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ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА  
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА СИРОВИНИ 

 

Предметом вивчення 
дисципліни  

Період навчання –  
І курс, 2 семестр 

Обсяг – 5 кредитів,  
Загальна к-сть год. - 150 
годин,  в  т. ч.      
лекції – 16 год.,  
практичні заняття – 34 год.,  
самостійна робота – 100 год. 

Підсумкова  
форма контролю  

−  екзамен  
Мета дисципліни  полягає в оволодінні студентами 
готельно-ресторанної  справи сучасних методів 
дослідження якості харчових продуктів і сировини, 
які необхідні в подальшому освоєнні їх кваліфікації. 
Саме ці методи дають можливість оперативно та 
достовірно визначати хімічний якісний і кількісний 
склад, а також структуру продуктів харчування, що 
сприяє більш обґрунтованій експертній оцінці їх 
якості. 

 



Вивчення дисципліни 
додатково  

сприяє формуванню 
студентом таких  
компетентностей 

Здатність проектувати технологічний 
процес виробництва продукції і 
складати необхідну нормативну 

документацію на напівфабрикати та 
готову кулінарну продукцію. 

Здатність оцінювати та 
забезпечувати якість 

продукції та послуг на 
підприємствах сфери 

гостинності. 

Здатність організовувати 
сервісно-виробничий 
процес у закладах 
готельно-ресторанного 
господарства з 
урахуванням вимог і 
потреб споживачів та 
забезпечувати його 
ефективність. 

Здатність застосовувати 
теоретичні засади, 

інструментарій і методологію 
дослідження процесів 

функціонування готельно-

ресторанного господарства.. 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

• Підготовка проб до проведення досліджень 

• Хімічні методи дослідження товарів. 
• Біохімічні ме-тоди в товарознавстві. 
• Фотометричні методи дослідження товарів. 
• Рефрактометричний метод дослідження товарів. 
• Теоретичні основи поляриметричного методу. 
• Спектральні методи дослідження сировини та продовольчих товарів. 
• Метод атомно-абсорбційного спектрального аналізу 

• Метод люмінесцентного спектрального аналізу. 
• Потенціометричний метод дослідження. 
• Потенціометричне титрування. 
• Хроматографічні методи дослідження продовольчих товарів. 
• Види хроматографічних методів для визначення товарів, які 

знаходяться в різних агрегатних станах. 

 



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.х.н., доц. Бужанська М.В.  



“ УЧІТЕСЯ БРАТИ МОЇ! 

ДУМАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ…” 

 

Т. ШЕВЧЕНКО 

РАДІ БУДЕМО З ВАМИ СПІВПРАЦЮВАТИ!  

ЧЕКАЄМО НА ВАС! 


