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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1. Хімія 
2. Біологія 
3. Органічна хімія 
4. Біологічна хімія 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1.  Харчова хімія 
2. Процеси та апарати харчових виробництв 
3. Харчові технології 
4. Товарознавство та експертиза продовольчих товарів 
5. Нутріціологія 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

– основи морфології та фізіології мікроорганізмів; 
– поширення мікроорганізмів у природі, організмі людини та харчових продуктах; 
– основні біохімічні процеси, які відбуваються за участю мікроорганізмів; 
– роль мікроорганізмів у виникненні харчових захворювань мікробного походження; 
– закономірності виникнення, поширення та профілактики харчових захворювань 

мікробного походження; 
– джерела мікробного забруднення харчових продуктів; 
– харчові отруєння мікробного походження, кишкові інфекції, зооантропонози, що 

виникають внаслідок вживання недоброякісних продуктів  
харчування; 

– мікробіологічну оцінку основних груп продуктів харчування; 
– мікробіологічні процеси псування харчових продуктів і заходи їхнього попередження; 
– епідеміологію харчових захворювань мікробного походження і заходи їхньої 

профілактики; 
– біотехнологічні процеси з використанням мікроорганізмів і способи їх направленого 

регулювання; 
– стандартизацію харчових продуктів за мікробіологічними показниками; 
– основи санітарного режиму підприємств харчової промисловості  і методи його 

контролю; 
–  базові знання структури та фізіології тіла людини; функцій основних систем 

організму; 
– роль їжі для організму людини; 
– основні процеси обміну речовин в організмі; 
–  закономірності перетворення харчових речовин в організмі людини на енергію; 
– добовий витрата енергії; 
– склад, фізіологічне значення, енергетичну і харчову цінність різних продуктів харчу-

вання; 
– роль поживних і мінеральних речовин, вітамінів і води в структурі харчування; 
– фізико-хімічні зміни їжі в процесі травлення; 
– засвоюваність їжі, що впливають на неї фактори; 
– поняття раціону харчування; 
– добову норму споживання людини в харчових речовинах; 
– норми і принципи раціонального збалансованого харчування; 
– методику складання раціонів харчування; 
– принципи  харчування здорової та хворої людини, на базі яких складається  і  розвива-

ється технологія виробництва їжі та організація масового харчування; 
            − вплив характеру харчування  на стан здоров’я; 

− оптимальні потреби людини в харчових речовинах і енергії  у відповідності до стану 
організму за конкретних умов існування; 



− принципи збалансованого харчування різних груп населення і дієтичного харчування 
осіб, що страждають на різні захворювання, а також раціонального використання продовольчих 
ресурсів та  прогресивних технологій приготування їжі; 

− науковi основи нормування витрат енергiї та споживання харчових речовин для  
рiзноманітних груп населення, якi є теоретичною базою для планування виробництва i 
споживання харчових продуктiв, а також для органiзацiї масового харчування; 

− закономiрностi процесiв травлення, що є необхiдними для розуміння     принципiв скла-
дання рецептур страв та їх компонентiв за окремими прийомами  їжі (вживання харчових 
продуктiв, способи кулiнарної обробки тощо); 

 − основи збалансованого харчування i шляхи його реалiзацiї, асортимент  продуктiв, що 
рекомендуються для рiзних груп населения, та їх харчова цiннiсть, вимоги до режиму хар-
чування, принципи складання меню раціонів з урахуванням вiку, статi, характеру працi та клiма-
то-географiчних умов проживання;  

− вимоги до асортименту продуктiв, способiв їх кулiнарної обробки, складання меню для 
рiзних лiкувальних дiєт.      

− фiзiологiчнi вимоги до органiзацiї масового харчування на підприємствах    промисло-
востi, сiльського господарства, в учбових закладах, оздоровчих   установах. 

Основними цілями вивчення даної дисципліни  являється: 
  − підготовка фахівців до викладацької та дослідницькою діяльності за спеціальністю зі 

сформованим систематизованим комплексом знань про основні поняття техїнічної мікробіології 
та найважливіші біохімічні процеси, які викликаються мікроорганізмами; про мікробіологічні 
процеси псування харчових продуктів і заходи їхнього попередження, а також закономірності 
виникнення, поширення та профілактики харчових захворювань мікробного походження; 

  −  знання структурних елементів тіла, життєвих функцій організму, різних його органів та 
систем, а також взаємодії організму із зовнішнім середовищем. Знання хімічних перетворень 
харчових речовин на енергію та визначення потреби організму в харчових речовинах, енергії.  

Вміти: 
        − визначити морфологію та систематику мікроорганізмів, що притаманні харчовим про-
дуктам; 

           − застосувати мікробні ферменти у технологіях харчових виробництв та технології 
громадського харчування; 
           − використовувати фактори зовнішнього середовища для регулювання життєдіяльності 
мікроорганізмів при зберіганні харчових продуктів; 
           − розбиратися у важливих біохімічних процесах, що викликаються мікроорганізмами; 
           − визначати джерела інфікування харчових продуктів мікроорганізмами, а також інфі-
кування людей патогенними мікроорганізмами; 
           − правильно вибрати умови та термін зберігання харчових продуктів; 
           − визначити причину мікробного псування продуктів; 
           − провести мікробіологічну оцінку якості харчового продукту; 
           − організувати заходи попередження мікробного псування харчових продуктов. 
           − використовувати сучасну літературу з раціонального та дієтичного харчування, 
довідкові матеріали з хімічного складу продуктів і готових страв та рецептур страв і кулінарних 
виробів;                          
          − практичні навички в дослідженні найважливіших органів та систем організму людини;                                                      
          − розраховувати добові потреби людини в харчових речовинах та енергії;  
          − розраховувати енергетичну цінність страв; 
          − навички в визначенні енергетичної, харчової та біологічної цінностей раціонів 
харчування; 
          − складати раціони харчування;                                                            
          − практичні навички в дослідженні органолептичних методів оцінки якості  та токсичних 
властивостей речовин продуктів харчування.               
     Володіти: 

− навичками практичної роботи; 
− методиками мікроскопічного дослідження бактерій, грибів та дріжджів;  



−  методиками пофарбування мікробів та їх спор; 
−  методиками  мікробіологічної оцінки різних груп продовольчих товарів; 

          −  методикою розрахунку добових потреб людини в харчових речовинах та енергії;  
          −  методикою розрахунку енергетичної цінності страв; 
          − навичками розрахунків енергетичної, харчової та біологічної цінностей раціонів 
харчування; 
          −  навичками складання раціонів харчування для різних верст населення.  
                                                           

          3.Зміст робочої програми 
               Модуль № 1 (атестація 1) 

“Основи морфології та фізіології мікроорганізмів. Найважливіші біохімічні процеси, 
які викликаються мікроорганізмами. Харчові захворювання мікробної природи. 

Мікрофлора найважливіших груп харчових продуктів.  
Основні заходи профілактики їхньої контамінації мікроорганізмами” 

Тема 1. Мікробіологія як наука та її завдання у формуванні професійної кваліфікації 
бакалаврів з харчової технології та інженерії.  

Тема 2. Морфологія і систематика основних груп мікроорганізмів.                                   
Тема 3. Фізіологія мікробів. Поняття про метаболізм, типи живлення мік-робної клітини 

та  його роль у функціональній активності і розповсюджуванні мікроорганізмів. 
Тема 4. Типи дихання мікробної клітини, його роль у функціональній активності і 

розповсюдженні мікроорганізмів. 
Тема 5. Найважливіші біохімічні процеси, які викликаються мікроор-ганізмами, їх роль у 

мікробному псуванні харчових продуктів, використання у біотехнологічних виробництвах. 
Тема 6. Вплив факторів навколишнього середовища на мікроорганізми. Основи 

консервування харчових продуктів. 
Тема 7. Основи екології мікроорганізмів. Патогенні мікроорганізми. Інфекція та імунітет. 

Санітарно-показові (індикаторні) мікроорганізми. 
Тема 8. Харчові захворювання мікробного походження. Основні заходи їхньої 

профілактики. 
Тема 9. Мікробіологічні критерії безпеки харчових продуктів. Принципи нормування 

продовольчої сировини та харчових продуктів за мікробіологічними показниками. 
Тема 10. Мікрофлора найважливіших груп харчових продуктів, основні шляхи їхньої 

контамінації мікроорганізмами та заходи попередження. 
 

Модуль № 2 (атестація 2) 
“Фізіологія харчування. Біохімічні основи функціонування організму людини. 

Принципи харчування різних груп населення” 
            Тема 11. Будова та функції найважливіших органів та систем організму людини. Будова 
та функції нейрогуморальної системи регуляції;травної системи;органів кровообігу, дихання та 
виділення. 

Тема 12. Будова та функції органів кровообігу, дихання та виділення. 
Тема 13. Теоретичні основи харчування. Принципи збалансованого харчування. 
Тема 14. Рекомендовані норми енерговитрат для різних верств населення. 
Тема 15. Основні біохімічні речовини як джерела функціонування організму людини. 

Білки. Ліпіди. Показники біологічної цінності. Рекомендовані середні норми у добовому раціоні. 
Тема 16. Добова потреба людини в харчових речовинах та енергії. Вуглеводи. Вітаміни. 

Рекомендовані середні норми у добовому раціоні. Шляхи забезпечення харчових раціонів 
дефіцитними вітамінами. 

Тема 17. Мінеральні речовини. Зв’язок  мінерального й водного обмінів. 
Тема 18. Характеристика харчової цінності основних груп харчових продуктів. Харчова 

цінність продуктів тваринного походження та ії зміни після технологічної обробки. Харчова 
цінність продуктів рослинного походження. 

Тема 19. Основи збалансованого харчування та шляхи його реалізації. Принципи склада-
ння раціонів для різних груп населення. 
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