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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування у студентів системи знань та умінь, що забезпечують 

загальний підхід до аналітичного контролю основних показників якості 

продукції промислової біотехнології, біоматеріалів та оволодіння 

найпоширенішими методами контролю та сертифікації цієї продукції.  

 

Компетентності: ЗК-1, ЗК-3, ЗК-11, ЗК-12, ЗК-13, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6,  

ПК-7,  ПК-8, ПКс1-1, ПКс1-3  
 

Результати навчання: РН-4, РН-5, РН-10, РНс1-1, РНс1-3, РНс1-5 
  

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Аналітична хімія Аналітичні методи науково-дослідної 

роботи в промисловій біотехнології 

Фізико-хімічні методи аналізу  

Загальна  біотехнологія  

Методи аналізу біологічних  

систем 

 

 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 53 %. 
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1 2 3 4 5 

Змістовий модуль № 1. Особливості аналітичного контролю продукції промислової 

біотехнології 

1. Л 2 

Тема 1.  Предмет та зміст дисципліни, основні 

розділи, її роль у підготовці магістрів, зв'язок з 

фундаментальними та прикладними дисциплінами. 

Законодавчі та нормативні акти в сфері аналітичного 

контролю.  

1-4 

2. Л 2 

Тема 2. Організація аналітичного контролю 

виробництва. Актуалізована нормативна 

документація. Лабораторія: кадрове та матеріальне 

забезпечення. Схема аналітичного контролю 

виробництва. Критичні контрольні точки. 

1-4 

 

3. 

 

ЛЗ 6 

Техніка безпечної роботи в лабораторії. Порядок 

виконання розрахункової роботи. 1. Підготовка 

лабораторного посуду до випробувань. Перевірка та 

градуювання  мірного посуду.  2. Визначення вмісту 

води в природніх та технічних сипких та пастоподіб-

них об'єктах арбітражними та експрес-методами.    

1-4 

4. Л 2 

Тема 3.  Пробовідбір. Способи подання продукції на 

контроль. Методи відбору одиниць продукції в 

вибірку. Класифікація вибірок. Загальні правила 

відбору продукції. Приклади застосування  методів 

відбору одиниць продукції в вибірку. Забезпечення 

випадковості та представництва вибірок. Проба 

генеральна і лабораторна. Похибки пробовідбору та 

пробопідготовки як складова сумарної похибки 

аналізу. Число проб і періодичність відбору. 

1-4 

5. СР 2 Похибки при скороченні проби. 1-4 

6. Л 2 

Тема 4. Пробопідготовка. Розкриття проби: зміст 

поняття та вимоги до процедури. Пробопідготовка 

водорозчинної продукції. Суха мінералізація проби. 

Метод спалювання в трубці. Визначення вуглецю, 

водню, азоту. Метод Дюма. Спалювання киснем в 

закритих посудинах. Сплавлення з пероксидом 

натрію. Деструкція з металевими натрієм і калієм. 

Мокра мінералізація проби. Основні методи 

інтенсифікації пробопідготовки. Підготовка проби 

водорозчинної продукції. Інтенсифікація мокрої та 

сухої мінералізації проби. Концентрування. 

1-4 
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7. ЛЗ 6 

1. Методи розкриття проби. Сухий спосіб 

розкладання проб біологічних об'єктів та визначення 

в них основних елементів (P, N, S). 

2. Ідентифікація, випробування на чистоту  та 

визначення вмісту основної речовини за густиною 

(сахароза). 

3. Сухий спосіб розкладання проби біологічних 

об'єктів та  вмісту фосфору фотометричним методом  

4. Мокрий спосіб розкладання проб біологічних 

об'єктів та визначення в них азоту за Кьєльдалем. 

1-4 

8. Л 2 

Тема 5. Загальна класифікація методів дослідження 

та комплексна оцінка якості та безпечності продукції 

промислової біотехнології. 

Хімічні, фізико-хімічні, біохімічні, мікробіологічні, 

фізіологічні, органолептичні методи дослідження 

продукції промислової біотехнології. 

 Якість продуктів, харчова цінність, енергетична 

цінність, засвоюваність харчових продуктів, 

показники якості продуктів, органолептичні методи 

оцінки якості продукції промислової біотехнології. 

1-5 

 

9. 

8 

Л 2 

Тема 6. Інструментальні та фізико-хімічні методи 

дослідження властивостей продукції біотехнології. 

Поняття деформації, реологічні властивості: в'язкість, 

пружність, еластичність та міцність. Оптичні, 

люмінесцентні, електрохімічні методи дослідження 

властивостей біотехнологічної продукції. 

1-5 

10. СР 2 

Спектроскопія. Використання спектрів для 

визначення хімічного складу і безпеки сировини і 

готової продукції. 

5 

11. ЛЗ 6 
Аналітичний контроль показників якості масла 

вершкового різних торгових марок. 
6 

12. Л 2 

Тема 7. Інструментальні та фізико-хімічні методи 

дослідження властивостей продукції біотехнології 

(продовження). Методи визначення масової частки 

вологи,  білку, жиру в сировині та готових продуктах. 

Кислотність і лужність. Розчинність і розчинники.  

1-5 

13. Л 2 

Тема 8. Випробовування на чистоту та домішки. 

Випробування, що регламентовані Нормативними 

документами України: випробування на 

ідентифікацію, випробування на чистоту і вміст 

домішок, кількісні випробування.  Неінструментальні 

випробування на чистоту і граничний вміст домішок: 

визначння прозорості і ступеня каламутності. 

Визначення ступеня забарвлення рідин методами 

колориметрії: порівняння, стандартних серій та 

колориметричного титрування 

1-5 

14. СР 2 
Метод фазової розчинності для визначення числа та 

вмісту домішок в речовині. 
1-4 

15. ЛЗ 

 

6 

 

Аналітичний контроль показників якості печива. 6 

Контрольна робота № 1 1-6 
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Змістовий модуль № 2 Сертифікація продукції промислової біотехнології 

16. Л 2 

Тема 9. Сертифікація в системі УкрСЕПРО. 

Нормативні, методичні і технічні документи, що 

забезпечують функціювання української системи 

сертифікації Документація для обов’язкової та 

добровільної сертифікації. Інформаційні ресурси в 

галузі сертифікації.  

7-9 

17. СР 2 
Національний знак відповідності. Форма, розміри. 

Технічні вимоги і правила застосування (ДСТУ 2296). 
7-9, 19 

18. Л 2 

Тема 10. Порядок сертифікації продукції. Порядок 

проведення сертифікації продукції (ДСТУ3413). 

Вимоги до органів з сертифікації продукції і порядок 

їх акредитації.(ДСТУ 3411). Атестація виробництва. 

Порядок здійснення (ДСТУ 3414). Сертифікація 

систем якості.  

7-9, 13-16 

19. СР 2 
Порядок проведення сертифікації систем якості 

(ДСТУ 3419) 
7-9. 16 

20. ЛЗ 6 
Аналітичний контроль якості борошна та 

хлібобулочних виробів різних видів. 
6 

21. Л 2 

Тема 11. Вимоги до випробувальних лабораторій 

УкрСЕПРО. Експертиза та сертифікація системи 

якості. Загальні терміни та поняття в системі експер-

тизи управління якістю. Аудит та перевірка системи 

якості. Категорії та типи експертизи системи управ-

ління якістю Проведення аудиту системи управління 

якістю: мета та причини Етапи оцінки системи якості. 

Управління процесом експертизи системи якості.  

7-9 

 

22. 

 

Л 

 

2 

Тема 12. Акредитація. Акредитація органів із 

сертифікації продукції, систем якості, 

випробувальних лабораторій в системі УкрСЕПРО. 

7-9 

23. СР 2 
Аудитори. Вимоги к аудиторам. Порядок акредитації 

аудиторів 
7-9 

24. ЛЗ 6 
Аналітичний контроль показників якості пива різних 

сортів. 
6 

25. Л 2 

Тема 13. Європейська система підтвердження 

відповідності. Концепція Нового підходу ЄС. 

Основоположні вимоги Директив ЄС. Глобальна 

концепція з сертифікації і контролю.  

7-10 

26. Л 2 

Тема 14. Європейська система підтвердження 

відповідності. Модулі оцінки відповідності. Форми та 

принципи підтвердження відповідності. Технічні 

регламенти з підтвердження відповідності та  знаки 

підтвердження відповідності національний та ЄС. 

7-10 

27. ЛЗ 6 
Аналітичний контроль якості дріжджів різних 

торгових марок. 
6 

28. Л 2 

Тема 15. Санітарне законодавство. Діючі нормативні 

документи. Харчові інфекції та харчове отруєння. 

Харчові інфекції. Харчові отруєння бактеріального 

походження. Харчові отруєння немікробного 

походження. Дезінфекція. Дезінсекція. Дератизація.  

11 
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29. 

 

Л 

 

2 

Тема 16. Загальні вимоги до приміщень та 

обладнання. Вимоги до виробничої зони. Вимоги до 

складських зон. Вимоги до зони контролю якості. 

Вимоги до допоміжних зон. Вимоги до обладнання.    

11 

30. СР 2 Санітарні вимоги до особистої гігієни персоналу. 11 

 

31. 

 

ЛЗ 

 

6 

Здача лабораторних робіт та індивідуального 

завдання. 
 

Контрольна робота № 2 7-11 

Разом (годин) 94 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  18 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
14 

4 Виконання індивідуального завдання 30 

 Разом 70 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

    Розрахунково-графічне завдання     

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконан

ня (на 

якому 

тижні) 

1 Перелік тем рекомендованих індивідуальних робіт 

1. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки виробництва біокефіру. 

2. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки виробництва біологічно активних речовин для кисломолочної 

промисловості. 

3. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки виробництва біойогурту. 

4. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки виробництва спирту. 

5. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

16 



точки виробництва пива. 

6. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки хлібопекарських дріжджів. 

7. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки виробництва спиртових дріжджів. 

8. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки виробництва твердих сирів. 

9. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки виробництва м’яких сирів. 

10. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки виробництва лимонної кислоти. 

11. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки виробництва заквасок для кисломолочної промисловості. 

12. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки виробництва столових вин. 

13. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки виробництва шампанських вин. 

14. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки виробництва коньячних виробів. 

15. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки виробництва заморожених йогуртів. 

16. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки виробництва аргініну. 

17. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки виробництва глутамінової кислоти. 

18. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки виробництва біодобрива. 

19. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки виробництва біопалива. 

20. Навести технологічну схему виробництва та проаналізувати контрольні 

точки виробництва пробіотиків. 
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Особливості підготовки розрахунково-графічних робіт. 

Розрахунково-графічна робота повинна представляти собою опис 

сучасних технологічних установок та методик аналітичного контролю, що 

використовуються в промисловій біотехнології. В розрахунковій роботі 

необхідно використати матеріали наукових статей, що надані лектором.  

За змістом розрахунково-графічна робота не повинна повторювати 

роботи, що були виконані іншими студентами в попередніх семестрах. 

 

3 

 

Оформлення письмової роботи 

Розрахунково-графічна робота виконується у формі рукопису на 

стандартних аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 14 pt через 

1,5 інтервали з використанням абзацного відступу 1,25 мм і вирівнювання 

тексту «По ширині». 

Рукописний текст повинен бути виконаний креслярським шрифтом. 

Розрахунково-графічна робота брошурується в папку і здається 

викладачу в день захисту роботи. 

Розрахунково-графічна робота повинна містити: 

1) титульний лист;  

2) власне текст роботи; 

3) список використаних джерел. 

 

 



Зразок оформлення титульного аркуша:  

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls  

У список використаних джерел слід включити всі джерела, які 

нумеруються в порядку їх цитування в тексті. Зразки оформлення посилань 

у списку використаних джерел: 

http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf  

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання, з окремої навчальної дисципліни – це методи взаємодії 

між викладачем та студентами, а саме методи подання інформації студентові  

в ході його пізнавальної діяльності.  

На лекційних та лабораторних заняттях з метою активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Аналітичний 

контроль та сертифікація продукції промислової біотехнології»  

використовуються наступні методи. 

Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний. 

Студенти здобувають знання у «готовому» вигляді, слухаючи лекцію, або з 

навчальної (або методичної) літератури, або за допомогою Інтернет-посібника. 

Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в 

рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. Такий метод якнайширше 

застосовують для передавання значного масиву інформації. Його можна 

використовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, 

висновків.  

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі 

зразка або правила. Діяльність студентів є алгоритмічною, тобто відповідає 

інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленого 

зразка ситуаціях. Організовується діяльність студентів за кількаразовим 

відтворенням засвоюваних знань. Для цього використовуються різноманітні 

вправи, лабораторні, практичні роботи, програмований контроль, різні форми 

самоконтролю. Цей метод застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-

рецептивним методом (який передує репродуктивному). Разом вони сприяють 

формуванню знань, навичок і вмінь в студентів, формують основні розумові 

операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікація. 

Метод проблемного навчання. Викладач, перш ніж знайомити з 

матеріалом, ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім 

розкриваючи систему доказів, порівнюючи погляди, різні підходи, показує 

спосіб розв’язання поставленого завдання. Студенти стають свідками й 

співучасниками наукового пошуку і не тільки сприймають, усвідомлюють та 

запам'ятовують готову інформацію, але й стежать за логікою доказів, за рухом 

думки педагога. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – в організації 

активного пошуку розв’язання висунутих педагогом пізнавальних завдань або 

під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. 

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls
http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf


Процес мислення поетапно направляється й контролюється педагогом або 

самими учнями на основі роботи над завданнями і навчальними посібниками. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань, короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно 

вивчають літературу, ведуть спостереження й виміри та виконують інші 

пошукові дії. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, 

самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності. Дослідницький 

метод безпосередньо переходить у методи, які імітують, а іноді й реалізують 

науковий пошук.  

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни 

здійснюють згідно з кредитною системою організації навчального процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої 

призначається 100 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 100 балів. 

Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та практичних 

заняттях (https://sites.google.com/site/prokafedru/docs/rating ): 

Оцінка «відмінно»/А – студент демонструє глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; 

вміння аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і розвитку; 

вміння проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні 

практичні задачі; відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні.  

Оцінка «добре»/В – студент демонструє глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу; вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 

проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні практичні 

задачі; проте відповіді на запитання містять певні неточності. 

Оцінка «добре»/С – студент демонструє міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного застосування; вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати 

практичні задачі; проте наявне невміння використовувати теоретичні знання 

для розв’язування складних практичних задач. 

Оцінка «задовільно»/D – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного 

застосування; вміння розв’язувати прості практичні задачі; проте наявне 

невміння давати аргументовані відповіді на запитання; невміння аналізувати 

викладений матеріал і виконувати розрахунки; невміння розв’язувати складні 

практичні задачі. 

Оцінка «задовільно»/Е – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу модуля; вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі; проте наявне незнання окремих (непринципових) 

питань з матеріалу модуля; невміння послідовно і аргументовано висловлювати 

думку; невміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні 

практичних задач. 

https://sites.google.com/site/prokafedru/docs/rating


Оцінка «незадовільно»/FX (потрібне додаткове вивчення) – коли студент 

дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний 

конспект лекцій. Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом.  

Оцінка «незадовільно»/F (потрібне повторне вивчення) – повна відсут-

ність знань значної частини навчального матеріалу модуля; істотні помилки у 

відповідях на запитання; незнання основних фундаментальних положень; 

невміння орієнтуватися під час розв’язання простих практичних задач.  

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під 

час аудиторних занять і самостійної роботи та оцінка (бали) за виконання 

курсової роботи.  

 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 Лабораторні 

роботи 

Розрахункова 

робота Контрольна 

робота 1 

Контрольна 

робота 2 

20 20 30 30 100 

 

 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно 

82 … 89 B 
добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D 
задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є базовий навчальний посібник, навчальний контент, кейси 

для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, завдання до 

комплексної контрольної роботи, методичні вказівки для заочників та шкала та 

критерії оцінювання знань та вмінь студентів, які є в наявності на сайті кафедри 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/  
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