
Практичне заняття 4 

 

Тема: Розв’язання ситуаційних завдань   

 

Мета: сформувати вміння визначати забруднювачі харчових продуктів та їх вплив на 

здоров’я людини 

 

Наочне, документальне і технічне забезпечення  

1. Картки із завданнями.  

2. Опорні конспекти з теми.  

3. Побутові нітратоміри (нітратомір-дозиметр, побутовий нітрат-тестер).  

4. Індикаторний папір; розчин дифеніламіну, концентрованої сульфатної кислоти; 

ступка; предметне скло.  

5. Персональний комп’ютер.  

6. Мультимедійний проєктор.  

7. Мультимедійна дошка.   

 

Запитання для актуалізації опорних знань 

1. Що розуміють під безпекою продуктів харчування?  

2. Які основні принципи державної політики щодо забезпечення якості та безпеки 

харчових продуктів і продовольчої сировини?  

3. Яке середовище містить найбільше нітратів? Із якими продуктами до організму 

людини потрапляє найбільша кількість нітратів?  

4. Із якою метою до молочних та м’ясних продуктів додають нітрати?  

5. Як нітрати, сполуки металів впливають на здоров’я людини?  

6. Вміст яких металів обов’язково контролюють у харчових продуктах і чому?  

7. Як продукти забруднюються радіонуклідами?  

8. Як можна зменшити потрапляння радіонуклідів до організму людини з їжею?  

9. Які вимоги висувають до упаковки харчових продуктів?  

10.  За допомогою яких показників характеризують екологічність пакувальних 

матеріалів?   

 

Зміст роботи 

Ситуація 1. Вивчення методів визначення вмісту нітратів (нітрат-іонів NO3–) у  

продуктах рослинного походження за допомогою:  

1) побутових нітратомірів (наприклад, нітратомір Н-401 портативний, 

лабораторний нітратомір Н-405, нітратомір-дозиметр, побутовий нітрат-тестер);  

2) індикаторного паперу;  

3) розчину дифеніламіну 1%-вого (готують на концентрованій сульфатній 

кислоті).  

Зразок рослинного об’єкта розтирають у ступці. Під предметне скло поміщують 

аркуш білого паперу, додають дві краплі отриманого соку рослини і дві краплі 

дифеніламіну. Вміст нітратів визначають за інтенсивністю забарвлення суміші (табл.):  

 

 

 

 



Вміст нітратів Візуальні ознаки забарвлення суміші 

Дуже високий Синьо-чорне; сік забарвлюється швидко  й інтенсивно; забарвлення стійке  

і не зникає  

Високий Темно-синє, зберігається короткий час 

Середній Світло-синє, з’являється за певний час, зникає за 2–3 хв 

Низький Блакитне, швидко зникає 

Відсутній Забарвлення немає, на цілих рослинах може з’явитися рожевий відтінок 

тканин унаслідок їх обвуглення сульфатною кислотою в реактиві 

дифеніламіну   

  

Ситуація 2. Для людини із масою тіла 60 кг граничнодопустима добова норма 

нітратів становить 0,76 мг на 1 кг маси.  У межах допустимих норм нітрати не 

заподіюють відчутної шкоди здоров’ю людини. Виходячи з маси власного тіла 

обчисліть вашу граничнодопустиму норму добового споживання нітратів.   

Ситуація 3. Картопля, вирощена поблизу шосе, завжди містить дуже отруйні 

сполуки Плюмбуму. У 1 кг такої картоплі виявили 0,001 моль Плюмбуму. Визначте, у 

скільки разів в овочах перевищений граничнодопустимий вміст Плюмбуму – 0,5 мг/кг?   

Ситуація 4. Спорові гриби (боровики, підосички й підберезовики) накопичують 

бром. Масова частка брому в цих грибах становить приблизно 1,4٠10–3%. Розрахуйте, 

яка маса брому потрапить до організму людини, яка з’їла 1 кг таких грибів, якщо під 

час обробки грибів втрачається половина брому.   

Ситуація 5. Масова частка Фосфору становить приблизно 1% маси тіла людини. 

Розрахуйте масу Фосфору в організмі. У якій кількості плавленого сиру з масовою 

часткою Фосфору 0,8% міститься така сама маса Фосфору, як у вашому організмі?    

Ситуація 6. Урожай картоплі забирає з 1 га ґрунту близько 200 кг хімічно 

зв’язаного азоту. Яку масу азотного добрива треба внести на 1 га ріллі, щоб 

відшкодувати втрати азоту нітратом амонію, якщо його масова частка у добриві 

становить 32%?   

Ситуація 7. Нітрит і нітрат калію застосовують для обробки м’яса і м’ясних 

продуктів, аби зберегти червоний колір. Міоглобін – червоний барвник – у разі 

взаємодії з нітратами утворює нітрозоміоглобін, який надає м’ясним виробам кольору 

червоного солоного м’яса, що не змінюється під час кип’ятіння. Аналогічну дію 

справляє і нітрат калію, який за допомогою ферментів, що виділяють мікроорганізми, 

перетворюється на нітрит калію. Доведено, що нітрозоаміни, які можуть утворюватися 

в організмі, справляють канцерогенну дію. При цьому ГДК для нітратів у 10 разів 

вищі, ніж для нітритів. Розрахуйте масу нітрату, що можна додати до 1 кг продукту, 

якщо вміст нітриту не має перевищувати 0,6%.   

Ситуація 8. За нормами СанПіН вміст нітратів у винограді, яблуках, грушах 

встановлено у кількості 60 мг на 10 г. Обґрунтуйте допустимість цих величин нітратів 

у фруктах.   

Ситуація 9. Крохмаль, його фракції (амілопектин), продукти часткового гідролізу 

– декстрини та модифіковані крохмалі – застосовують як загусники у м’ясопереробній, 

кондитерській, хлібопекарській промисловості, під час виробництва морозива. Власне 

крохмаль не є шкідливим продуктом. Але його наявність, наприклад, у ковбасі, та ще й 

разом зі специфічними соєвими білками свідчить про те, що у продукті незначна 

кількість м’яса. Адже емульсія із субпродуктів потребує більшої кількості загусника. 

Назвіть якісний реактив на крохмаль. Як визначити його наявність у продуктах 

харчування?   



Ситуація 10. Феноли входять до складу коптильного диму або коптильної рідини. 

У середньому, людина вагою 70 кг отримує добову дозу фенолу, що дорівнює 100 

мкг/кг ваги тіла. Із копченою їжею людина отримує, в середньому, 2 мг фенолу на 

день. Встановіть, скільки це становить відсотків усього добового надходження фенолу 

до організму? Скільки фенолу на добу споживає дитина вагою 40 кг за тих самих доз 

споживання?   

Ситуація 11. У 100 мл водопровідної води виявили  0,51 мг заліза. Залізо – 

необхідний мікроелемент, що бере участь у багатьох метаболічних процесах в 

організмі людини. Однак надмірне надходження цього елемента сприяє його 

відкладенню в печінці, кістковому мозку, селезінці та ураженню тканин, що в разі 

порушення регуляторних механізмів може проявитися  у вигляді гемохроматозу 

(свербіж і сухість шкірних покривів). Чи відповідає питна вода вимогам ДСТУ, якщо 

ГДК заліза  у воді – 0,3 мг/л? Як можна зменшити вміст заліза у воді?   

Ситуація 12. Відомо, що консервні банки з лудженої жерсті (сталі, покритої 

тонким шаром олова) можуть лежати на місці пікніків і похідних стоянок 

десятиліттями. Однак ті самі банки, прожарені у вогнищі після їх використання, 

перетворюються на порошок іржі протягом одного – двох років. З’ясуйте, чому 

луджена жерсть не іржавіє? Чому просмажені банки швидко піддаються корозії? Що 

потрібно робити з алюмінієвою та пластмасовою тарою в поході після її 

використання?   

Ситуація 13. Поясніть факт отруєння людей грибами, зібраними вздовж лісових 

смуг.   

Ситуація 14. На упаковці вершкового масла ви прочитали, що цей продукт 

вироблений з натуральної сировини, а не  з генетично модифікованих продуктів 

(ГМП). Обґрунтуйте значення абревіатур ГМП, ГМО і визначте їх роль у виробництві 

продуктів харчування.  

Ситуація 15. Визначте, яку інформацію несуть знаки екологічного маркування на 

упаковках продовольчих товарів.   

Ситуація 16. Підготуйте пам’ятки: «Як у домашніх умовах зменшити вміст 

нітратів у продуктах харчування», «Симптоми нітратно-нітритних отруєнь».   

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Під час розв’язання ситуацій необхідно пригадати антропогенні та абіотичні 

фактори, що впливають на вміст шкідливих речовин у продуктах рослинного і 

тваринного походження, і методи, за допомогою яких можна зменшити вміст цих 

речовин у продуктах. 


