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1 ПРЕДМЕТ І МЕТА ДИСЦИПЛІНИ,  

ЇЇ МІСЦЕ І РОЛЬ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Предмет навчальної дисципліни «Технічна мікробіологія» охоплює 

наступні основні об’єкти: мікроорганізми, бактерії, актиномисцети, дріжджі, 

віруси, фаги, систематику і морфологію мікроорганізмів, технологічні процеси 

тонкого мікробіологічного синтезу.. 

Мета навчальної дисципліни – підготовка спеціалістів з технології жирів і 

жирозамінників з навиками технологій мікробіологічного синтезу, їх 

особливостей; забезпечення теоретичної бази для розуміння специфіки 

особливостей розвитку мікробіологічних процесів і етапів технологічних 

процесів мікробіологічного синтезу харчових добавок для продуктів. 

Дисциплінами, що забезпечують цей курс є «Харчова хімія», 

«Неорганічна хімія», «Основи фізіології», «Фізика». 

 

2 ЗАДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

 

1. ЗНАТИ: 

1.1. Основні ідеї та концепції технічної мікробіології; 

1.2. Положення, роль і взаємовідносини мікроорганізмів у природі; 

1.3. Загальні властивості мікроорганізмів і їх положення у відомих 

класифікаціях живих організмів; 

1.4. Структурні, хімічні, генетичні та функціональні особливості 

прокаріотів і еукаріотів; 

1.5. Систематику, морфологію і фізіологію промислових мікроорганізмів;. 

1.6. Елементи генетики, селекції мікроорганізмів; 

1.7. Типи метаболізму та його використання у промисловості; 

1.8. Загальну технологію промислового мікробіологічного синтезу; 

1.9. Методи промислової мікробіології і продукти, які отримуються 

мікробіологічною промисловістю. 

 

2. ВМІТИ: 

2.1. Використовувати процеси бродіння та інші процеси метаболізму для 

виробництва певних харчових продуктів; 

2.2. Готувати поживні середовища; 

2.3. Зафарбовувати чисті культури за різними методиками; 

2.4. Виділяти продукти метаболізму мікроорганізмів, що 

використовуються в харчовій промисловості; 

2.5. Вміти проводити мікробіологічне дослідження деяких продуктів 

харчування; 

2.6. Аналізувати мікробіологічні продукти, які використовуються у 

харчовій промисловості. 
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3 САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

Необхідною умовою для досягнення поставлених цілей та задач курсу є 

самостійна робота студентів, а саме: 

– Підготовка до лекцій, що включає в себе самостійне опрацювання 

матеріалу, який викладається в лекціях, за допомогою спеціальної літератури. 

– Підготовка до лабораторних робіт, що включає в себе самостійну 

підготовку до лабораторних робіт за допомогою методичних рекомендацій і 

спеціальної літератури. 

– Опрацювання тем і питань, які не викладаються на лекціях. За 

допомогою спеціальної літератури опрацювати теми та окремі питання, які не 

викладаються на лекціях. 

– Підготовка до контрольних робіт і модульного контролю. 

– Підготовка рефератів для більш поглибленого вивчення курсу. За 

допомогою спеціальної літератури опрацювати теми та окремі питання 

фізіології, генетики та способів розмноження мікроорганізмів 

 

Самостійну роботу студентів можна класифікувати на дві групи.  

До першої групи можна віднести роботу з інформацією, що надається 

викладачем на лекціях, що міститься в методичних вказівках, підручниках і 

навчальних посібниках, які рекомендуються студентам для вивчення даного 

курсу. 

До другої групи слід віднести пошук і роботу з інформацією, яка не 

викладається на лекціях та/або необхідна для підготовки рефератів та 

індивідуальних домашніх завдань. Це більш складна робота, оскільки вимагає 

від студента вміння знаходити необхідну інформацію, що зберігається в 

бібліотеках та у всесвітній мережі ІНТЕРНЕТ. 

 

4 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 

Основна література:  

1. Асонов Н.Р. Микробиология. – М.: Колос, 1997. – 352 с. 

2. Терминологический словарь по технической микробиологии / 

Воронеж, 1989. 

3. Емцев В.Г., Шильникова В.К. Микробиология. – М.: Агропромиздат, 

1990. – 191 с. 

4. Мосичев М.С. Общая технология микробиологических производств. – 

М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 263 с. 

5. Воробьева Л.И. Промышленная микробиология. – М.: МГУ, 1989. – 

237 с. 

6. Техника безопасности в микробиологической промышленности / Под 

ред. Цигальницкого В.М. – М.: Лесная промышленность. 1988. 

7. Жвирблянская А.Ю., Бакушинская О.А. Микробиология в пищевой 

промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1975. – 500 с. 

8. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія. – К.: НУХТ, 2004. – 471 с. 
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9. Векірчик К.М. Мікробіологія з основами вірусології. – К.: Либідь, 

2001. – 312 с. 

10. Воробьев А.А., Кривошеин Ю.С. Основы микробиологии, 

вирусологии и иммунологии. – М.: Мастерство, 2001. – 224 с. 

11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Технічна мікробіологія» для студентів ІІІ курсу спеціальності «Технологія 

жирів та жирозамінників». – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2005. – 59 с. 

12. Векірчик К.М. Практикум з мікробіології. – К.: Либідь, 2001. – 144 с. 

13. Нецепляев С.В., Панкратов А.Я. Лабораторный практикум по 

микробиологии пищевых продуктов животного происхождения. – М.: 

Агропромиздат, 1990. – 224 с. 

Література для поглибленого вивчення:  

1. Жвирблянская А.Ю., Бакушинская О.А. Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевой промышленности. – М.: Пищевая 

промышленность, 1983. – 312 с. 

2. Грачева И.М., Гаврилова Н.Н., Иванова Л.А. Технология микробных 

препаратов, аминокислот и жиров. – М.: Пищевая промышленность, 1990. 

3. Производство хлебопекарских дрожжей / Н.М. Семихатова, 

М.Ф. Лозенко, Л.Д. Белова, С.П. Папок. – М.: Пищевая промышленность, 1978. 

– 190 с. 

4. Грачева И.М. Технология ферментных препаратов / М.: Пищевая 

промышленность, 1975. 

5. Андреев А.А., Брызгалов Л.И. Производство кормовых дрожжей. – 

М.: Лесная промышленность, 1986. – 248 с. 

6. Алахианян С.И. Селекция промышленных микроорганизмов. – М.: 

Наука, 1968. 

7. Квасников Е.И., Нестеренко О.А. Молочнокислые бактерии и пути их 

использования. – М.: Наука, 1976. 

8. Маринченка В.А., Метюшев Б.Д., Швец В.Ц. Технология спирта из 

массы. – К.: Вища шк., 1975. 

9. Карклиныш Р.Я., Пробок А.К. Биосинтез органических кислот. – Рига: 

Зинатне, 1972. – 198 с. 

10. Очистка производственных сточных вод / С.Л. Яковлев, Я.А. Карелин, 

Ю.М. Ласков, Ю.М. Воронцов. – М.: Стройиздат, 1979. – 320 с. 

 

5 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Морфологія, фізіологія і класифікація бактерій. 

2. Морфологія, фізіологія і класифікація мікроскопічних грибів. 

3. Морфологія, фізіологія і класифікація дріжджів. 

4. Морфологія, фізіологія і класифікація вірусів і фагів. 

5. Обмін речовин мікроорганізмів. 

6. Вплив зовнішнього середовища (фізичні фактори). 

7. Вплив хімічних факторів на мікроорганізми. 

8. Вплив біологічних факторів на мікроорганізми. 
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9. Поширення мікроорганізмів у природі: мікрофлора ґрунту. 

10. Поширення мікроорганізмів у природі: мікрофлора води. 

11. Поширення мікроорганізмів у природі: мікрофлора повітря. 

12. Мікрофлора харчових продуктів. 

13. Біохімічні перетворення речовин мікроорганізмами. 

14. Промислове використання мікроорганізмів. 

15. Джерела патогенних мікроорганізмів у промисловості. 

16. Здатність мікроорганізмів до виживання у зовнішньому середовищі. 

17. Санітарна бактеріологія харчових продуктів. 

18. Санітарна вірусологія харчових продуктах. 

19. Мікроорганізми і харчові отруєння. 

20. Мікроорганізми і харчові інфекції. 

21. Морфологія мікроорганізмів. 

22. Внутрішня будова мікробної клітини. 

23. Хімічний склад мікроорганізмів. 

24. Білкові сполуки мікроорганізмів. 

25. Нуклеїнові кислоти. 

26. Вуглеводи і ліпіди. 

27. Особливості живлення мікроорганізмів. 

28. Ферменти основних біохімічних процесів у мікроорганізмів. 

29. Вегетативне розмноження (поділ) як спосіб передачі і збереження 

спадкових властивостей. 

30. Статеве розмноження і мутації мікроорганізмів. 

31. Принцип селекції (отримання нових форм) промислових 

мікроорганізмів. 

32. Характеристика дріжджів, які використовуються у спиртовому 

бродінні. 

33. Мікроорганізми – продуценти ферментів та їх характеристика. 

34. Систематика і номенклатура бактерій. 

35. Метаболізм  мікроорганізмів. 

36. Живлення мікроорганізмів. 

37. Енергетичні процеси у клітинах мікроорганізмів. 

38. Перетворення мікроорганізмами сполук вуглецю. 

39. Перетворення мікроорганізмами сполук азоту. 

40. Перетворення мікроорганізмами сполук сірки, фосфору і заліза. 

41. Поширення мікроорганізмів у природі. 

42. Ферментні препарати і їх номенклатура. 

43. Кінетика росту мікроорганізмів. 

44. Характеристика мікроорганізмів, які викликають молочне бродіння. 

45. Характеристика мікроорганізмів, що викликають маслянокисле 

бродіння. 

46. Характеристика мікроорганізмів метанового бродіння. 

47. Характеристика мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків. 

48. Мікробіологія і джерела зараження рослинної сировини 

мікроорганізмами. 
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49. Мікробіологія і джерела зараження тваринної сировини 

мікроорганізмами. 

50. Мікроорганізми, що використовуються для виготовлення 

хлібобулочних виробів. 

51. Шкідливі мікроорганізми і шляхи їх попадання у виробництво 

хлібобулочних виробів. 

52. Шкідливі мікроорганізми і шляхи їх попадання у цукрове 

виробництво. 

53. Шкідливі мікроорганізми і проникнення їх у кондитерські вироби. 

54. Мікробіологічне псування готової кондитерської продукції і боротьба 

із цим. 

55. Мікроорганізми, які використовуються у виробництві пива. 

56. Шкідливі мікроорганізми і шляхи їх попадання у виробництво пива. 

57. Мікроорганізми, які використовуються у виробництві безалкогольних 

напоїв. 

58. Шкідливі мікроорганізми і шляхи їх проникнення у виробництво 

безалкогольних напоїв. 

59. Мікроорганізми, які використовуються у виробництві молочних 

продуктів. 

60. Шкідливі мікроорганізми і шляхи їх проникнення у виноробне 

виробництво. 

61. Мікроорганізми, які використовуються у спиртовому виробництві. 

62. Шкідливі мікроорганізми і шляхи їх проникнення у спиртове 

виробництво. 

63. Шкідливі мікроорганізми і шляхи їх проникнення у лікеро-горілчане 

виробництво. 

64. Мікроорганізми, які використовуються у крохмале-патоковому 

(мелясовому) виробництві. 

65. Шкідливі мікроорганізми і шляхи їх проникнення у крохмале-

патокове виробництво. 

66. Шкідливі мікроорганізми і шляхи їх проникнення у виробництво 

макаронних виробів. 

67. Шкідливі мікроорганізми і шляхи їх проникнення у рибопереробне 

виробництво. 

68. Шкідливі мікроорганізми і шляхи їх проникнення у виробництво 

рослинних олій. 

69. Шкідливі мікроорганізми і шляхи їх проникнення у виробництво 

тваринних жирів. 

70. Шкідливі мікроорганізми і шляхи їх проникнення у овочево-

консервне виробництво. 

71. Мікроорганізми, які використовують  у процесі соління і квашення. 

72. Шкідливі мікроорганізми і шляхи їх проникнення у виробництво 

квашених овочів. 

73. Шкідливі мікроорганізми і шляхи їх проникнення у чайне 

виробництво. 
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74. Шкідливі мікроорганізми і шляхи їх проникнення у виробництво 

тютюнових виробів. 

75. Шкідливі мікроорганізми і шляхи їх проникнення у виробництво 

парфумів і косметики  

76. Епіфітна мікрофлора. 

77. Мікрофлора свіжих плодів і овочів. 

78. Патогенні мікроорганізми. 

79. Харчові інфекції та отруєння, як наслідок попадання в організм 

мікрофлори. 

80. Мікрофлора сушених овочів і фруктів. 

81. Мікрофлора охолоджених і заморожених овочів і фруктів. 

82. Мікробіологічні основи виноробства. 

83. Бактеріальні ентомопатогенні препарати. 

84. Ентомопатогенні гриби для захисту рослин. 

85. Патогенні віруси для захисту рослин. 

86. Бактеріальні добрива. 

87. Кормові препарати вітаміну В2. 

88. Кормові препарати вітаміну В12. 

89. Мікробіологічне виробництво префіксу та їх склад. 

90. Мікробіологічні основи сквашування молока. 

91. Мікробіологічні основи технології виготовлення вершкового масла. 

92. Мікробіологічні основи технології виготовлення сметани. 

93. Мікробіологічні основи технології виробництва лікарських дріжджів. 

94. Використання мікробіологічних препаратів у харчуванні людини. 

95. Технологічні процеси гідролізного виробництва. 

96. Технологічні процеси виробництва білково-вітамінних концентратів. 

97. Основні вимоги до безпечного проведення технологічного 

мікробіологічного процесу. 

98. Технологічні процесі мікробіологічного синтезу і вимоги до їх 

безпечного проведення. 

99. Гігієна праці робочих гідролізно-спиртового виробництва. 

100. Гігієна праці робітників у виробництві кормового білку. 

101. Промислові викиди на підприємствах мікробіологічної 

промисловості. 

102. Очищення промислових викидів мікробіологічного виробництва. 

103. Охорона водоймищ від шкідливих викидів мікробіологічного 

виробництва. 

104. Охорона ґрунту від шкідливих викидів мікробіологічного 

виробництва. 

105. Характеристика сировини та її підготовка до спиртового бродіння у 

виробництві. 

106. Мікробіологічне виробництво спирту. Хімізм процесу. 

107. Молочнокисле бродіння. 

108. Пропіоновокисле бродіння. 

109. Маслянокисле бродіння. 
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110. Ацетоновокисле бродіння. 

111. Метанове бродіння. 

112. Сировина та особливості складу поживних середовищ виробництва 

ферментних препаратів. 

113. Мікробіологічне виробництво ферментних препаратів. 

114. Технологія виділення ферментних препаратів. 

115. Мікробіологічне виробництво вітамінів. 

116. Мікробіологічне виробництво амінокислот. 

117. Мікробіологічне виробництво препаратів мікробного білку. 

118. Мікробіологічне очищення промислових стічних вод. 

119. Характеристика стічних вод харчового і мікробіологічних 

виробництв. 

120. Мікробіологічна очистка стічних вод у природних умовах. 

121. Очищення стічних вод із направленим використанням біохімічних 

процесів. 

122. Утилізація продуктів, які утворилися у процесі мікробіологічного 

очищення стічних вод. 

123. Поживні середовища у мікробіологічному виробництві. 

124. Очищення і стерилізація повітря для технології мікробіологічного 

процесу. 

125. Отримання посівного матеріалу. 

126. Виробниче культивування поверхневим методом. 

127. Промислове культивування безперервним глибинним методом. 

128. Промислове культивування періодичним глибинним методом. 

129. Виділення кінцевого продукту із культуральної рідини. 

130. Виділення кінцевого продукту із мікробної маси. 

131. Технологія виробництва кормових дріжджів. 

132. Виробництво білкових продуктів із природного газу. 

133. Мікробіологічне виробництво лимонної кислоти. 

134. Мікробіологічне виробництво молочної кислоти. 

135. Мікробіологічне виробництво оцтової кислоти. 

136. Мікробіологічне виробництво ітаконової кислоти. 

137. Мікробіологічне виробництво пропіонової кислоти. 

138. Мікробіологічне виробництво глюконової кислоти. 

139. Мікробіологічне виробництво глютамінової кислоти і глютамату 

натрію. 

140. Мікробіологічне виробництво антибіотиків немедичного 

призначення. 

141. Мікробіологічне виробництво антибіотиків медичного призначення. 

 

 

 

 

 

 



 11 

6 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕХНІЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ» 

 

1. Обґрунтуйте переваги мікробіологічної галузі промисловості у 

порівнянні з іншими галузями. Поясніть основні завдання, що стоять перед 

мікробіологічною галуззю народного господарства.  

2. Поясніть основні закономірності отримання посівного матеріалу у 

мікробіологічній галузі. 

3. Поясніть, в чому полягають основи технології мікробіологічних 

виробництв. Наведіть приклади сировинної бази мікробіологічних виробництв.  

4. Обґрунтуйте специфічність вимог до будови і функцій ферментатора 

промислового культивування. 

5. Надайте характеристику методів забезпечення технологічної 

мікрокультури киснем, а також основних методів для зниження ціноутворення. 

6. Охарактеризуйте основні продукти, що виробляються 

мікробіологічною промисловістю. 

7. Поясніть морфологію та класифікацію бактерій як тип мікроорганізмів, 

що використовуються в мікробіологічній промисловості. 

8. Охарактеризуйте основні поверхневі методи промислового 

культивування мікроорганізмів. 

9. Опишіть морфологію мікроскопічних грибів, як тип мікроорганізмів, 

що використовуються у мікробіологічній промисловості. 

10. Надайте характеристику періодичного глибинного методу 

культивування мікроорганізмів. 

11. Опишіть морфологію актиноміцетів як тип мікроорганізмів, що 

використовуються у мікробіологічній промисловості. 

12. Охарактеризуйте тип безперервного глибинного методу 

культивування мікроорганізмів у відкритих системах. 

13. Опишіть морфологію дріжджів як тип мікроорганізмів, що 

використовуються у мікробіологічній промисловості. 

14. Надайте характеристику безперервного глибинного методу 

культивування мікроорганізмів у замкнутих системах. 

15. Поясніть закономірності вияву факторів, як впливають на 

життєдіяльність мікроорганізмів. 

16. Опишіть технологію хемостатного безперервного культивування 

мікроорганізмів. 

17. Охарактеризуйте вплив температури, світла і тиску на життєдіяльність 

мікроорганізмів. 

18. Обґрунтуйте специфіку виділення кінцевого продукту їх мікробної 

маси. 

19. Поясніть специфіку впливу хімічних факторів на життєдіяльність 

мікроорганізмів. 

20. Обґрунтуйте необхідність контролю виробництва продуктів 

мікробіологічного синтезу. 
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21. Поясніть специфіку впливу біологічних факторів на життєдіяльність 

мікроорганізмів. 

22. Обґрунтуйте необхідність очищення стічних вод у мікробіологічному 

виробництві. 

23. Поясніть основні принципи живлення мікроорганізмів. 

24. Обґрунтуйте необхідність очищення газоподібних викидів 

мікробіологічного виробництва. 

25. Поясніть специфічність обміну речовин у мікроорганізмів. 

26. Поясніть на прикладі виробництва лимонної кислоти специфіку 

промислового отримання посівного матеріалу. 

27. Надайте характеристику основних джерел вуглецю для живлення 

мікроорганізмів. 

28. Поясніть особливості етапу підготовки меласи до зброджування на 

прикладі виробництва лимонної кислоти.  

29. Надайте характеристику основних джерел азоту для живлення 

мікроорганізмів. 

30. Поясніть особливості етапу зброджування розчину меласи 

поверхневим способом на прикладі виробництва лимонної кислоти. 

31. Поясніть роль факторів росту у живленні та життєдіяльності 

мікроорганізмів. 

32. Поясніть специфічність етапу виділення кінцевого продукту 

мікробіологічного синтезу на прикладі виробництва лимонної кислоти. 

33. Охарактеризуйте основні способи культивування мікроорганізмів у 

мікробіологічному виробництві. Надайте коротку характеристику цих способів. 

34. Охарактеризуйте систематику мікроорганізмів. 

35. Надайте характеристику основних стадій мікробіологічного 

виробництва. Надайте обґрунтовану характеристику поживних середовищ. 

36. Опишіть технології та особливості мікробіологічного виробництва 

оцтової кислоти. 

37. Поясніть особливості стадій підготовки та стерилізації поживних 

середовищ. 

38. Обґрунтуйте і поясніть морфологію та систематику дріжджів. 

39. Обґрунтуйте необхідність стадії очищення і стерилізації повітря для 

мікробіологічного синтезу. 

40. Поясніть специфічність приготування кисломолочних продуктів, 

виготовлених на заквасках термофільних молочних бактерій. 

41. Обґрунтуйте необхідність стерилізації повітря, яке виходить із 

ферментатора мікробіологічного процесу. 

42. Опишіть морфологію вірусів і фагів і надайте їх коротку 

характеристику. 

43. Поясніть основні закономірності виділення кінцевого продукту із 

мікробної маси. 

44. Надайте характеристику та опишіть типи мікроорганізмів, які є 

збудниками харчових токсикозів. 
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45. Поясніть особливості етапу зброджування розчину меласи 

поверхневим способом у виробництві лимонної кислоти. 

46. Надайте характеристику та опишіть типи мікроорганізмів, які є 

збудниками харчових токсикоінфекцій. 

47. Надайте характеристику основних способів культивування 

мікроорганізмів у мікробіологічному виробництві. 

48. Надайте характеристику та опишіть типи мікроорганізмів, які є 

збудниками псування харчових продуктів. 

49. Поясніть особливості впливу і наведіть приклади факторів, які 

впливають на життєдіяльність мікроорганізмів. 

50. Поясніть особливості використання сировини (молока) і типів 

мікроорганізмів, які використовуються для виробництва. 

51. Надайте характеристику задач і перспектив розвитку мікробіологічної 

промисловості. 

52. Поясніть будову і надайте характеристику клітинної стінки і 

цитоплазматичної мембрани мікробної клітини. 

53. Надайте характеристику типам метаболізму мікроорганізмів, зокрема 

дихальному типу. 

54. Охарактеризуйте вплив факторів зовнішнього середовища, які 

впливають на життєдіяльність мікроорганізмів. 

55. Надайте характеристику типам метаболізму мікроорганізмів, зокрема 

детальному типу. 

56. Надайте пояснення ролі мітохондрій ї охарактеризуйте їх будову, а 

також цитоплазматичних мембран як структурних елементів мікробних клітин. 

57. Надайте пояснення ролі і охарактеризуйте будову ядра як 

структурного елементу мікробної клітини. 

58. Поясніть особливості обміну речовин у мікроорганізмів. 

59. Надайте пояснення ролі цитоплазми і цитоплазматичних включень 

для життєдіяльності мікробної клітини. 

60. Надайте характеристику і назвіть типи коків, які використовуються у 

мікробіологічній промисловості. 

61. Надайте характеристику поживних середовищ і поясніть їх роль у 

мікробіологічному виробництві. 

62. Охарактеризуйте типи бактерій, що використовуються у 

мікробіологічній промисловості, зокрема за їх здатністю до пересування. 

63. Надайте характеристику можливих форм і розмірів бактеріальних 

клітин, зокрема паличкоподібних бактерій. 

64. Надайте пояснення особливостей розмноження бактерій – прокаріотів. 

65. Надайте пояснення та охарактеризуйте основні періоди росту і 

розвитку мікроорганізмів. Відповідь супроводжуйте графічним матеріалом. 

66. Охарактеризуйте спосіб розмноження бактерій за допомогою 

спороутворень. 

67. Охарактеризуйте принципи зафарбування бактерій за Грамом і 

опишіть методологію зафарбування. 

68. Надайте характеристику мікроскопічних грибів і опишіть їх будову. 
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69. Охарактеризуйте спосіб розмноження мікроскопічних грибів. 

70. Охарактеризуйте типи мікроорганізмів, які використовуються для 

приготування звичайного кислого молока, кислого молока Мечникова, 

ацидофільного кислого молока, ацидофільного молока та ацидофіліну. 

71. Надайте характеристику основним формам бактерій і пропонуйте 

метод мікроскопування бактерій.  

72. Проаналізуйте клас актиноміцетів або променистих грибів, 

особливості їх будови, типу міцелію і колоній, розповсюдження в природі. 

73. Надайте оцінки представників класу аскоміцетів (сумчастих грибів). 

74. Проаналізуйте контроль якості заквасок для кисломолочних продуктів 

і сиру. 

75. Надайте характеристику класу незавершених грибів з акцептуванням 

на молочній плісняві, кладоспоріумі та катенулярії. 

76. Обґрунтувати ефективність приготування кисломолочних продуктів, 

виготовлених на заквасках термофільних молочнокислих бактерій. 

Продемонструйте прикладами. 

77. Охарактеризуйте клас дріжджів, як продуцентів мікробіологічного 

синтезу. 

78. Проаналізуйте методологію приготування твердих сирів як метод 

мікробіологічного синтезу.  

79. Проаналізуйте основні типи мікроорганізмів, які є збудниками 

харчових токсикозів. 

80. Обґрунтуйте значення чистоти музейної культури, що надходить на 

мікробіологічне виробництво. 

81. Проаналізуйте способи розмноження дріжджів. 

82. Надайте оцінку і характеризуйте основних представників 

мікроорганізмів, які є збудниками харчових токсикоінфекцій. 

83. Проаналізуйте відкритість системи безперервного культивування. 

84. Надайте характеристику мікроорганізмам – збудникам псування 

харчових продуктів, зокрема спороутворювальним аеробам і маслянокислим 

бактеріям. 

85. Проаналізуйте процес стерилізації поживного середовища для 

мікробіологічного синтезу.  

86. Надайте характеристику мікроорганізмам – збудникам псування 

харчових продуктів, зокрема спороутворювальним анаеробам, ентерококам і 

кутовокислим бактеріям. 

87. Охарактеризуйте мікроорганізми, які використовуються у технологіях 

приготування кефіру. 

88. Проаналізуйте особливості поверхневого способу проведення 

мікробіологічного синтезу.   
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7 КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Варіант 1 

1. Обґрунтуйте переваги мікробіологічної галузі промисловості у 

порівнянні з іншими галузями. Поясніть основні завдання, що стоять перед 

мікробіологічною галуззю народного господарства.  

2. Поясніть основні закономірності отримання посівного матеріалу у 

мікробіологічній галузі. 

3. Надайте характеристику періодичного глибинного методу 

культивування мікроорганізмів. 

Варіант 2 

1. Поясніть, в чому полягають основи технології мікробіологічних 

виробництв. Наведіть приклади сировинної бази мікробіологічних виробництв.  

2. Обґрунтуйте специфічність вимог до будови і функцій ферментатора 

промислового культивування. 

3. Проаналізуйте особливості поверхневого способу проведення 

мікробіологічного синтезу. 

Варіант 3 

1. Надайте характеристику методів забезпечення технологічної 

мікрокультури киснем, а також основних методів для зниження піноутворення. 

2. Охарактеризуйте основні продукти, що виробляються 

мікробіологічною промисловістю. 

3. Охарактеризуйте мікроорганізми, які використовуються у технологіях 

приготування кефіру. 

Варіант 4 

1. Поясніть морфологію та класифікацію бактерій як тип мікроорганізмів, 

що використовуються в мікробіологічній промисловості. 

2. Охарактеризуйте основні поверхневі методи промислового 

культивування мікроорганізмів. 

3. Надайте характеристику мікроорганізмам – збудникам псування 

харчових продуктів, зокрема спороутворювальним анаеробам, ентерококам і 

оцтовокислим бактеріям. 

Варіант 5 

1. Опишіть морфологію мікроскопічних грибів, як тип мікроорганізмів, 

що використовуються у мікробіологічній промисловості. 

2. Надайте характеристику періодичного глибинного методу 

культивування мікроорганізмів. 

3. Проаналізуйте процес стерилізації поживного середовища для 

мікробіологічного синтезу. 

Варіант 6 

1. Опишіть морфологію актиноміцетів як тип мікроорганізмів, що 

використовуються у мікробіологічній промисловості. 

2. Охарактеризуйте тип безперервного глибинного методу культивування 

мікроорганізмів у відкритих системах. 
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3. Надайте характеристику мікроорганізмам – збудникам псування 

харчових продуктів, зокрема спороутворювальним аеробам і маслянокислим 

бактеріям. 

Варіант 7 

1. Опишіть морфологію дріжджів як тип мікроорганізмів, що 

використовуються у мікробіологічній промисловості. 

2. Надайте характеристику безперервного глибинного методу 

культивування мікроорганізмів у замкнутих системах. 

3. Проаналізуйте відкриті системи безперервного культивування. 

Варіант 8 

1. Поясніть закономірності вияву факторів, як впливають на 

життєдіяльність мікроорганізмів. 

2. Опишіть технологію хемостатного безперервного культивування 

мікроорганізмів. 

3. Надайте оцінку і характеризуйте основних представників 

мікроорганізмів, які є збудниками харчових токсикоінфекцій. 

Варіант 9 

1. Охарактеризуйте вплив температури, світла і тиску на життєдіяльність 

мікроорганізмів. 

2. Обґрунтуйте специфіку виділення кінцевого продукту із мікробної 

маси. 

3. Проаналізуйте способи розмноження дріжджів. 

Варіант 10 

1. Поясніть специфіку впливу хімічних факторів на життєдіяльність 

мікроорганізмів. 

2. Обґрунтуйте необхідність контролю виробництва продуктів 

мікробіологічного синтезу. 

3. Обґрунтуйте значення чистоти музейної культури, що надходить на 

мікробіологічне виробництво. 

Варіант 11 

1. Поясніть специфіку впливу біологічних факторів на життєдіяльність 

мікроорганізмів. 

2. Обґрунтуйте необхідність очищення стічних вод у мікробіологічному 

виробництві. 

3. Проаналізуйте основні типи мікроорганізмів, які є збудниками 

харчових токсикозів. 

Варіант 12 

1. Поясніть основні принципи живлення мікроорганізмів. 

2. Обґрунтуйте необхідність очищення газоподібних викидів 

мікробіологічного виробництва. 

3. Проаналізуйте методологію приготування твердих сирів як метод 

мікробіологічного синтезу. 
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Варіант 13 

1. Поясніть специфічність обміну речовин у мікроорганізмів. 

2. Поясніть на прикладі виробництва лимонної кислоти специфіку 

промислового отримання посівного матеріалу. 

3. Охарактеризуйте клас дріжджів, як продуцентів мікробіологічного 

синтезу. 

Варіант 14 

1. Надайте характеристику основних джерел вуглецю для живлення 

мікроорганізмів. 

2. Поясніть особливості етапу підготовки меляси до зброджування на 

прикладі виробництва лимонної кислоти.  

3. Обґрунтувати ефективність приготування кисломолочних продуктів, 

виготовлених на заквасках термофільних молочнокислих бактерій. 

Продемонструйте прикладами. 

Варіант 15 

1. Надайте характеристику основних джерел азоту для живлення 

мікроорганізмів. 

2. Поясніть особливості етапу зброджування розчину меляси 

поверхневим способом на прикладі виробництва лимонної кислоти. 

3. Надайте характеристику класу незавершених грибів з акцентуванням 

на молочній плісняві, кладоспоріумі та катенулярії. 

Варіант 16 

1. Поясніть роль факторів росту у живленні та життєдіяльності 

мікроорганізмів. 

2. Поясніть специфічність етапу виділення кінцевого продукту 

мікробіологічного синтезу на прикладі виробництва лимонної кислоти. 

3. Проаналізуйте контроль якості заквасок для кисломолочних продуктів і 

сиру. 

Варіант 17 

1. Охарактеризуйте основні способи культивування мікроорганізмів у 

мікробіологічному виробництві. Надайте коротку характеристику цих способів. 

2. Охарактеризуйте систематику мікроорганізмів. 

3. Надайте оцінки та охарактеризуйте представників класу аскоміцетів 

(сумчастих грибів). 

Варіант 18 

1. Надайте характеристику основних стадій мікробіологічного 

виробництва. Надайте обґрунтовану характеристику поживних середовищ. 

2. Опишіть технології та особливості мікробіологічного виробництва 

лимонної кислоти. 

3. Проаналізуйте клас актиноміцетів або променистих грибів, особливості 

їх будови, тип міцелію і колоній, розповсюдження в природі. 

 

 

 

 



 18 

Варіант 19 

1. Поясніть особливості стадій підготовки та стерилізації поживних 

середовищ. 

2. Обґрунтуйте і поясніть морфологію та систематику дріжджів. 

3. Надайте характеристику основним формам бактерій і запропонуйте 

метод мікроскопування бактерій. 

Варіант 20 

1. Обґрунтуйте необхідність стадії очищення і стерилізації повітря для 

мікробіологічного синтезу. 

2. Поясніть специфічність приготування кисломолочних продуктів, 

виготовлених на заквасках термофільних молочних бактерій. 

3. Охарактеризуйте типи мікроорганізмів, які використовуються для 

приготування звичайного кислого молока, кислого молока Мечникова, 

ацидофільного кислого молока, ацидофільного молока та ацидофіліну. 

Варіант 21 

1. Обґрунтуйте необхідність стерилізації повітря, яке виходить із 

ферментатора мікробіологічного процесу. 

2. Опишіть морфологію вірусів і фагів і надайте їх коротку 

характеристику. 

3. Охарактеризуйте спосіб розмноження мікроскопічних грибів. 

Варіант 22 

1. Поясніть основні закономірності виділення кінцевого продукту із 

мікробної маси. 

2. Надайте характеристику та опишіть типи мікроорганізмів, які є 

збудниками харчових токсикозів. 

3. Надайте характеристику мікроскопічних грибів і опишіть їх будову. 

Варіант 23 

1. Поясніть особливості етапу зброджування розчину меласи 

поверхневим способом у виробництві лимонної кислоти. 

2. Надайте характеристику та опишіть типи мікроорганізмів, які є 

збудниками харчових токсикоінфекцій. 

3. Охарактеризуйте принципи зафарбування бактерій за Грамом і опишіть 

методологію зафарбування. 

Варіант 24 

1. Надайте характеристику основних способів культивування 

мікроорганізмів у мікробіологічному виробництві. 

2. Надайте характеристику і опишіть типи мікроорганізмів, які є 

збудниками псування харчових продуктів. 

3. Охарактеризуйте спосіб розмноження бактерій за допомогою 

спороутворення. 
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Варіант 25 

1. Поясніть особливості впливу і наведіть приклади факторів, які 

впливають на життєдіяльність мікроорганізмів. 

2. Поясніть особливості використання сировини (молока) і типів 

мікроорганізмів, які використовуються для виробництва твердих сирів. 

3. Надайте пояснення та охарактеризуйте основні періоди росту і 

розвитку мікроорганізмів. Відповідь супроводжуйте графічним матеріалом. 

Варіант 26 

1 Надайте характеристику задач і перспектив розвитку мікробіологічної 

промисловості. 

2. Поясніть будову і надайте характеристику клітинної стінки і 

цитоплазматичної мембрани мікробної клітини. 

3. Надайте пояснення та охарактеризуйте основні періоди росту і 

розвитку мікроорганізмів. Відповідь супроводжуйте графічним матеріалом. 

Варіант 27 

1. Надайте характеристику типам метаболізму мікроорганізмів, зокрема 

дихальному типу. 

2. Охарактеризуйте вплив факторів зовнішнього середовища, які 

впливають на життєдіяльність мікроорганізмів. 

3. Надайте пояснення особливостей розмноження бактерій – прокаріотів. 

Варіант 28 

1. Надайте характеристику типам метаболізму мікроорганізмів, зокрема 

дихальному типу. 

2. Надайте пояснення ролі мітохондрій та охарактеризуйте їх будову, а 

також цитоплазматичних мембран як структурних елементів мікробних клітин. 

3. Надайте характеристику можливих форм і розмірів бактеріальних 

клітин, зокрема паличкоподібних бактерій. 

Варіант 29 

1. Надайте пояснення ролі та охарактеризуйте будову ядра як 

структурного елементу мікробної клітини. 

2. Поясніть особливості обміну речовин у мікроорганізмів. 

3. Охарактеризуйте типи бактерій, що використовуються у 

мікробіологічній промисловості, зокрема за їх здатністю до пересування. 

Варіант 30 

1. Надайте пояснення ролі цитоплазми і цитоплазматичних включень для 

життєдіяльності мікробної клітини. 

2. Надайте характеристику і назвіть типи коків, які використовуються у 

мікробіологічній промисловості. 

3. Надайте характеристику поживних середовищ і поясніть їх роль у 

мікробіологічному виробництві. 

 

 

 

 


