Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни
«Теоретичні основи аналітичного контролю»
Сучасні промислові підприємства не можуть досягти високих технікоекономічних показників без організації технічного і аналітичного контролю
виробництва на всіх його стадіях. По суті, такий контроль є невід'ємною
частиною кожного виробничого процесу. Його виконують різні служби
підприємства в залежності від об'єкта контролю. Наприклад, виконавцями
контрольних операцій можуть бути представники цехів і відділів підприємства:
головний технолог, головний енергетик, головний механік тощо. Основна
частина контрольних операцій в цехах і ділянках хімічних виробництв
виконується безпосередньо їх персоналом за участю хіміків-аналітиків
виробничих лабораторій і повинна контролюватися саме хіміком-технологом.
Тому крім знань і навичок підтримки технологічних режимів виробничого
процесу хімік-технолог повинен розбиратися в методах хімічного та
інструментального аналізу, знати сучасні методики виконання вимірювань.
Мета навчальної дисципліни – надати майбутнім магістрам теоретичні і
практичні знання з аналітичного контролю у виробництві харчової та
косметичної продукції, а саме знання про загальні принципи забезпечення і
контролю якості хімічної продукції, методики відбору проб та їх підготовки до
аналізу, причини неправильності аналітичних вимірювань, процедуру валідації
методик вимірювань, етапи проведення аналітичних вимірювань, вимоги до
контролю якості вимірювань, лабораторного середовища, обладнання, хімічного

посуду та реактивів, основи метрологічного забезпечення аналітичного
контролю та менеджменту якості аналітичних лабораторій.
Для досягнення поставленої мети студенту необхідно ознайомитись з
загальними вимогами до аналітичної служби підприємств, опанувати загальні
принципи забезпечення якості і контролю якості продукції харчових і
косметичних виробництв, розуміти методології пробопідготовки, як першого
етапу аналітичного контролю, та раціонального вибору методу аналізу,
опанувати методи метрологічного забезпечення аналітичного контролю,
ознайомитись

з

процедурою

бенчмаркінгу

аналітичної

лабораторії,

документообороту і управління документами з питань аналітичного контролю,
опанувати методологію менеджменту якості аналітичних лабораторій.
Теми практичних занять
№

Назва теми практичного заняття

з/п
1

Кількість
годин

Загальна схема аналітичного контролю виробництва.

8

Поняття карт аналітичного контролю. Методики
виконання вимірювань та етапи їх розробки.
2

Статистична обробка результатів експериментів.

8

Приклади найпоширеніших критеріїв перевірки гіпотез.
3

Оцінка невизначеності результатів непрямих

8

вимірювань. Закон поширення невизначеностей.
4

Презентація та захист рефератів з аналітичного

8

контролю у виробництві.
32

2

Індивідуальні завдання
№

Назва

Кількість

з/п

1

годин

Реферат

«Аналітичний

контроль

у

виробництві

косметичної продукції»:
– Контроль якості косметичних засобів піномийного
призначення.
– Контроль якості туалетного мила.
– Контроль якості косметичних кремів.
– Контроль якості косметичних засобів догляду за
волоссям.
– Контроль якості косметичних засобів догляду та
нігтями.
– Контроль

якості

косметичних

масок,

скрабів,

лосьйонів.
– Контроль якості виробів декоративної косметики.
– Контроль якості засобів гігієни зубів і ротової
порожнини.
– Контроль якості парфумерних засобів.
Частина 1. Нормативно-технічна документація щодо

12 год.

контролю якості косметичної продукції.
Частина 2. Теоретичні основи методів встановлення

12 год.

фізико-хімічних показників косметичної продукції.
24 год.

3
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