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ЗАДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

 

1. ЗНАТИ: 

 

1.1. Загальну характеристику і класифікацію хімічних компонентів 

харчових систем. 

1.2. Хімічний склад харчових продуктів. 

1.3. Перетворення хімічних компонентів в процесі технологічних 

процесів виробництва їжі. 

1.4. Основні групи харчових та біологічно-активних добавок і їх вплив на 

харчову цінність продуктів і їх безпечність. 

1.5. Токсичні речовини, їх класифікацію та джерела надходження в 

харчові системи. 

1.6. Сучасні напрями забезпечення безпеки харчових продуктів та 

продовольчої сировини. 

1.7. Поняття, визначення, терміни: білки, ліпіди, вуглеводи, вітаміни, 

ферменти, зв'язана волога, харчові добавки, біологічно-активні добавки,                

«Е»-коди, мікотоксини. 

 

2. ВМІТИ: 

 

2.1. Визначати роль хімічних компонентів їжі у харчуванні людини. 

2.2. Використовувати методи визначення вмісту хімічних компонентів у 

харчових системах. 

2.3. Визначати групи харчових добавок за «Е»-кодифікацією. 

2.4. Визначати вміст вільної і зв'язаної вологи в харчових продуктах. 

2.5. Розробляти заходи з профілактики харчових отруєнь. 
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9. Булдаков, А.С. Пищевые добавки. Справочник / А.С. Булдаков. – 
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11. Скурихин, И.М. Все о пище с точки зрения химика / И.М. Скурихин, 
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12. Крутошникова, А. Природные и синтетические сладкие вещества /            

А. Крутошникова, М. Угер. – М.: Мир, 1988. – 120 с.  

13. Харламова, О.А. Натуральные пищевые красители / О.А. Харламова, 

Б.В. Кафка. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 190 с. 

14. Исупов, В.П. Пищевые добавки и пряности. История, состав и 

применение / В.П. Исупов. – С.-Пб.: ГИОРД, 2000. – 176 с. 

15. Люк, Э. Консерванты в пищевой промышленности / Э. Люк, М. Ягер. 

– С.-Пб.: ГИОРД, 2000. – 256 с. 

16. Овчарова, Т.П. Применение сорбиновой кислоты в пищевой 

промышленности / Т.П. Овчарова. – М.: Пищевая пр-сть, 1966. – 411 с. 

17. Ластухін, Ю.О. Хімія природних органічних сполук / Ю.О. Ластухін. 

– Львів: Львівська політехніка, 2005. – 560 с. 

 

Тема 1 

Вступ. Хімія харчових речовин. Харчова хімія як наука 

 

Мета заняття: Ознайомитися з основними розділами хімічної науки. 

Охарактеризувати поняття харчової хімії, виділити напрями вивчення та етапи 

розвитку харчової хімії. Ознайомитися з основними харчовими нутрієнтами. 

 

Зміст теми: Предмет харчової хімії. Структура та методи харчової хімії. 

Основні напрямки харчової хімії. Значення продуктів харчування. Класифікація 

сучасних продуктів харчування. Історичні етапи розвитку та становлення 

харчової хімії. 

 

Продукти харчування повинні не тільки задовольняти потреби людини в 

основних харчових речовинах і енергії, але і виконувати профілактичні і 

лікувальні функції.  
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Харчова хімія – один із розділів хімічної науки, значення якого, 

враховуючи роль харчування в житті суспільства, надзвичайно велике.  

Харчова хімія – наука про хімічний склад харчових систем (сировина, 

напівфабрикати, готові до вжитку харчові продукти), їх зміни в ході 

технологічного потоку під впливом різних факторів (фізичних, хімічних, 

біохімічних і т.д.), що включає ліпід-білкові, ліпід-вуглеводневі, білок-білкові, 

білок-вуглеводневі взаємодії, загальні закономірності цих перетворень. 

Харчова хімія – включає вивчення взаємодії структури та властивостей 

харчових речовин та її вплив на властивості та харчову цінність продуктів 

харчування. 

Харчова хімія також приділяє увагу методам виділення, фракціонування, 

очищення харчових речовин (білків, вуглеводів, ліпідів і так далі), їх 

каталітичній модифікації. Невід'ємною частиною харчової хімії є розділи, 

присвячені харчовим і біологічно активним добавкам, забруднювачам харчової 

сировини і продуктів.  

Основні харчові речовини: 

Аліментарні (від англ. – харчовий): 

Макронутрієнти (від лат. – харчування): клас головних харчових 

речовин, які є джерелом енергії та структурних матеріалів, присутні в їжі у 

відносно більшій кількості (від 1 г): 

- Вуглеводи. 

- Ліпіди. 

- Білки.  

Мікронутрієнти: клас головних харчових речовин, що виявляють 

біологічні ефекти на різні функції організму; містяться як правило в невеликих 

кількостях: 

- Вітаміни. 

- Вітаміноподібні речовини. 

- Мінеральні речовини. 

- Поліненасичені жирні кислоти. 

- Олігосахариди. 

- Фосфоліпіди. 

- Деякі амінокислоти. 

- Парафармацевтика – речовини їжі, які мають фармакологічну дію 

(глікозиди, алкалоїди, ефірні олії, органічні кислоти та ін.). 

Неаліментарні сполуки 

- Технологічні добавки (ХД, БАД). 

- Отруйні речовини харчові волокна. 

- Ферменти. 

- Пробіотики (еубіотики) – ХД мікробного та немікробного походження, 

які позитивно впливають на організм людини через регуляцію мікрофлори 

кишечнику.  
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Класифікація харчових продуктів  

Класи Призначення 

1-й клас Натуральні (природні або звичайні) 

2-й клас 

Збагачені або функціональні (білком, амінокислотами, 

вітамінами, клітковиною, пектином, пробіотиками, 

пребіотиками тощо) 

3-й клас 

Дефіцитні (з вилученням окремих харчових речовин: білка 

(безбілкові), жирів, вуглеводів, енергії (малоенергетичні), 

амінокислот (дефіцитні у відношенні фенілаланіну) тощо 

4-й клас Продукти-замінники 

5-й клас 
Відновлені (шляхом додавання води, окремих інгредієнтів 

тощо) 

6-й клас 

Спеціалізовані (продукти дитячого харчування, дієтичні або 

лікувальні, продукти і напої для спортсменів, космонавтів), 

БАДи (нутріцевтики і парафармацевтики) 

7-й клас 

Харчові добавки (для покращення органолептичних 

показників, консерванти, для покращення або скорочення 

технологічних процесів; всього близько 30 груп) 

 

Питання до засвоєння теми: 

 

1. Скласти термінологічний словник. 

2. Скласти таблицю напрямів розвитку харчової хімії.  

3. Навести основні фізико-хімічні закони, на яких засновано вивчення 

складу та властивостей харчових продуктів. 

4. Від яких факторів навколишнього середовища залежить накопичення 

нітратів у харчових продуктах? 

5. Як зменшити вміст нітратів у харчових продуктах у домашніх умовах? 

6. Які наслідки для здоров'я людини матиме вживання харчових 

продуктів із вмістом нітратів, що перевищує норму? 

7. Дати визначення дисципліні «Харчова хімія», які питання вона 

вирішує. Визначити значення і місце «Харчової хімії» у створенні сучасних 

продуктів харчування. 

8. Навести класифікацію сучасних продуктів харчування.  

9. Дати визначення харчовим системам. Фактори, які впливають на 

зміни харчових систем у ході технологічного потоку. 

10. Як і за яким принципом поділяють основні речовини, які входять у 

склад харчових продуктів? 
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Тема 2 

Білки: будова, властивості та їх функції 

 

Мета заняття: Ознайомитися з будовою білків. Вивчити амінокислоти як 

складові білкових речовин. Засвоїти фізико-хімічні властивості білків. Навести 

вміст білків у харчових продуктах. Ознайомитися з процесами перетворення 

білків у процесі технологічної обробки продуктів харчування. 

 

Зміст теми: Амінокислоти: класифікація, властивості. Фізико-хімічні 

властивості білків: виділення та очищення, молекулярна маса, амфотерні 

властивості білків, розчинність, денатурація, оптичні властивості.  

Поліпептидна будова білків. Первинна структура білкової молекули. Роль 

слабких взаємодій в утворенні просторової структури біополімерів. Вторинна 

структура. Третинна структура. Четвертинна структура білкової молекули.  

Взаємозв’язок окремих рівнів структури, впорядкованість і відносна 

динамічність білкової молекули.  

Класифікація білків. Якісні та кількісні визначення білків. Білки в 

харчуванні людини. Проблема білкового дефіциту на Землі. Білково-калорійна 

недостатність і її наслідки.  

Харчові алергії. Білки харчової сировини (білки злакових, білки бобових 

культур, білки олійних культур, білки картоплі, овочів та плодів, білки м’яса та 

молока). Нові форми білкової їжі. Перетворення білків у технологічному 

потоці.  

 

Білки належать до незамінних, ессенціальних речовин, без яких неможливе 

життя, ріст та розвиток організму. Це зумовлено фізіолого-гігієнічними 

функціями, які виконують білки харчового раціону в організмі людини:  

Важливі біологічні функції:  

а) каталітичну – найсуттєвішу, так як переважна більшість перетворень в 

організмі здійснюється тільки під впливом каталізаторів – ферментів, які є 

білками; 

б) структурну – білки у тварин утворюють рогові покриви, є основою 

сполучення між клітинами (на структурний білок сполучної тканини колаген 

припадає третина всіх білків організму за масою); 

в) рухову (скорочувальні білки у всіх живих організмів побудовані і 

функціонують за спільним принципом, наприклад, актин і міозин у м’язовому 

волокні);  

г) транспортну – переносять гази (гемоглобін, міоглобін), залишки жирних 

кислот (альбумін крові), здійснюють активний транспорт багатьох речовин 

через мембрану; 

д) регуляторну – швидкість біохімічних перетворень регулюють зокрема 

гормони гіпофізу, підшлункової залози, які є білками або похідними 

амінокислот, нейроолігопептиди забезпечують у головному мозку складні 

психічні і фізіологічні явища (пептид страху, пам’яті тощо), білки є 



9 

 

регуляторами зчитування спадкової інформації з ДНК, рецепторами мембран, 

які забезпечують трансформацію і передачу в клітину інформації 

(гормонального сигналу); 

е) захисну – антитіла, які виробляються у відповідь на появу чужорідних 

молекул, зв’язують і знешкоджують їх – білки, серед них – інтерферон – єдиний 

відомий білок, який знешкоджує чужорідну нуклеїнову кислоту; токсини, 

наприклад ботулізму є захисними молекулами для організму, який їх виділяє;  

є) енергетичну – при повному окисненні 1 г білка виділяється біля 17 кДж 

енергії, проте білки не відкладаються про запас, а при їх розщепленні 

вивільняється токсичний продукт – аміак, на детоксикацію якого витрачається 

енергія. Половина з амінокислот, які утворюють білки, в організмі людини не 

синтезується і повинна надходити з їжею, тому використання білків в 

енергетиці є для організму вимушеним, пов’язаним із незбалансованим вмістом 

в їжі амінокислот, необхідних для побудови білків. 

Таким чином, білки забезпечують більшість життєвих проявів. 

Найпростішим живим організмом, який здатний реалізувати свою спадкову 

інформацію, є вірус – комплекс нуклеїнової кислоти і білка (вірус біологи 

жартома називають кепською новиною у білковому конверті). 

До складу білків входять -амінокислоти, тобто такі, в яких аміногрупа 

розташована біля другого атома С. Між аміно- і карбоксильною групами 

знаходиться тільки один -С атом. Амінокислоти, що входять до складу білків, 

а їх більше 20, називаються протеїногенними. З них ті, які потрібні для росту та 

нормального розвитку організму і не синтезуються в ньому, а засвоюються 

готовими з їжі, називаються незамінними. До них належать: валін, лейцин, 

ізолейцин, лізин, фенілаланін, метіонін, триптофан, треонін, гістидин і аргінін. 

Відомо 20 -амінокислот, які генетично кодуються, і декілька їх похідних, 

що утворюються шляхом ферментативної модифікації. Загальну формулу            

-амінокислоти можна зобразити так: 

 
де R – вуглеводневий радикал.  

Радикал може бути аліфатичний або циклічний, містити різні 

функціональні групи. Одна із двадцяти -амінокислот (пролін) є не аміно-, а 

імінокислотою, тому що її атом азоту входить до складу циклу.  

У білків розрізняють чотири рівні структурної організації – первинну, 

вторинну, третинну й четвертинну. 

Первинна: певна послідовність залишків альфа амінокислот у 

поліпептидних ланцюгах молекул білка. 

Вторинна: просторова конфігурація поліпептидного ланцюга. Існує у 

вигляді альфа-спіралі, спіраль закручена вправо, та бета-складчастої структури 

– виникає, коли поліпептидні ланцюги складаються у пачки. 

H2N - CH - COOH

R

ГЛОСАРІЙ.doc
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Третинна – це структура, яка виникає, коли поліпептидні ланцюги 

укладаються, утворюючи структуру близьку до сферичної. Укладені 

поліпептидні ланцюги можуть мати спаралізовані й лінійні ділянки. 

Четвертинна: характерна для тих білків, молекули яких складаються з 

двох, чотирьох, і більше поліпептидних ланцюгів. Четвертинну структуру 

мають білки, які виконують складні біологічні функції та активність яких 

залежить від дії регулюючих факторів. 

Функції білків: 
- постачання незамінних амінокислот, необхідних для синтезу білків 

тканин, ферментів, гормонів, гемоглобіну та ін.; 

- забезпечення структури та каталітичних функцій ферментів, які беруть 

участь у перетравлюванні їжі, згортанні крові, утворенні енергії; 

- виконання в організмі механічної та структурної функцій; 

- участь у гуморальній регуляції найважливіших процесів в організмі за 

рахунок гормонально-активних поліпептидів; 

- транспорт кисню, стероїдних гормонів та металів; 

- забезпечення постійної реакції середовища плазми, цереброспінальної 

рідини та кишкових секретів (буферна роль); 

- забезпечення стійкості організму щодо інфекційних захворювань; 

- сприяння найповнішому прояву біологічних властивостей інших 

нутрієнтів їжі (у разі достатнього рівня білків у раціоні). 

 

Питання для засвоєння теми: 

 

1. Які кольорові реакції білків Вам відомі? 

2.  Що таке первинна, вторинна, третинна та четвертинна структура 

білка? 

3. Що є остаточним продуктом гідролізу білків? 

4. У чому виявляються складнощі вивчення і синтезу білків? 

5. Фізіологічне значення білків та наслідки їх надлишку і дефіциту у 

раціонах харчування. Функції білків. 

6. Сучасні уявлення про структуру білків. 

7. Фізико-хімічні властивості білків.  

8. Білки, на відміну від крохмалю, характеризуються більш високою 

гідратаційної здатністю. Чим це обумовлено? 

9. Які речовини можуть утворюватися в результаті кислотного та 

ферментативного гідролізу білків? 

10. Які речовини можуть утворюватися в результаті кислотного та 

ферментативного гідролізу білків? 

11. Напишіть рівняння реакції взаємодії амінооцтової та                                   

b-амінопропіонової кислот з хлоридною кислотою й етиловим спиртом. 

12. Напишіть рівняння реакції добування трипептидів з гліцину 

(амінооцтова кислота) та аланіну (a-амінопропіонова кислота) з різною 

послідовністю залишків амінокислот. 
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13. Розрахуйте, якою була початкова маса білка, якщо ступінь його 

набухання 80%, а маса після набухання 75 г. 

14. Розрахуйте, якою була маса білка після набухання у воді, якщо 

початкова маса 70 г, ступінь його набухання 74%. 

15. Дегідратація білків – це процес: 

а) зв'язування води; 

б) виділення вологи; 

в) руйнування структури білків; 

в) модифікація білкових молекул. 

16. Які функції виконують білки у живому організмі? Які кислоти 

називаються протеїногенними. В чому полягає біологічне значення гідролізу 

білків. 

17. Які типи зв’язків розрізняють у молекулах білків; який зв'язок 

називається пептидним; якісна реакція на пептидний зв'язок. 

18. Фізико-хімічні властивості білків. Яке явище називається 

висолювання? Яке явище називається денатурацією. Фактори, що спричиняють 

денатурацію; ознаки денатурації білка. 

19. Класифікація білків. Які білки є неповноцінним. Чи можна повністю 

білкову їжу замінити на вуглеводневу? Чому? 

20. Наведіть схеми одержання двох можливих дипептидів з молекул:  

- Гліцин + аланін; 

- Гліцин + гліцин; 

- Аланін + гліцин; 

- Аланін + аланін.  

21. Гідроліз білків. Назвати проміжні і кінцеві продукти гідролізу.  

22. Що таке поліпептиди, де вони зустрічаються, значення. Навести схему 

утворення змішаного трипептиду з аланіну, гліцину, фенілаланіну. 

23. Знаючи властивості білків, пояснити, чому посуд із-під молочних 

продуктів слід мити спершу холодною водою, а потім гарячою, а не навпаки? 

Що таке кольорові реакції білків. Значення цих реакцій. 

 

Тема 3 

Ліпіди. Будова, властивості, сучасні погляди на роль ліпідів, використання 

в харчовій промисловості 

 

Мета заняття: Ознайомитися з будовою та властивостями ліпідів та 

ліпоїдів. Засвоїти основні функції жирів. Охарактеризувати фізіологічне 

значення жирів на організм людини. Вивчити основні жирні кислоти, що 

входять до складу ліпідів. 

 

Зміст теми: Загальна характеристика і класифікація ліпідів. Нейтральні 

жири і вільні жирні кислоти. Фосфоліпіди. Гліколіпіди. Стероїди. Терпени. 

Роль ліпідів у живій природі.  

Будова та склад ліпідів. 
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Харчова цінність олій та жирів. Перетворення ліпідів при виготовленні 

продуктів харчування. 

  

Жири – це повні ефіри гліцерину і вищих жирних кислот, що належать до 

класу ліпідів. 

Ліпіди – жироподібні речовини, що входять до складу всіх живих клітин і 

відіграють важливу роль у життєвих процесах.  

Ліпіди є основним компонентом клітинних мембран, впливають на їх 

проникність, беруть участь у створенні міжклітинних контактів, у передачі 

нервового імпульсу і в м'язовому скороченні, забезпечують захист різних 

органів від механічних дій. 

Відносно харчових жирів, зазвичай, застосовують терміни "жири" і "олії". 

Поняття "жири" застосовують до тваринних жирів, що знаходяться при 

кімнатній температурі в твердому стані. Виняток становить рідкий риб'ячий 

жир. Рослинні олії при кімнатній температурі знаходяться в рідкому стані 

(виключення – тверде пальмове масло). 

Тваринні жири присутні в молоці і молочних продуктах, свинячому салі, 

баранячому, яловичому, риб'ячому жирі. Рослинні олії (жирні масла) 

отримують з насіння соняшника, кукурудзи, сої, арахісу та інших олійних 

рослин. 

Ліпіди виконують різноманітні функції: 

Енергетична функція – ліпіди найбільш енергоємна поживна речовина.               

І незамінне джерело поліненасичених ЖК та розчинних у жирах вітамінів А, Д, 

Е, К. При окисленні в організмі 1 г жиру виділяється 9 ккал (37,66 кДж). За 

рахунок жирів забезпечується 25-35% добової потреби в енергії. 

Регуляторна функція – ліпіди є важливими факторами регулювання 

обміну води в організмі. При окисленні 100 г жиру виділяється 107 г ендогенної 

води, що має особливе значення в екстремальних умовах (наприклад, при 

недостатньому надходженні води ззовні). 

Пластична функція – ліпіди входять до складу клітинних і заклітинних 

мембран усіх тканин у вигляді ліпопротеїдів і таким чином беруть участь у 

окисно-відновних процесах, біосинтезі білка, транспортуванні речовин у 

клітині. З ліпідів утворюються деякі гормони (статеві, кори наднирників), а 

також вітаміни групи Д. 

Захисна функція – ліпіди шкіри та внутрішніх органів захищають 

організм людини і тварини від переохолодження (заважають віддачі тепла), а 

також від механічних пошкоджень органів. Ліпіди, що виділяються сальними 

залозами, надають шкірі еластичність і захищають її від висихання.  

Структурний (протоплазматичний) жир – знаходиться в складних 

ліпідах або утворює міцні сполуки з білками (ліпопротеїнові комплекси). Вони 

містяться у крові, беруть участь у побудові клітинних органел (ядра, рибосом, 

мітохондрій). Протоплазматичний жир знаходиться в органах і тканинах у 

постійній кількості (близько 25% усіх ліпідів), яка не змінюється навіть при 

повному голодуванні. 
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Резервний жир – відкладається у „жирових депо” (підшкірна клітковина, 

жирова капсула нирок та ін.). Він також утворює ліпопротеїновий комплекс, 

але нестійкий, тому його кількість швидко зменшується при голодуванні, при 

деяких нервових і гуморальних порушеннях.  

Жири є носіями біологічно активних речовин, розчинних у жирах 

вітамінів. 

Жири є складними ефірами вищих одноосновних карбонових кислот, 

головним чином, пальмітинової, стеаринової (насичені кислоти) та олеїнової 

(ненасичена кислота) і трьохатомного спирту – гліцерину. 

Ліпіди – група різноманітних за складом нерозчинних у воді органічних 

речовин, які відрізняються розчинністю в органічних розчинниках. Вони є 

похідними вищих жирних кислот та спиртів і широко надані у тканинах 

людини, тварин, рослин і мікроорганізмів. 

Кожна молекула жиру складається з двох видів будівельного матеріалу: 

гліцерину та жирних кислот. Мають у своєму складі С, Н, О. 

Структурна формула гліцерину: 

НОСН2-СНОН-CH2OH. 

Склад і будову жирів можна зобразити загальною формулою: 

O

H2C-O-C-R'

HC-O-C-R''

H2C-O-C-R'''

O

O  
де R, R, R – радикали вищих насичених і ненасичених 

монокарбонових кислот. У природних жирах залишки кислот мають, як 

правило, нерозгалужений вуглецевий ланцюг і містять парну кількість 

вуглецевих атомів. Жири, що містять залишки однакових кислот (R = R' = R"), 

називають простими. Якщо ж залишки R, R',R" різні, то такі тригліцериди 

називають змішаними. 

Харчова цінність олій та жирів. Рослинні олії є обов’язковим 

компонентом їжі, джерелом енергетичного та пластичного матеріалу, 

постачальником необхідних для людини речовин, тобто є незамінним фактором 

харчування, який визначає біологічну ефективність харчування. Рекомендована 

норма жиру в раціоні людини 30-33% або 90-107 г на добу. 

Тривале обмеження жирів у харчуванні або систематичне вживання жирів 

із зниженим вмістом необхідних компонентів, у тому числі і вершкового масла, 

призводить до відхилень у фізичному стані організму: 

-  порушення діяльності ЦНС; 

-  зниження стійкості організму до інфекцій;  

-  скорочення тривалості життя.  

Але і надлишкове вживання жирів небажане: ожиріння, серцево-судинні 

захворювання, передчасне старіння. 
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У складі харчових продуктів розрізняють видимі жири (рослинні, 

тваринні, вершкове масло, маргарин, кулінарний жир) та невидимі (жир у м’ясі 

та м’ясних продуктах, рибі, молоці, крупах, хлібобулочних та кондитерських 

виробах). Поділ умовний, але широко вживається. 

Найбільш важливі джерела жирів у харчуванні – рослинні олії 99,8%, 

вершкове масло 61,5–82,5%, молочні продукти 3,5–30%, кондитерські вироби 

(шоколад 35-40%, печиво 10-11%), крупи, сири, ковбасні вироби. 

У харчуванні має значення не тільки кількість жирів, але і хімічний склад 

жирів, особливо жирів, збагачених поліненасиченими кислотами, з певним 

положенням подвійного зв’язку. 

 

Питання для засвоєння теми: 

 

1. Напишіть реакції одержання таких складних естерів: пропілформіату, 

ізобутилацетату, тригліцериду олеїнової кислоти. 

2. Напишіть схему лужного гідролізу тригліцериду олеїнової, 

пальмітинової і стеаринової кислот. 

3. Напишіть рівняння реакції гідрування естеру гліцерину та лінолевої 

кислоти. 

4. Напишіть схему гідролізу тригліцериду пальмітинової кислоти з 

наступною дією соди. 

5. Які речовини утворюються при гідруванні олеїнової, лінолевої та 

ліноленової кислот? 

6. Поясніть, чому при вливанні розчину пальмітату натрію у воду 

випадає осад? 

7. Назвіть найважливіші способи добування естерів. 

8. Які речовини утворюються при омиленні естеру гідроксидом натрію? 

Наведіть приклади. 

9. Які речовини утворюються при омиленні твердих жирів гідроксидами 

натрію і калію? 

10. Як відбувається гідрогенізація рослинних олій? 

11. Чому природна жорстка вода знижує миючу дію мила? 

12. Що таке висихання жирів? Які хімічні зміни відбуваються при цьому 

в жирах? 

13. Напишіть можливі структурні формули триацилгліцеринів, що містять 

залишки олеїнової і пальмітинової кислот. 

14. Напишіть структурну формулу триацилгліцерину, що містить 

залишки гексадеканової (пальмітинової), 9,12-октадекадієнової (лінолевої) і               

9-октадеценової (олеїнової) кислот. 

15. Напишіть реакцію етерифікації гліцерину стеаринової, пальмітинової 

та молочної кислот. 

16. Напишіть можливі структурні формули триацилгліцеринів, що містять 

залишки стеаринової і пальмітинової кислот. 
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17. Напишіть структурну формулу триацилгліцерину, що містить 

залишки нонадеканової, 6-октадеценової і 9,12,15-октадекатрієнової 

(ліноленової) кислот. 

18. Напишіть реакцію етерифікації гліцерину стеариновою, 

пальмітиновою та яблучною кислотами. 

19. Напишіть можливі структурні формули триацилгліцеринів, що містять 

залишки лінолевої та пальмітинової кислот. 

20. Напишіть структурну формулу триацилгліцерину, що містить 

залишки ейкозанової (арахінової), 5,8,11,14-ейкозатетраєнової і 9-

гексадеценової кислот. 

21. Напишіть реакцію етерифікації гліцерину стеаринової, пальмітинової 

і лимонної кислот. 

22. Напишіть можливі структурні формули триацилгліцеринів, що містять 

залишки лінолевої і лауринової (додеканової) кислот. 

23. Напишіть структурну формулу триацилгліцерину, що містить 

залишки пентакозанової, 4,8,12,15,19-докозапентаенової і 9-ейкозенової кислот. 

24. Напишіть реакцію етерифікації гліцерину стеаринової, пальмітинової 

та оцтової кислот. 

25. Напишіть структурні формули жирних кислот, які утворилися в 

результаті повного гідролізу фосфоліпіду: 

а) 1-пальмітоіл-2-лінолеіл-3-фосфатидилхоліну; 

б) 1-гексаденоіл-2-пальмітоіл-3-фосфатидилетаноламіну; 

в) 1-олеїноіл-2-арахідоноіл-3-фосфатидилсерину. 

26. Як будова ліпідів впливає на агрегатний стан. Чому неможна ліпіди 

нагрівати до дуже високих температур? 

27. Умови зберігання жирів. Від чого залежить температура плавлення 

ліпідів? 

28. На що необхідно звертати увагу у харчуванні відносно жирів? 

Найбільш важливі джерела жирів у харчуванні.  

29. Згіркнення жирів. Типи згіркнення. Значення цього процесу в 

харчових технологіях. 

 

Тема 4 

Вуглеводи: будова, властивості, біологічна роль, використання в харчовій 

промисловості 

 

Мета заняття: Ознайомитися з будовою вуглеводів. Засвоїти 

класифікацію вуглеводів. Вивчити основних представників моно- і 

полісахаридів. Охарактеризувати функції вуглеводів та їх значення у 

харчуванні людини. Засвоїти властивості та перетворення вуглеводів у процесі 

життєдіяльності організму та технологічних процесах виробництва харчових 

продуктів. 

 

Зміст теми: Загальна характеристика вуглеводів, роль у живій природі.  
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Моносахариди: класифікація, номенклатура, будова молекули, фізичні та 

хімічні властивості.  

Олігосахариди: номенклатура, характеристика окремих представників.  

Полісахариди: класифікація, номенклатура, характеристика окремих 

представників. 

Фізіологічне значення вуглеводів. Вуглеводи, що засвоюються і не 

засвоюються.  

Вуглеводи в харчових продуктах. Перетворення вуглеводів під час 

виробництва харчових продуктів. Методи визначення вуглеводів у харчових 

продуктах. 

Вуглеводи – обов'язковий компонент їжі, який повинен бути присутній у 

раціоні харчування людини. Вуглеводи складають за масою найбільшу частину 

раціону харчування людини. Кількість і співвідношення вуглеводних 

компонентів в їжі відіграють важливу роль у харчуванні людини, в збереженні 

здоров'я і профілактиці основних захворювань сучасної людини. 

- Вуглеводи – це великий клас органічних сполук.  

- У клітинах рослин вуглеводів припадає на частку до 90% всіх сухих 

речовин.  

- Вуглеводи утворюються в рослинах у ході фотосинтезу, завдяки 

асиміляції хлорофілом вуглекислого газу повітря під дією сонячного 

випромінювання. Кисень, що утворюється при цьому, виділяється в атмосферу. 

- Вуглеводи були першими харчовими речовинами, хімічна структура 

яких була розшифрована хіміками. 

- Оскільки вуглеводи ліпше за інші харчові речовини підлягають 

перетворенню із звільненням відповідної кількості енергії, вони особливо 

важливі у харчуванні, як джерела енергії, у разі інтенсивної фізичної праці.  

- Під час великого м'язового напруження у тренованих людей до 50% 

енергетичних витрат покривається за рахунок вуглеводів, а у нетренованих – 

майже виключно за рахунок вуглеводів.  

- Важливу роль відіграють вуглеводи у діяльності центральної нервової 

системи, оскільки вони є основним джерелом енергії для нервової тканини. 

- Тканина головного мозку споживає глюкози у середньому у 2 рази 

більше, ніж м'язи, і в 3 рази більше, ніж нирки. Про важливу роль вуглеводів у 

діяльності мозку свідчить і той факт, що запаси глікогену у мозковій тканині 

порівняно стабільні, вони витрачаються лише у надзвичайних випадках. 

 

Фізіологічні функції: 
- Енергетична. Джерело енергії для людини. Під час окиснення 1 г 

виділяється 16,9 кДж (4 ккал) енергії.  

- Пластична. З вуглеводів синтезуються органічні та неорганічні 

кислоти. 

- Регуляторна. Регулюють осмотичні процеси; протидіють накопиченню 

кетонових тіл під час окиснення жирів. 

- Опорна. У комплексі з білками входять до складу хрящових тканин. 
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- Захисна. Важлива роль вуглеводів у захисних реакціях організму, 

особливо, які відбуваються в печінці. Взаємодіють у печінці з багатьма 

отруйними сполуками, переводячи їх у нешкідливі і легкорозчинні речовини. 

Глюкуронова кислота сполучаючись з токсичними речовинами, утворює 

нетоксичні складні ефіри. Захисна функція – в’яжучі секрети, які виділяються 

різними залозами й багаті на мукополісахариди, захищають стінки деяких 

порожнистих органів від механічних пошкоджень і від проникнення 

патогенних бактерій і вірусів. 

- Спеціалізована. Деякі вуглеводи та їх похідні мають біологічну 

активність, виконуючи в організмі спеціалізовані функції. Гепарин попереджає 

зсідання крові в судинах, гіалуронова кислота запобігає прониканню бактерій 

через клітинну оболонку; виконують (окремі представники) в організмі 

особливі функції, наприклад, беруть участь у проведенні нервових імпульсів, 

утворенні антитіл, забезпечують специфічність груп крові, нормальну 

діяльність центральної нервової системи. 

Вуглеводневі запаси людини дуже обмежені, під час інтенсивної праці 

швидко витрачаються, тому ВВ повинні потрапляти в організм з їжею кожен 

день. Добова потреба 400-500 г. 

Фізичні та хімічні властивості. Моносахариди представляють собою 

безбарвні кристалічні тверді речовини, солодкі на смак, добре розчинні у воді. 

Вони вступають у різні реакції, властиві для карбонільної та поліоксигруп. 

Розглянемо ті з них, які мають важливе значення для їх біологічної функції. 

Глюкоза (виноградний цукор) широко поширена в природі: міститься в 

зелених частинах рослин, виноградному соку, насінні, фруктах, ягодах, меді.              

У чистому вигляді з їжею споживається близько 15-18 г глюкози. Це лише 

невелика частина глюкози, яка бере участь у метаболічних процесах організму. 

Глюкоза входить до складу сахарози, крохмалю, клітковини, з якої вона 

звільняється в процесі гідролізу в травному тракті. ЦНС – головний і спинний 

мозок – витрачають 140г (близько 10 столових ложок), а еритроцити крові – 

близько 40г глюкози на добу. Глюкоза є основною транспортною формою 

вуглеводів в організмі людини. 

Фруктоза (фруктовий цукор, левульоза) у вільному стані міститься в 

меді, фруктах і ягодах, насінні, зелених частинах рослин. Входить до складу 

сахарози і високомолекулярного полісахариду інуліну. Фруктоза солодша 

цукру (сахарози) і знаходить застосування у виробництві напоїв й інших 

продуктів. У печінці фруктоза перетворюється на глюкозу, а це означає, що 

використання фруктози хворими діабетом також не може бути безмежним. 

Фруктоза меншою мірою викликає розвиток карієсу, ніж цукор. Використання 

фруктози в живленні обмежується економічними міркуваннями, за ціною вона 

дорожча, ніж цукор, а переваги перед цукром не так вагомі, щоб витіснити 

цукор. 

Глюкоза і фруктоза мають велике значення в харчовій промисловості, 

будучи важливим солодким компонентом продуктів харчування і початковим 

матеріалом для процесів бродіння. 
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Галактоза входить до складу лактози – молочного цукру. Це єдиний 

моносахарид тваринного походження. 

Пентоза (п'ятивуглецевий моноцукор) – арабіноза, рибоза, ксилоза, 

надані в природі, головним чином, як структурні компоненти складних 

полісахаридів (геміцелюлоз, пектинових речовин), а також нуклеїнові кислоти 

та інші природні полімери. 

Галактоза є складовою частиною лактози (молочний цукор), що 

міститься в молоці ссавців, рослинних клітинах, насінні. 

Арабіноза міститься в хвойних рослинах, входить до складу пектинових 

речовин, слизу, камеді, геміцелюлози. 

Ксилоза входить до складу пентозанів. 

D-рибоза – є універсальним компонентом головних біологічно активних 

молекул, які відповідають за передачу спадкової інформації  РНК та ДНК, 

входять до складу АТФ та АДФ, за допомогою яких у будь-якому живому 

організмі запасається та переноситься хімічна енергія. 

Олігосахариди. Їх молекули містять від 2 до 10 залишків моносахаридів, 

які сполучені глікозидними зв’язками.  

Дисахариди. Найбільше значення в харчуванні людини мають 

дисахариди – сахароза, лактоза і мальтоза. До складу всіх трьох входить 

глюкоза в комбінації з однією з молекул – фруктози, галактози або глюкози. 

Дисахариди – складні вуглеводи, кожна молекула яких при гідролізі 

розпадається  на дві молекули моносахаридів.  

Сахароза (тростинний або буряковий цукор) складається з глюкози та 

фруктози, яка і утворюється при її гідролізі. Цей дисахарид складається з 

залишків D-глюкози і D-фруктози, сполучених зв'язком 12. 

Сахароза – найбільш відомий і широковживаний у живленні і харчовій 

промисловості звичайний цукор. У цукровому буряку міститься від 15 до 22% 

сахарози, в цукровому очереті – 12-15%. Це головні джерела її промислового 

отримання. Оскільки цукровий очерет і цукровий буряк накопичують більшу 

кількість енергії на одиницю площі зростання, чим будь-яка інша рослина, то 

цукор є одним з найбільш дешевих джерел енергії в їжі людини. 

Сахароза, внаслідок своєї хімічної інертності, накопичується у великих 

кількостях у багатьох рослинах і служить в них формою транспортування. 

Найбільше її міститься в цукровому буряку і тростині. Невідновлюючий 

дисахарид трегалоза міститься в клітинних стінках спор і бактерій і забезпечує 

їх гідратований стан, що сприяє виживанню в екстремальних умовах.  

Мальтоза (солодовий цукор) належить до найбільш важливих 

дисахаридів відновлюючого типу і складається з двох залишків глюкози. 

Мальтоза міститься в пророслому зерні і у великих кількостях – в солоді і 

солодових екстрактах. При виробництві пива відбувається зброджування 

мальтози в етиловий спирт. Мальтоза – один з основних компонентів 

крохмальної патоки, широко використовуваної в харчовій промисловості. Вона 

є проміжним продуктом обміну полісахаридів крохмалю та глікогену.  
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Лактоза (молочний цукор) складається із залишків галактози і глюкози. 

Лактозу отримують з молочної сироватки – відходу при виробництві масла і 

сиру. У коров'ячому молоці міститься 4,6% лактози. Лактоза не бере участі у 

спиртовому бродінні, але під впливом молочнокислих дріжджів піддається 

гідролізу з подальшим зброджуванням моносахаридів, що утворилися, в 

молочну кислоту (молочнокисле бродіння). Лактоза сприяє всмоктуванню 

кальцію в шлунково-кишковому тракті. 

Складні вуглеводи 

Складні вуглеводи, або полісахариди, розділяють на групу засвоєних 

крохмальних полісахаридів і групу некрохмальних незасвоєних полісахаридів, 

або харчових волокон. 

Засвоєні полісахариди 
Крохмаль – резервний полісахарид, головний компонент зерна і 

продуктів його переробки, картоплі та овочів. Це найбільш важливий за своїю 

харчовою цінністю вуглевод їжі. Крохмалем є суміш полімерів двох типів, 

побудованих із залишків глюкози: амілози та амілопектину. 

В рослинному світі формою запасу поживних речовин є крохмаль. Це 

полімер, утворений -D-глюкопіранозою. Крохмаль складається з двох фракцій 

– амілози та амілопектину. Амілоза, на долю якої припадає біля 25% крохмалю, 

має молекулярну масу від 30 тис. до 500 тис. і утворює нерозгалужені ланцюги 

із зв'язками -14. 

Амілопектин, на долю якого припадає біля 75% маси крохмалю, має 

молекулярну масу від 100 тис. до 1 млн і, на відміну від амілози, – розгалужену 

будову із додатковими зв'язками -16 у точках галуження. 

Точки галуження в амілопектині знаходяться через 20-30 ланок.  

До висококрохмальних овочів належать картопля, батат, пастернак. При 

гідролізі амілоза та амілопектин утворюють коротші фрагменти – декстрини – 

корисний полісахарид, який наприклад, накопичує кукурудза цукрова. Ця 

речовина розчинна у воді і легко засвоюється організмом. Амілопектин і 

декстрини з йодом дають червоно-фіолетове забарвлення.  

Під дією травних ферментів крохмаль не піддається гідролізу. У ході 

гідролізу послідовно здійснюється деполімеризація крохмалю з утворенням 

декстрину, потім мальтози, а при повному гідролізі – глюкози. Гідроліз 

крохмалю відбувається при отриманні багатьох харчових продуктів – патоки, 

глюкози, хлібобулочних виробів, спирту тощо. 

Крохмаль сирих продуктів перетравлюється насилу, оскільки знаходиться 

всередині рослинних клітин, що мають міцні стінки. При нагріванні у воді 

(приготування їжі) клітинні стінки розриваються набухаючим крохмалем, і він 

стає доступним травним ферментам. 

Глікоген (тваринний крохмаль) також складається із залишків глюкози. 

У тварин формою відкладення поживних речовин є глікоген. Особливо 

багато його в печінці (до 15%) та м’язах (2-4%). Молекули глікогену нагадують 

за будовою амілопектин, але ще більш розгалужені. Молекулярна маса 

глікогену становить від 270 тис. до 10 млн. Його зерна в тваринних тканинах 
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значно менші, ніж у крохмалю. Тому він легко утворює колоїдний розчин, який 

з йодом дає червоно-фіолетове забарвлення. 

Глікоген – важливий запасний енергетичний матеріал організму тварин і 

людей, що відкладається в печінці і м'язах. При необхідності крохмаль 

перетворюється на глюкозу. В організмі дорослої людини може запасатися 

близько 350 г глікогену. Третя частина цієї кількості міститься в печінці, а 2/3 – 

в м'язах. Кількість енергії, запасеної в глікогені, невелика і достатня для 

підтримки життєдіяльності протягом 6-8 год. 

У м'ясі та печінці, як продуктах, не міститься глікоген, оскільки він 

перетворюється на молочну кислоту в процесі забою тварин і зберігання 

продуктів. 

Існує група полісахаридів, відмінних від крохмалю, які не 

перетравлюються травними ферментами і не засвоюються. У фізіологічному 

сенсі вони об'єднуються в групу харчових волокон. 

Клітковина (целюлоза) – найпоширеніший високомолекулярний 

некрохмальний полісахарид. Це основний компонент і опорний матеріал 

клітинних стінок рослин. Клітковина нерозчинна у воді і в звичайних умовах не 

піддається гідролізу кислотами. Целюлоза складається з ланок глюкози, однак, 

на відміну від них, містить залишки -D-глюкопіранози. Тому, при утворенні 

зв'язків 14 між ланками, вони повертаються за відношенням одна до іншої на 

180°, як ми це бачили на прикладі целобіози. Наявність -(14) зв'язків у 

молекулі полімеру і визначає принципову відмінність його властивостей та 

функцій від резервних полісахаридів. 

Целюлоза має молекулярну масу від 100 тис. до 1 млн. Вона не 

розчиняється у воді. Завдяки своїй стійкості це найбільш поширений у світі 

біополімер. 

Целюлоза виконує структурну функцію в рослинному світі – основна 

складова частина оболонок рослинних клітин. Деревина на 50% складається з 

целюлози, а льон, вовна – це майже чиста целюлоза. 

Геміцелюлози – це група високомолекулярних полісахаридів, утворюючих 

спільно з целюлозою клітинні стінки рослинних тканин. Присутні в оболонках 

зерна, кукурудзяних качанах, соняшниковому лушпинні. Вони розчиняються в 

лужних розчинах і піддаються гідролізу під дією кислот легше, ніж целюлоза. 

До геміцелюлоз іноді відносять агар (суміш агарози і агаропектину) – 

полісахарид, присутній у водоростях і вживаний в кондитерській 

промисловості. 

Пектини – група високомолекулярних полісахаридів, що входять до 

складу клітинних стінок і міжклітинних утворень рослин разом з целюлозою, 

геміцелюлозою, лігніном. Міститься також у клітинному соку. Найбільша 

кількість пектинових речовин знаходиться в плодах і коренеплодах. Отримують 

пектини з яблучних вичавків, буряка, кошиків соняшника, цитрусових. 

Розрізняють нерозчинні пектини (протопектин), які входять до складу 

первинної клітинної стінки і міжклітинної речовини, і розчинні, такі, що 

містяться в клітинному соку. 
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При дозріванні і зберіганні плодів у нерозчинній формі пектини 

переходять у розчинні, з цим пов'язано розм'якшення плодів при дозріванні та 

зберіганні. Перехід нерозчинних форм пектину в розчинні відбувається при 

тепловій обробці рослинних продуктів. 

Пектинові речовини здатні утворювати гелі у присутності кислоти та 

цукру, на чому засновано використання пектину як студнеутворюючої 

речовини для виробництва мармеладу, пастили, желе та джемів, а також у 

хлібопеченні, сироварінні. 

Функції ХВ у травленні: 

- стимулюють моторну функцію кишечнику; 

- запобігають всмоктуванню холестерину; 

- позитивно впливають на нормалізацію складу мікрофлори кишечнику, 

уповільнюють гнильні процеси; 

- впливають на ліпідний обмін, порушення якого призводить до ожиріння; 

адсорбують жовчні кислоти; 

- сприяють зниженню вмісту та видаленню токсичних речовин. 

Серед незасвоюваних вуглеводів важливе значення мають клітковина 

(целюлоза), геміцелюлоза, протопектин, лігнін, пектини, слиз та камеді. Вони 

складають основу харчових волокон. Клітковина і геміцелюлоза є 

структурними компонентами оболонки клітин. Вони мають здатність 

зв’язувати воду (0,4 г води на 1 г клітковини) і є наповнювачами їжі. Добова 

норма харчових волокон для дорослої людини становить 25-30 г. Недостатність 

у раціоні овочів із високим вмістом харчових волокон призводить до 

порушення обміну речовин, погіршення травлення та загального ослаблення 

організму. Характерними хворобами при дефіциті харчових волокон є 

виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки, сечокам’яна хвороба та 

подагра. Водночас, переважання грубої овочевої їжі також небажане і 

призводить до неповного перетравлення їжі, порушення всмоктування 

мінеральних речовин та вітамінів. Це призводить до утворення надлишкових 

газів у кишечнику, проносу та болів у шлунку. Тут дуже важливе почуття міри і 

мудрість при використанні грубої овочевої їжі.  

При недостатній кількості в їжі незасвоюваних вуглеводів спостерігається 

збільшення серцево-судинних захворювань, злоякісних утворювань товстої 

кишки. Добова норма ХВ 20-25 г. Джерело ХВ: пшеничні висівки, овочі, 

фрукти. 

 

Питання для засвоєння теми: 

 

1. Які функціональні групи містяться в молекулах моносахаридів 

глюкози та фруктози? 

2. З якими речовинами і за яких умов глюкоза взаємодіє в ациклічній 

формі? 

3. Який гідроксил має назву напівацетального? 

4. Як довести присутність у молекулі глюкози гідроксильних груп? 
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5. Напишіть рівняння реакцій гідролізу сахарози (структурні формули). 

6. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна розпізнати 

сахарозу й мальтозу. 

7. Які властивості зближують дисахариди з моносахаридами? 

8. Чому мальтоза відновлює аміачний розчин оксиду срібла (I), а 

сахароза – ні? 

9. Яка причина розчинення гідроксиду міді (II) в розчині сахарози? 

10. Які продукти утворюються при гідролізі мальтози? 

11. Напишіть структурні формули фрагментів крохмалю. 

12. Напишіть структурні формули фрагментів клітковини. 

13. Укажіть, чим відрізняється будова крохмалю від будови клітковини? 

14. За допомогою якої якісної реакції можна довести присутність 

крохмалю? 

15. Якщо трисахарид рафінози складається з сахарози і залишків 

галактози, то які вуглеводи можуть утворитися в результаті ферментативного 

гідролізу. Напишіть структурні формули. 

16. Напишіть структуру молекули амілози, якщо вона складається з 

декількох нерозгалужених ланцюгів, в яких глюкозні залишки об'єднані між 

собою α-1,4-глюкозидними зв'язками. 

17. Напишіть структуру молекули амілопектину, якщо він складається з 

окремих розгалужених ланцюгів із залишків глюкози, які в точках 

розгалуження сполучені між собою α-1,6-глюкозидним зв'язком. 

18. Напишіть реакцію дегідратації: глюкоза → оксиметилфурфурол. 

Розрахуйте, яка кількість води (в г) утворюється за реакцією, якщо глюкози 

було 50 г. 

19. Напишіть реакцію дегідратації: глюкоза → мальтолол. Розрахуйте, яка 

кількість води (в г) утворюється за реакцією, якщо глюкози 1,75 г. 

20. Які із зазначених вуглеводів є моносахаридами: 

а) сахароза;  

б) глюкоза;  

в) рафіноза;  

г) целюлоза. 

21. Які із зазначених вуглеводів є олігосахаридами: 

а) сахароза;  

б) глюкоза;  

в) фруктоза;  

г) целюлоза. 

22. В процесі кармелізації сахарози утворюються такі сполуки: 

а) карамелан, карамелен, карамелін, вода; 

б) карамелан, карамелен, карамелін, глюкоза; 

в) карамелан, карамелен, карамелін, пектин; 

г) карамелан, карамелен, карамелін, крохмаль. 

23. Як побудована молекула глюкози? Які функціональні групи містяться 

в ній? Наведіть рівняння реакцій, у яких глюкоза виявляє: а) відновні 
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властивості; б) окисні властивості. Яке значення глюкози в життєвих процесах 

тварин і людини? 

24. Які види бродіння глюкози вам відомі? Назвіть їх практичне значення. 

Наведіть рівняння реакцій, у яких глюкоза виявляє окисні властивості. 

25. Наведіть схему реакцій добування глюкози з крохмалю. 

26. Функції вуглеводів у харчових продуктах. Продукти, збагачені на 

вміст моносахаридів; дисахаридів.  

27. Функції харчових волокон у травленні. Харчові волокна в продуктах 

харчування. 

28. Які бувають вуглеводи з точки зору харчової цінності? Навести 

приклади. 

29. Важливе значення вуглеводів у харчових продуктах та харчових 

технологіях. 

30. Чому фруктоза і глюкоза належать до моносахаридів, а крохмаль і 

целюлоза – до полісахаридів? Відповідь підтвердить відповідними схемами 

рівняннями реакції. 

31. Резервні полісахариди. Представники. Будова. Властивості 

застосування. Кінцевим продуктом гідролізу крохмалю є: а) сахароза; б) 

фруктоза; в) глюкоза. 

32. Яку спільну хімічну властивість мають сахароза, крохмаль і 

целюлоза? Відповідь підтвердіть відповідними схемами  рівняннями реакції. 

 

Тема 5 

Мінеральні речовини 

 

Мета заняття: Ознайомитися з основними мінеральними речовинами, 

що містяться в організмі людини. Вивчити їх вплив на життєдіяльність 

організму. Засвоїти основні функції та властивості макро- та мікроелементів. 

Навести вміст мінеральних речовин у харчових продуктах. 

 

Зміст теми: Роль мінеральних речовин в організмі людини. Роль окремих 

мінеральних речовин. Вплив технічної обробки на мінеральний склад продуктів 

харчування.  

Методи виявлення мінеральних сполук. 

В процесі обміну речовин утворюються речовини, кислі за реакцією, 

шкідливі для організму. В їх нейтралізації беруть участь мінеральні сполуки, 

які до цього належали до «золи». Ці ж речовини входять до складу різних 

секретів організму. Так, хлоридна кислота є основною частиною шлункового 

соку. Згортання крові неможливе без присутності кальцію. Мінеральні 

речовини, що надходять з їжею, на відміну від білків, вуглеводів і жирів, у 

процесі травлення не піддаються хімічній переробці, попадають безпосередньо 

в кров. І якщо їх не буде в нашій їжі, це може призвести до захворювань і навіть 

смерті. І не важливо, наскільки така їжа «поживна», тобто чи присутні в ній у 

належному співвідношенні протеїни, вуглеводи і жири, – без солей вона не 
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забезпечить підтримання життєдіяльності людського організму. Без 

достатнього надходження мінеральних солей з їжею людина не може бути 

здоровою, і жодні таблетки, що містять ці сполуки, не замінять здорову їжу. 

Мінеральні речовини входять до складу всіх тканин організму людини, 

ферментів і гормонів. Подібно до вітамінів, вони беруть участь у процесах 

утворення енергії, росту і відновлення організму. Всі ферментативні процеси в 

організмі відбуваються за участю мінеральних речовин.  

Розподіл їх в організмі нерівномірний. Переважно мінеральні речовини 

знаходяться в кістках людини. Кількість різних мінеральних речовин в 

організмі неоднакова. Так, одні з них обчислюються в тканинах людини 

грамами. Переважна більшість інших елементів складають 1 : 100 000 і нижче. 

Причому в період інтенсивного росту і розвитку організму йде значне 

наростання вмісту мікроелементів, який поступово сповільнюється або 

припиняється до 17-20 років. Мінеральний склад тіла дорослої людини вагою 

70 кг: Са 1510 г (2,2%), Р 840 г (1,2%), К 245 г (035%), S 105 г (0,15%). СІ 105 г 

(0,15%),  Nа 105 г (0,15%), Мg 70 г (0,1%), Fе 3,5 г (0,005%), Zn 1,75 г 

(0,0025%), Сu 0,07 г (0,00011%). Людина потребує багато цих речовин для 

формування свого організму і для забезпечення всіх життєво важливих 

процесів.  

За вмістом в організмі і харчових продуктах мінеральні речовини 

поділяються на макробіоелементи і мікробіоелементи.  

Макробіоелементи містяться у тваринних і рослинних тканинах у 

кількостях від цілих відсотків до їх сотих часток (0,01). До цієї групи належать 

11 елементів: О, С, Н, N, Са, Р, К, S, СІ, Nа, Мg. З них властивості мінеральних 

сполук (зольних елементів) мають 7: Са, Р, К, S, СІ, Nа, Мg. А основою 

нутрієнтів органічної природи є О, С, Н, N.  

Мікробіоелементи знаходяться в організмі і харчових продуктах у 

кількостях менше тисячних часток відсотка (< 0,001). Мікробіоелементи − 

мають споживатись у надзвичайно малих кількостях (менше 0,02 г щодня). 

Організм дорослої людини містить всього близько 10 г мікроелементів. До цієї 

групи належить 21 елемент: Fе, Мn, Zn, Cо, Сu, Аs, Вr, І, F, Nі, V, Мо, Sr, Rb, L, 

АІ, Ве, Sе, Сr, Sі, Sb. Серед мікроелементів виділяють ультрамікробіоелементи, 

які зустрічаються у тваринних і рослинних тканинах у кількостях менше 

мільйонних часток відсотка (0,000001), наприклад селен. У продуктах 

харчування і в організмі є лише їхні сліди, проте вони життєво важливі: без них 

неможливі ніякі життєві процеси. Їх відсутність або нестача може призвести до 

функціональних порушень та захворювань. 

Крім того мінеральні елементи поділяються на життєво важливі 

(незамінні), надлишкові і токсичні мікроелементи.  

Потрібно мати на увазі, що мінеральні речовини беруть участь в 

утворенні кислот (Р, S, І, F та інші неметали) і основ (усі метали, наприклад,-

Са, Nа, К, Fе тощо). У продуктах харчування є, як правило, багато різних 

мінеральних речовин, але в одних продуктах (тваринного походження) 
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переважають речовини кислотного характеру, в інших (рослинного 

походження) – основні. 

Мінеральні речовини, на відміну від білків, жирів та вуглеводів, не мають 

енергетичної цінності. Однак без них життя людини неможливе, хоча вони і не 

синтезуються в людському організмі, а надходять в організми виключно з їжею. 

Мінеральні речовини відіграють надзвичайно важливу роль в обмінних 

процесах людського організму. Вони необхідні для формування опорних 

тканин – кістки, хрящі, зуби (кальцій, фосфор, магній, флуор), беруть участь у 

кровотворенні (ферум, кобальт, купрум, манган, нікол), впливають на водний 

обмін, визначають осмотичний тиск плазми крові, є основними частинами ряду 

гормонів, вітамінів, ферментів. Майже всі елементи періодичної системи 

зустрічаються в живому організмі та в продуктах харчування. Загальний вміст 

усіх мінеральних речовин становить 3-5% від маси тіла людини. Вміст їх у 

продуктах харчування незначний – 0,03-1,9%. Деякі органи та тканини 

утворюють своєрідні «депо» мікроелементів, за допомогою яких здійснюється 

необхідний розподіл елементів по організму. В основному мінеральні речовини 

накопичуються у печінці, м’язах та ендокринних органах. Наприклад, Цинк – в 

гіпофізі, щитовидній залозі, статевих органах; Кобальт – в підшлунковій та 

щитовидній залозах; Флуор – у сім’яниках; Молібден – в підшлунковій залозі; 

Арсен – у щитовидній залозі. В таблиці наведені добові потреби населення 

України у деяких мінералах. Більшість необхідних для організму людини 

елементів у вигляді мінеральних солей, йонів, комплексних сполук та 

органічних речовин входять до складу живої матерії та є незамінними 

нутрієнтами, які повинні щоденно надходити з їжею. 

Дефіцит в організмі того чи іншого мікроелемента може виникати з різних 

причин. До аліментарних факторів належать незбалансоване харчування, 

голодування та вегетаріанство. Відтворення недостачі макро- та мікроелементів 

можливе традиційними (зв’язаними з харчовою сировиною та харчовими 

продуктами) та альтернативними джерелами харчових та біологічно активних 

речовин.  

Найважливіше значення мікроелементів полягає у підтримці кислотно-

основної рівноваги, яка необхідна для забезпечення сталості внутрішнього 

середовища організму та нормальних умов обміну речовин. Різні речовини 

можуть змінювати рН внутрішнього середовища людського організму в лужну 

або кислу область. 

 

Питання для засвоєння теми: 

 

1. Визначити масу й об’єм газів водню і кисню (н. у.), що потрібні для 

утворення 9 г води. 

2. Скласти схему розподілу електронів за квантовими комірками в 

атомах Кальцію і Скандію. Порівняти будову атомів цих елементів і їх 

властивості. 
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3. Указати, в яких періодах, групах і підгрупах періодичної системи 

містяться елементи з будовою зовнішніх оболонок 4s
2
4p

4
 та 3d

6
4s

2
. Навести 

назви й порядкові номери цих елементів. 

4. Навести приклади елементів, в атомах яких має місце „провал” 

електронів, пояснити, чим зумовлене це явище. 

5. Серед конфігурацій 3d
4
4s

2
, 5s

2
5d

8
, 3d

10
4s

0
, 4f

14
 указати неможливі.               

В чому причина неможливості визначених конфігурацій у незбудженому стані 

атому? 

6. Визначити масову частку Нітрогену в сполуках: NH4NO3, Fe(NO3)2, 

NH3. 

7. Визначити масу тривалентного металу, якщо відомо, що при згорянні 

5 г цього металу утворюється 9,44 г оксиду. 

8. Навести реакції перетворень: 

Al→Al2O3→Al2(SO4)3→Al(OH)3→NaAlO2; 

S→SO2→H2SO3→Na2SO3. 

9. Скільки мілілітрів 70% розчину оцтової кислоти (оцтова есенція) 

густиною 1,069 г/см
3
 знадобиться, для приготування 1 літру 9% розчину 

оцтової кислоти (оцет) густиною 1,011 г/см
3
? 

10. Скільки мілілітрів 37%-вого розчину НСl густиною 1,19г/см
3
 потрібно 

взяти, для приготування 200 мл 0,1 М розчину НСl? 

11. Розрахуйте масову частку нітрату калію в розчині, якщо в 420 г води 

розчинили 180 г KNO3. 

12. В їдальню на промисловому підприємстві, де люди працюють в 

умовах можливого впливу радіоактивного стронцію, не завезли ні молока, ні 

кисломолочних продуктів. Якими іншими продуктами можна замінити вказані 

джерела кальцію? 

13. Поясніть відмінність між макро- і мікроелементами. Назвіть важливі 

мінеральні речовини кожної групи. 

14. Доберіть для Вашого добового раціону багаті на кальцій, залізо, 

магній продукти. Які основні функції виконують ці мікронутрієнти? Як можна 

під час приготування овочів і фруктів, зберегти в них мінеральні речовини? 

15. Назвати продукти з найбільшим вмістом кальцію. Який мінеральний 

елемент, що тісно взаємодіє з кальцієм, входить до складу скелета і відіграє 

важливу роль у забезпеченні енергією м'язів і серця. Які основні функції 

виконують ці мікронутрієнти? 

16. Які мінеральні елементи відіграють важливу роль у формуванні 

кісткової тканини. Продукти, збагачені цими елементами.  

17. Перерахувати елементи,  які беруть участь у кровотворенні. Продукти, 

збагачені цими елементами. Поясніть, чому діти й підлітки потребують багато 

кальцію. Чи є ще й інші групи людей, які потребують багато кальцію? 

18. Які елементи в надлишку можуть спричиняти токсичну дію. Який 

елемент відіграє важливу роль у процесах регуляції кислотно-основної 

рівноваги.  
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19.  Визначити елемент. «В організмі дорослої людини міститься                    

600-700 г тобто біля 1% маси тіла. У кістковій тканині знаходиться 80% 

загальної кількості цього елемента в організмі, 10% у м'язах і 10% в інших 

тканинах тіла. Сполуки цього елемента беруть участь у всіх процесах 

життєдіяльності організму, але особливе значення їм належить в обмінних 

процесах, що проходять у мембранних внутрішньоклітинних системах і м'язах, 

у тому числі у серцевому. Багато сполук цього елемента з білком, жирними та 

іншими кислотами утворюють комплексні сполуки, що відзначаються високою 

біологічною активністю.» Продукти, збагачені цим елементом. 

20. Який елемент бере участь в утворенні гормонів щитовидної залози. 

Хвороби, які викликані нестачею цього елемента. Профілактичні засоби. 

21. Який елемент необхідний для нормального функціонування залоз 

внутрішньої секреції (гіпофіза, підшлункової, передміхурової і статевих); має 

кровотворні властивості, входить до складу інсуліну і низки ферментів, що 

забезпечують процеси дихання.  

22. Вміст мінеральних речовин у продуктах. Для нормального 

всмоктування і повноцінного використання кальцію, якими вітамінами повинен 

бути добре забезпечений організм. 

23. Про які елементи йде мова: а) «Для засвоєння цього елемента 

необхідний вітамін D. Засвоєння цього елемента може знижуватися залежно від 

споживання жирів, надмірного споживання білка і клітковини. Вживання 

кофеїну, натрію і цукру збільшує виведення цього елемента з організму, а 

газовані напої при недоліку протипоказані: фосфати, що містяться в них, 

"вимивають" його з кісток». б) «Вміст в організмі близько 4 г, 70% з них 

зв’язано у червоному гемоглобіні. Він транспортує кисень від легень до 

органів. 10% цього елемента міститься в міоглобіні м’язів, який накопичує 

кисень». Продукти, збагачені цими елементами. 

 

Тема 6 

Харчові кислоти 

 

Мета заняття: Ознайомлення з основними харчовими кислотами, що 

містяться в продуктах. Вивчення впливу харчових кислот на властивості та 

смакові якості продуктів. Засвоєння функцій харчових кислот.  

 

Зміст теми: Роль харчових кислот в організмі людини. Вплив технічної 

обробки на кислоти продуктів харчування. 

 

Крім білків, жирів і вуглеводів у склад харчових продуктів можуть 

входити деякі органічні речовини, які містяться в них у дуже незначних 

кількостях, що не впливають на їх енергетичну цінність, але істотно впливають 

на смак, колір і аромат харчових продуктів і якоюсь мірою на обмін речовин в 

організмі. 

Найбільшої уваги з них заслуговують органічні кислоти. 

http://www.vitamini.ru/encyclopedia/info.aspx?id=11
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Харчові кислоти – це різноманітна за своїми властивостями група речовин 

органічної і неорганічної природи. Основні джерела харчових кислот – 

рослинна сировина і продукти її переробки. Органічні харчові кислоти 

містяться в більшості рослин – ягодах, фруктах, овочах, в тому числі в 

коренеплодах, листяній зелені. Разом з вуглеводами і ароматичними сполуками 

вони формують смак і аромат плодів а, отже, продуктів їх переробки. Склад і 

особливості будови харчових кислот різні і залежать від специфіки харчового 

об’єкта, а також від природи кислотоутворення. 

Органічні кислоти містяться у всіх харчових продуктах, надаючи їм 

специфічні смак і аромат. У деяких продуктах вони присутні в якості складових 

компонентів, причому в значних кількостях. Здебільшого вони містяться у 

свіжих плодах і ягодах, де надані, як правило, яблучної, лимонної та 

виннокам'яної кислоти (в сумі від 0,3 до 1%). В інших продуктах органічні 

кислоти утворюються у процесі технологічної обробки (процес бродіння тіста, 

при квашенні овочів, у процесі бродіння і формування вин і т.д.), виконуючи 

роль смакових речовин, а іноді і бактерицидних (наприклад, молочна кислота в 

квашенні). 

Харчові органічні кислоти можна отримувати і штучним шляхом, додаючи 

потім їх кондитерські вироби або напої для покращення смаку і аромату. 

Органічні кислоти є біологічно активними речовинами, беруть участь в 

окисно-відновних процесах, покращують діяльність травного тракту, знижуючи 

рН середовища і сприяючи тим самим зміні складу мікрофлори в сприятливу 

сторону (зменшення гниття). 

Потреба організму в органічних кислотах становить близько 2 г за день. 

 

Питання для засвоєння теми: 

 

1. Дати загальну характеристику харчових кислот компонентів харчових 

продуктів. 

2. Навести приклади речовин, які використовуються в харчовій 

промисловості для регулювання рН харчових систем. 

3. В яких технологічних функціях проявляється дія органічних кислот у 

харчових системах? 

4. На які технологічні параметри впливає величина рН? 

5. Дати коротку характеристику методів, які використовуються для 

визначення харчових кислот у складі продуктів. 

6. Напишіть структурні формули таких харчових кислот: 

а) винна (С4Н6О6);  

б) яблучна (С4Н6О5); 

в) молочна (С3Н6О3). 

7. Солі та ефіри яких із зазначених кислот називаються сукцинатами: 

а) янтарна;  

б) яблучна;  

в) винна;  
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г) молочна 

8. Напишіть реакцію отримання ангідриду з бурштинової кислоти, 

яблучної, лимонної. 

9. В яких продуктах знаходиться масляна кислота? В якій кількості? 

10. Яку реакцію дає наявність молочної кислоти у продуктах харчування? 

11. За якими методами визначають наявність харчових кислот у харчових 

продуктах? Опишіть. 

 

Тема 7 

Вітаміни. Роль вітамінів у харчуванні людини та проблема забезпечення 

ними організму 

 

Мета заняття: Ознайомитися з групами вітамінів. Засвоїти 

характеристики вітамінів. Вивчити функції вітамінів та їх вплив на організм 

людини. Поглибити і закріпити теоретичні знання про значення для 

життєдіяльності організму людини жиро- і водорозчинних вітамінів та про їх 

харчові джерела. 

 

Зміст теми: Загальна характеристика вітамінів. 

Жиророзчинні вітаміни: характеристика, окремі представники, роль у 

живій природі.  

Водорозчинні вітаміни: характеристика, окремі представники, роль у 

живій природі.  

Вітаміноподібні речовини, взаємодія вітамінів, антивітаміни. 

Вітамінізація продуктів харчування. 

 

Вітаміни (з лат. vita – життя) є органічними речовинами, що мають 

велику біологічну активність. Вітаміни – низькомолекулярні речовини 

органічного походження різної хімічної природи, які утворюються в тваринних 

і рослинних організмах у дуже малій кількості. 

При вивченні даної теми необхідно добре запам’ятати, що вітаміни – 

„аміни життя”, бо перші відкриті представники мали у своєму складі 

аміногрупу. Вітаміни – найважливіший клас незамінних харчових речовин. На 

відміну від інших незамінних чинників харчування (незамінні амінокислоти, 

ненасичені жирні кислоти та ін.), вітаміни не є пластичним матеріалом або 

джерелом енергії, але беруть участь у всіх життєвих процесах організму, вони 

регулюють і стимулюють обмін речовин, регулюють окремі біохімічні і 

фізіологічні процеси. Вітаміни забезпечують високу працездатність організму 

та опірність різним захворюванням. Для нормальної життєдіяльності людини 

вітаміни необхідні в невеликих кількостях, (від декількох мікрограм до 

декількох міліграм) але організм сам неспроможній синтезувати вітаміни в 

потрібній кількості, тому вони повинні потрапляти з їжею як обов’язковий 

компонент. 
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Основою класифікації вітамінів є принцип розчинності їх у воді і жирах, 

у зв'язку з чим вони діляться на дві великі групи – водорозчинні і 

жиророзчинні. 

Вітаміни, розчинні у воді (вітаміни групи В, С і Н), мають певні функції в 

обміні речовин усіх клітин. Для них характерні деякі особливості: майже усі 

містяться у печінці, дріжджах, висівках; необхідні для нормальної діяльності, 

нервової системи, шкіри, шлунково-кишкового тракту. Головна їх властивість – 

нейротропність. Це важливо врахувати при харчуванні людей, які постійно 

відчувають нервові навантаження у сучасних умовах. Найбільш дефіцитними 

(особливо зимою і ранньою весною) є вітаміни С, В1, В2, так як вони 

руйнуються у процесі технологічної обробки і зберіганні. Вітаміни, розчинні в 

жирах (А, D, Е і К), мають специфічні функції в окремих органах. Для їх 

засвоєння організмом необхідна певна кількість жиру. Вони можуть 

накопичуватися у тканинах організму, а також синтезуватися із сполук, 

близьких до них за будовою. Так, наприклад, кальциферол утворюється у шкірі 

із ліпідів організму під дією сонячних променів або світла кварцової лампи; 

філохінони – в кишечнику під дією деяких мікроорганізмів; ретинол – із            

β-каротину і каротиноїдів, які надходять з рослинною їжею. 

Вітаміни – це низькомолекулярні речовини органічного походження різної 

хімічної природи, які утворюються в тваринних і рослинних організмах у дуже 

малій кількості. Вітаміни забезпечують високу працездатність організму та 

опірність різним захворюванням. 

Функції вітамінів: забезпечують нормальне протікання біохімічних і 

фізіологічних процесів в організмі. Багато вітамінів є складовою частиною 

активних груп ферментів.  

Авітаміноз – стан глибокого дефіциту якого-небудь вітаміну в організмі з 

клінічною картиною недостатності. 

Гіповітаміноз – стан організму при недостатньому вмістові одного або 

декількох вітамінів. 

Гіпервітаміноз – надлишок одного або декількох вітамінів в організмі. 

Водорозчинні вітаміни – вітаміни, розчинні у воді (вітаміни групи В, С і 

Н), мають певні функції в обміні речовин усіх клітин Для них характерні деякі 

особливості: майже усі містяться у печінці, дріжджах, висівках; необхідні для 

нормальної діяльності, нервової системи, шкіри, шлунково-кишкового тракту. 

Головна їх властивість – нейротропність.  

Жиророзчинні вітаміни – вітаміни, розчинні в жирах (А, D, Е і К), мають 

специфічні функції в окремих органах. Для їх засвоєння організмом необхідна 

певна кількість жиру.  

Нейротропність – здатність певного фактора вибірково діяти на нервову 

тканину. 

 

Питання для засвоєння теми: 

1. Поняття про авітаміноз, гіпо- і гіпервітамінози. Антивітаміни. 

2. Класифікація вітамінів (літерна, хімічна, фізіологічна). 



31 

 

3. Значення вітамінів. Загальні відомості про потребу у вітамінах. 

4. Якісне визначення жиро- і водорозчинних вітамінів. 

5. Руйнування вітамінів. 

6. Вітамінізація продуктів харчування.  

7. Характеристика жиророзчинних вітамінів (А, D, С, К, Е): 

а) хімічна природа, відношення до оточуючого середовища (світло, 

температура, рН середовища, окислювачі); 

б) ознаки гіпо- та авітамінозу; 

в) механізм дії вітамінів; 

г) харчові джерела вітамінів; 

8. Який із зазначеного ряду вітамінів не синтезується в організмі 

людини: 

а) В9;  

б) А; 

в) К; 

г) Е. 

9. Якою буде структурна формула β-каротину, якщо він складається з 

двох молекул ретинолу: 
H3C CH3

CH3

CH CH C

CH3

CH CH CH

CH3

C CH CH
2

OH

 
 

10. Яка загальна характеристика об'єднує вітамін С і вітаміни групи В: 

а) водорозчинні;  

б) жиророзчинні. 

11. Патологічні стани, пов'язані з надходженням надмірно великих 

кількостей вітамінів в організм, обумовлені: 

а) авітамінозом;  

б) гіпервітамінозом. 

12. Напишіть структурну формулу вітаміну А, який утворюється при 

розпаданні β-каротину: 

H3C CH3

CH3

CH CH C

CH3

CH CH CH CH C

CH3

CH CH

CH3H3C

H3C

2 2

 
13. Які вітаміни синтезуються в організмі людини? 

14. Дати визначення поняттю «провітамін». 

15. Розрахувати кількість вітаміну Е, яка потрапила до організму з           

340 г соняшникової олії першого віджимання. 

16. Скільки необхідно спожити за добу яблук, щоб задовольнити 

потребу дорослої людини у вітаміні С? 

17. Вітамін С: чи відрізняється штучно синтезований вітамін від 

природного?  
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18. Які речовини називаються вітамінами? Визначити вітамін: 

«Підтримує міцність стінок кровоносних судин (через участь у синтезі колагену 

– проміжної речовини сполучної тканини), підвищує стійкість організму до 

зовнішніх впливів та інфекцій. Є найдефіцитнішим вітаміном у харчуванні. 

Основними джерелами харчуванні є продукти рослинного походження (90%); у 

продуктах тваринного походження, як правило, вміст незначний». 

19. Як впливає теплова обробка на харчову цінність вітамінів? 

 

Тема 8 

Ферменти 

 

Мета заняття: Ознайомитися з класифікацією ферментів. Вивчити 

функції ферментів. Засвоїти особливості ферментів. Ознайомитися з 

ферментативними методами аналізу харчових продуктів. 

 

Зміст теми: Поняття про ферменти. Особливості ферментів. 

Класифікація ферментів. Оксиредуктази. Гідролази. Ферментативні методи 

аналізу харчових продуктів. 

 

У харчових продуктах міститься велика кількість ферментів, які 

здійснюють суттєвий вплив на їх якість та зберігання. Ферменти, що містяться 

в їжі, можуть надаватися такими видами: природними ферментами тваринних 

та рослинних клітин; ферментними препаратами, які використовуються при 

виробництві харчових продуктів; ферментами, які накопичуються у готовій їжі 

в результаті попадання в неї мікроорганізмів у процесі їх життєдіяльності. 

Використання ферментів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси, 

підвищити якість продуктів, покращити їх товарний вигляд. Промисловість у 

значних кількостях використовує ферментні препарати мікробного 

походження, продуцентами яких є бактерії, дріжджі, гриби. 

Ферменти – це біологічні каталізатори білкової природи. Діючи у строго 

визначеній послідовності, вони значно підвищують швидкість хімічних 

реакцій, які відбуваються в живих організмах, без утворення побічних 

продуктів. За допомогою ферментів забезпечується гармонійна рівновага між 

різними метаболічними процесами, необхідними для підтримки 

життєдіяльності окремих клітин та організму в цілому. Свою назву ферменти 

отримали від латинського слова fermentum – закваска. Використання ферментів 

перетворилося у найважливіший промисловий принцип удосконалення 

харчових технологій. В наш час більшість галузей харчової промисловості – 

хлібопекарська, виноробство, пивоваріння, виробництво спирту, сиру, 

органічних кислот, чаю, амінокислот, вітамінів, антибіотиків – засновані на 

використанні різноманітних ферментативних процесів. Крім цього, препарати 

ферментів знаходять широке використання в медицині та сільському 

господарстві. На сьогодні відомо та вивчено майже 2000 різних ферментів.       

У харчових продуктах міститься велика кількість ферментів, які здійснюють 
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суттєвий вплив на їх якість та зберігання. Ферменти, що містяться в їжі, можуть 

надаватися такими видами: природними ферментами тваринних та рослинних 

клітин; ферментними препаратами, які використовуються при виробництві 

харчових продуктів; ферментами, які накопичуються у готовій їжі в результаті 

попадання в неї мікроорганізмів у процесі їх життєдіяльності. Використання 

ферментів дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси, підвищити якість 

продуктів, покращити їх товарний вигляд. Промисловість у значних кількостях 

використовує ферментні препарати мікробного походження, продуцентами 

яких є бактерії, дріжджі, гриби. В процесах зберігання ферменти, що містяться 

в їжі, можуть здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на якість 

продуктів. Позитивна дія, наприклад, проявляється при дозріванні плодів та 

овочів, при зберіганні сиру, вина. В інших випадках ферменти можуть 

спричиняти погіршення якості або псування харчових продуктів, зменшення 

вмісту в них вітамінів. Так, прогіркання молока, проростання зерна, поява 

солодкого смаку картоплі, псування м’яса та риби викликані негативною дією 

ферментів. 

Ферменти, які за своєю природою є білками з третинною та четвертинною 

структурами, мають ряд особливостей, які відрізняють їх від неорганічних 

каталізаторів. У першу чергу, це їх значна каталітична дія. Ферменти в 108-

1020 разів підвищують швидкість каталізованих ними реакцій. Їх каталітична 

дія виявляється при надзвичайно малих концентраціях. Активність ферменту 

характеризується кількістю моль субстрату, яка перетворюється на продукт 

реакції одним молем ферменту за 1 хв при оптимальних значеннях рН та 

температури. По-друге, це специфічність дії ферментів. Вони каталізують 

строго визначені реакції. Лише завдяки такій специфічності ферментного 

каталізу можливе чітке упорядкування та тісний зв’язок окремих 

ферментативних реакцій, які є основою біологічного обміну речовин. За 

ступенем специфічності окремі ферменти значно відрізняються між собою. 

Виділяють такі основні типи специфічності: 

- абсолютна специфічність – фермент каталізує перетворення лише 

одного субстрату;  

- групова специфічність – фермент діє на групу споріднених субстратів, 

яким характерні певні структурні особливості; 

- специфічність за відношенням до певних типів реакцій – такі 

ферменти виявляють найменшу специфічність, вони діють незалежно від того, 

які групи присутні поблизу того зв’язку, на який спрямована дія ферменту; 

- стереохімічна специфічність – фермент каталізує перетворення лише 

однієї стереохімічної форми субстрату.  

Специфічність дії ферментів має важливе значення в процесах 

життєдіяльності.  

Третьою особливістю ферментів, як органічних каталізаторів, є їх 

лабільність Вони піддаються впливові різних факторів та можуть змінювати 

свою активність під дією рH, температури, присутності активаторів та 

інгібіторів. Для більшості ферментів найбільш сприятливою температурою є 
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37-40°С. При підвищенні температури на 10°С активність ферментів приблизно 

подвоюється, але за температури, вищої ніж 50°С відбувається зниження 

активності ферментів, а при 80-100°С вона повністю втрачається. Залежність 

активності ферментів від рН має подібний характер. Найбільш оптимальним 

середовищем для дії ферментів є слабкокисле або слабколужне середовище. 

Кожний фермент проявляє свою активність при оптимальному для нього 

значенні рН: пепсин при рН 1,5-2,5; трипсин – 8-9; амілаза слини – 6,9-7; ліпаза 

– 7-8,5. Вплив рН на активність ферментів, безсумнівно, пов’язаний з їх 

білковою природою. Однією з особливостей дії ферментів є її оборотність – 

ферменти прискорюють як реакції синтезу, так і розпаду. Наприклад, ліпаза 

каталізує синтез та розпад жирів; травні ферменти при одних умовах 

розщеплюють білки на вільні амінокислоти, а при інших – синтезують з них 

білок. За хімічною будовою розрізняють однокомпонентні ферменти – прості 

білки, які при гідролізі утворюють лише амінокислоти, та двокомпонентні – 

складні білки, в яких як небілкові компоненти виступають нуклеотиди, 

вітаміни, метали тощо.  

Сучасна міжнародна класифікація поділяє усі ферменти на 6 основних 

класів:  

1. Оксиредуктази – ферменти, які каталізують окисно-відновні реакції 

(приєднання кисню, відщеплення та перенесення водню, перенесення 

електронів). До них належать дегідрогенази, оксигенази, електронази, 

цитохроми.  

2. Трансферази – ферменти перенесення. Вони каталізують перенесення 

цілих груп атомів від однієї сполуки на іншу, наприклад, залишків 

моносахаридів амінокислот, залишків фосфорної кислоти, метальних та 

аміногруп. До них належать фосфотрансферази, ацетилтрансферази та ін.  

3. Гідролази – ферменти, які каталізують реакції розщеплення складних 

органічних сполук у присутності води. До цієї групи ферментів належать 

естерази, глікозидази, протеази.  

4. Ліази – ферменти, які каталізують реакції відщеплення від субстратів 

певних груп з утворенням подвійних зв’язків або приєднанням окремих груп за 

подвійними зв’язками (наприклад, карбоксилаза).  

5. Ізомерази – ферменти, які каталізують реакції ізомеризації, тобто 

внутрімолекулярного перенесення груп з утворенням ізомерних форм різних 

органічних сполук. Прикладом ізомерази є фосфогексаізомераза.  

6. Лігази (синтетази) – каталізують синтез складних органічних сполук з 

простих. Найбільшу увагу технологів, які перероблюють біологічну сировину, 

привертають ферменти 1-го та 3-го класів, оскільки при переробці харчової 

сировини відбувається руйнування клітинної структури біологічного матеріалу, 

підвищується доступ кисню до подрібнених тканин та створюються сприятливі 

умови для дії ферментів типу оксигеназ, а також звільняються гідролітичні 

ферменти, які активно розщеплюють всі основні структурні компоненти 

клітини.  
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Однак сьогодні широкого використання в харчовій промисловості 

знаходять ферментні препарати. 

Ферментні препарати на відміну від ферментів містять, крім активного 

ферменту, велику кількість баластних речовин, в тому числі інших білків. 

Крім того, більшість ферментних препаратів є комплексними, тобто крім 

основного ферменту, який характеризується найбільшою активністю, до їх 

складу входять інші супутні ферменти. 

Застосування ферментних препаратів у галузях харчової промисловості 

дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси, покращувати якість готової 

продукції, збільшувати її вихід, а також зекономити цінну харчову сировину. 

Ферментні препарати повинні задовольняти вимогам, які ставляться до 

конкретних технологій не тільки щодо типу каталізованої реакції, але й за 

відношенням до умов та дії: рН, температури, стабільності, присутності 

активаторів та інгібіторів. 

Дуже важливим моментом є оцінка безпеки ферментних препаратів, і в 

першу чергу це стосується мікробних ферментних препаратів, які вимагають 

ретельного хімічного, мікробіологічного та токсикологічного контролю. 

Досягнення молекулярної біології, біохімії та ензимології призвели до 

того, що в наш час структура та функції великої кількості ферментів досить 

детально вивчені, і це дозволило створити теоретичну базу для виробництва 

ферментів продовженої дії, або так званих іммобілізованих ферментів – 

фіксованих чи зв’язаних ферментних препаратів. Іммобілізація часто 

призводить до різких змін у позитивному напрямку основних параметрів 

ферментативної реакції: максимальної швидкості, оптимуму рН та 

температури, а також відношення до інгібіторів. 

Ферментативні методи аналізу харчових продуктів 

Ферментативний аналіз є одним з основних аналітичних інструментів у 

міжнародній та вітчизняній практиці наукових досліджень сучасного 

виробничого та сертифікаційного контролю якості харчових продуктів, 

харчової сировини та біологічних матеріалів. 

Основними перевагами застосування ферментативних методів при 

розробці нових харчових технологій та біотехнологічних процесів, а також при 

аналізі якості, ідентифікації та встановлення фальсифікації харчових продуктів 

та сировини є: 

1. Висока специфічність та достовірність результатів. Для цього у 

дослідників є можливість підбору чітко визначеного ферменту, в залежності від 

визначуваної речовини. Висока специфічність також досягається завдяки 

можливості використання одразу кількох ферментів, які почергово 

функціонують у даній системі. 

2. Прості способи підготовки проб, які виключають втрату 

досліджуваних компонентів. У багатьох випадках можливий прямий аналіз 

проби без попередньої підготовки. 

3. Проста та швидка процедура вимірювань, яка не вимагає 

використання дорогого обладнання. В більшості ферментативних визначень 



36 

 

використовують фотометричні способи вимірювання результатів, обладнання 

для яких є порівняно дешевим, у порівнянні з більшістю фізичних та фізико-

хімічних методів аналізу. 

4. Висока чутливість ферментативних методів та добра відтворюваність 

результатів. Так, наприклад, за допомогою цих методів у продуктах можуть 

бути визначені такі концентрації компонентів (г/л): етанол – 0,001; ацетальдегід 

– 0,001; лимонна кислота – 0,002; гліцерин – 0,001; D-глюкоза – 0,002; D-сорбіт 

– 0,001; лактоза – 0,005; нітрати – 0,001. 

 

Питання для засвоєння теми: 

 

1. Які хімічна природа та особливості ферментів як біологічних 

каталізаторів? 

2. Від яких факторів залежить швидкість ферментативних реакцій? 

3. Які ферменти найчастіше використовуються в харчовій 

промисловості? 

4. Що таке іммобілізовані ферменти? 

5. Які основні галузі використання ферментативних методів аналізу на 

практиці? 

6. Навести основні переваги ферментативних методів аналізу харчових 

продуктів у порівнянні з іншими методами. 

7. Молекулярна маса рибонуклеази. Склад лізину в рибонукліазі 

становить 10,5% (за вагою). Розрахуйте мінімальну молекулярну масу 

рибонукліази. Молекула рибонукліази складає 10 залишків лізину. Розрахуйте 

молекулярну масу рибонукліази. 

8. Наведіть приклади застосування ферментних препаратів у харчових 

технологіях. 

 

Тема 9 

Харчові і біологічно-активні добавки 

 

Мета заняття: Поглибити і закріпити теоретичні знання про поняття 

безпечності харчової добавки, яке уточнює спосіб його вживання.  

Дослідити вміст харчових добавок (ХД) у сировині та харчовій продукції. 

 

Зміст теми: Загальна характеристика харчових добавок. 

Речовини, які покращують зовнішній вигляд харчових продуктів (харчові 

барвники світлокорегуючі матеріали). Речовини, які змінюють структуру та 

фізико-хімічні властивості харчових продуктів.  

Речовини, які впливають на смак та запах продуктів харчування.  

Харчові добавки, що уповільнюють мікробіологічне псування харчової 

сировини та готових продуктів. 

Біологічно активні добавки. 
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В Законі України “Про якість та безпеку харчових продуктів і 

продовольчої сировини” сказано, що харчова добавка – це “природна чи 

синтетична речовина, яка спеціально вводиться у харчовий продукт для 

надання йому бажаних властивостей”. 

Харчові добавки – природні, ідентичні природним або синтетичні 

речовини, які самостійно не вживаються в їжу. Вони спеціально додаються в 

харчові системи за технологічними міркуваннями на різних етапах 

виробництва, зберігання, транспортування готових продуктів з метою: 

покращення виробничого процесу або окремих його операцій, підвищення 

стійкості продукту до різних видів псування, зберігання структури та 

зовнішнього виду продукту.  

В нашій країні перелік харчових добавок дозволений для використання 

при виробництві продуктів харчування затверджений 4 січня 1999 року 

Кабінетом Міністрів України. Поняття безпечності речовини, що 

використовується як харчова добавка, уточнює спосіб його вживання. 

Вирішальне значення має – добова кількість речовини, яка потрапляє в 

організм, тривалість його споживання, режим харчування, шляхи потрапляння 

речовини в організм. Крім того, слід враховувати, що дорослі люди, діти, люди 

літнього віку, вагітні мають різний рівень чуттєвості та захисних сил, тому 

проблеми використання харчових добавок набуває ще більшого гігієнічного 

значення. Не менш важливим фактором є можлива взаємодія харчових добавок 

з шкідливими хімічними речовинами, які потрапляють в організм людини з 

навколишнього середовища. Таким чином, харчові добавки можуть бути 

використані в харчовій промисловості тільки після усестороннього вивчення 

перерахованих властивостей і встановлення повної безпеки використання 

кожної окремої добавки. 

Наявність харчових добавок у продуктах указується на споживчому 

пакуванні, етикетці, банці, пакеті. Список дозволених харчових добавок для 

виробництва харчових продуктів постійно переглядається й обновляється у 

зв'язку з одержанням нових наукових даних про їхні властивості й 

впровадження нових препаратів.  

Число харчових добавок, які застосовуються під час виробництва 

харчових продуктів у різних країнах, досягає 500 найменувань. Для 

систематизації їх використання виробниками різних країн Європейською Радою 

розроблена раціональна система цифрового кодування харчових добавок 

літерою Е. Кожній харчовій добавці відповідає цифровий трьох- або 

чотирьохзначний номер. Індекс Е спеціалісти уособлюють як зі словом Європа, 

так із абревіатурою EG/EV, що в перекладі “їстівний”.  

Добавки нумеруються залежно від тієї функції, яку вони виконують. 

E100-199 Барвники. Підсилюють чи відновлюють колір продукту.  

E200-299 Консерванти. Підвищують термін збереження продуктів, 

захищають їх від мікробів, грибків, бактеріофагів, а також хімічно стерилізують 

добавки при дозріванні вин, дезінфеканти.  
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E300-399 Антиоксиданти. Захищають від окиснення, наприклад від 

згіркнення жирів і зміни кольору.  

E400-499 Стабілізатори. Зберігають задану консистенцію. Загущувачі. 

Підвищують в'язкість.  

E500-599 Емульгатори. Створюють однорідну суміш продуктів, що не 

змішуються, наприклад води й олії. 

Емульгатори – Е 500-599 – харчові добавки, які створюють однорідну 

суміш незмішуваних фаз (наприклад, води і масла). Як перші харчові 

емульгатори, використовувалися натуральні речовини. Типовими і старими 

емульгаторами є білок курячого яйця, природний лецитин і сапоніни 

(наприклад, відвар мильного кореня). Проте, все більше в промисловості 

використовуються синтетичні емульгатори. Взаємодія емульгаторів з білками 

борошна укріплює клейковину, що у виробництві хлібобулочних виробів 

приводить до збільшення питомого об'єму, поліпшення пористості, структури 

м'якуша, уповільненню черствіння. У виробництві шоколаду, шоколадної 

глазурі добавка емульгатора знижує в'язкість шоколаду, покращує його 

текучість, за рахунок впливу на кристалізацію какао-масла, не допускається 

«посивіння» шоколаду в процесі зберігання. При виготовленні морозива, 

емульгатори дозволяють отримати тоншу структуру, хорошу твердість і 

постійну форму продукту. Добавка емульгаторів у сухе молоко, сухі вершки, 

супи і тому подібне, дозволяє зменшити розмір жирових кульок і їх розподіл, 

що полегшує і прискорює розведення сухих продуктів у воді. Емульгатори 

застосовують для розподілу нерозчинних у воді ароматизаторів, ефірних масел, 

екстрактів прянощів у напоях і харчових продуктах.  

E600-699 Підсилювачі смаку й аромату.  

E900-999 Піногасники. Запобігають утворенню піни чи знижують його 

рівень.  

Найбільш популярними харчовими емульгаторами є моно- і дигліцериди 

жирних кислот (Е 471), ефіри гліцерину, жирних і органічних кислот (Е 472), 

лецитини, фосфатиди (Е 322), ефіри полігліцерину (Е 476). 

 

Питання для засвоєння теми: 

 

1. Загальне поняття про харчові добавки. Поняття безпечності харчових 

добавок. 

2. Застосування синтетичних харчових добавок. 

3. Вміст харчових домішок у продуктах швидкого харчування. 

4. Класифікація харчових добавок. 

5. Харчові добавки, що забезпечують необхідний зовнішній вигляд і 

органолептичні властивості продукту. 

6. Дайте визначення поняття "консерванти". Їх роль у збереженні 

харчової сировини і готових продуктів. Наведіть приклади основних 

консервантів. Охарактеризуйте їх. З чим пов'язана необхідність застосування 

консервантів?  
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7. Дайте визначення поняття "Харчові антиоксиданти". Назвіть основні 

антиоксиданти. Визначите роль антиоксидантів у збереженні харчових 

продуктів.  

8. Дайте визначення поняття "Біологічно активні добавки". Наведіть їх 

класифікацію. Їх роль у створенні сучасних продуктів харчування.  

9. Харчові добавки. Мета застосування. Поняття безпечності під час 

використанні харчових добавок. 

10. Якщо харчові добавки можуть шкодити людині, то навіщо вони 

взагалі потрібні? Людство не може обійтися сьогодні без харчових добавок або 

це просто модне нововведення? 

11. Які речовини використовують для запобігання псуванню продуктів, 

що відбувається під впливом мікроорганізмів. Навести приклади, галузь 

застосування. 

12. Про які харчові добавки йде мова: «Вони захищають продукти 

харчування від хімічного руйнування, зупиняючи реакцію самоокислювання 

продуктів. Якщо реакція окислення відбулася, то продукт набуває неприємний 

запах, присмак і може стати токсичним. Найпотрібніші ці речовини для захисту 

в жирових продуктах». Навести приклади, галузь застосування. 

13. Класифікація фарбників. Галузь застосування. Проблеми 

використання фарбників природного походження. 

14. Ця сполука підсилює смакові сприйняття, діючи стимулюючим 

чином на закінчення смакових нервів і викликаючи при цьому «відчуття 

задоволення». Але використовувати цю сполуку потрібно обмежено, оскільки в 

організмі людини  вона перетворюється на гама-аміномасляну кислоту, яка є 

збудником центральної нервової системи. Тому для дорослих встановлена 

допустима добова доза – 1,5 г, для дітей – 0,5 г.  

15. Сучасна молодь дуже любить сухарі, чіпси. Як ви вважаєте, чому не 

допустимо щоденне вживання вказаних продуктів? При виробництві яких 

продуктів заборонено використовувати ароматизатори.  

16. Біологічно активні добавки. 

17. Чим відрізняються харчові добавки від біологічно активних добавок. 

18. Перерахувати харчові добавки, що забезпечують необхідний 

зовнішній вигляд і органолептичні властивості продукту. Основні 

представники. 

19. Харчові добавки, що запобігають мікробному або окиснювальному 

псуванню продуктів. Основні представники. 

20. Наведіть класифікацію харчових добавок з різними технологічними 

функціями. Розкажіть про раціональну систему цифрового кодифікування 

харчових добавок з літерою "Е".  

21. Що розуміють під гігієнічною регламентацією харчових добавок у 

продуктах харчування? Назвіть головні умови, виконання яких забезпечує 

безпека застосування харчових добавок.  

22. Дайте класифікацію харчовим барвникам. Чим пояснюється 

підвищена увага споживачів і технологів до забарвлення продуктів харчування? 
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Назвіть основні натуральні фарбники. Які представники натуральних фарбників 

вам відомі?  

23. Наведіть приклади синтетичних барвників. Їх особливості в 

порівнянні з натуральними фарбниками. Дайте визначення поняттю регулюючі 

колір матеріали. Назвіть відомих вам представників цієї групи сполук.  

24. Перерахуєте основні групи згущувачів і стабілізаторів. Позитивні і 

негативні моменти використання цих харчових добавок. 

25. Наведіть декілька прикладів харчових емульгаторів, опишіть їх 

функції.  

26. Які групи сполук визначають смак і аромат харчових продуктів? Яка 

їх роль у технології продуктів харчування? Роль даного типу харчових добавок 

в оцінці харчової цінності продуктів харчування.  

 

Тема 10 

Вода 

 

Мета заняття: Охарактеризувати властивості води. Засвоїти напрями 

застосування води у харчових технологіях. Вивчити методи очистки води в 

технологічному процесі. 

 

Зміст теми: Вода – складова частина організмів. Вода в продуктах 

харчування. Фізичні та хімічні властивості води. Вільна і зв'язана волога в 

харчових продуктах. Активність води. Структура і властивості льоду. Роль 

льоду в забезпеченні стабільності харчових продуктів. 

 

Вода входить до складу харчових продуктів у різних кількостях. Кількість 

води в харчових продуктах впливає на їх калорійність, поживність, товарний 

вигляд, смак, запах, здатність до зберігання та інші властивості. 

Продукти з високим вмістом вологи мають низьку калорійність, 

поживність, і як правило, менший строк зберігання. З втратою частини води 

продукти, особливо хлібобулочні вироби, сири, свіжі фрукти та овочі, 

втрачають смак, товарний вигляд – всихаються, зморщуються, в'януть. 

Продукти з великим вмістом води нестійкі у зберіганні, бо в них швидко 

розвиваються мікроорганізми, активно відбуваються біохімічні процеси. Тому 

молоко, молочні продукти, м'ясо, риба, деякі фрукти та овочі (зелені) є 

товарами, що швидко і надто швидко псуються. 

Продукти, що містять менше вологи, а більше харчових речовин, є більш 

калорійними, здатними до тривалого зберігання. Це насамперед крупи, 

борошно, цукор, сушені фрукти, овочі тощо. 

Деякі гігроскопічні продукти (чай, цукор, сухофрукти, борошно тощо) 

здатні поглинати вологу з оточуючого середовища. Тому для зберігання 

окремих груп і найменувань товарів передбачається оптимальна відносна 

вологість повітря. Вона виражається в процентах, і визначається відношенням 
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фактичної кількості вологи повітря до кількості вологи при найбільшому 

насиченні за даної температури. 

Вода не є живильною речовиною, але вона життєво необхідна, як 

стабілізатор температури тіла, переносник нутрієнтів (поживних речовин) і 

травних відходів, реагент і реакційне середовище в ряді хімічних перетворень. 

Крім того, вода формує органолептичні показники продукту. 

Вміст вологи (%) у харчових продуктах змінюється в широких межах: від 

5-15% в борошні, сухому молоці, маслі, маргарині до 85-95% у молоці, 

фруктах, овочах, пиві, соку. 

На відміну від інших речовин вода характеризується рядом аномалій. Для 

неї характерні висока температура кипіння 100°C і плавлення 0°C, високі 

значення теплоти фазових переходів (плавлення 6,01 кДж/моль, пароутворення 

40,63 кДж/моль, сублімації 50,91 кДж/моль). Крім того, вода має аномально 

високу теплоємність і, таким чином, є регулятором температури в живих 

організмах і в цілому на земній кулі. Вода розширюється при замерзанні, 

внаслідок чого щільність льоду нижча, ніж води. 

Вода при атмосферному тиску може існувати в станах рідини, пари і 

криги. 

Аномальні властивості води визначаються її структурою. Так у молекулі 

води шість валентних електронів кисню гібридизують в чотирьох 5р
3
-орбіталях, 

які витягнуті до кутів, утворюючи тетраедр. Дві гібридні орбіталі утворюють  

О-Н ковалентні зв'язки, тоді як інші дві орбіталі мають неподілені електронні 

пари. Ковалентні О-Н зв'язки, завдяки високій електронегативності кисню, 

частково мають іонний характер. Таким чином, молекула води має два 

негативних і два позитивних заряди по кутах тетраедра, тобто має дипольну 

структуру. Внаслідок цього, кожна молекула води координована з чотирма 

іншими молекулами води завдяки водневим зв'язкам, що забезпечує більшу 

силу взаємодії між молекулами і пояснює особливі фізичні властивості води. 

З хімічної точки зору вода є надто реакційноздатною речовиною. Вона 

з'єднується з багатьма оксидами металів і неметалів, взаємодіє з активними 

металами, бере участь у реакціях перетворення білків, ліпідів, вуглеводів. 

При додаванні різних речовин до води змінюються властивості як самої 

речовини, так і води. З зарядженими іонами металів і кислот вода міцно 

зв'язується іонними зв'язками. З нейтральними, але полярними молекулами 

(спирти, аміни, альдегіди, кетони) вода зв'язується водневими зв'язками (більш 

слабкі, ніж іонні зв'язки). З неполярними речовинами (вуглеводні) вода хімічно 

не взаємодіє, але утворює навколо них сітку з молекул води. 

Твердість води зумовлена наявністю в ній розчинених солей переважно 

кальцію і магнію. Розрізняють загальну, карбонатну, некарбонатну, а також 

кальцієву і магнієву твердість води. 

Карбонатна твердість води зумовлена наявністю гідрокарбонатів кальцію і 

магнію, некарбонатна твердість води – наявністю солей кальцію і магнію з 

аніонами сильних кислот (в основному хлоридами й сульфатами). 

Кальцієва твердість зумовлена наявністю солей кальцію. 
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Магнієва твердість зумовлена наявністю солей магнію. 

Загальна твердість води – це сума кальцієвої і магнієвої твердості. 

Згідно з ГОСТ 2874-82 для питної води загальна твердість повинна бути не 

більше 7 ммоль/л. Згідно з ДСАНПіН 383–96 загальна твердість води належить 

до показників фізіологічної повноцінності води і має бути в межах 1,5-7 

мг*екв/л (ммоль/л). 

 

Питання для засвоєння теми: 

 

1. Тимчасова твердість води 4 ммоль/л. Скільки гідрокарбонату кальцію 

міститься в 10л води? 

2. Скільки соди Na2CO3 потрібно додати до 10 л води, щоб зменшити її 

твердість на 2 ммоль/л? 

3. Скласти рівняння реакції процесів, які відбуваються при додаванні до 

води гашеного вапна й кальцинованої соди. 

4. У 1 м
3
 води міститься 55,5г CaCl2 й 120 г MgSO4. Чому дорівнюватиме 

загальна твердість води? 

5. Вода. Роль води для живих організмів. 

 
Тема 11 

Токсичні речовини у харчових продуктах 

 

Мета заняття: Охарактеризувати токсичні речовини у харчових 

продуктах. Ознайомитись з їх класифікацією та впливом на організм людини.  

 

Зміст теми: Класифікація «чужеродних» речовин та шляхи потрапляння 

їх у продукти. Фальсифікація харчових продуктів. Аспекти безпеки. Генетично 

модифіковані продукти харчування. 

 

Навколишнє середовище – основне джерело забруднення речовин та 

продуктів харчування (міри токсичності речовин, токсичні речовини,  

радіоактивні забруднення, діоксани та діоксиноподібні сполуки, поліциклічні 

ароматичні вуглеводні) забруднення речовинами, які використовуються в 

рослинництві, забруднення речовинами, які використовуються в тваринництві. 

Наслідком різкого порушення одного з принципів раціонального 

харчування, а саме, порушення співвідношення вмісту поживних речовин у 

раціоні, можуть бути захворювання, пов'язані з надлишковим надходженням в 

організм певних нутрієнтів. Так, надлишок у раціоні вуглеводів і, в першу 

чергу, сахарози (цукру) спричиняє виникнення цукрового діабету, ожиріння, 

деяких форм серцево-судинної патології, а надлишкове споживання жирів, 

особливо з залишками насичених жирних кислот, призводить до розвитку 

атеросклеротичного ураження судин, ожиріння. Несприятливо впливає на 

здоров'я людини не тільки надлишок (або недостача) тих чи інших макро- та 

мікроелементів їжі, але і їх незбалансованість. Так, причиною такого 



43 

 

захворювання як пелагра у населення, що вживає у їжі великі кількості 

кукурудзи та сорго (як джерело білка), є незбалансованість амінокислот 

лейцину та ізолейцину. Токсичний ефект також можуть викликати деякі жирні 

кислоти, наприклад ерукова, характерна для рапсової та гірчичної олій. 

Іншу групу природних харчових компонентів складають антиаліментарні 

(нехарчові) речовини, які самі не мають токсичної дії, але певним чином 

послаблюють засвоєння окремих поживних речовин. 

Так, з деяких злаків, бобових та овочів (рис, пшениця, соя, квасоля), а 

також продуктів тваринного походження (білки яєць) виділена велика група 

інгібіторів протеїназ – ферментів, що розщеплюють білки в травному тракті. Ці 

білки-інгібітори утворюють стійкі комплекси з основними ферментами 

шлунково-кишкового тракту, що призводить до зниження їх активності, а отже 

– до неповного засвоєння білків харчового раціону. Теплова обробка дозволяє 

понижувати активність протеїну з деяких продуктів, наприклад яєць. 

Антивітаміни – речовини, які здатні повністю або частково блокувати 

біологічну дію вітамінів. Так, до складу багатьох овочів, фруктів та ягід 

входить фермент аскорбатоксидаза – фермент, який руйнує аскорбінову 

кислоту (вітамін С). Інший приклад антивітамінів – тіаміназа, фермент, який 

розкладає тіамін (вітамін В1). Тіаміназа міститься у сирій рибі. 

І нарешті, до антиаліментарних речовин належать речовини, яким 

характерна демінералізуюча дія, що виражається у пригніченні засвоєння 

кальцію, заліза, цинку та низки інших мінеральних елементів, утворюючи з 

ними важкорозчинні сполуки. Типовим прикладом таких речовин є щавлева 

кислота та фітин. Щавлева кислота у значних кількостях міститься в щавлі, 

ревені; шпинаті, а фітин виявлений у злаках та бобових рослинах. 

Для деяких харчових продуктів характерна наявність у їх складі природних 

токсичних компонентів, які є небезпечними для здоров'я людини лише в 

певних умовах. Так, гіркий мигдаль, ядра кісточок абрикосів, персиків, вишень 

та інших плодів містять токсичні компоненти – ціаногенні глікозиди. 

Небезпечною є позеленіла картопля, так як у цьому випадку в ній 

накопичується органічна речовина (сапонін – діосгенін), що має токсичні 

властивості. 

Копчені та перегріті продукти, і особливо жири, накопичують поліциклічні 

ароматичні вуглеводні, нітрозосполуки, які мають канцерогенну дію. 

До незвичайних компонентів з нових джерел сировини можна віднести 

штучні речовини, які отримані шляхом мікробіологічного і хімічного синтезу 

або генетичних змін. 

Необхідно також зазначити деякі харчові компоненти, для яких характерна 

фармакологічна активність. Одним з таких компонентів є етиловий спирт, 

який, з одного боку, є біологічно активною речовиною (джерелом енергії), а з 

іншого – небезпечною для організму людини речовиною, так як його 

фармакологічна (а саме наркотична) дія виражена значно сильніше. До 

токсикантів також належать деякі стимулятори нервової діяльності (кофеїн, 

теобромін, теофілін), які є специфічними компонентами чаю, кави, деяких 
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прохолоджуючих тонізуючих напоїв (Coca-Cola та ін.). Значну небезпеку 

можуть становити продукти, насичені біологічно активними компонентами – 

біогенними амінами (тирамін, серотонін, норадреналін тощо), які містяться як в 

продуктах тваринного (сири, печінка, солена риба), так і рослинного (томати, 

банани, апельсини, ананаси) походження. Надходження з їжею згаданих 

речовин у деяких випадках перевищує допустимі дози. Так, наприклад, 

горнятко міцної кави містить 100 – 150 мг кофеїну, а в 100 г бананів міститься 

до 3 мг серотоніну. 

Нітрати і нітрити. У сільському господарстві в якості високоефективних 

мінеральних добрив широко використовуються солі азотної кислоти – нітрати 

натрію, калію, амонію і кальцію. 

Процес внесення нітратів у ґрунти супроводжується накопиченням цих 

сполук у тканинах рослин. Нітрати малотоксичні, але вони є попередниками            

N-нітрозосполук, що мають канцерогенну дію, тобто привертають до розвитку 

онкологічних захворювань. 

Пестициди. До серйозних проблем із здоров'ям призводить попадання в 

їжу сільськогосподарських отрутохімікатів, до яких належать пестициди. Вони 

широко використовуються в сільському господарстві для захисту рослин від 

хвороб, бур'янів, шкідників, що збільшує небезпеку попадання їх залишкових 

кількостей в їжу і чинення несприятливої дії на організм людини. 

Поліциклічні ароматичні вуглеводні. До них належать бензпирен,                

20-метилхолантрен та ін. Вони роблять канцерогенну дію при надходженні в 

організм навіть у незначних дозах (міліграмах або мікрограмах). 

Поліхлоровані дифеніли. Це високомолекулярні хлорвмісні з'єднання, що 

потрапляють у довкілля з відходами промислового і хімічного виробництва, 

здатні накопичуватися в жирових тканинах тварин і, отже, жировмісних 

продуктах харчування. 

Діоксин. Діоксин один з найнебезпечніших хімічних забрудників довкілля 

і продуктів харчування. Вони є побічними продуктами виробництва пластмас, 

пестицидів, паперу. Діоксин має канцерогенні та імунотоксичні властивості, 

дуже стійкі в довкіллі, отже, потрапляють у корм тварин, накопичуються в їх 

жирових тканинах, молоці і потрапляють у жировмісні продукти – олії, жири, 

м'ясо, молоко. Особливо сильно забруднені діоксином морепродукти, оскільки 

вони є біологічними фільтрами місця існування, що пропускають через себе 

забруднену воду.  

Важкі метали. Важкі метали широко поширені в живій природі і постійно 

виявляються в харчових продуктах. Більшість важких металів є незамінними 

харчовими речовинами, а до потенційно небезпечних для здоров'я, тобто 

токсичних, належать кадмій, ртуть, свинець і олово. 

 

Питання для засвоєння теми: 

 

1. Правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і 

продовольчої сировини  
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2. Класифікація небезпечних речовин та шляхи потрапляння їх у 

продукти. 

3. Фальсифікація харчових продуктів. Аспекти безпеки. 

4. Генетично модифіковані продукти харчування. 

5. Основні нормативні документи, які визначають заходи щодо 

забезпечення безпеки харчових продуктів. 

6. В яких напрямках повинно відбуватися забезпечення безпеки 

харчових продуктів і продовольчої сировини. 

7. Характеристика рівнів контролю якості та безпеки харчових 

продуктів. 

8. Як і за яким принципом поділяють основні речовини, що входять до 

складу харчових продуктів? 

9. Повноцінний раціон (вуглеводи, білки, жири, вітаміни, неорганічні 

речовини і мікроелементи); енергетична потреба при різних видах діяльності. 
 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

 

Методичні поради до виконання індивідуальних завдань 

Індивідуальна робота є однією з форм організації навчального процесу, яка 

передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей 

студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які 

студенти одержують у процесі вивчення курсу “Харчова хімія”.                                  

У індивідуальних завданнях використані різні види навчальної роботи, що дає 

змогу студенту реалізувати свої індивідуальні можливості і підходи до 

засвоєння даної дисциплін, а також підвищити рівень успішності студентів, які 

з тих чи інших причин потребують додаткової допомоги викладача при 

підготовці до складання поточного чи підсумкового контролю. 

Студентам пропонуються такі види індивідуальних завдань: 

- виконання навчально-дослідних робіт; 

- підготовка рефератів на різні теми, що стосуються змісту певних 

модулів, яка супроводжується самостійним пошуком і оглядом літературних 

джерел у розрізі необхідної тематики; 

- розв’язання задач професійної спрямованості; 

- презентація групою студентів розробленої ними теми, яка охоплює 

актуальні проблемні питання з курсу харчової хімії щодо забезпечення 

збалансованим економічно рентабельним харчуванням усіх груп населення, з 

проведенням подальшої дискусії; 

- презентація мультимедійної анімації.  

Варіант індивідуального завдання визначається студентом самостійно. 

Студенти виконують його поступово за мірою вивчення програмного 

матеріалу, що стосується змісту модулів. Виконане індивідуальне завдання 

захищається кожним студентом під час індивідуально-консультативної роботи. 

Робота з виконання індивідуальних завдань повинна активізувати навчально-



46 

 

пізнавальну діяльність студентів та стимулювати якісне оволодіння курсом 

„Харчова хімія”. 

 

Для виконання навчально-дослідної роботи студенту необхідно: 

- Визначитись з методом дослідження. 

- Здійснити пошук методики для визначення (викладач, бібліотека, 

електронні ресурси). 

- Відпрацювати методику. 

- Практично здійснити запропоноване вам дослідження. 

- Зробити розрахунки, висновки і після перевірки та дозволу на 

захист – публічно захистити індивідуальну роботу.  
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