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СЕНСОРНИЙ АНАЛІЗ 

Предметом вивчення навчальної 
дисципліни є органи чуття людини, 

класифікація та застосування 
сучасних типів методів сенсорного 
аналізу, особливості проведення 
сенсорного аналізу визначених 

груп товарів 

Період навчання –  
2 курс, 4 семестр 

Обсяг – 4 кредити,  
Загальна к-сть год. - 120 
годин,  в  т. ч.      
лекції – 24 год.,  
практичні заняття – 26 год.,  
самостійна робота – 70 год. 

Підсумкова  
форма контролю  

−  залік 

Метою вивчення навчальної дисципліни “Сенсорний 
аналіз” є формування системи знань з 
психофізіологічних основ сенсорного аналізу, 
засвоєння методів та методології сенсорної оцінки 
якості товарів, прийомів науково обґрунтованого 
дегустаційного аналізу, враховуючи провідне місце 
органолептичних (сенсорних) показників серед 
номенклатури якісних ознак товарів. 



Вивчення дисципліни 
додатково  

сприяє формуванню 
студентом таких  
компетентностей 

Здатність оцінювати та 
забезпечувати якість 

продукції та послуг на 
підприємствах сфери 

гостинності 

Здатність організовувати 
процес надання послуг на 

сучасному рівні з 
урахуванням вимог і 
потреб споживачів 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Сенсорний аналіз та його значення під час оцінки якості продовольчих товарів. Психофізичні основи сенсорного аналізу. 

Тема 2. Психофізичні основи сприйняття смаку. 

Тема 3. Психофізичні основи сприйняття запаху. 

Тема 4. Психофізичні основи зорових відчуттів. 

Тема 5. Психофізичні основи тактильних та слухових відчуттів. 

Тема 6. Смачність (флейвор) під час здійснення сенсорного аналізу 

Тема 7. Класифікація методів сенсорного аналізу. Характеристика та застосування методів “розходження”. 

Тема 8. Методи з використанням шкал і категорій; описові методи сенсорного аналізу. 

Тема 9. Характеристика та застосування при дослідженнях методів споживчої оцінки. 

Тема 10. Організація роботи лабораторії для проведення сенсорних досліджень. 

Тема 11. Дослідження зерноборошняних товарів із застосуванням органолептичних методів дослідження. 

Тема 12. Особливості органолептичного оцінювання чаю із застосуванням органолептичних методів -дослідження. 

Тема 13. Особливості органолептичного оцінювання вин із застосуванням органолептичних методів дослідження. 

Тема 14. Органолептичне дослідження молочних товарів із застосуванням органолептичних методів дослідження. 

Тема 15. Органолептичне дослідження рибних товарів із застосуванням органолептичних методів дослідження. 

Тема 16. Органолептичне дослідження парфумерних виробів із застосуванням органолептичних методів дослідження. 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

  Лекційний матеріал 

Методичні вказівки до проведення практичних занять 

  Методичні рекомендації і завдання до виконання 

самостійної та індивідуальної роботи 

  Робоча програма  навчальної дисципліни 



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

к.т.н.,  доц.  Сапожник Д. І.  



ЧЕКАЄМО НА ВАС! 


