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1. Дати визначення поняття «харчовий продукт». 

2. Проаналізувати підходи до контролю якості молока методом визначення 

його бактеріальної забрудненості. 

3. Навести основні ксенобіотики та шляхи їх надходження до харчових 

продуктів. 

4. Дати визначення поняттю «харчова цінність». 

5. Визначте показники якості харчових продуктів? 

6. Розрахувати збільшення трихіновізора Г, якщо зображення штриха міри 

шириною L1 =0,05мм на екрані монітора має розмір L2 =4,3 мм. 

7. Дати визначення поняттю «енергетична цінність». 

8. Сформулюйте основні мікробіологічні критерії безпечності харчових 

продуктів. 

9. Дати характеристику генетично модифікованим продуктам (ГМО – 

Генетично модифікований організм). 

10. Дати визначення поняття «біологічна цінність». 

11. Розглянути основні критерії безпеки харчових продуктів 

12. Визначити відсоток Рх доданої води в пробі молока, якщо  різниця в 

густині даної та стійлової пробами складає А=6 кг/м
3
 , при цьому відомо, 

що різниця в А1=3 кг/м
3
 відповідає Р=10%. 

13. Дати визначення поняття «ароматизатори». 

14. Дати оцінку фотометричному методу, як методу контролю якості 

харчових продуктів. 

15. Проаналізувати основні аспекти експертизи рослинних продуктів на 

ринках. 



16. Розглянути відомі лазерні методи експресного визначення якості питної 

води. 

17. Розрахувати довжину личинки трихінели L1, якщо довжина зображення 

складає L2 =120 мм, при збільшенні трихіновізора Г=80. 

18. Проаналізувати ветеринарно-санітарну експертизу молока та молочних 

продуктів. 

19. Дати визначення поняттю «кінцевий термін споживання» («Вжити до»). 

20. Визначити вміст солі в розсолі капусти Рх , якщо витрати 0,1 нормального 

азотнокислого  срібла  становлять А1 =30 мл для  титрування розсолу 

об’ємом А2 =12 мл. 

21. Проаналізувати методи і способи захисту споживача від шкідливого 

впливу ГМО. 

22. Провести аналіз основних видів харчових добавок. 

23. Розрахувати товщину трихінели L1 , якщо її  зображення на екрані 

трихіновізора складає L2 =4,3 мм. Збільшення трихіновізора становить 

Г=86. 

24. Проаналізувати такі поняття як «державний контроль» і «державний 

нагляд» у сфері харчових продуктів. 

25. Розглянути полярографічний метод аналізу харчових продуктів. 

26. Сформулювати основні аспекти, згідно до яких харчовий продукт 

вважається непридатним. 

27. Визначити кислотність нерафінованої соняшникової олії  Х, якщо для 

титрування її проби 0,1 нормальним розчином їдкого натрію витрачено 

а=6мл, а вага проби олії складає в=5,61г. 

28. Проаналізувати поняття «забруднення» (у харчовій промисловості). 

29. Сформулювати основні електрохімічні методи аналізу. 

30. Дати оцінку сучасним методам визначення вітамінів. 

31. Дати визначення терміну «забруднююча речовина» (у контексті харчових 

продуктів). 

32. Сформулювати фізико-хімічні основи вольтамперометрії. 

33. Визначити вологість житнього борошна Х, якщо вага проби до 

висушування складає а = 100 г, а після висушування – в = 85 г. 

34. Дати визначення терміну «небезпечний фактор» (у контексті харчових 

продуктів). 

35. Рідинна хроматографія як один з методів визначення вітамінів. 

36. Проаналізувати основні задачі системних досліджень. 

37. Проаналізувати вплив ГМО на організм людини. 

38. Визначити вологість проби вареної ковбаси Х, якщо її вага до 

висушування складає а = 3 г, а після висушування – в = 2 г. 



39. Дати визначення поняття «поживна цінність». 

40. Дати визначення трихінельозу. Охарактеризувати збудника трихінельозу. 

41. Розглянути принцип дії та будову спектрофотометрів. 

42. Розглянути поняття «харчові продукти рослинного походження». 

43. Сформулювати фізико-хімічні основи кондуктометрії. 

44. Визначити кислотність Х розсолу капусти в перерахунку на молочну 

кислоту, якщо для приготування проби взято в = 45 мл розсолу, а для 

титрування цієї проби витрачено а = 23 мл 0,1 нормального лугу. 

45. Дати визначення терміну «арбітражна лабораторія». 

46. Розглянути підходи до виявлення трихінели в пробах м’яса.  

47. Дати визначення поняттю «вітаміни». 

48. Дати визначення поняття «санітарний захід безпечності харчових 

продуктів». 

49. Навести методи контролю показників якості молока. 

50. Дати визначення терміну «сертифікат придатності для споживання 

людиною». 

51. Сформулювати фізико-хімічні основи потенціометрії. 

52. Дати визначення терміну «строк придатності». 

53. Дати визначення терміну «технологічний ароматизатор». 

54. Визначити поняття «сертифікація». 

55. Дати визначення поняттю «якість харчового продукту». 

56. Проаналізувати поняття «нітрати» та «нітрити». Навести методи, які 

використовуються для їх визначення. 

57. Проаналізувати підходи до контролю якості м’ясних консервів. 

58. Запропонуйте визначення терміну «вимірювання». 

59. Розкрийте зміст атомно-абсорбційного аналізу якості харчових продуктів. 

60. Дати визначення терміну «якість». 

61. Обґрунтувати кулонометрію, як метод контролю якості харчових 

продуктів. 

62. Дати визначення поняттю «харчові домішки». 

63. Сформулювати фізико-хімічні основи рН-метрії. 

64. Дати визначення поняття «ідентифікація». 

65. Навести методи, які використовуються для їх визначення «нітратів» та 

«нітритів». Нітратомір Н-405. 

66. Дати визначення поняття «максимальний рівень» (у контексті харчових 

продуктів). 

67. Навести методи, які використовуються для визначення якості 

м’ясопродуктів підвищеного попиту. 



68. Проаналізуйте особливості застосування світлового мікроскопу та 

трихіновізора. 

69. Дати визначення поняття «максимальна межа залишків» (у контексті 

харчових продуктів). 

70. Класифікація і характеристика методів дослідження харчових продуктів. 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 

71. Дати визначення поняттю «мінімальні специфікації якості». 

72. Проаналізувати напрям трансгенної продукції. 

73. Навести основні ксенобіотики та шляхи їх надходження до харчових 

продуктів. 

74. Дати визначення поняття «безпечність харчового продукту». 

75. Дати визначення поняттю «мінімальні специфікації якості». 

76. Проаналізувати напрям трансгенної продукції. 

77. Провести токсико-біологічну оцінку продуктів тваринного походження. 

78. Дати визначення поняття «дієтична добавка». 

79. Розглянути методи оцінки фізико-хімічних та біологічних властивостей 

молока. Детально проаналізувати один з методів. 

80. Дати визначення терміну «безпечний харчовий продукт». 

81. Які харчові продукти, заборонені до імпорту? 

82. Проаналізуйте вимоги до етикетування харчових продуктів. 

83. Дати визначення терміну «пестициди». 

84. Визначити питому радіоактивність А туші великої рогатої худоби в Кі/кг 

при використанні дозиметра МКС-07 „Пошук”, якщо потужність 

еквівалентної дози гамма-випромінювання Р1=15мкР/год, а потужність 

гамма фону, Р2=10мкР/год. 

85. Навести органолептичні показники якості меду та охарактеризувати 

показники його фальсифікату. 

86. Оцінити методи дослідження природної радіоактивності. 

87. Методи контролю якості рослинних продуктів. Експертиза грибів. 

88. Дати визначення радіометричного та дозиметричного контролю 

(радіометрії) харчових продуктів та перерахувати важливі радіонукліди, 

за концентрацією яких ведеться особливий нагляд. 

89. Проаналізувати підходи до контролю якості ковбасних виробів. 

90. Проаналізувати підходи до контролю якості риби. 

91. Проаналізувати підходи до контролю якості квашеної капусти. 

92. Проаналізувати підходи до контролю якості солоних огірків. 

93. Охарактеризуйте науково-дослідницький комплекс    «ПМЛ-60». 

94. Проаналізувати ознаки свіжих і сумнівної свіжості ковбасних виробів. 



 

 


