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Загальна інформація про курс 

Анотація 

Мета курсу полягає у формуванні комплексу знань та умінь, що дозволить майбутнім фахівцям 

забезпечити на високому професійному рівні випуск високоякісної продукції: дріжджів хлібопекарних та 
продуктів мікробного походження для бродильної галузі. 

Цілі курсу 

Засвоєння студентами теоретичних основ технологічних та біохімічних процесів, які відбуваються у 

виробництві дріжджів хлібопекарних та продуктів мікробного походження з метою використання 
отриманих знань в науковій та практичній діяльності. 

Формат  Лекційні, лабораторні заняття, семестровий контроль, консультації. Підсумковий контроль – залік. 
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Обсяг дисципліни: 3,5 кредити ECTS 105 годин. 

Лекційні заняття: 16 годин. 

Лабораторні заняття: 32годин. 

 

ЗК 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК 2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 5. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ФК 8. Здатність прогнозувати подальший розвиток харчової галузі в 

умовах глобалізації економічного розвитку суспільства. 

Здатність використовувати знання щодо основ технології виробництва 

дріжджів та продуктів мікробного походження, здійснювати контроль якості 

продукції (ФКС2-5). 

 

Результати навчання:  

ПРН 01. Знаходити, систематизувати та аналізувати необхідну інформацію 

у науково-технічній літературі, електронних базах та інших джерелах інформації  

на етапі вибору проблеми або теми дослідження. 

ПРН07. Застосовувати спеціальне обладнання, сучасне програмне 

забезпечення, методи і прийоми, що прийнятні у певних галузях харчових 

технологій, під час виконання наукових досліджень в умовах навчальних, 

наукових та виробничих лабораторій.   

ПРН 14 Аналізувати і враховувати у практичній діяльності тенденції 

науково-технічного розвитку харчової науки, обирати найбільш перспективні та 

раціональні напрямки науково-технічної діяльності. 

Вміти розраховувати швидкість накопичення біомаси; здійснювати фізико-

хімічний контроль якості дріжджів та харчових кислот; проводити розрахунки 

витрат та втрат сировини та матеріалів; здійснювати контроль технологічного 

процесу; користуватися нормативною документацією (ПРНС2-5).  



Теми, що розглядаються: 
 

Вступ. Терміни та визначення. Область застосування та перспективи 

розвитку. 

1. Виробництво хлібопекарних дріжджів. 

1.1. Характеристика дріжджів – сахароміцетів. Морфологія. Склад 

хлібопекарних дріжджів. Класифікація дріжджів. 

1.2. Ріст та розмноження дріжджових клітин. Стадії розвитку дріжджів. 

Фактори, що впливають на синтез біомаси. 

1.3.Структурна схема технологічного процесу. Загальна технологічна 

схема технологічного процесу. Способи та основні показники процесу 

культивування дріжджів. 

1.4. Технологія виробництва дріжджів. Характеристика сировини і 

допоміжних матеріалів. Приготування розчинів меляси, поживних солей та 

ростових речовин. Технологія вирощування маточних дріжджів. Технологія 

вирощування товарних дріжджів. 

1.5.Технологія виробництва сушених дріжджів. Вимоги до якості сушених 

дріжджів. Пресування дріжджів для подальшої сушки. Сушка, пакування та 

зберігання сушених дріжджів. 

 

2. Технологія виробництва лимонної кислоти. 

2.1. Властивості оксикислот. Лимонні кислоти. Молочні кислоти. Винні 

кислоти. 

2.2. Культура Asperqillus niqer – продуцент лимонної кислоти. Морфологія. 

Умови життєдіяльності. 

2.3. Технологія виробництва лимонної кислоти. Структурна схема 

виробництва лимонної кислоти .Підготовка сировини для поверхневої та 

глибинної ферментації. Одержання посівного матеріалу та ферментація. 

2.4. Вилучення і отримання кристалічної лимонної кислоти. Очистка 

культуральної рідини. Утворення цитрату кальцію. Одержання розчину 



лимонної кислоти її очистка. Кристалізація лимонної кислоти. Відокремлення та 

сушка кристалів. Упаковка та зберігання лимонної кислоти. 

 

3.Технологія виробництва молочної кислоти. 

3.1. Хімічний склад сировини. Laktobacillus delbrukii – продуцент молочної 

кислоти. 

3.2. Структурна технологічна схема виробництва молочної кислоти. 

Одержання засівної культури молочнокислих бактерій. Режими бродіння. 

Попередня очистка культуральної рідини. Кристалізація лактату кальцію. 

Розклад лактату кальцію та освітлення розчину молочної кислоти. Очистка і 

випарювання молочної кислоти.  

3.3. Інші способи виготовлення та очистки молочної кислоти. 

 

4. Технологія виробництва винної кислоти. 

4.1. Виннокислотна сировина. Підготовка сировини. Розклад 

виннокислого вапна та відокремлення гіпсового шламу. Випарювання та очистка 

розчинів винної кислоти. 

 

5. Технологія виробництва оцтової кислоти. 

5.1. Виробництво оцтової кислоти окисленням винного спирту. 

 

Форма та методи навчання 1. Лекції – дозволяють студентам отримати 

доказово і аргументовано за наявності достатньої кількості яскравих 

переконливих прикладів, фактів, наукових доказів, роз'яснень, нових невідомих 

термінів сучасного наукового рівня, послідовно висловлюваних питань по 

дисципліні, що вивчається. Лекція – це метод навчання, який передбачає 

розкриття у словесній формі сутності явищ, наукових понять, процесів, які 

знаходяться між собою в логічному зв'язку, об'єднані загальною темою. Під час 

лекцій використовуються наочні методи, які передбачають, передусім, 



використання демонстрації та ілюстрації. 

2. Лабораторні роботи спрямовані на застосування набутих знань у 

розв'язанні практичних завдань. Мета лабораторних занять – на практиці 

поглиблювати, розширювати, деталізувати знання, отримані на лекції в 

узагальненій формі, і сприяти виробленню навичок професійної діяльності. Вони 

розвивають наукове мислення і дозволяють перевірити знання студентів.  

3. Реферат (індивідуальне завдання) – це стисла доповідь з вказаної теми, 

яка містить цікаву та перевірену інформацію та за мету ставить розширити 

кругозір студентів при вивченні дисципліни. 

Методи контролю  Поточний контроль – контроль успішності студента 

під час виконання лабораторних робіт, модульної контрольної роботи та 

реферату (індивідуального завдання). Підсумковий контроль – залік. До 

екзамену допускаються ті студенти, які успішно виконали лабораторні роботи, 

контрольну роботу та індивідуальні завдання та захистили їх з отриманням 

проміжних балів. Залік проводиться у вигляді усного опитування з наданням 

студентам часу для обмірковування своїх відповідей.  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
 

Контрольні 
роботи 

Лабораторні 
заняття 

КР (КП) РЕ Тощо Залік Сума 

62 24 - 14 - - 100 

 

КРИТЕРІЇ  ТА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

СТУДЕНТІВ. 

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід розуміти 

сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, проекти, тощо), 

що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що навчаються, 

очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 



можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 

розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання.  

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 

вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів протягом 

навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку викладачів з 

кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної діяльності.  

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали (табл. 

2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням 

державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 

„незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

3.  

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

 
Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а  оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 
модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 
- вміння проводити 
теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 
чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 
можуть  містити 

незначні 

неточності 

82-89 В Добре 
- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

Відповіді на 

запитання 



матеріалу, що 
передбачений модулем; 
- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні 

задачі. 

містять певні 

неточності; 

 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 
практичного 

застосування; 

- вміння давати 
аргументовані відповіді 

на запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 
теоретичні 
знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, що 
вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати прості 
практичні задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 
запитання; 

- невміння 
аналізувати 

викладений 
матеріал і 
виконувати 

розрахунки; 

- невміння 

вирішувати 
складні 

практичні 

задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 
модуля, 

- вміння вирішувати 
найпростіші практичні 

задачі. 

Незнання 

окремих 

(непринципови

х) питань з 

матеріалу 
модуля; 

- невміння 
послідовно і 

аргументовано 

висловлювати 
думку; 

- невміння 
застосовувати 
теоретичні 

положення при 
розв'язанні 

практичних 

задач 



35-59 

FХ 
(потрібне 

додаткове 
вивчення) 

Незадовільн

о 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може 
бути виконане в терміни, 

що передбачені 

навчальним планом. 

Незнання 
основних 

фундаментальн

их положень 
навчального 

матеріалу 
модуля; 
- істотні 

помилки у 
відповідях на 

запитання; 
- невміння 
розв’язувати 

прості 

практичні 

задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 

вивчення) 

Незадовільн
о 

 

– 

- Повна 
відсутність 

знань значної 
частини 

навчального 
матеріалу 
модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 
запитання; 
-незнання 

основних 
фундаментальни

х положень; 
- невміння 
орієнтуватися 

під час 
розв’язання  

простих 

практичних 

задач 
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ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

Фотоелектричний колориметр, термостати, магнітні мішалки, рН-метри, 

мікроскоп біологічний бінокулярний, шкаф мікробіологічний, аналітичні ваги, 

набіри лабораторного посуду. 

 

 

 



Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Цикли 

дисциплін 

навчальних 

планів 

Освітньо-кваліфікаційний рівень - Бакалавр Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень - Магістр 

Семестри 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цикл 
дисциплін 

загальної 
підготовки 

підготовки 

Фізика ч.1; 
Загальна та 

неорганічна 
хімія 

Фізика Ч.2; 
Органічна 

хімія ч.1 

Органічна 
хімія Ч.2; 

Біохімія 

      

Цикл 
дисциплін 

професійної 

підготовки 

   Фізична і 
колоїдна 
хімія Ч.1; 

Основи 
ферментології  

Фізична і 
колоїдна 
хімія Ч.2; 

Вступ до 
спеціальності 

    

Цикл 

дисциплін 
вільного 
вибору 

    Хімія і біохі-

мія сировини 
бродильних 
виробництв 

Технології 
солоду і 

пива; 
Технологія 
води і водо-

підготовка 
бродильних 

виробництв 

Технології 

етилового 
спирту, 
дріжджів та 

харчових 
кислот 

  Біохімія солоду і 

пива 
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