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1. Мета дисципліни 
Мета дисципліни  «Харчова хімія» – формування сучасних наукових 

уявлень про харчування людини, які вважаються одним із найважливіших 
досягнень харчової хімії, закріплення у свідомості студентів необхідності 
забезпечення збалансованим економічно рентабельним харчуванням усіх груп 
населення. Завдання вивчення дисципліни формування у студентів 
необхідного рівня теоретичної та практичної підготовки для використання у 
майбутній практичній діяльності знань щодо хімічної природи основних 
речовин, що входять до складу живих організмів, а також ознайомлення з 
хімічними перетвореннями білків, вуглеводів, ліпідів, мінеральних елементів 
у процесі життєдіяльності людини, із роллю вітамінів та ферментів у цих 
процесах, принципами здорового способу життя та методами раціонального 
харчування. 

 
 
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності 
ФК 1. Здатність впроваджувати у виробництво технології харчових продуктів 
на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів продовольчої 
сировини впродовж технологічного процесу. 
ФК 3. Здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності 
сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних 
методів. 
ФК 5. Здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові технології 
з врахуванням принципів раціонального харчування, ресурсозаощадження та 
інтенсифікації технологічних процесів. 
ФК 14. Здатність інтенсифікувати технологічні процеси виробництва харчової 
продукції на харчових підприємствах та у закладах ресторанного 
господарства, керуючись принципами гастрономічного інжинірингу і 
основами харчової хімії.  
 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 
дисципліни. 

 
Дисципліна «Харчова хімія» відноситься до дисциплін фахового 

спрямування. Дисципліна  базується на матеріалах шкільного курсу хімії. 
 

3.Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із 
програмними результатами навчання. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
− теоретичні основи та основні означення харчової хімії;   
− будову, властивості, біологічне значення макронутрієнтів та 
мікронутрієнтів;  



 

 

− обмін білків, вуглеводів, ліпідів в організмі людини; 
− особливості хімічних перетворень білків, вуглеводів, ліпідів, мінеральних 
елементів, які відбуваються при зберіганні та використанні продуктів 
харчування;   
−   принципи зберігання харчових продуктів. 

вміти : 
−  використовувати на практиці отримані знання для рішення конкретних 
завдань по забезпеченню застосовувати ґрунтовні теоретичні знання з хімії 
харчових речовин;  
−  володіти навичками системного аналізу якості сировини та продуктів з 
метою прогнозування зміни комплексу властивостей в процесі переробки, 
зберігання та приготування продуктів з відповідними властивостями;   
−  робити висновки, щодо безпечності харчового об’єкту, який досліджується;  
−  виявляти фальсифіковані харчові продукти; 
−  визначати якісний склад харчових продуктів; 
−  досліджувати вплив різних факторів на денатурацію білків; 
−  визначати якісними реакціями вміст в сировині та продуктах харчування 
нутрієнтів;   
−  досліджувати вплив умов і терміну зберігання жирів на їх хімічні 
константи;  
−  виявляти в досліджуваних пробах вуглеводи; 
−  виконувати якісний та кількісний аналіз вітамінів; 
 

Програмні результати навчання: 
ПР 5. Знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та 
закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень 
основних компонентів продовольчої сировини під час технологічного 
перероблення. 
ПР 6. Знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів синтезу та 
метаболізму складових компонентів харчових продуктів і роль нутрієнтів у 
харчуванні людини. 
ПР 11. Визначати відповідність показників якості сировини, напівфабрикатів і 
готової продукції нормативним вимогам за допомогою сучасних методів 
аналізу (або контролю), 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
4.Структура навчальної дисципліни. 



 

 

1 семестр 
Форма навчання___денна_____________ 
 

№ 
п/п 

Номер і назва теми  Кількість годин* Примітки** 
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_1__ семестр 
 Розділ  1 Вода та харчові кислоти 

1 Тема 1. Предмет і завдання курсу 
харчової хімії. Напрямки харчової 
хімії. Основні харчові речовини 

2  2 -  
 

   

2 Тема 2. Фізичні та фізико-хімічні 
властивості води. Вільна та зв'язана 
волога у харчових продуктах. 
Стан і властивості води у харчових 
продуктах. Активність води. Роль 
води у технологічному процесі. 
Методи визначення вологи, їх 
класифікація та сутність. 
Особливості визначення масової 
частки сухих речовин в харчових 
продуктах 

2  2 12     

3 Тема 3. Харчові кислоти . Будова, 
наявність харчових кислот в 
харчові сировині. Методи 
визначення 

2  2 6     

Розділ 2 Білки, вуглеводи, ліпіди 
4 Тема 4. Білки. Загальна 

характеристика. Функції білків, 
структура білків. Фізико-хімічні 
властивості білків. Функціональні 
властивості білків 

2  4 14  
 

   

5 Тема 5. Класифікація білків. 
Модифікація білків. Харчова 
цінність білків. Біологічна цінність 
білків.Методи визначення.  

2  6 14  
 

   

6 Тема 6. Білки тваринного 
походження. Білки рослинного 
походження 

2  - 12     

7 Тема 7. Загальна характеристика 
вуглеводів. Класифікація 
вуглеводів, будова та їх 
функціонально-технологічні 
властивості. 

2  4 10     

8 Тема 8. Перетворення вуглеводів у 
технологічному процесі моно і 
дисахаридів. Ферментативний 
гідроліз полісахаридів. Харчова 

4  4 12     



 

 

цінність вуглеводів 
9 Тема 9. Будова та класифікація 

ліпідів. Будова та склад ліпідів. 
Жирнокислотний склад олій та 
жирів. Гідроліз триацилгліцеринів 

4  - -     

10 Тема 10. Основні перетворення 
ліпідів. Харчова цінність олій та 
жирів. 

2  4 -     

Розділ 3. Ферменти, мікро- та макроелементи, вітаміни 
11 Тема 11. Поняття про ферменти. 

Особливості ферментів. 
Класифікація ферментів. 
Оксиредуктази. Гідролази. 
Ферментативні методи аналізу 
харчових продуктів  

2  6 8     

12 Тема 12. Микро- і макро- елементи. 
Мінеральний склад харчових 
продуктів. Роль мінеральних 
речовин в організмі людини. Роль 
окремих мікроєлементів. 

2  8 4     

13 Тема 13. Вітаміни. Водорозчинні 
вітаміни. Жиророзчинні вітаміни. 
Вітаміноподібні сполуки. 
Вітамінізація продуктів харчування. 

4  6 8     

 ВСЬОГО 32  48 100     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.Схема формування оцінки. 



 

 

5.1 Шкала відповідності оцінок: 
Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 
Добре/Good 82-89 

75-81 
Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 
Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 
 

5.2 Форми та організація оцінювання: 
Поточне оцінювання : 

 
Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 
Максимальна кількість балів  
 

Виконання лабораторних 
робіт  

1,3,5,7,9,11,13,15 20×2 б =40 

Оцінювання рівня виконання 
завдань з самостійної 
роботи(розрахункове 
домашне завдання) 

16 1×10 б.=10 

Інше КМР 16 1×10 б.=10 
Максимальна кількість балів за поточне оцінювання               60 

 
Підсумкове оцінювання: 

 
Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 
Максимальна кількість балів  

Екзамен 19(1 семестр) 40  
  

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 
передбачає навчальна дисципліна  

 
Для активізації засвоєння матеріалу дисципліни в навчальному процесі 

застосовуються технічні засоби та наочні приладдя, самостійна робота студентів з наданням 
консультативної допомоги викладача, поточний та рубіжний контроль знань студентів. 
Застосовуються технічні засоби (мультимедійний проектор, засоби комп’ютерної техніки 
та інформаційних технологій). 

Програмне забезпечення: ОС Windows 7*, ОС Windows XP, MS Office 2007, MS Office 
2003. 

Лабораторний роботи проводяться з застосуванням обладнання: мікроскоп оптичний 
OPTIKAB 193 40X-1600x, вимірювач деформації клейковини, ІДК-ЗМУ-1.00.000 
калібрування, центрифуга лабораторна MPW-56, іономір лабораторний І-160МІ, pH метр 
рН-150МІ, рефрактометр УРЛ-1, ваги, фотоколориметр КФК-2, шафа сушильна СНОЛ, 
магнітна мішалка, титрувальні установки, хімічний посуд 

 
7. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 
1. Євлаш В.В. Торяник О.І Коваленко В.О. та інші “Харчова хімія” Навчальний 

посібник, Харків СВІТ КНИГ2012 
2. Пищевая химия: учебник / А.П. Нечаев С.Е. Траубенберг, А.А. Кочеткова, 

В.В.Колпакова. – СПб.: ГИОРД, 2012. – 672с. 



 

 

3. Харчова хімія: навч. посіб. / В.В. Євлаш, О.І. Торяник, В.О. Коваленко та ін. 
– Харків: Світ книг, 2012. – 504с. 

4. Скоробагатий, Я.П. Харчова хімія: навч. посіб. /Я.П. Скоробагатий, А.В. 
Гузій, О.М. Заверуха – Львів: Новий Світ, 2012. – 514с. 

5. Харчова хімія: навч. посібник / Л.В. Дуленко, Ю.А. Горяйнова, А.В. Полякова 
та ін. – К.: Кондор, 2012. – 248с. 

 
Додаткова: 

1. Ластухін, Ю.О. Хімія природних органічних сполук: навч. посіб. / Ю.О. Ластухін. 
– Львів: «Інтелект-Захід», 2005. – 560с. 

2. Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення: підручник / 
А.А.Дубініна, Л.П.Малюк, Г.А.Селютіна та ін. – К.: Професіонал, 2007. – 378с. 

 
8. Інформаційні ресурси : 

1. http://repository.dnu.dp.ua:1100/ 
2.http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
3.http://food-chem.ru/lektsii-po-pishchevoj-khimii.html 
4. http://www.newchemistry.ru/blog.php?id_company=92&category=item 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://repository.dnu.dp.ua:1100/
http://food-chem.ru/lektsii-po-pishchevoj-khimii.html
http://www.newchemistry.ru/blog.php?id_company=92&amp;category=item


 

 

Тематика лабораторних занять 
для здобувачів вищої освіти  

 

Назви розділів і тем Кількість 
годин 

Тема 1.Предмет і завдання курсу харчової хімії. Напрямки харчової 
хімії. Основні харчові речовини 

Лабораторна робота № 1. Правила роботи в хімічній лабораторії 

2 

Тема 2.Фізичні та фізико-хімічні властивості води. Вільна та зв'язана 
волога у харчових продуктах. Стан і властивості води у харчових 
продуктах. Активність води. Роль води у технологічному процесі. 

Методи визначення вологи, їх класифікація та сутність. Особливості 
визначення масової частки сухих речовин в харчових продуктах 

Лабораторна робота № 2: Визначення вологи в харчових продуктах 
методом висушування 

2 

Тема 3. Харчові кислоти. Будова, наявність харчових кислот в харчові 
сировині. Методи визначення 

Лабораторна робота № 3: Виявлення органічних кислот в харчових 
продуктах 

2 

Тема 4. Білки. Загальна характеристика. Функції білків, структура 
білків. Фізико-хімічні властивості білків. Функціональні властивості 

білків. Методи визначення. 
Лабораторна робота № 4: Якісні реакції на білки й амінокислоти 
Лабораторна робота № 5: Визначення межі висалювання білків. 
Осадження білків 

4 

Тема 5. Класифікація білків. Модифікація білків. Білки харчових 
продуктів. Білки тваринного походження. Білки рослинного 

походження. 
Лабораторна робота № 6: Виділення білків з харчової сировини 
Лабораторна робота № 7: Визначення ізоелектричної точки  желатину. 
Ступінь набухання желатину. Дослідження піноутворювальної здатності 
желатину 

6 

Тема 7 Загальна характеристика вуглеводів. Класифікація вуглеводів, 
будова та їх функціонально-технологічні властивості 
Лабораторна робота № 8: Якісні реакції на вуглеводи 
Лабораторна робота № 9: Виявлення редукуючих вуглеводів 

4 

Тема 8. Перетворення вуглеводів у технологічному процесі моно- і 
дисахаридів. Ферментативний гідроліз полісахаридів. Харчова цінність 

вуглеводів 
Лабораторна робота № 10: Вивчення набухання полісахарідів 

4 

Тема 10. Основні перетворення ліпідів. Харчова цінність олій та жирів. 
Лабораторна робота № 11: Дослідження якості жирів 

4 

Тема 11. Поняття про ферменти. Особливості ферментів. Класифікація 
ферментів. Оксиредуктази. Гідролази. Ферментативні методи аналізу 

харчових продуктів 
Лабораторна робота № 12:  Окиснювально-відновлювальні ферменти 
Лабораторна робота № 13:  Дослідження властивостей α-амілази 

6 

Тема 12. Микро- і макро- елементи. Мінеральний склад харчових 
продуктів. Роль мінеральних речовин в організмі людини. Роль 

окремих мікроелементів. 
Лабораторна робота № 14: Визначення натрію хлориду арґентометричним 
методом 
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Лабораторна робота № 15: Визначення Fe3+у питній та технологічній воді 
Лабораторна робота № 16: Визначення натрію хлориду у водному розчині 
рефрактометричним методом 
Лабораторна робота № 17:  Визначення йонів кальцію у молоці 

Тема 13. Вітаміни. Водорозчинні вітаміни. Жиророзчинні вітаміни. 
Вітаміноподібні сполуки. Вітамінізація продуктів харчування. 

Лабораторна робота № 18: Вилучення аскорбінової кислоти з рослинної 
сировини та її якісне визначення  
Лабораторна робота № 19: Кількісне визначення аскорбінової кислоти 
Лабораторна робота № 20: Визначення β-каротину колориметричним 
способом 
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Тематика самостійної роботи 
для здобувачів вищої освіти  

 

Тема самостійної роботи Кіл-ть 
годин 

Тема 2.Фізичні та фізико-хімічні властивості води. Вільна та зв'язана 
волога у харчових продуктах. 

Стан і властивості води у харчових продуктах. Активність води. Роль 
води у технологічному процесі. Методи визначення вологи, їх 

класифікація та сутність. Особливості визначення масової частки сухих 
речовин в харчових продуктах 

1. Фізичні та хімічні властивості води та льоду.  
2. Діаграма стану води.  
3. Будова молекули та властивості води. 
4. Взаємодія вода – розчинена речовина.  
5. Структура та властивості льоду.  
6. Активність води.  
7. Ізотерми сорбції  
8. Активність води та стабільність харчових продуктів.  
9. Роль води у технологічному процесі.  
10. Роль льоду у забезпеченні стабільності харчових продуктів 
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Тема 3. Харчові кислоти . Будова, наявність харчових кислот в харчові 
сировині. Методи визначення 

1. Харчові кислоти та їх вплив на якість продуктів.  
2. Регулятори кислотності харчових систем.  
3. Харчові кислоти у харчуванні 

6 

Тема 4. Білки. Загальна характеристика. Функції білків, структура білків. 
Фізико-хімічні властивості білків. Функціональні властивості білків. 

Методи визначення. 
1. Білки у харчуванні людини. 
2. Проблема білкового дефіциту на Землі.  
3. Білково-калорійна недостатність та її наслідки.  
4. Харчові алергії. Амінокислоти та деякі їх функції в організмі.  
5. Якісне та кількісне визначення білків 
6. Будова пептидів та білків.  
7. Фізіологічна роль пептидів 
8. Функціональні властивості білків.  
9. Харчова цінність білків.  

14 



 

 

10. Незамінні амінокислоти, харчова та біологічна цінність білків. 
Тема 5. Класифікація білків. Модифікація білків. Білки харчових 

продуктів. Білки тваринного походження. Білки рослинного походження.  
1. Білки харчової сировини.  
2. Білки бобових культур.  
3. Білки олійних культур.  
4. Білки картоплі, овочів та плодів.  
5. Білки молока та м'яса.  
6. Нові форми білкової їжі.  
7. Проблема збагачення білків лімітуючими амінокислотами 

14 

Тема 6 Загальна характеристика вуглеводів. Класифікація вуглеводів, 
будова та їх функціонально-технологічні властивості 

1. Крохмаль, глікоген, целюлоза, геміцелюлози, пектинові речовини. 
Перетворення вуглеводів у технологічному процесі.  

2. Гідроліз вуглеводів.  
3. Реакції дегідратації та термічної деградації вуглеводів.  
4. Реакції меланоїдиноутворення. 
5. Реакції окислення.  
6. Процеси бродіння 

12 

Тема 7. Перетворення вуглеводів у технологічному процесі моно і 
дисахаридів. Ферментативний гідроліз полісахаридів. Харчова цінність 

вуглеводів 
1. Функції моно-, оліго- та полісахаридів у харчових продуктах. 
2. Гідрофільність. 
3. Зв'язування ароматичних речовин. 
4. Утворення продуктів не ферментативного побуріння та харчового аромату.  
5. Солодкість.  
6. Структурно-функціональні властивості поліцукрів 
7. Фізіологічне значення вуглеводів.  
8. Засвоювані та незасвоювані вуглеводи.  
9. Вуглеводи у харчових продуктах  
10. Харчова цінність вуглеводів 
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Тема 8. Будова та класифікація ліпідів. Будова та склад ліпідів. 
Жирнокислотний склад олій та жирів. Гідроліз триацилгліцеринів 

1. Будова та склад ліпідів.  
2. Жирнокислотний склад олій та жирів.  
3. Гідроліз триацилгліцеринів 
4. Переетерефікація.  
5. Основні перетворення ліпідів 
6. Харчова цінність олій та жирів 
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Тема 11. Поняття про ферменти. Особливості ферментів. Класифікація 
ферментів. Оксиредуктази. Гідролази. Ферментативні методи аналізу 

харчових продуктів 
1. Ферменти, їх властивості, різноманітність та значення 
2.  Поняття про алостеричний центр і його функцію у ферментативному 

каталіз  
3. Будова та властивості ферментів  
4. Класифікація ферментів 

8 

Тема 12. Микро- і макро- елементи. Мінеральний склад харчових 
продуктів. Роль мінеральних речовин в організмі людини. Роль 
окремих мікроєлементів. 

1.Мікроелементи і макроелементи для збалансованого харчування 

4 

https://pidru4niki.com/77201/prirodoznavstvo/fermenti_vlastivosti_riznomanitnist_znachennya
https://pidru4niki.com/77201/prirodoznavstvo/fermenti_vlastivosti_riznomanitnist_znachennya
https://aidamin.com/ru/articles/mikroelementy-malenykie-soldaty-bolyshoy-pobedy
https://aidamin.com/ru/articles/mikroelementy-malenykie-soldaty-bolyshoy-pobedy


 

 

2.Вміст мікроелементів у деяких лікарських рослинах 
Тема 13. Вітаміни. Водорозчинні вітаміни. Жиророзчинні вітаміни. 

Вітаміноподібні сполуки. Вітамінізація продуктів харчування. 
1. Назви та класифікація вітамінів 
2. Розкладання вітамінів при кулінарній обробці 
3. Антивітаміни 
4. Полівітаміни 
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РАЗОМ 100 
Форма контролю (елементи контролю ): КМР, самостійне розрахункове домашнє 
завдання 
 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B#%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B#%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B#%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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