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ВСТУП 

Правильно орієнтована самостійна робота студентів та вірна організація 

практичних занять є однією з форм навчально - виховного процесу, яка 

охоплює як аудиторну, так і поза аудиторну роботу студентів. Правильна її 

організація сприяє активізації мислення, розвитку ініціативи, виробленню 

стійких навичок творчої діяльності. Вивчення курсу «Товарознавство 

продуктів харчування» зумовлено актуальністю розв’язання проблеми 

забезпечення сфери торгівлі і виробництва якісними продовольчими та 

непродовольчими товарами, вмінням формувати і прогнозувати попит 

населення на продовольчі і непродовольчі товари. 

Цілеспрямовано організована, особово-орієнтована підготовка 

студентів, як майбутніх професіоналів, вимагає інтенсивного включенняв 

процес активної практино-пізнавальної діяльності. Без розвитку 

самостійності, творчої ініціативи, продуктивного мислення неможливо 

говорити про формування майбутніх Набуті знання та інтелектуальний 

розвиток майбутнього фахівця здатнього глубинно розібратись в усіх 

проблемних концепціях, перешкоджаючих товаропросуванню і 

конкурентоспроможності товарів повинні сприяти розвитку підприємств та 

економіки країни. 
Завдання для практичних занять розроблені відповідно до навчальної 

програми дисципліни «Товарознавство продуктів харчування» 

Мета практичних занять - поглиблення і доповнення теоретичного 

матеріалу, розвитку у студентів навиків самостійної роботи з харчовими 

продуктами. Вони дають можливість студентам вивчити основні споживчі 

властивості товарів, їх класифікацію та асортимент, дати характеристику 

вимогам щодо їх якості. 

Практичні заняття проводяться зі студентами академічної групи. 

Відповідний теоретичний матеріал вивчається з літературних джерел, 

конспекту лекцій. Робота по кожному розділі (темі) складається із 

самостійної підготовки до заняття, роботи в аудиторії під керівництвом 

викладача і самостійної роботи студента. Результати роботи оформляються у 

зошит для практичних занять, захищаються у викладача. Після отримання 

позитивної оцінки робота зараховується, і студент допускається до 

виконання наступної практичної роботи. 
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Практична робота №1 
Тема. Свіжі плоди та овочі і продукти їх переробки 

Мета заняття: Вивчити класифікацію плодів та овочів, набути 
знання про хвороби плодів та овочів, вміти характеризувати показни 
якості та вимоги до зберігання. Вивчити асортимент перероблених 
плодів та овочів, знати основні види переробки та харчову цінність 
перероблених плодів та овочів.  

Ключові слова: овочі, фрукти, ягоди, свіжість, якість, примушувальний 

воздухообмін, механічні пошкодження, мікробіологічні та фізіологічні 

хвороби, стерилізація, пастеризація, квашення, сушіння, маринування, 

заморожування, молочна кислота, тургор клітин, соляний розчин. 

 

Самостійна підготовка до заняття 

Користуючись рекомендованою літературою та нормативно-технічною 

документацією, законспектуйте і вивчить наступний теоретичний матеріал: 

- класифікація плодів, овочів, ягід та їх сорти; 

- хімічний склад плодів, овочів, ягід та їх сорти та вплив складових на 

організм людини; 

- оцінка якості плодів та овочів; 

- визначення сорту плодів та овочів за органолептичними показниками; 

- механічні та мікробіологічні хвороби плодів та овочів; 

- зберігання свіжих плодів та овочів; 

- характеристика процесів квашіння, соління, маринування овочів та 

фруктів; 

- заморожені фрукти та ягоди, характеристика процесу та поживної 

цінності; 

- фруктові наповнювачі: сировина, цінність виробництво; 

- органолептичний метод визначення показників якості перероблених 

подів та овочів; 

- визначення масової долі сухих речовин у плодових консервах; 

- визначення масової частки №С1 в квашених овочах за 

густиною розсолу; 

- харчова цінність перероблених плодів та овочів. 

 

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

Завдання 1. Розподіліть наведені овочі по групам та занесіть у 

відповідну колонку таблиці. 

Приклад овочів: картопля, помідори, горох, цибуля ріпчаста, салат, 

тиква, кріп, капуста білокачанна, цибуля-перо, кабачки, баклажани, 

патисони, топінамбур, петрушка зелена, петрушка-коріння, цукрова 

кукурудза, капуста брюссельська, цибуля-шарлот. 
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Завдання 2. За літературними джерелами вивчита хімічний склад плодів та 

овочів. Результати запишіть у таблицю. 
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Завдання 3. Заповніть таблицю, де слід надати опис будови різних видів 
плодів та овочів і навести приклад представників, що відносяться до даного 
виду. 

 

 

 

 



 7 

Характеристика плодів та ягід згідно до їх будови 

 

№ Вид плодів та ягід 

згідно до класифікації 

Характерні ознаки 

будови, характерні 

хвороби 

Представники 

1. Зерняткові   

2. Кісточков   

3. Ягоди   

 

 

Завдання 4. Вивчити асортимент та якість солоних та квашених овочів. 

Користуючись стандартами, проаналізувати органолептичні та фізико-хімічні 

показники якості натуральних зразків квашеної капусти. Записати дані у 

таблицю. 
 

Найменування 

показника 
Характеристика 

показника за стандартом 
Основні види дефектів 

квашеної капусти 

Товарні 

сорти 
  Органолептичні: 
 

   

             Фізико-хімічні 
   

 

Розв'яжіть наступну ситуацію 

1) Маса середнього зразка картоплі 14 кг. Позеленілих бульб та 

пророслих 0,9 кг. «Чорною ніжкою» уражено 0,2 кг картоплі. Зробіть 

заключення про якість. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть відміні особливості сортів плодів та овочів ? 

2. За якими показниками визначають якість плодів та овочів ? 

3.  На які групи поділяються овочі, що покладено в основу такого 

розподілу ? 

4. На які групи поділяються фрукти та ягоди, що покладено в основу 

такої класифікації? 

5. Який хімічний склад свіжих плодів та овочів ? 

6. Які основні вимоги до якості свіжих плодів та овочів ? 

7. З якою метою консервують плоди та овочі ? 

8. Охарактеризуйте показники якості солоних огірків та квашеної 

капусти. 

9. На які види поділяються овочеві та плодові консерви ? 

10. У чому сутність процесу квашіння? 

11. Охарактеризуйте дефекти плодових та овочевих консерв ? 

12. Охарактеризуйте асортимент сухих плодів та ягід ? 
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Практична робота №2 
Тема. Крохмаль, цукор, мед, кондитерські вироби 

Мета заняття: Вивчити асортимент та основні показники якості 

крохмалю, меду, цукру, цукерок, шоколаду. Набути навички вірно 

встановлювати необхідні умови зберігання. 

Ключові слова: крохмальні зерна, класифікація меду, цукор-пісок, 

цукор- рафінад, зберігання, якість, цукристі кондитерські вироби, борошняні 

кондитерські вироби, наповнювачі, начинки, збагачені кондитерські вироби. 
 

Самостійна підготовка до заняття 

Користуючись рекомендованою літературою та нормативно-технічною 

документацією, законспектуйте і вивчить наступний теоретичний матеріал: 

- вивчити асортимент крохмалю, цукру, карамельних виробів; 

- органолептична оцінка хліба; 

- вивчити асортимент карамельних виробів та основні види начинок; 

- вивчити дефекти карамелі та шоколадних виробів; 

- охарактеризувати кондитерські вироби на основі консервованих 

фруктів та ягід; 

- вивчити хімічний склад кондитерських виробів та визначити його 

основні недоліки; 

- проаналізувати літературні данні стосовно напрямків збагачення 

кондитерських виробів 

- вивчити вимоги до зберігання крохмалю, меду, цукру, хлібобулочних 

та кондитерських виробів. 

 

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
Завдання 1. Вкажіть, які з наведених продуктів не використовуються для 
виробництва крохмалю. 

□ Картопля □ Морква 

□ Кукурудза □ Буряк 

□ Банан □ Рис 

□ Гречиха □ Сорго 

 

Завдання 2.  Користуючись стандартами та літературними джералами 

надайте оцінку показників якості крохмалю та цукру. Результати запишіть у 

таблицю. 
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Найменування 

показника 

Характеристика 

показника за 

стандартом 

Види пакування Вимоги до 

зберігання 

Цуко р-пісок 
    

Цукор-рафінад 
    

Крохмаль картопляний 
    

 

Завдання 3. Користуючись стандартом, дайте характеристику 

органолептичних та фізико-хімічних показників меду. Результати запишіть у 

таблицю. 

 
Найменування 

показника 

Характеристика показників якості 
квіткового меду 

Органолептичні показники 
Аромат 

 

Смак 
 

Консистенція 
 

 

Фізико-хімічні показники 
Масова частка води 

 

Масова частка сахарози 

 

Діостазне число 
 

Загальна кислотність 
 

 

Завдання 5. Розподіліть наведені кондитерські вироби відповідно до їх 

класифікаційних груп та вкажіть, які ви знаєте асортиментні позиції кожного 

з виробів. 

Кондитерські вироби: шоколад, затяжне печиво, цукерки шоколадні, 

вафлі, торти, халва, карамель, крекер, пастила, зефір, мармелад, повидло, 

драже, пряники, тістечка, рулети, ірис, слойка, кекс, круасан. 
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Цукрові Борошняні 

вид виробу асортимент вид виробу асортимент 
    

    

    

 

 

Завдання 4. Користуючись нормативною документацією вкажіть у графах 

недопустимі дефекти цукру піску і крохмалю та причини їх виникнення. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте класифікацію меду та вкажіть показники якості, що 

регламентуються за НТД для меду. 

2. Назвіть асортимент крохмалю, цукру - піску і цукру - рафінаду. 

3. Яким вимогам повинен відповідати цукор - пісок і цукор - рафінад? 

4. З якою метою проводиться мікроскопія крохмалю ? 

5. Які вимоги висуваються до пакування та зберігання крохмалю, 

цукру? 

6. Які дефекти виникають під час порушення умов зберігання 

крохмалю, цукру? 

7. Які вимоги висуваються до пакування та зберігання крохмалю, 

цукру та різних кондитерських виробів? 

8. Які дефекти виникають під час порушення умов зберігання 

крохмалю, цукру, кондитерських виробів? 

9. Як класифікуються карамельні вироби за видами начинок ? 

10. Які вимоги ставляться до якості карамельних виробів ? 

11. Які дефекти карамелі є недопустимими ? 

12. Які способи збільшення стійкості карамелі ? 

13. Охарактеризуйте метод визначення набухання мучних 

кондитерських виробів. 

14. Які органолептичні показники борошняних кондитерських 

виробів? 

15. Які вам відомі види збагачення кондитерських виробів? 

 

Практична робота №3 

                                     Тема. Смакові товари 
Мета заняття: Вивчити асортимент та основні показники якості 

алкогольних та безалкогольних напоїв, чаю, кави, приправ, прянощів. 

Вивчити основні вимоги до пакування та зберігання цих товарів. 

Ключові слова: якість, асортимент, водка, вино, віски, пиво, лікер, чай, 

кава, наніни, кофеїн, розваний лист, розчинність, прянощі місцеві, прянощі 
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класичні, приправи, ароматичні речовини, букет вина, тип вина, коньяк, 

купаж, марочні алкогольні напої. 
 

Самостійна підготовка до заняття 

Користуючись рекомендованою літературою та нормативно-технічною 

документацією, законспектуйте і вивчить наступний теоретичний матеріал: 

- класифікація та асортимент кріпких алкогольних напоїв; 

- класифікація та асортимент вин; 

- класифікація коньяків по строкам витримки та технології 

виготовлення; 

- показники якості кріпких алкогольних напоїв; 

- порядок проведення дигустації вин; 

- показники якості вин та методи їх визначення; 

- сировина для виробництва пива; 

- класифікація пива за міцністю та технологією виготовлення; 

- класифікація чаю та кави; 

- хімічний склад кави та чаю; 

- як таніни та кофеїн впливають на організм людини? 

- місцеві та класичні прянощі; 

- хімічні речовини, що забезпечують властиві прянощам самк, аромат 

на вплив на організм; 

- органолептична оцінка якості прянощів; 

- органолептична оцінка якості солі; 

- зберігання кави, чаю та прянощів. 

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

Завдання 1. Вкажіть які з наведених продуктів відносяться до групи 

смакових товарів?                              - Чай 

- Молоко                                            - Шоколад 

- Лікер                                                - Припрвава до борщу 

- Чорний перець                                 - Майоран 

- Лавровий лист                                 - Фейхоа 

- Кориця                                             - Пиво 

- Рибячий жир                                    - Какао  

 
Торт  

Завдання 2. Користуючись стандартом надайте характеристику 

органолептичних показників якості чаю зеленого та чорного, результати 

занесіть у таблицю. 
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Характеристика органолептичних показників чаю вищого та І гатунків 

 

Органолеп- 

тичні 

показники 

Характеристика чаю 

Зеленого Чорного 

вищий 

гатунок 

І гатунок вищий 

гатунок 

І гатунок 

    Зовнішній 

     вигляд чаю 

    

Аромат та 

смак 

    

Настій (колір, 

прозорість) 

    

Колір 

розвареного 

листа 

    

 

Завдання 3.  Розрахуйте вміст вологи в каві, що був визначений методом 

висушування в сушильній шафі при температура 100-105 °С протягом 4 

годин, якщо початкова маса наважки 3г, маса після висушування 2,9г, маса 

бюкса 5,2г. Зробіть висновок про відповідність показника вимогам НТД. 

      Формула для розрахунку кількості вологи: 

 

Х= 
М1 −М2

М1−М
 . 100,  

 
М - маса бюкса в г; (3г ) 
М2 - масса бюкса з наважкою до висушування в г;  

М2 - масса бюкса з наважкою після висушування в г. 

 

Завдання 4. За допомогою літературних джерел і стандартів опишіть вірну 

терміналогію крітерів, за якими проводять опис органолептичних показників 

вин при їх дегустації. 

Результати опишіть у таблиці 

 

Найменування 

показника 

Термінологія крітеріїв 

оцінки червоних вин 

Термінологія критеріїв 

оцінки білих вин 
Букет 

  

Аромат 
  

Колір 
  

Прозорість 
  

Типовість 
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Завдання 5. Користуючись стандартами та літературними джерелами, 

вивчить асортимент прянощів. У таблиці надайте характеристику вказаним 

видам прянощів та за місцем вирощування вказати місцева чи класична 

описана пряність. 

 

Вид прянощів Місце 

вирощування 

Опис прянощі 

Лавровий лист 
  

Чорний перець 
  

Червоний перець 
  

Духмяний перець 
  

Мускатний горіх 
  

Ваніль 
  

 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте стислу характеристику основним видам алкогольних напоїв. 

2. Як класифікують чай та каву? 

3. Які основні показники якості алкогольних напоїв? 

4. Як визначається вміст сухих речовин? 

5. За якими показниками визначається якість плодовоягідних і овочевих 

безалкогольних напоїв? 

6. Як класифікують вина за вмістом спирту та цукру? 

7. Як проводиться дегустація чаю та вина? 

8.  Які умови зберігання соків та мінеральних вод? Як ці умови 

впливають на якість? 

9. Що становить основу поділу прянощів на види? 

10. Які вимоги встановлюються до якості прянощів? 

11. Які строки і умови зберігання прянощів? 

12. Як визначаються сторонні домішки в прянощах? 

13. Які існують дефекти прянощів і солі, з чим повязано їх виникнення? 

14. Як визначають вміст вологи у солі, каві, чаю, прянощах? Як цей 

показник впливає на якість? 

 

 

Практична робота № 4.  

Тема. М’ясо і м’ясні продукти 
    Мета заняття: Вивчення класифікації мяса і особливостей хімічного 

складу. Ознайомлення з особливостями хімічного складу та показниками 

якості мяса птиці. Напівфабрикати з мяса і кулінарні вироби. 

Ключові слова: м'ясо свиней, м'ясо великої рогатої худоби, м'ясо птиці, 

вгодованнясть, жирова тканина, сполучна тканина, м'язова тканина, 

дозрівання, субпродукти, ковбасні вироби, сосіски, кочене м'ясо, вялене 

м'ясо. Рекомендована література: [1-3, 9-12, 41, 42, 95, 96] 
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Самостійна підготовка до заняття 

Користуючись рекомендованою літературою та нормативно-технічною 

документацією, законспектуйте і вивчить наступний теоретичний матеріал: 

- класифікація мяса свиней; 

- класифікація мяса великої рогатої худоби; 

- хімічний склад та харчова цінність мяса; 

- процес дозрівання; 

- органолептична оцінка мяса свиней та великої рогатої худоби; 

- основні особливості та характеристика мяса птиці; 

- органолептична оцінка мяса птиці; 

- бактеріоскопічне дослідження мяса птиці; 

- вимоги до зберігання свіжого, охолодженого та мороженого мяса; 

- характеристика субпродуктів; 

- Види та вимоги до якості напівфабрикатів з мяса; 

- мясні кулінарні вироби. 

-  

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

Завдання 1. Відмітьте від яких факторів залежить вихід м’яса забійних 

тварин. 

□ Вік ; 

□ Стать; 

□ Пора року; 

□ Вгодованість; 

□ Порода; 

□ Чистота тварини; 

□ Стан тварини перед забоєм. 

Завдання 2. Вкажіть та охарактеризуйте категорії, на які підрозділяють 

свиней за продуктивністю. 

Завдання 3. Надайте класифікацію м'яса за термічним станом та укажіть 

температуру кожної категорії. Результати занесіть у таблицю. 

 

Категорія м'яса за термічним 

станом 

Температурна характеристика 
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Завдання 4. За допомогою літератури вкажіть у таблиці хімічний склад 

м'язової тканини м'яса тварин та птиці, які надані у таблиці. Зробіть 

обгрунтовані висновки стосовно того, яке м’ясо має найбільшу харчову 

цінність. 
Хімічний склад м’яса, % 

 

Вид м’яса Вода Білки Жири Вугле 

води 

Вітаміни 
Мінеральні елементи 

          

м’ясо 

свиней 

              

м’ясо 

великої 

рогатої 

худоби 

              

 
м’ясо курей 

              

м’ясо 

індиків 

              

м’ясо 

баранів 

              

 

Завдання 5. Перечисліть асортимент ковбасних виробів, охарактеризуйте 

сировину для їх виробництва та наведіть характерні відмінності 

технологічного процесу виробництва. 

 
1. Вид: Варені ковбаси ( Докторська, Молочна, Чайна, ... ) 
Основною сировиною є  ______________________________________________  

Допоміжною сировиною є____________________________________________ 

Відмінність технологічного процесу___________________________________ 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте класифікацію великої рогатої худоби? 

2. На які категорії поділяють свиней ? 

3. У чому відмінність м’яса птиці від інших видів м’яса? 

4. Чим представлений хімічний склад м’яса? 

5. Які зміни відбуваються у м’ясі при дозріванні? 

6. .Охарактеризуйте органолептичні показники м’яса. 

7. Які показники якості м’яса птиці та методи їх визначення? 

8. Які існують дефекти м’яса і як вони пов’язані з умовами зберігання? 

9. Чим обумовлене бактеріоскопічне дослідження м’яса? 

10. Назвіть основні білки, що входять до складу м’яса. 
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□ Казеїн; 

□ Омулин; 

□ Міозин; 

□ Овомуцин; 

Як визначити свіжість охолодженого м’яса? 

11. Які субпродукти мають найвищу харчову цінність? 

12. Які показники визначають якість м’ясних напівфабрикатів? 

13. Назвіть асортимент кулінарних виробів з м’яса, за якими 

покозниками визначають якість ковбас? 

14 За яких умов слід зберігати м’ясо та ковбасні вироби? 

 

 

Практична робота №5 
Тема. Молоко та молочні продукти. Молочні консерви 

Мета заняття: вивчити асортимент молока та молочнокислих 

продуктів. Набути знання про фактори, що характеризують якість молочних 

товарів і впливають її зміну після виготовлення. Вивчити способи 

виробництва вершкового масла та сичугових сирів, основні їх дефекти. 

Ключові слова: якість, асортимент, молоко, ступінь чистоти, 

кисломолочний сир, сичуговий сир, плавлений сир, вершкове масло, кефір, 

йогурт, простокваша, ряженка, згущене молоко, сухе молоко, молочно-кисле 

бродіння, сичужок, молочно-кисла закваска, молочна кислота, кислотність, 

фальсифікація, дефекти. 

Самостійна підготовка до заняття 

Користуючись рекомендованою літературою та нормативно-технічною 

документацією, законспектуйте і вивчить наступний теоретичний матеріал: 

- асортимент та показники якості молока, чистота молока; 

- основні види кисломолочних продуктів та їх відмінні ознаки; 

- особливості виробництва молока і кисломолочних продуктів; 

- показники якості кефіру, йогуртів, сметани, творогу; 

- методи фальсифікації молока та молочних продуктів; 

- основні дефекти молочних продуктів; 

- вершкове масло та його види; 

- дефекти вершкового масла та причини їх виникнення; 

- сичугові сири, їх характеристика в залежності від технологічних 

прийомів виготовлення; 

- визначення показників якості та дефектів сирів; 

- види молочних консервів та їх характеристика; 

- вимоги до зберігання молока, кисломолочних продуктів, масла, сирів. 

 

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
Завдання 1. Вкажіть основні білки, що входять до складу молока: 

 

□ Овоглобулін; 

□ Альбумін; 

□ Гістидин; 

□ Триптофан. 
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Завдання 2. Вкажіть які з наведених продуктів відносяться до 

кисломолочних продуктів. 

 

 

Завдання 3.  Вивчить основні дефекти молока, сирів сичугових та 

вершкового масла. Результати занесіть у таблицю. 

 
Дефекти молока та кисломолочних продуктів 

 
 

Вид дефекту Як проявляється дефект та причини виникнення 

1. підвищена 

кислотність 

 

2. 
  

 

Дефекти вершкового масла 

 
 

Вид дефекту Характеристика зовнішніх ознак дефекту 

1 прогірклий 

присмак 

 

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

 

Завдання 4. Користуючись рекомендованою літературою і стандартами у 

таблиці надайте коротку характеристику асортименту зазначених типів 

сичугових сирів. 

 

□ Кефір; □ Морозиво; 

□ Сухе молоко; □ Вершки; 

□ Сметана; □ Кисловершкове масло; 

□ Згущене молоко; □ Топлене молоко; 

□ Адедофільне молоко; □ Кумис; 

□ Творог; □ Солодковершкове масло 
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Група сичугових 

сирів за типами 

Характеристика даного типу сирів Найменування сирів 

даного типу 

Типу Чеддер 
  

Типу 

Швейцарського 

  

Типу 

Голандського 

  

Плавлені 
  

 

Питання для самоперевірки 

1. Як класифікують молоко й кисломолочні продукти? 

2. Дайте характеристику хімічного складу і властивостей молока. 

3. Які зміни відбуваються під час зберігання та переробки молока? 

4. За якими показниками судять про свіжість молока? 

5. За яких умов і протягом якого часу зберігають молоко та 

кисломолочні продукти? 

6. Дайте визначення понять, що характеризують якість молока 

чимолочних продуктів: кислотність, щільність, ступінь чистоти, густина, 

чистота молочнокослого бродіння; 

7. В чому полягає суть процесу сквашування молока? 

8. В чому різниця між йогуртом, кефіром та простоквашею? 

9. Які ви знаєте дефекти молока, сиру, кефіру, йогурту? 

10. Які вимоги до пакування молочних продуктів? 

11. Які види вершкове масло ви знаєте? 

12. Охарактеризуйте етапи виробництва вершкового масла? 

13. Охарактеризуйте етапи виробництва сичугових сирів, в чому 

сутність введення сичугового ферменту? 

14. Як впливає вміст вологи на якість вершкового масла? 

15. Що являє собою процес «чедерізація» при виготовлення сичугових 

сирів? 

16. Назвіть відмінні ознаки за способом виробництва та за 

органолептичними показниками якості наступних видів сирів: «Російський», 

«Костромський», «Чеддер», «Г оландський», «Радомер»? 

17. Назвіть дефекти вершкового масла і сичугових сирів? 

18. Охарактеризуйте дефекти молочних консервів. 

19. Які види молочних консервів ви знаєте? 

20. Які особливості виробництва та збереження якості морозива? 

21. Охарактеризуйте умови і терміни зберігання вершкового масла і 

сичугових сирів? 
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