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Вступ 

Запропонована програма базується на сучасній уяві про харчову 

сировину як багатокомпонентну поліфункціональну систему, технологічна 

біотрансформація якої гарантує отримання кінцевих харчових продуктів із 

наперед заданими властивостями, здатних забезпечити підтримку та 

нормальне функціонування гомеостазу організму людини. 

Завдання харчової біотехнології полягає в оптимізації та інтенсифікації 

технологічних процесів виробництва харчових продуктів, покращенні їх 

фізико-хімічних, органолептичних та технологічних властивостей та 

подовженні строків зберігання. 

Розділ 1. Теоретичні основи харчової біотехнології. 

1.1 Мікробіологічні основи харчової біотехнології 

Будова і різновиди клітин: еукаріоти і прокаріоти. Хімічний склад. 

Характеристика клітинних органел. Клітинна мембрана, механізм транспорту 

речовин. Метаболізм клітини: обмін білків, ліпідів, вуглеводів; обмін енергії. 

Морфологія та класифікація мікроорганізмів. Фізіологія мікроорганізмів. 

Мікроорганізми, їх поширення, значення в харчової біотехнології. Кінетика 

росту мікроорганізмів, методи культивування, регулювання та оптимізація 

культивування. Морфологія міцеліальних грібів. Особливості їх класифікації. 

Будова і хімічний склад дріжджової клітини. Дріжджі як збудники 

спиртового бродіння. Хімізм спиртового бродіння. Спрямований синтез 

нутрієнтів і харчових БАР. Антибіотики і антибіотикоподібні речовини. 

Загальна характеристика сировинних ресурсів харчової біотехнології 

рослинного, тваринного і мікробного походження. 

1.2. Ферменти 

Інженерна ензимологія. Хімічна природа і будова ферментів. Активний 

центр ферментів. Механізм дії і кінетика ферментативного каталізу. 

Активатори і інгібітори. Вплив фізико-хімічних факторів на активність 

ферментів. Номенклатура і класифікація ферментних препаратів. 

Методи стандартизації. Основи технологій отримання ферментів (з 

сировини рослинного і тваринного походження; мікробний синтез) і 

ферментних препаратів. Вітчизняний і зарубіжний досвід. 

Методи і особливості використання іммобілізованих ферментів і клітин 

в біотехнологічних виробництвах. Роль ферментів у створенні мало і 

безвідходних технологій в харчовій промисловості. Теоретичні основи 

асептики поживних середовищ, способів культивування, виділення, 

очищення та концентрування цільових продуктів метаболізму. 

1.3. Культивування мікроорганізмів. 

Харчування мікроорганізмів. Типи харчування мікроорганізмів. 

Аутотрофи та гетеротрофи. Літотрофи та органотрофи. Фототрофи і 



хемотрофи. Потреби мікроорганізмів в харчових сполуках. Джерела вуглецю, 

азоту, сірки, фосфору. Макро- і мікрокомпоненти. Фактори росту. 

Фізико-хімічні основи культивування мікроорганізмів. Забезпечення 

середовища киснем. Облігатні аероби і анаероби. Факультативні аероби і 

анаероби. Мікроаерофіли. Аеротолерантні мікроорганізми. 

Закономірності росту мікроорганізмів. Фази росту періодичної 

культури в стаціонарних умовах. Рівняння швидкості росту, розмноження і 

споживання субстрату. 

Способи культивування мікроорганізмів: поверхневе і глибинне. 

Періодичний спосіб культивування. Чисті культури мікроорганізмів і їх 

одержання. 

Вплив факторів навколишнього середовища на мікроорганізми. Вплив 

фізичних факторів. Психрофіли, мезофіли і термофіли. Пастеризація і 

стерилізація. Методи висушування мікроорганізмів Дія випромінювання. Дія 

хімічних речовин. Відношення мікроорганізмів до кислотності середовища 

Нейтрофіли, ацидофіли. алкалофіли. Вплив вологості та життєдіяльність 

мікроорганізмів: гідрофіти, мезофіти, ксерофіти. Значення активності води. 

Вплив осмотичного тиску на мікроорганізми. Осмофіли та галофіли. 

Барофіли. Дія біологічних факторів на мікроорганізми. Антагоністичні 

взаємовідносини. Антагонізм, паразитизм, антибіоз. сателізм. Хижацтво. 

Вплив антропогенних факторів на мікроорганізми. 

Розділ 2. Хімія харчових продуктів. 

2.1. Харчова сировина - як багатокомпонентна, 

повнофункціональна, біологічно активна система. 

Білкові речовини. Основні компоненти харчових продуктів і натуральні 

композиції на їх основі як чинники вдосконалення технологій підвищення 

харчової та біологічної цінності продуктів харчування. Роль білків і 

продуктів їх розщеплення в харчуванні і різних біотехнологічних продуктах. 

Найважливіші функції білків. Харчова та біологічна цінність білків. Будова 

пептидів і білків. Основні функції пептидів. Білки харчової сировини, їх 

основні компоненти та біологічна цінність. Методи виділення, очищення і 

кількісного визначення білків. 

Вуглеводи. Класифікація. Фізіологічне значення вуглеводів в організмі. 

Засвоювані і незасвоювані вуглеводи. Харчові волокна, сировинні джерела, 

споживання. Основні компоненти харчових волокон, будова, властивості та 

роль в травленні і в харчовой біотехнології. Фізико-хімічні властивості 

харчових волокон. Вуглеводи в сировині та харчових продуктах. Їх 

структурно-функціональні та технологічні властивості. Методи аналізу 

вуглеводів в сировині та харчових продуктах. 

Ліпіди. Фізіологічна роль ліпідів в організмі. Прості і складні ліпіди. 

Основні джерела ліпідів в харчуванні. Харчова цінність; жирнокислотний 

склад; ессенціальні жирні кислоти. Біологічна ефективність ліпідів. 

Холестерин, хімічна природа, участь в обміні речовин, вміст у харчових 



продуктах. Методи виділення та аналізу ліпідів сировини і харчових 

продуктів. 

Мінеральні речовини. Макро- і мікроелементи. Значення окремих 

мінеральних речовин для організму людини. Токсичні елементи. Шляхи 

поліпшення мінерального складу. Методи визначення мінеральних речовин в 

харчових продуктах. 

Вітаміни. Роль водо- і жиророзчинних вітамінів в харчуванні. 

Фізіологічне значення і потреба. Способи збереження вітамінів. Шляхи 

вітамінізації продуктів харчування. Методи визначення водо- і 

жиророзчинних вітамінів в харчових продуктах. 

Органічні кислоти. Органічні кислоти як регулятори рН харчових 

систем. Хімічна природа і фізико-хімічні властивості найважливіших 

харчових кислот. Вплив кислот на властивості дисперсних систем і якість 

харчових продуктів. 

Вода. Загальна характеристика води і всіх її хімічних станів. Вплив 

води на зберігання харчових продуктів. Основні вимоги, що пред'являються 

до якості води для біотехнологічних процесів. Способи водопідготовки для 

різних біотехнологічних процесів. 

2.2. Структуроутворення в харчових системах. 

Класифікація харчових дисперсних систем. Фактори стійкості і 

коагуляції. 

Структуроутворення в системах. Гелеутворення білків і полісахаридів. 

Структурно-механічні властивості і реологічні характеристики. Класифікація 

рідин і твердих тіл за реологічними ознаками. Реологічні властивості 

харчових систем. Поняття про функціональні властивості білків і 

полісахаридів та їх значення для забезпечення якості харчових продуктів. 

Загусники і гелеутворювачі, класифікація, особливості гелеутворення і 

емульгування в харчових системах. Роль макроелементів в стабілізації 

властивостей харчових систем. 

2.3. Хімія смаку, запаху, кольору. 

Фізико-хімічні, біохімічні та мікробіологічні процеси формування 

смаку, запаху і кольору в харчових продуктах з сировини рослинного і 

тваринного походження. Продукти гідролізу, окислення та комплексних 

реакцій нутрієнтів. Технологічні прийоми, що формують смак, запах, колір. 

Підсолоджувачі і цукрозамінники, суміші підсолоджувачів. 

Ароматизатори. Джерела отримання ароматичних речовин. Ефірні 

масла і запашні речовини. Підсилювачі і модифікатори смаку та аромату. 

Біоантиокислювачі. Класифікація; механізм дії. Антиоксидантні властивості 

фенолів рослинного походження. Мікрокапсулювання ароматичних речовин. 

Іммобілізовані ароматизатори. Продукування ароматичних речовин 

мікроорганізмами. 



Натуральні (природні) барвники: каротиноїди, гемові пігменти, 

антоціани, флавоноїди, хлорофіли та їхні мідні комплекси. Синтетичні 

барвники. Мінеральні (неорганічні) барвники. 

Розділ 3. Біотехнологія харчових продуктів 

3.1. Біотехнологічні процеси в бродильних виробництвах. 

Мікроорганізми, які використовуються в бродильних виробництвах. 

Дріжджі, молочнокислі бактерії. Класифікація, морфологія, цитологія, 

хімічний склад, розмноження. Біотехнологічні властивості. 

Регуляція біотехнологічних процесів бродильних виробництв. 

Вуглеводний, азотний, жировий, мінеральний обмін дріжджів. Значення 

кисню в метаболізмі дріжджів. Вплив дріжджів на утворення і розщеплення 

побічних продуктів бродіння. Регуляція і інтенсифікація метаболізму 

дріжджів. 

Ферментні препарати в бродильних виробництвах. Загальна 

характеристика. Ферментні препарати в спиртовому виробництві. Ферментні 

препарати в пивоварінні. Іммобілізація ферментів і клітин. 

3.2. Біотехнологічні процеси в виробництві хліба, хлібобулочних і 

кондитерських виробів. 

Мікроорганізми, які використовуються у виробництві хліба, 

хлібобулочних та кондитерських виробів. Хлібопекарські дріжджі, 

молочнокислі бактерії. Класифікація, морфологія, цитологія, хімічних склад, 

розмноження, раси і штами. Біотехнологічні властивості. Різновиди сумішей 

мікроорганізмів, які використовуються в хлібопекарському виробництві. 

Рідкі дріжджі. Закваски. Пшеничні і житні закваски. 

Основи регуляції біотехнологічних процесів у виробництві хліба. 

Основні біохімічні перетворення в тістових напівфабрикатах. Біохімічні 

зміни вуглеводів при бродінні тістових напівфабрикатів. Вплив дріжджів і 

молочнокислих бактерій на інші речовини тіста. Способи посилення 

біотехнологічних властивостей дріжджів і заквасок. 

Ферментні препарати у виробництві хліба. 

3.3 Біотехнологічні процеси в виробництві кисломолочних 

продуктів. 

Мікроорганізми, які використовуються у виробництві кисломолочних 

напоїв, сиру, сметани, масла, кисломолочного сиру, нових продуктів. 

Молочнокислі бактерії. Класифікація, морфологія, цитологія, хімічний склад, 

розмноження, штами. Біотехнологічні властивості. Закваски, 

використовувані в молочній промисловості. 

Основи регуляції біотехнологічних процесів у виробництві 

кисломолочних продуктів і сиру. 

3.4. Біотехнологічні процеси в виробництві м'ясних продуктів. 



Біотехнологічні процеси в зберіганні та переробці м'яса і м'ясних 

продуктів. Використання мікроорганізмів при виробництві м'ясопродуктів. 

Застосування ферментних препаратів. Способи обробки м'яса 

протеолітичними ферментами. Вимоги до протеолітичних ферментних 

препаратів. 

3.5. Отримання харчового білка. 

Продуценти білка. Мікроміцети в харчуванні людини. Їстівні 

водорості. Дріжджі. Субстрати для отримання білка. 

3.6. Консервовані рослинні продукти. 

Застосування ферментів при виробленні фруктових соків. Застосування 

молочнокислих мікроорганізмів при виробництві квашених овочів та 

мочених фруктів. Продукти з сої. Перспективи розвитку харчової 

біотехнології. 



ПЕРЕЛІК 

ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ДОДАТКОВИЙ ВСТУПНИЙ 

ІСПИТ ДОАСПІРАНТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "БЮТЕХНОЛОГІЯ ТА 

БІОІНЖЕНЕРІЯ" 

1. Мікроорганізми – специфічний елемент біологічних систем. Будова і 

різновиди клітин: еукаріоти і прокаріоти. Метаболізм клітини: обмін білків, 

ліпідів, вуглеводів; обмін енергії. Морфологія та класифікація 

мікроорганізмів. Фізіологія мікроорганізмів. Мікроорганізми, їх поширення, 

значення в харчової біотехнології. Кінетика росту мікроорганізмів, методи 

культивування, регулювання та оптимізація культивування. Морфологія 

міцеліальних грібів. Особливості їх класифікації. Будова і хімічний склад 

дріжджової клітини. Дріжджі як збудники спиртового бродіння. Хімізм 

спиртового бродіння. Загальна характеристика сировинних ресурсів харчової 

біотехнології рослинного, тваринного і мікробного походження. 

2. Ферменти, їх біологічна роль. Хімічна природа ферментів, активні 

центри, механізм біокаталізу. Локалізація ферментів у клітині. Кінетика 

ферментативних реакцій та її математичний опис. Класифікація та 

номенклатура ферментів. Основні принципи іммобілізації ферментів. Вплив 

фізико-хімічних факторів на активність ферментів. Роль ферментів у 

створенні мало і безвідходних технологій в харчовій промисловості. 

Теоретичні основи асептики поживних середовищ, способів культивування, 

виділення, очищення та концентрування цільових продуктів метаболізму. 

3. Харчова сировина - як багатокомпонентна, повнофункціональна, 

біологічно активна система. Білкові речовини. Роль білків і продуктів їхнього 

розщеплення в харчуванні і різних біотехнологічних продуктах. Функції 

білків і пептидів. Будова пептидів і білків. Методи виділення, очищення і 

кількісного визначення білків. Вуглеводи. Класифікація. Фізіологічне 

значення вуглеводів в організмі. Засвоювані і незасвоювані вуглеводи. 

Харчові волокна, основні компоненти, будова, властивості та роль в 

травленні і в харчовій біотехнології. Методи аналізу вуглеводів в сировині та 

харчових продуктах. Ліпіди. Фізіологічна роль ліпідів в організмі. Прості і 

складні ліпіди, ессенціальні жирні кислоти. Холестерин, хімічна природа, 

участь в обміні речовин, вміст у харчових продуктах. Методи виділення та 

аналізу ліпідів сировини і харчових продуктів. Мінеральні речовини: макро- і 

мікроелементи. Значення окремих мінеральних речовин для організму 

людини. Шляхи поліпшення мінерального складу. Методи визначення 

мінеральних речовин в харчових продуктах. Вітаміни, роль водо- і 

жиророзчинних вітамінів в харчуванні. Способи збереження вітамінів. 

Шляхи вітамінізації продуктів харчування. Методи визначення водо- і 

жиророзчинних вітамінів в харчових продуктах. Органічні кислоти як 

регулятори рН харчових систем. Хімічна природа і фізико-хімічні 

властивості найважливіших харчових кислот. Вплив кислот на властивості 

дисперсних систем і якість харчових продуктів. Загальна характеристика 

води і всіх її хімічних станів. Вплив води на зберігання харчових продуктів. 



Основні вимоги, що пред'являються до якості води для 

біотехнологічних процесів. Способи водопідготовки для різних 

біотехнологічних процесів. 

4. Структуроутворення в харчових системах. Класифікація харчових 

дисперсних систем. Фактори стійкості і коагуляції. Гелеутворення білків і 

полісахаридів. Структурно-механічні властивості і реологічні 

характеристики. Загусники і гелеутворювачі, класифікація, особливості 

гелеутворення і емульгування в харчових системах. 

5. Фізико-хімічні, біохімічні та мікробіологічні процеси формування 

смаку, запаху і кольору в харчових продуктах з сировини рослинного і 

тваринного походження. Технологічні прийоми, що формують смак, запах, 

колір. Підсолоджувачі і цукрозамінники, суміші підсолоджувачів. 

Ароматизатори. Ефірні масла і запашні речовини. Підсилювачі і 

модифікатори смаку та аромату. Антиоксидантні властивості фенолів 

рослинного походження, класифікація, механізм дії. Іммобілізовані 

ароматизатори. Продукування ароматичних речовин мікроорганізмами. 

Натуральні (природні) барвники: каротиноїди, гемові пігменти, антоціани, 

флавоноїди, хлорофіли та їхні мідні комплекси. Синтетичні барвники. 

Мінеральні (неорганічні) барвники. 

6. Біотехнологічні процеси в бродильних виробництвах. Регуляція 

біотехнологічних процесів бродильних виробництв. Ферментні препарати в 

бродильних виробництвах. Біотехнологічні процеси в виробництві хліба, 

хлібобулочних і кондитерських виробів. Різновиди сумішей мікроорганізмів, 

які використовуються в хлібопекарському виробництві. Основи регуляції 

біотехнологічних процесів у виробництві хліба. Основні біохімічні 

перетворення в тістових напівфабрикатах. Ферментні препарати у 

виробництві хліба. Біотехнологічні процеси в виробництві кисломолочних 

продуктів. Мікроорганізми, які використовуються у виробництві 

кисломолочних напоїв, сиру, сметани, масла, кисломолочного сиру, нових 

продуктів. Основи регуляції біотехнологічних процесів у виробництві 

кисломолочних продуктів і сиру. Біотехнологічні процеси в виробництві 

м'ясних продуктів. Біотехнологічні процеси в зберіганні та переробці м'яса і 

м'ясних продуктів. Використання мікроорганізмів при виробництві 

м'ясопродуктів. Застосування ферментних препаратів. Застосування 

ферментів при виробленні фруктових соків. Застосування молочнокислих 

мікроорганізмів при виробництві квашених овочів та мочених фруктів. 

Перспективи розвитку харчової біотехнології 
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