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Змістовий модуль № 1
Тема 1. Ліпіди, терміни та визначення, Їх класифікація. Компоненти
ліпідів.
Завдання на самостійну роботу
Показники складу та якості ліпідів і жирів. Використання функційних
чисел для визначення якісних показників жирової продукції.
Тема 2. Вуглеводневі компоненти ліпідів, їх поширеність у природі,
способи одержання в техніці..
Завдання на самостійну роботу
Методи аналізу жирів та ліпідів методами «мокрої» хімії. Можливості
традиційних та нових методів при аналізі складу та якісних показників жирів та
ліпідів.
Практичні завдання
Поняття про кислотне число та число нейтралізації. Вирішення задач, що
спираються на поняття про КЧ та ЧН. Значення цих чисел у хімії ліпідів та
технології галузі.
Тема 3. Кислоти ліпідів. Їх номенклатура, фізичні, хімічні властивості та
значення.
Завдання на самостійну роботу
Методи аналізу жирів та ліпідів за допомогою сучасних приладів.
Можливості традиційних та нових методів при аналізі складу та якісних
показників жирів та ліпідів.
Тема 4. Спирти ліпідів. Їх номенклатура, фізичні, хімічні властивості та
значення.
Завдання на самостійну роботу
Механічні Методи вилучення ліпідів з рослинної і тваринної сировини, їх
порівняльна характеристика, переваги та недоліки.
Практичні завдання
Поняття про ефірне число та число омилення. Вирішення задач, що
спираються на поняття про ЕфЧ та ЧО. Значення цих чисел у хімії ліпідів та
технології галузі.
Тема 5. Ацилгліцероли. Їх номенклатура, фізичні, хімічні властивості та
значення.
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Завдання на самостійну роботу
Екстракційні Методи вилучення ліпідів з рослинної і тваринної сировини,
їх порівняльна характеристика, переваги та недоліки.
Тема 6. Речовини супутні ацилгліцеролам.
Практичні завдання
Поняття про гідроксильне число та карбонільне число. Вирішення задач,
що спираються на поняття про ОНЧ та СОЧ. Значення цих чисел у хімії ліпідів
та технології галузі.
Тема 7. Окислення вуглеводнів за ланцюговим вільнорадикальним
механізмом. Шляхи утворення та подальшого перетворення кисневмісних
сполук при окисленні ліпідів.
Тема 8. Кінетичні закономірності процесу окиснення ліпідів.
Практичні завдання
Поняття про Йодне число. Вирішення задач, що спираються на поняття
про ЙЧ. Значення цього числа у хімії ліпідів та технології галузі.
Завдання на самостійну роботу
Шляхи утворення та подальшого перетворення сполук з гідроксильною
групою при окисленні ліпідів.
Шляхи утворення та подальшого перетворення сполук з карбонільною
групою при окисленні ліпідів.
Шляхи утворення та подальшого перетворення сполук з епоксидною
групою при окисленні ліпідів.
Шляхи утворення та подальшого перетворення сполук з кислотною
групою при окисленні ліпідів.
Змістовий модуль №2
Тема 9. Каталізатори процесу окислення.
Роль гідропероксидів в цепній реакції окиснення жирів.
Завдання на самостійну роботу
Гомогенні каталізатори процесу окислення.
Тема 10. Інгібітори процесу ланцюгового окислення. Їх класифікація.
Завдання на самостійну роботу
Гетерогенні каталізатори процесу окислення.
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Практичні завдання
Поняття про пероксидне, кислотне число. Вирішення задач, що
спираються на поняття про ПерЧ. Значення цього числа у хімії ліпідів та
технології галузі.
Тема 11. Речовини ліпідного характеру, що є супутніми речовинами
жирів (фосфоліпіди, гліколіпіди, воски, вітаміни і т.п.).
Завдання на самостійну роботу
Класифікація харчових продуктів і вибір методів вилучення з них ліпідів.
Тема 12. Ефірні олії, їх поширеність у природі, загальні властивості,
значення.
Практичні завдання
Поняття про неомилювані речовини. Вирішення задач, що пов'язані з
поняттям про вміст неомилюваних речовин. Значення цього поняття в хімії
ліпідів та технології галузі.
Тема 13. Компоненти ефірних олій, їх хімічна природа та деякі інші
властивості.
Тема 14. Препаративне вилучення ліпідів з органічної сировини та
харчових продуктів.
Завдання на самостійну роботу
Методи вилучення ліпідів з харчових продуктів з високим вмістом жиру
(загальний огляд), їх порівняльна характеристика, переваги та недоліки.
Методи вилучення ліпідів з харчових продуктів з низьким вмістом жиру
(загальний огляд), їх порівняльна характеристика, переваги та недоліки.
Практичні завдання
Вміст жирних кислот в ліпідах та жирах. “Зв'язані” та “вільні” жирні
кислоти. Вирішення задач, що пов'язані з цими поняттями. Їх значення в хімії
ліпідів та технології галузі.
Тема 15. Вільні, зв’язані, та міцно зв’язані ліпіди в технологічній
сировині.
Завдання на самостійну роботу
Особливості вилучення вільних, зв’язаних, та міцно зв’язаних ліпідів з
технологічної сировини.
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Залежності методів вилучення жирів від агрегатного стану харчового
продукту та вмісту жиру в ньому.
Тема 16. Аналіз ліпідів харчових продуктів. Показники безпеки та якості
жирових компонентів харчових продуктів.
Завдання на самостійну роботу
Методи визначення вмісту ліпідів (і жирів) в харчових продуктах без
вилучення ліпідів з них.
Теоретичні основи методів розробки рецептур харчових жирових
продуктів з бажаним вмістом жирних кислот та інших компонентів продукту.
Практичні завдання
Поняття про анізидинове число. Вирішення задач, що спираються на
поняття про АЧ. Значення цього числа у хімії ліпідів та технології галузі.
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