
Самостійна робота № 4 

 

Розділ 3. Харчові отруєння їх профілактика. Особиста гігієна 

працівників підприємств харчової промисловості. 

        Тема: Небактеріальні харчові отруєння. Джерела забруднення харчових 

продуктів. Заходи профілактики. – 2год. 

Мета: розглянути джерела забруднення харчових продуктів, вивчити не 

бактеріальні харчові отруєння, заходи профілактики.  

Вид контролю: усне опитування. 

Міжпредметні зв’язки: технічна мікробіологія, біохімія вина, технологія 

виноробства, ТХК виробництва. 

Використана література:  

1. А.Ю. Жвирблянская, О.А.  Бакушинская, Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевой промышленности. – М. – Легкая и пищевая 

промышленность. – 1983. стор. 111 - 114 

2. Й.С. Білоруська, Основи мікробіології, санітарії та гігієни. – К – 

«Техніка» - 2003. стор. 86 - 89 

3. Т.И. Полуторнова, А.В. Шведова, Производственная санитария и 

санитарно-технические устройства предприятий пищевой промышленности, - М 

– « Пищевая промышленность» 1979. стор. 55 - 62. 

4. В. П. Прокофьев, Производственная санитария на предприятиях пищевой 

промышленности, - М – Высшая школа, 1967, стор. 69 - 74 

5. В.Ф. Григоренко, Промислова санітарія, Навчально-методичний посібник 

для вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації, 2007, стор.43 - 45 

Питання для контролю: 

1. Чим можуть бути викликані харчові отруєння не бактеріального 

походження? 

2. Які найбільш розповсюджені рослини, які викликають отруєння? 

3. Які Ви знаєте отруєння продуктами , забруднені неорганічними 

хімічними речовинами? 

4. Коли виникають отруєння цинком? 



5. Які продукти тваринного походження мають токсичні властивості? 

6. Як виникає отруєння міддю? 

7. Як виникає отруєння свинцом? 

Методичні вказівки; 

При самостійному опрацюванні теми треба знати, що харчові отруєння не 

бактеріального походження зустрічаються рідше, ніж отруєння бактеріального 

походження. 

Опрацьовуючи матеріал слід вивчити, що харчові отруєння не 

бактеріального походження можуть бути викликані:  

а) продуктами рослинного і тваринного походження, отруйними по своїй 

природі ; 

б) продуктами рослинного і тваринного походження їстівними по своїй 

природі але які проявили по якійсь причині отруйні властивості; 

в) отруйними примісями до харчових продуктів. 

До отруєнь примісями хімічного походження відносять: отруєння цинком, 

отруєння міддю, отруєння свинцем, отруєння іншими хімічними речовинами. 

До отруєнь продуктами, отруйними по своїй природі відносять: отруєння 

неїстівними грибами, отруєння отруйними рослинами, отруєння отруйними 

продуктами тваринного походження. 

При вивченні другого питання теми слід знати , що причиною виникнення 

отруєнь є порушення санітарних норм під час виготовлення , зберігання і 

транспортування  готових виробів. Треба створювати такі умови, які 

гарантували б доброякісність сировини, напівфабрикатів і готових виробів. З 

цією метою слід проводити жорсткий систематичний контроль кожної ділянки 

технологічного процесу, починаючи з сировини і закінчуючи готовою 

продукцією, потрібно зберігати вироби тільки у відповідних умовах, суворо 

дотримуватись санітарних вимог щодо приміщень, устаткування, тари і 

особистої гігієни працюючих. 

 

 

  


