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Дрозд О. О., 2019 рік 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

«Харчова хімія» 

 

Найменування показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3,5 

Галузь знань: 18 

Виробництво та 

технології 

Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність: 181 

Харчові технології 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 2-й 

Загальна 

кількість 

годин – 120 

Семестр 

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання – 10: 

аудиторних – 3,0 

самостійної роботи 

студента – 5,3 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

20 год. 4 год. 

Лабораторні 

36 год. 6 год. 

Самостійна робота 

64 год. 110 год. 

Вид контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить (од.): 

– для денної форми навчання – 1,0:0,9 

– для заочної форми навчання – 1,0:0,2 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі виробництва і технологій та 

у процесі навчання, що передбачає застосування визначених теорій та методів 

відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов і вимог. 

Здобути глибокі теоретичні знання та набути практичних навичок з питань 

хімічної природи основних речовин, що входять до складу живих організмів, 

хімічного перетворення основних макро- і мікронутрієнтів, принципами 

здорового способу життя та методами раціонального харчування, хімічними та 

біохімічними перетвореннями, які відбуваються при зберігання та використанні 

продуктів харчування, для вирішення основної задачі – забезпечення населення 

продукцією, що відповідає за складом потребам організму. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

– знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

– здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

– здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

– навички здійснення безпечної діяльності; 

– прагнення до збереження навколишнього середовища; 

– здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для забезпечення здорового способу життя. 

– здатність генерувати нові практично спрямовані ідеї (креативність); 

– здатність впроваджувати у виробництво технології харчових продуктів на 

основі розуміння сутності перетворень основних компонентів продовольчої 

сировини впродовж технологічного процесу; 

– здатність управляти технологічними процесами з використанням технічного, 

інформаційного та програмного забезпечення; 



 

– здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, 

напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних методів; 

– здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових технологій, 

вести професійну дискусію. 

 

Програмні результати навчання: 

– знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

харчових технологій; 

– знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та 

закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень 

основних компонентів продовольчої сировини під час технологічного 

перероблення; 

– знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів синтезу 

таметаболізму складових компонентів харчових продуктів і роль нутрієнтів у 

харчуванні людини; 

– організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами 

переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із 

застосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування; 

– вміти розробляти або удосконалювати технології харчових продуктів 

підвищеної харчової цінності з врахуванням світових тенденцій розвитку галузі; 

– визначати відповідність показників якості сировини, напівфабрикатів і готової 

продукції нормативним вимогам за допомогою сучасних методів аналізу (або 

контролю); 

– мати базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних 

наукових досліджень, що виконуються індивідуально та/або у складі наукової 

групи; 

– підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та командної 

роботи; 

– уміння швидко виявляти та перешкоджати дії чинників, що сприяють 

псуванню сировини та матеріалів при  переробці та зберіганні;  



 

– володіти навичками системного аналізу якості сировини та продуктів з метою 

прогнозування зміни комплексу властивостей в процесі переробки, зберігання та 

приготування продуктів з відповідними властивостями. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Макронутрієнти харчової сировини 

Тема 1. Предмет, мета і завдання дисципліни. Вступ. Предмет, мета, 

завдання і напрямки харчової хімії. Основні харчові речовини. Класифікація 

сучасних продуктів харчування. Значення продуктів харчування. 

Тема 2. Білки. Будова, властивості, перетворення у харчових процесах. 

Будова білків, властивості, класифікація. Функціональні властивості білків. 

Перетворення білків у харчових технологіях. Значення білків у життєдіяльності 

людини. 

Тема 3. Вуглеводи. Будова, властивості, перетворення в харчових 

технологіях. Будова вуглеводів, властивості, класифікація. Перетворення 

вуглеводів при виробництві харчових продуктів. Функціональні властивості 

вуглеводів. Роль вуглеводів в організмі людини. 

Тема 4. Ліпіди. Будова, властивості, їх перетворення в харчових 

технологіях. Будова та класифікація ліпідів, склад сирого жиру. Основні реакції 

ліпідів. Перетворення ліпідів у технологіях харчових продуктів. Біологічна 

цінність харчових ліпідів. Роль ліпідів в організмі людини. 

Тема 5. Безпека продуктів харчування. Шкідливі речовини в харчових 

продуктах хімічного та біологічного походження. 

Змістовий модуль 2. Мікронутрієнти харчової сировини 

Тема 6. Мінеральні речовини. Роль мінеральних речовин в організмі 

людини. Класифікація та характеристика окремих макро- і мікроелементів. Вплив 

технологічної обробки харчових продуктів на їх мінеральний склад. Методи 

визначення мінеральних речовин. 



 

Тема 7. Вітаміни. Фізіологічна роль, потреби та джерела вітамінів. 

Вітаміноподібні сполуки. Вплив технологічної обробки на збереженість вітамінів. 

Вітамінізація продуктів харчування. 

Тема 8. Харчові та біологічно активні добавки у продуктах. Терміни і 

визначення. Класифікація харчових добавок. Характеристика основних груп 

харчових добавок: харчові барвники, замінники цукру, підсолоджувачі. 

Тема 9. Ферменти, ферментні препарати. Будова та класифікація 

ферментів, їх властивості як біологічних каталізаторів. Фактори, що впливають на 

кінетику ферментних реакцій. Основні біохімічні перетворення у харчових 

технологіях. Джерела ферментів, ферментні препарати, їх характеристики, 

продуценти, застосування. 

Тема 10. Основи раціонального харчування. Фізіологічні аспекти хімії 

харчових речовин. Схеми процесів перетравлювання макронутрієнтів. Теорії і 

концепції харчування. Принципи раціонального харчування. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів  

 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л лаб інд с.р л лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Макронутрієнти харчової сировини 

Тема 1. Вступ. Предмет, мета і 

завдання дисципліни.  
10 2   8 14 2   12 

Тема 2. Білки. Будова, 

властивості, перетворення у 

харчових процесах. 

14 2 4  8 16    16 

Тема 3. Вуглеводи. Будова, 

властивості, перетворення в 

харчових технологіях. 

14 2 4  8 16    16 

Тема 4. Ліпіди. Будова, 

властивості, їх перетворення в 

харчових технологіях. 

14 2 4  8 19  4  15 

Тема 5. Безпека продуктів 

харчування. 
16 2 4  8 12 2   10 

Разом за модулем 66 10 16  40 77 4 4  69 



 

Змістовий модуль 2. Мікронутрієнти харчової сировини 

Тема 6. Мінеральні речовини. 14 2 4  8 15    15 

Тема 7.Вітаміни. 14 2 4  8 15    15 

Тема 8. Харчові та біологічно 

активні добавки у продуктах. 
14 2 4  8 13 2   11 

Тема 9. Ферменти, ферментні 

препарати. 
6 2 4        

Тема 10. Основи раціонального 

харчування. 
6 2 4        

Разом за модулем  54 10 20  24 43 2   41 

Усього годин 120 20 36  64 120 6 4  110 

 

5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Вода як складова сировини і харчових продуктів. 

Методи визначення масової частки вологи в харчових 

продуктах. 

4 2 

2 
Методи визначення масової частки азотистих речовин в 

харчових продуктах. 
4  

3 
Методи визначення масової частки жиру в харчових 

продуктах. 
4  

4 
Властивості ліпідів. Емульгування жирів. Фізико-

хімічні показники якості жирів і олій. 
4 4 

5 
Методи визначення масової частки сахарози в 

хлібобулочних виробах. 
4  

6 
Методи визначення масової частки аскорбінової 

кислоти в харчових продуктах та сировині. 
4  

7 

Харчові добавки. Емульгування жирів, виявлення 

гліцерину (Е 422). Кислотні властивості харчових 

кислот. 

4  

8 Визначення вмісту пігментів у рослинних оліях. 4  

9 
Визначення енерговитрат людини та її потреб у 

харчових нутрієнтах. 
4  

 Разом 36 6 

 

 



 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 
Приправи (речовини рослинного, тваринного 

походження). 
8 12 

2 
Білки, жири, вуглеводи. Біологічна роль, 

використання в харчовій промисловості. 
8 16 

3 Значення води у продуктах харчування. 8 16 

4 
Пробіотики і пребіотики. Продукти харчування 

збагачені ними. 
8 15 

5 Консерванти у харчовій промисловості. 8 10 

6 
Вплив незбалансованого раціону і неякісної харчової 

продукції на здоров’я людини. 
8 15 

7 Ферменти. Роль у харчуванні людини та в 

промисловості. 
8 15 

8 
Збалансоване харчування. Нешкідливість продуктів 

харчування. 
8 11 

Разом 64 110 

 

7. Методи навчання 

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота. 

8. Методи контролю 

Дисципліна має два змістових модулі, які охоплюють матеріал усіх тем. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи 

якість виконання: 

– лабораторні заняття – 80 балів; 

– самостійна робота – 20 балів. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

 

100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

10 10 10 10 10 10  10 10 10 10 

 

 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу «Харчова хімія» для 

студентів спеціальності 181 «Харчові технології» / Укл.: Дрозд О.О. Умань: 

УНУС. 2018. 22 с. 

2. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Харчова хімія» для 

студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» / Укл.: 

Руднєва Л.Л. Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ. 2012. 26 с. 

3. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Харчова хімія» для 
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