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Загальний опис навчальної дисципліни 
 

Анотація курсу.  
 Метою вивчення дисципліни «Основні принципи та вимоги ЄС щодо 

харчової продукції» є навчання студентів прогнозувати лежкоздатність 

коренеплодів овочевої сировини на основі кореляційних методів, номограм і 

теорії розпізнавання образів; прогнозувати процес зниження якості різних 

харчових продуктів, визначення терміну їхньої придатності у будь-який момент 

зберігання; набуття практичних навичок для встановлення впливу ендогенних 

та екзогенних факторів на органолептичні, мікробіологічні, хімічні показники 

сировини та консервованих продуктів до та в момент зберігання за допомогою 

сучасних прикладних програм.  
 

Завдання дисципліни є вивчити:  
- фактори, що визначають термін зберігання сировини та готового 

харчового продукту; 

- підходи до програмування виробництва продовольчих товарів, 

управління технологічними процесами запрограмованої продукції; 

- методи прогнозування збереженості рослинної сировини і продуктів її 

переробки при тривалому зберіганні та на всьому шляху товаропросування від 

виробника до споживача; 

- математичні залежності впливу метеофакторів, доз і співвідношень 

мінеральних добрив на збереженість сировини; 

- критерії визначення тривалості зберігання консервів.  

 

Основний перелік тем лекцій 
1. Методи визначення терміну зберігання  
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2. Моделювання терміну зберігання 

3. Принципи верифікації та валідизації кінетичних моделей 

мікробіологічного псування. Методи вимірювання та моделювання 

температури склування. 

4.  Методи виявлення дріжджів. Аналіз ступеня окислення ліпідів. 

5. Тестування строку зберігання  

 

Основний перелік тем практичних занять 
1. Законодавчо-правове забезпечення безпеки та якості харчових 

продуктів в Україні 

2. Законодавчо-правове забезпечення безпеки та якості харчових 

продуктів в Україні 

3. Сучасна нормативна база ЄС з питань безпечності харчових продуктів 

4. Сучасна нормативна база ЄС з питань безпечності харчових продуктів

 5. Показники безпечності ЄС щодо контамінантів у харчових продуктах 

6. Показники безпечності ЄС щодо контамінантів у харчових продуктах 

рослинного походження  

7. Практичні аспекти впровадження НАССР 

 

Політика курсу 
 

Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати наступні 

умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; 

систематично брати активну участь у освітньому процесі; чітко й вчасно 

виконувати навчальні завдання; брати активну участь у науково-дослідній 

роботі студентів; виключати мобільний телефон під час занять і під час 

контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; 

відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної доброчесності. 
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