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1) АНОТАЦІЯ КУРСУ ТА ВЕБ-САЙТ ЙОГО РОЗМІЩЕННЯ

Безпечність  харчових  продуктів  формується  починаючи  зі  стадії
сільського господарського виробництва, промислової переробки,  зберігання,
пакування,  а  завершується  на  стадії  маркування  та  дотримання  умов
зберігання готової продцукції. У зв’язку з цим гарантування безпеки і якості
харчових продуктів є одним з основних завдань сучасного суспільства, від
розв’язання якого залежить здоров’я населення. Курс «Безпека продовольчої
сировини і  харчових продуктів»  розглядає  теоретичні  і  практичні  аспекти
питань безпеки і якості продовольчої сировини і харчових продуктів. 

Режим доступу до Веб-порталу:  
 http://www.tsatu.edu.ua/tpzpsg/course/ekobezpeka-prodovolchoji-syrovyny-i-  

harchovyh-produktiv/
  http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1356

2) МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Метою  курсу є  набуття  студентами  теоретичні  і  практичні  знання  з

питань безпеки і якості продовольчої сировини і харчових продуктів.

3) ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Завданнями дисципліни є:
- розкрити поняття безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів;
-  вивчити принципи державної політики в галузі  безпеки продовольчої

сировини і харчових продуктів;
- вивчити антропогенні та природні токсиканти сировини та продукції;
- розглянути ризики та небезпеки пов’язані з продовольчою  сировиною

та харчовими продуктами;
- вивчити шляхи зниження кількості контамінантів в харчових  продуктах

і продовольчій сировині.;
- розглянути принципи системи безпеки НАССР.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
- законодавчі  акти,  методичні  і  нормативні  матеріали  по  безпеці

продовольчої  сировини  і  продуктів  харчування;  технічні  вимоги,  що
пред'являються до сировини, матеріалів, готової продукції;

Студент повинен вміти:
здійснювати  контроль  за  дотриманням  технологічної  дисципліни;

розробляти  і  брати  участь  в  реалізації  заходів  щодо  забезпечення  безпеки
виробництва  і  продукції;  здійснювати  збір,  обробку,  аналіз,  систематизацію
науково-технічної інформації по даній темі.

Студент повинен отримати навички:
- роботи з нормативними актами та технологічними документами;
-  роботи  зі  спеціальними  приладами,  виконання  аналізів  якості

продовольчої сировини і продуктів.

4) РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – КОМПЕТЕНЦІЇ 

http://www.tsatu.edu.ua/tpzpsg/course/ekobezpeka-prodovolchoji-syrovyny-i-harchovyh-produktiv/
http://www.tsatu.edu.ua/tpzpsg/course/ekobezpeka-prodovolchoji-syrovyny-i-harchovyh-produktiv/
http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1356
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(З УРАХУВАННЯМ SOFT SKILLS):
Після освоєння дисципліни студенти повинні  мати наступні 

компетентності: 
ІНТЕГРАЛЬНІ: Здатність  розв'язувати  соціально-професійні  задачі  в

харчовій  галузі,  організовувати  і  вести  технологічні  процеси  харчових
виробництв.

ЗАГАЛЬНІ: 
1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
2. Здатність  до  адаптації  та  дії  в  новій  ситуації,  готовність  нести

відповідальність за прийняті рішення.
3. Здатність  вчитися  і  оволодівати  сучасними  знаннями,  прагнення  до

саморозвитку.
4. Здатність працювати в команді та автономно.
5. Здатність  виявляти  ініціативу  та  підприємливість,  діяти  соціально

відповідально.
6. Здатність  застосовувати  інформаційні  і  комунікаційні  технології  для

пошуку та аналізу науково-технічної інформації.
7. Здатність до абстрактного, системного і критичного мислення, аналізу та

синтезу, базові світоглядні знання.
8. Активна участь в поліпшенні  стану довкілля,  забезпечення здоров'я  та

гармонійного  розвитку  людини  з  високим  рівнем  якості  та  безпеки  її
життя.

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ, ПРЕДМЕТНІ):
1. Знання теорії, закономірностей, методів (алгоритмів) і способів діяльності,
що достатні  для формування та  впровадження власної  моделі  професійної
діяльності, в тому числі в екстремальних умовах.
2.  Здатність  застосовувати  основні  методи  дослідження  фізико-хімічних,
хімічних,  біохімічних,  мікробіологічних  процесів,  узагальнювати  їх  та
пов'язувати з практичним застосуванням за профілем фаху.
3. Знання основних нормативних правових документів (закони і підзаконні
акти,  стандарти  тощо),  необхідних  для  професійної  діяльності;  здатність
грамотно  трактувати  документ;  здатність  ефективно  використовувати
нормативні правові документи для вирішення конкретних задач.
4.  Володіння  принципами  збереження  якості  та  безпечності  харчових
продуктів,  прагнення  до  забезпечення  та  підвищення  рівня  якості  та
безпечності конкретного харчового продукту.
5.  Здатність  організовувати  систему  контролю  якості  та  безпечності
продовольчої сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів.
6.  Здатність  приймати  раціональні  технічні  й  технологічні  рішення,
впроваджувати  інноваційні  розробки  у  виробництво  та  обґрунтовувати
доцільність їх реалізації з врахуванням соціально значущих проблем основ
економіки, логістики, інформаційних технологій.

5) ПРЕРЕКВІЗИТИ
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Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з біології, хімії,
фізики достатніх для сприйняття категоріального апарату предмету, розуміння
загальних процесів що протікають при обробці і переробці сировини в готовий
продукт і знання технологій виробництва харчової продукції.

6) ПОСТРЕКВІЗИТИ
Опанування навчального матеріалу дисципліни  «Безпека продовольчої

сировини  і  харчових  продуктів»  дозволяє  володіти  та  використовувати
професійно-профільовані  знання  в  галузі  управління  якістю  та  безпечністю
харчових продуктів для розробки і впровадження систем менеджменту якості і
безпечності  продукції  відповідно  до  НАССР  або  аналогічних  систем
забезпечення безпечності під час виробництва харчової продукції та ISO.

7) ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА
Прісс Олеся Петрівна;
Доктор технічних наук, професор,
Завідувачка  кафедри  харчових  технологій  та  готельно-ресторанної

справи;
Email: olesia.priss@tsatu.edu.ua  ;
Галузь наукових інтересів:

 Нові технології зберігання плодоовочевої продукції,
 Використання фітонутрієнтів для збагачення харчових раціонів.

Посилання на Веб-сторінку викладача на сайті кафедри:
http://www.tsatu.edu.ua/tpzpsg/people/priss-olesja-petrivna/

8) СТРУКТУРА КУРСУ
Номе

р
тижня

Вид занять
Тема заняття
або завдання

на самостійну роботу

Кількість
годин балі

влк лаб пр срс

1,2

Лекція 1
Якість і безпека  продовольчої 
сировини і харчових продуктів

2

Лабораторна 
робота 1

Влив технологічної обробки на 
вміст нітратів у харчових  
продуктах

2 2

Лабораторна 
робота 2

Нітрозоаміни у харчових  
продуктах та шляхи зниження 
їх рівня в раціонах

2 2

3,4 Лекція 2 Класифікація шкідливих 
речовин, видів небезпек та 
шляхи забруднення харчових 
продуктів

2

Лабораторна 
робота 3

Забруднення продовольчої 
сировини і харчових  продуктів
пестицидами

2 2

mailto:olesia.priss@tsatu.edu.ua
http://www.tsatu.edu.ua/tpzpsg/people/priss-olesja-petrivna/
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Лабораторна 
робота 4

Забруднення продовольчої 
сировини і харчових  продуктів
токсичними елементами

2 2

5, 6

Лекція 3-4 Біологічні  контамінанти  і
специфічна  мікрофлора
харчових продуктів

2

Лабораторна 
робота 5

Забруднення продовольчої 
сировини і харчових  продуктів
діоксиноподібними сполуками

2 2

Лабораторна 
робота 6

Забруднення харчових 
продуктів і сировини 
поліциклічними ароматичними 
вуглеводнями

2 2

7

Лекція 3-4 Біологічні  контамінанти  і
специфічна  мікрофлора
харчових продуктів

2

Лабораторна 
робота 7

Забруднення харчових 
продуктів і сировини 
ветеринарними препаратами

2 3

Самостійна 
робота 1

Вимоги законодавства України
щодо  безпеки  харчової
продукції 

27
10

8,9
ПМК 1 10
Всього за змістовний модуль 1 8 14 27 35

10, 11,
12

Навчальна практика 3
0

13,14

Лекція 5
Токсичні  компоненти  харчових
продуктів

2

Лабораторн
а робота 8

Шляхи  зниження  кількості
радіонуклідів  у  харчових
продуктах

2 3

Лабораторн
а робота 9

Обробка  харчових  продуктів
іонізуючими випромінюваннями

2 3

15,16

Лекція 6
Система аналізу небезпечних 
чинників і критичних точок 
керування

2

Лабораторн
а робота 10

Екобезпека  тари і упаковки для 
харчових  продуктів

2 3

Лабораторн
а робота 11-

12

Трансгенна сировина в харчових 
продуктах 4 6

Самостійна
робота 2

Сучасна нормативна база ЄС з 
питань безпечності харчових 
продуктів

27 10
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17,18 ПМК 2 10
Всього за змістовний модуль 2 4 10 35

19, 20 Іспит 30

Всього з навчальної дисципліни 12 24
3
0

54
100

9) МЕТОДИ ТА ФОРМИ НАВЧАННЯ
Відповідно  до  положень  вищої  школи,  навчальних  планів,  стандарту

університету по управлінню якістю підготовки фахівців,  основними формами
навчання  дисципліни  є: читання  лекцій,  проведення  лабораторних  робіт,
самостійна робота студентів.

При  вивченні  дисципліни  «Безпека  продовольчої  сировини  і  харчових
продуктів» проводяться лекції із застосуванням мультимедійних матеріалів. 

Лабораторні  роботи  проводяться  в  лабораторіях  кафедри  з  виконанням
експериментальних та розрахункових завдань. 

Самостійна робота студентів  полягає  в  опрацюванні  матеріалу лекцій,  а
також в підготовці до виконання та захисту лабораторних робіт, підготовки до
ПМК,  виконанні  тренувальних  тестів,  пошуку  інформації  з  літературних
джерел  і  мережі  Internet  та  виконанні  самостійних  робіт  по  вивченню
законодавчої нормативної бази. 

Наукова  робота студентів  здійснюється  у  роботі  гуртків,  підготовці  та
виступах на наукових студентських конференціях, написанні статей.

10) ПОЛІТИКА КУРСУ
Політика навчальної дисципліни «Безпека продовольчої сировини і 

харчових продуктів» визначається нормативними актами та положеннями 
прийнятими в ТДАТУ:
1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII.  Редакція від

09.08.2019. Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
2. Положення про організацію освітнього процесу в ТДАТУ, 2019.
3. Положення  про  кредитно-модульну  систему  організації  навчального

процесу підготовки фахівців в ТДАТУ.
4. Положення про оцінювання знань здобувачів ВО ТДАТУ.
5. Положення  (тимчасове)  про  порядок  ліквідації  академічних

заборгованостей студентів ТДАТУ за КМСОНП
6. Положення про самостійну роботу студентів
7. Положення про перезарахування та академічну різницю в 2019 р.

Для одержання високого рейтингу необхідно виконувати наступні умови:  
- не пропускати навчальні заняття  та  не запізнюватися на них;
- систематично брати активну участь у освітньому процесі; 
- чітко й вчасно виконувати навчальні завдання;
- не займатися сторонніми справами на заняттях; 
- вислухувати відповіді товаришів, з повагою ставитися до думки інших 

членів колективу, приймати участь у дискусіях;

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-poryadok-likvidacii-zaborgovanosti.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/Pologennya-pro-poryadok-likvidacii-zaborgovanosti.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennja-pro-perezarahuvannja-ta-akademichnu-riznycju-2019-2.doc
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/polozhennya_pro_samostiynu_robotu.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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- вимикати мобільний телефон під час занять та під час контролю знань;
- вчасно виконувати й здавати завдання для самостійної роботи;
- у випадку невиконання завдань підсумкова оцінка знижується;
- не допускати  проявів академічного плагіату.

11) ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Поточний  контроль  здійснюється  на  лабораторних  роботах  шляхом

усного  опитування  або  письмового  контролю  шляхом  складання  тестових
завдань за темою заняття (30 балів).

Підсумковий  модульний  контроль  проводиться  двічі  після  закінчення
вивчення  відповідного  змістовного  модуля  у  тестовому  вигляді  (10  балів).
Самостійна  робота  виконується  відповідно  до  завдання  та  оцінюється  в  20
балів.

Формою  підсумкового  контролю  знань  з   дисципліни  «Безпека
продовольчої  сировини і  харчових продуктів» є  іспит,  який оцінюється в 30
балів.

12) ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ
Навчальна  дисципліна  «Безпека  продовольчої  сировини  і  харчових

продуктів» оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Переведення  балів  внутрішньої  100-бальної  шкали  в  національну  та

шкалу ЄКТС здійснюється у наступному порядку:

Шкала 
рейтингу
ТДАТУ

Оцінка
за шкалою

ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

Екзамен або диференційований залік

90-100 A 5 (відмінно)
82-89 B

4 (добре) 
75-81 C
67-74 D

3 (задовільно) 
60-66 E

35-59 FX
2 (незадовільно)
(з можливістю повторного перескладання)

0-34 F
2 (незадовільно)
(з обов’язковим повторним вивченням курсу)

13) РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ.

1. Димань Т.М., Мазур Т. Г.  Безпека продовольчої сировини і харчових
продуктів. –К.:  Академія, 2011. – 520 с.

2. Пономарьов П.Х., Сирохман І.В. Безпека харчових продуктів та 
продовольчої сировини. –К.: Лібра, 1999. -272 с.

3. Плахотін В.Я., Тюрікова І.С., Хомич Г.П. Теоретичні основи харчових
виробництв. –Київ: Центр навчальної літератури, 2006.  –640 с. 
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4. Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування: Навч. посіб: У 2 ч. –
Ч . ІІ. Основи гігієни та безпеки харчування /О.М. Царенко, М.І. Машкін, Л.Ф.
Павлоцька та ін. –Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 278 с.

5. Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В.,  Димитрієвич Л.Р.  Основи фізіології,
гігієни  харчування  та  проблеми  безпеки  харчових  продуктів:  Навчальний
посібник. –Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 441 с.

6. Смоляр В.І. Харчова експертиза.-К.: Здоров’я, 2005. - 448 с. 
7. Ковбасенко В.М. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами 

технології і стандартизації продуктів тваринництва. –К.: Фірма «Інкос», 2005. –
Т. 1. -416с.

8. Закон України  «Про основні принципи та вимоги до безпечності  та
якості харчових продуктів». 

9. Закон  України  «Про забезпечення  санітарного  та  епідеміологічного
благополуччя населення».

10. Закон України «Про вилучення, знищення та подальше використання
неякісної та небезпечної продукції».

11. Закон України «Про карантин рослин».

 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Офіційний  сайт  Кодексу  Аліментаріус  –  http://www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/

2. Доступ до законодавства Європейського Союзу – http://eur-
lex.europa.eu/

3. Веб-сайт Єврокомісії з питань харчової безпечності  –
http  ://  ec  .  europa  .  eu  /  food  /  index  _  en  .  html  

4. База даних пестицидів ЄС – http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-
pesticides-database-redirect/index_en.htm

5. Офіційний сайт Держпродспоживслужби – http://www.consumer.gov.ua
6. Сайт Держсанепідслужби – http://www.dsesu.gov.ua  
7. Сайт Держветфітослужби – http://www.vet.gov.ua/resetreksport 

14) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ДИСЦИПЛІНИ.

Посилання на дисципліну на Навчально-інформаційний портал ТДАТУ:
http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1356

http://www.dsesu.gov.ua/
http://www.vet.gov.ua/resetreksport
http://www.consumer.gov.ua/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/food/index_en.html
http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1356
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database-redirect/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database-redirect/index_en.htm
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/list-of-standards/en/

