
 
 



 

Назва  курсу Харчова хімія 

Адреса викладання 

курсу 

вул. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000         Географічний факультет, 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

географічний факультет, 

кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

10 Природничі науки  

181 Харчові технології 

Викладачі курсу Бонішко Оксана Станіславівна, кандидат хімічних наук, доцент  

Контактна інформація 

викладачів 

oksana.bonishko@lnu.edu.ua  

тел. 0671036039 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Microsoft Teams. Для погодження часу он-лайн консультацій слід 

писати на електронну пошту викладача або телефонувати. 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/geography  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб оцінити хімічний склад харчових продуктів, 

їх якість, цінність, безпечність та забезпечити раціональне харчування. 

Тому у курсі представлено як огляд концепції про основні компоненти 

продуктів харчування, харчові системи, їх взаємозв'язки, про фізико-

хімічні та біохімічні процеси змін продуктів харчування в організмі 

людини, про умови зберігання продуктів харчування; про харчові 

добавки, харчові токсиканти та забруднення; про методи аналізу 

сировини та продукти харчування; про виділення, фракціонування 

компонентів продовольчої сировини та їх модифікація.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Харчова хімія» є завершальною нормативною/вибірковою 

дисципліною з спеціальності 181 Харчові технології для освітньої 

програми «Харчові технології», яка викладається в 1 і 2 семестрі в 

обсязі 2 і 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Харчова хімія» є 

ознайомлення студентів із взаємовідношеннями складу і структури 

харчових речовин та їх вплив на властивості, цінність, якість, безпеку  

продуктів харчування, із основами раціонального харчування, 

біохімією харчування для забезпечення повноцінного здоров’я та з 

оволодінням сучасних підходів та інструментів для їх вирішення*. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література:  

1. Скоробогатий Я. П. Харчова хімія : навч. посіб. / Я. П. Скоробогатий, 

А. В. Гузій, О. М. Заверуха. – Львів : Новий Світ - 2000, 2012. – 514 с. 

2. Ломницька Я.Ф., Василечко В.О. Методи аналізу об’єктів довкілля. 

Курс лекцій. Частина 2. Хімічний склад продуктів харчування та їхній аналіз. 

– Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 116 с. 

3. Харчова хімія : навч. посіб. / В. В. Євлаш, О. І. Торяник, В. О. 

Коваленко, О. Ф. Аксьонова ; Харк. держ. ун-т харч. та торг. – Харків : Світ 

книг, 2012. – 504 с. 

4. Харчова хімія : навч. посіб. / Л. В. Дуленко, Ю. А. Горяйнова, А. В. 

Полякова та ін. – Київ : Кондор, 2012. – 248 с. 

5. Кузнецова Т.О. Харчова хімія. Лабораторний практикум. Частина І: 

навч. посібник / Т.О. Кузнецова, І.М. Гурікова. – Харків, 2010. − 150 с. 
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Додаткова література:  

6. Jan Velisek, Richard Koplik, Karel Cejpek. The chemistry of food. 

WILEY, 2020. – 1000 p. 

7. Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення : 

підручник / А. А. Дубініна, Л. П. Малюк, Г. А. Селютіна та ін. ; МОН України, 

ХДУХТ. – Київ : Професіонал, 2007. – 384 с. 

8. Полумбрик М. О. Вуглеводи в харчових продуктах і здоров'я людини : 

монографія. Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Академперіодика, 2011. - 487 с. 

9. Полумбрик М. О. Вуглеводи в харчових продуктах і здоров'я людини : 

монографія; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : Академперіодика, 2011. - 487 с.  

10. Механізми біохімічних реакцій : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. 

закл.] / [Н. О. Сибірна, Я. П. Чайка, Н. І. Климишин, Л. С. Старикович, Г. Я. 

Клевета, К. П. Дудок] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної. – Львів : Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с. З грифом МОН України 

11. Хімія білка : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н. О. Сибірна, 

М. В. Гончар, І. В. Бродяк, О. Г. Стасик, М. Л. Барська] ; за ред. проф. Н. О. 

Сибірної. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 393 

с. З грифом МОН України. 

12. Харчова хімія : дайджест. Вип. 42 [Електронний ресурс] / Нац. ун-т 

харч. технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 2017. – 16 с. 

13. Нечаев А.П., Траунбенберг С.Е., Кочеткова А.А. Пищевая химия. /Под 

ред. Нечаева А.П. Издание 4-е, испр. и доп. – СПб.: ГИОРД, 2007. – 640 с. 

14. Колодязная В. С. Пищевая химия: Учеб. пособие.  СПб.: СПбГАХПТ, 

1999.  140 с. 

15. Фѐдорова Р.А. Пищевая химия. Лабораторный практикум: Учеб.- 

метод. пособие. СПб.: Университет ИТМО; ИХиБТ, 2015. 61 с. 

16. Современная пищевая микробиология [Электронный ресурс] / Дж. М. 

Джей, М. Дж. Лёсснер, Д. А. Гольден ; пер. 7-го англ. изд. — 2-е изд. (эл.). — 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. — 886 с. 

Додаються також інтернет-джерела. 

17. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2809-15#Text Закон України «Про 

безпечність та якість харчових продуктів» від 06.09. Документ 2809-15, 

чинний, редакція від 06.09.2005. – 69 с. 

Тривалість курсу 150   год. 

Обсяг курсу 96 годин авдиторних занять (з них 48 годин лекцій, 48 годин 

лабораторних робіт/практичних занять) та 54 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати : 

- хімію, макро-, мікронутрієнтів харчових продуктів та харчових 

систем, їхню роль та значення в харчуванні; 

- харчову та біологічну цінність харчових речовин; 

- хімічне, фізико-хімічне перетворення речовин в технологічному 

процесі виробництва продуктів харчування; 

- біохімію перетворення, обміну органічних речовин в організмі 

людини;  

- концепції та основи раціонального харчування; 

- причини гіпо- та авітамінозу; 

- про харчові кислоти, кислотність продуктів та їх вплив на якість 

сировини; 

- хімічну природу та особливість ферментів як біологічних 

каталізаторів; 

- критерії безпеки продуктів харчування та умови їх збереження 

та транспортування; 
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- методи хімічного аналізу мікроелементів в харчових продуктах; 

Вміти : 

- виявляти та регулювати дефіцит мікронутрієнтів в організмі 

людини за допомогою повноцінного харчування; 

- використовувати ферменти в харчових технологіях; 

- складати схему метаболізму, всмоктування основних харчових 

речовин; 

- створювати екологічно безпечні продукти харчування; 

- якісно та кількісно визначати білки, жири, вологість в харчових 

продуктах; 

- регулювати і визначати кислотність харчових продуктів; 

- оцінювати йодне число, число омилення в харчових продуктах 

та вміти їх регулювати; 

Ключові слова Харчові добавки, макронутрієнти, мікронутрієнти, білки, вуглеводи, 

ліпіди, харчові токсиканти, вітаміни, ферменти, біохімія  

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Доцільно подавати у формі СХЕМИ КУРСУ** 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці 1 семестру,  

іспит в кінці 2 семестру (письмовий/тестовий/усний/комбінований)  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін - 

хімії, фізика, біологія, продукти харчування, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату наук про біохімію  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки, тьюторство* ,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-

орієнтоване навчання, дискусія 

*Завдання тьютора – побудова освітнього простору як простору прояву 

пізнавальних ініціатив та інтересів студентів і створення індивідуальної 

освітньої траєкторії. Тьютор встановлює зі студентами партнерські 

стосунки, забезпечуючи психологічну підтримку під час навчання, 

організовує їх освітню діяльність, представляє академічні інтереси 

студентів на факультеті. Тьюторський супровід, націлений на 

реалізацію принципу індивідуалізації в освіті, сприяє найбільш 

повному розкриттю особистісного потенціалу студента за умови 

встановлення суб’єктних відносин, в яких кожна сторона бере на себе 

відповідальність за свій вибір. 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей  навчальної дисципліни вивчення курсу 

потребує лабораторного обладнання, реактивів та харчової сировини. 

Критерії оцінювання  

 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Бали в першому семестрі нараховуються за таким співвідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 60 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів на залік 60. 
• контрольні заміри (модулі): 40 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів на залік 40. 

Залік оформляється на основі результатів поточного оцінювання 

студентів впродовж семестру, максимальна оцінка – 100 балів. 

  

Бали в другому семестрі нараховуються за наступним 

співвідношенням:  



 

• практичні/самостійні тощо : 30 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів  30. 

• контрольні заміри (модулі): 20 % семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20. 

• іспит : 50 % семестрової оцінки. Максимальна кількість балів_50. 

Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними досліджен-

нями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння виклада-

чем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є 

важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 

усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 

студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для вико-

нання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. 

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Питання до заліку (1 семестр) 

1. Макронутрієнти, мікронутрієнти у харчових продуктах.  

2. Джерела потрапляння шкідливих речовин в харчові продукти.  

3. Макроелементи у продуктах, їхня роль. Продукти, у яких їх 

найбільше.  

4. Мікроелементи у продуктах, їхня роль. Продукти, у яких їх 

найбільше.  

5. Які основні групи вуглеводів зустрічаються у харчових 

продуктах та сировині?  

6. Що таке пектинові речовини, який їхній склад?  
7. Що таке ліпіди, які кислоти входять у їхній склад?  

8. Перелічіть фізичні та хімічні показники ліпідів.  

9. Які групи речовин відносять до ліпоїдів?  

10. Що таке воски, який їхній хімічний склад?  

11. Яка відмінність простих і складних білків?  

12. Які кислоти природного походження зустрічаються у продуктах 

та сировині?  



 

13. Перелічіть основні жиророзчинні вітаміни. До яких класів 

сполук їх можна віднести?  

14. Перелічіть основні водорозчинні вітаміни. 

Питання до іспиту (2 семестр) 

1. Що таке фальсифікація харчових продуктів.  

2. Перелічіть основні види фальсифікації продуктів. 

3. Що таке верхня і нижня межа токсичності речовин?  

4.  У чому шкідлива дія нітратів та нітритів на живі організми?  

5. У чому шкідлива дія важких металів на живі організми?  

6. Хлорорганічні пестициди та їхня шкідлива дія.  

7. Фосфорорганічні пестициди та їхня шкідлива дія.  

8. Карбамати і тіокарбамати та їхня шкідлива дія.  

9. Пестициди стануму і меркурію та їхня шкідлива дія. 

10. Пестициди на основі феноксиацетатної кислоти, їхня шкідлива 

дія.  

11. Перелічіть речовини, домішки яких у продуктах можуть мати 

канцерогенну дію.  

12. Що таке афлатоксини та де вони зустрічаються?  

13. У чому небезпека гормональних препаратів та генетично-

модифікованих речовин у продуктах?  

14. Як нормують вміст важких металів, пестицидів, нітратів у 

продуктах? 

15. Перелічіть основні природні барвники.  

16. Перелічіть основні синтетичні барвники трифенілметанового 

ряду, азобарвники, неорганічні сполуки як барвники.  

17. Що таке фіксатори кольору?  

18. Яка відмінність між натуральними, натурально-ідентичними та 

щтучними ароматичними речовинами?  Які групи сполук можна 

віднести до ароматоутворюючих? 

19. Що таке підсилювачі смаку і аромату? 

20. Перелічіть консерванти, які не є кислотами і їхніми солями. 

21. Яка роль антиоксидантів? 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 
** Схема курсу 

Тиж. 

/ дата  

год.- 

Тема, план, короткі тези 

Форма діяль-

ності (заняття)* 

*лекція тощо) 

Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Зав-

дання, 

год 

Термін 

виконанн

я 

1 семестр 

1 Харчова хімія. Напрямки і завдання харчової хімії. 

Групи харчових продуктів. Хімічний склад 

сировини, напівфабрикатів, продуктів харчування. 

Харчова цінність, біологічна цінність продуктів та 

їх безпека.  

Лекція 1, 3-4, 6, 13-

14, 17 

2  

Відбір та підготовка проб  харчових продуктів до 
аналізу. Енергетична цінність харчових продуктів. 

Складання рейтингу продуктів за  енергетичною 

цінністю 

Практична 
 

 

Сам. робота 

1, 2, 5 2 
 

 

5 

 

2 Фізіологічна потреба в харчуванні. Функції Лекція 1, 3-4, 6, 13- 2  



 

харчування. 1. Покриття енергозатрат організмом. 2. 

Побудова та відновлення клітин та тканин тіла 

людини.3. Регуляція функцій організму 

Біохімія травлення. Гідроліз білків, жирів. Процеси 

аеробного та анаеробного перетворення вуглеводів. 

Метаболізм макронутрієнтів. Цикл Кребса.  

14 

Контроль якості харчових продуктів. 

Органолептична якість продуктів харчування. 

Визначення зольності та гігроскопічності продуктів. 

Практична 2, 5, 13, 15 2  

3 Збалансоване та адекватне харчування. Основні 

принципи харчування (Уголєв, Покровський). 

Баланс харчових речовин. Максимальне збереження 

корисних нутрієнтів у процесі переробки сировини. 

 Технологія перетворення сировини та умови 

збереження макро- та мікронутрієнтів. 

Лекція 

 

 

 

 

Сам. робота 

1, 3-4, 6, 10-

11 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Визначення активної кислотності харчових 

продуктів 

Складання топ-10 найкисліших продуктів. 

Практична 

 

Сам. робота 

2, 5, 15 2 

 

5 

 

4 Властивості білків, їх структура. Азотний баланс. 

Зміни білків в технологічному процесі. Гідратація, 

денатурація, пептизація білків. Реакція Майєра. 

Намалювати схему реакції Майєра. Як здійснити 

гідратацію, денатрурацію курячого білка. 

Лекція 

 

 

 

Сам. робота 

1, 3-4, 6, 10, 

11 

2 

 

 

 

5 

Модуль 

1 

Визначення хлоридних солей в харчових продуктах 

Складання топ-10 найсоленіших продуктів. 

Практична 

Сам. робота 

2, 5, 15 2 

5 

 

5 Класифікація білків. Повноцінні , неповноцінні. 

Білкова рівновага. Роль білків у харчуванні. Ацидоз. 

Подагра. Гнилісні процеси. Харчова алергія 

Лекція 1, 3-4, 6, 8-9 2  

Визначення кислотного числа жирів. Практична  2  

Гідроліз жирів Сам. робота  5  

6 Білки злакових, бобових, олійних культур та 

м'ясних і овочевих продуктів. Властивості білків – 

розчинність, гелеутворення. 

Лекція 1, 3-4, 6, 8-9 2  

Визначення сахаридів у харчових продуктах 

Складання топ-10 найсолодших фруктових 

продуктів. 

Практична 

 

Сам. робота 

2, 5, 15 2 

 

2 

 

7 Склад, будова, класифікація, властивості ліпідів. 

Біохімічні та фізико-хімічні процеси перетворення 

ліпідів.  

Що таке окиснення? Які морфологія цього процесу? 

Які речовини виявляють окисні властивості? Як 

усунути такий процес в продукті? 

Лекція  

 

 

 

Сам. робота 

1, 3-4, 6, 13 2 

 

 

 

3 

 

Визначення феруму в фруктах  фотометричним 

методом. 

Складання топ 10 найбільш ферумовмісних 

продуктів. 

Практична 

 

 

Сам. робота 

1, 2, 15 2 

 

 

5 

 



 

8 Гідролітичне розщеплення ліпідів. Окиснення: 

каталітичне, автоокиснення. Зміна харчової цінності 

жирів.  

Цикл Кребса для жирних кислот. За який час 

відбувається гіркуватість жирів і які процеси це 

супроводжують? 

Лекція 

 

 

 

Сам. робота 

1, 6, 13-14 2 

 

 

 

5 

Модуль 

2 

2 семестр 

1 Гліцериди. Властивості харчових жирів: топлені 

жири, маргарин, кондитерський жир. 

Лекція 1, 3-4, 6, 13-

14 

2  

Визначення кількості аскорбінової кислоти в 

харчових продуктах. 

Практична 2 2  

Топ 10 продуктів з високим вмістом аскорбінової 

кислоти. Як змінююся властивості білків, жирів і 

вуглеводів при дії аскорбінової кислоти. 

Сам. робота  1  

2 Вуглеводи в харчових продуктах. Глікемічний ін-

декс. Класифікація вуглеводів, будова, застосування 

в харчовій промисловості. Продукти окиснення і 

відновлення вуглеводів. Незасвоювані вуглеводи. 

Лекція 1, 3-4, 6, 13-

14 

2  

Контроль якості хліба. Визначення кількості 

вологості, кислотності в хлібі. 

Практична 2, 5, 15 2  

Визначення якісних параметрів хліба за м’якушем, 

скоринкою 

Сам. робота  1  

3 Функції вуглеводів: гідрофільність, солодкість, 

аромат. Процеси перетворення  вуглеводів: Кислот-

ний та ферментативний гідроліз. Карамелізація.  

Лекція 1, 3-4, 6, 13-

14 

2  

Контроль якості зерна. Визначення кількості калію 

в зерні. 

Практична 2, 5, 15 2  

4 Меланоїдиноутворення. Бродіння.  Лекція 1, 3-4, 13-14 2  

Контроль якості цукру та кондитерських виробів. 

Карамелізація. Визначення лужності виробів 

титруванням сульфатною кислотою. 

Практична 2, 5, 15 2  

5 Харчові волокна та їх застосування. Процеси 

перетворення полісахаридів. Крохмаль: 

клейстеризація та модифікація.  

Лекція 1, 3-4, 13-14 2  

Крохмалізація крохмалю. Контроль якості ковбас-

них виробів за вмістом крохмалю. Визначення 

свіжості м’яса за вмістом амонію, натрій хлориду. 

Практична 2, 5, 15 2  

6 Целюлоза: гідроліз та модифікація. Лекція 1, 3-4, 13-14 2 Модуль 

1 Пектинові речовини, желеутворення. Сам. робота  1 

Контроль якості молочної продукції. Визначення 

кальцію в плавленому сирку. Визначення вмісту 

гідроген пероксиду та кислотності молока 

Практична 2, 5, 15 2 

7 

 

Мінеральні речовини. Вода, її властивості, вміст і 

форми в харчових продуктах та значення в техноло-

гічному перетворенні сировини. Мінеральні елемен-

ти в харчових продуктах. Їх фізіологічна потреба та 

значення. Втрати мінеральних речовин під час 

переробки сировини.  

Лекція 1, 3-4, 6, 13-

14 

2  

Контроль якості жирів. Визначення кислотності 

маргарину, числа омилення жиру. 

Практична 2, 5, 15 2  



 

8 Забруднення харчових продуктів металами та їх 

метаболізм. Кофермент. Активатор. Ртуть і ферум.  

Лекція 1, 3-4, 6, 13-

14 

2  

Контроль якості фруктів та овочів. Визначення 

нітратів у харчових продуктах 

Практична 

 

2, 5, 15 2  

Складання топ-10 нітратонебезпечних продуктів. Сам. робота  1  

9 Ферменти, їх особливості  Лекція 1, 6-7 2  

Аналіз води на мінералізацію, кислотність, 

електропровідність   

Практична 2, 5, 15 2  

Класифікація вод за мінералізацією. Сам. робота  1  

10 Харчові добавки в продуктах харчування. Харчові 

барвники. Натуральні, штучні, мінеральні. Харчові 

кислоти.  

Лекція 1, 6-7, 13 2  

Якісний аналіз води на катіонний, аніонний   склад. 

Рівняння балансу речовин у воді. 

Практична 2, 5, 15 4  

Електронейтральність вод. Сам. робота  2  

11 Згущувачі. Емульгатори та стабілізатори. 

Ароматичні речовини. Ефірні масла, соки, 

екстракти, настоянки. Підсолоджувачі. Сахарин. 

Сорбіт. Глутамінова кислота.  

Лекція 

 

 

1, 3-4, 6, 13-

14 

2 

 

 

Модуль 

2 

Спектрофотометрія барвників. Практична 2, 5, 15 4  

Види барвників та способи їх виготовлення для 

крашення яєць. 

Сам. робота 2, 5, 15 2  

12 Консерванти. Бензойна кислота. Пероксид. Суль-

фатна кислота. Бура. Саліцилова, лимонна кислоти.  

Лекція 1, 3-4, 13-16 2  

13 Антибіотики. Токсична оцінка харчових продуктів. 

Антиоксиданти та синергісти. Аскорбінова кислота. 

Препарати з рослин.  

Лекція 1, 3-4 2  

Способи виявлення розведення молока. Практична 2, 5, 15 2  

Фальсифікація молочних виробів Сам. робота  2  

14 Радіоактивні речовини, елементи та їх вплив на 

організм людини. Токсичні речовини. Пестициди, їх 

розклад. Мікотоксини. Канцерогенні препарати. 

Діоксини. Афлатоксини.  

Лекція 1-4, 13, 17 2  

Контроль якості меду.  Практична 2, 5, 15 2  

Фальсифікація меду. Які речовини виділяються при 

нагріванні меду?Як їх розпізнати? 

Сам. робота  1  

15 Забруднювачі харчових продуктів. Екологія 

харчування. Основні вимоги і норми безпеки 

харчових продуктів. Небезпека нітратів і нітритів, 

важких металів, пестицидів. Нормування 

забруднювачів у продуктах харчування. Гігієнічні 

вимоги до продуктів харчування.  

Лекція 2, 6, 13 2  

Контроль якості рибної продукції на її свіжість за 

вмістом аміаку. 

Практична 2, 5, 15 2  

16 Фальсифікація продовольчих товарів та способи їх 

виявлення. Борошняні вироби, ковбасні, 

кисломолочні, чай і каву, кондитерські вироби. 

Лекція 1-2 2 

 

Модуль 

3 

 


