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Лабораторна робота 1 

Тема 1. Визначення підйомної сили пресованих дріжджів за швидкістю 

підйому тіста при виробництві хліба та хлібобулочних виробів 

Мета: засвоїти методи визначення біохімічної активності пресованих 

дріжджів 

Матеріали та обладнання: зразки пресованих дріжджів, технічні ваги, 

термостат, посуд для замішування тіста, форми для визначення підйомної сили, 

фарфорова ступка з подрібнювачем; зразки борошна пшеничного ІІ ґатунку, 

сіль, дистильована вода, фенолфталеїн, 0,1 моль/дм
3 
розчин КОН  

 

Короткі теоретичні відомості 

Дріжджі – одноклітинні мікроскопічні сумчасті гриби, не здатні до 

утворення міцелію. При виробництві хліба і хлібобулочних виробів 

використовуються раси Saccharomyces cerevisiae, які характеризуються 

високою генеративною активністю, значною підйомною силою, високою 

активністю зимазного і мальтазного комплексу ферментів, стійкістю до 

зберігання, висушування і присутності солі. Оптимальна температура для 

розмноження дріжджів – 28
0
-30

0 
С, а оптимальне значення рН 4,5-5,8. 

Хлібопекарські дріжджі, що відповідають вимогам стандарту, повинні 

мати сіруватий із жовтуватим відтінком колір, щільну консистенцію, аромат, 

характеризуватися високою бродильною активністю. Підйомна сила має 

складати не більше 70 хв. 

 

Хід роботи 

Визначення підйомної сили пресованих дріжджів за швидкістю підйому 

тіста 

280 г пшеничного борошна ІІ сорту прогрівають у термостаті до 

температури 35
0
С. Дріжджі попередньо розводять у 15-20 см

3 
розчину солі, а 

потім переносять у миску з борошном. Залишком розчину ополіскують чашку. 

Борошно має бути нагріте протягом 2 год в термостаті. Пресованих дріжджів 

беруть 5 г, сольового розчину 2,5% – 160 см
3
 температурою 35

0
С. У скляній 

чашці або каструлі замішують тісто з сольового розчину (160 см
3
 – 15 чи 20 см

3
, 

що взяли для розведення пресованих дріжджів), борошна пшеничного ІІ сорту і 

розведених пресованих дріжджів. Із тіста формують батончик і поміщають у 

форму, попередньо змащену олією та підігріту до 35
0
С у термостаті. Поперек 

форми на довгі її борти навішують металеву перекладинку. Форму з тістом 

витримують у термостаті за температури 35
0
С до тих пір, поки тісто не 

торкнеться перекладинки. Час у хвилинах від моменту внесення тіста в форму 

до його підйому до перекладинки характеризує підйомну силу дріжджів. 

Визначення підйомної сили пресованих дріжджів прискореним 

методом 

0,31 г пресованих дріжджів переносять у фарфорову ступку, доливають 4,8 

см
3 

2,5% розчину солі, підігрітого до 35
0
С, перемішують шпателем. До розчину 
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додають 7 г борошна пшеничного ІІ сорту, замішують тісто, надають йому 

форму кулі, опускають у стакан із водою, нагрітою до 35
0
С, поміщають до 

термостату. 

Підйомна сила характеризується часом, що пройшов із моменту занурення 

тіста у воду до моменту його спливання (час підйому в хвилинах множимо на 

коефіцієнт 3,5).  
 

Контрольні запитання 

1. Надайте біологічну характеристику хлібопекарським дріжджам. 

2. Що таке підйомна сила дріжджів? 

3. Який показник підйомної сили в активних дріжджів? 

4. У чому суть методики визначення підйомної сили хлібопекарських дріжджів 

за швидкістю підйому тіста? 

5.  У чому суть методики визначення підйомної сили хлібопекарських дріжджів 

прискореним методом? 

 

 

Лабораторна робота 2 

Тема 2. Основи технології виробництва квасу 

Мета: ознайомитися з основними технологічними операціями процесу 

виробництва квасу  

Матеріали та обладнання: концентрат квасного сусла (ККС), цукор, 

суспензія дріжджів (5 г на 100 см
3
 води), суспензія молочнокислих 

мікроорганізмів (0,1 г лактобактерину на 100 см
3
 води); цукромір, термометр, 

електрична плитка, ваги, бюретка, скляні циліндри, колби, воронка, 

широкогорлі пляшки із кришкою, піпетки різного об’єму, вата; розчин NaOH 

концентрацією 0,1 моль/дм
3
, розчин фенолфталеїну 1%-й спиртовий, 

дистильована вода 

 

Короткі теоретичні відомості 

Квас – безалкогольний напій із об’ємною долею етилового спирту не 

більше 1,2%, виготовлений у результаті незавершеного спиртового чи 

спиртового та молочнокислого бродіння сусла. Хлібні кваси – хлібний та 

окрошковий складають більше 90% загальної кількості квасів. Як сировину для 

їх виробництва використовують концентрат квасного сусла і цукровий сироп. 

Концентрат квасного сусла отримують внаслідок затирання з водою житнього й 

ячмінного солоду, житньої муки і свіжопророслого ферментованого і 

неферментованого житнього солода з використанням ферментних препаратів та 

наступним зцукровуванням затору, його фільтрацією, освітленням сусла й 

упарюванням у вакуум-випарних апаратах із наступною термообробкою. 

Згідно з вимогами нормативно-технічної документації готовий хлібний 

квас має містити від 5,4 до 5,8% сухих речовин, а окрошковий – від 3,0 до 3,2%. 

Вміст спирту має бути у межах від 0,4 до 0,6 мас.%. Квас повинен бути 

коричневого кольору, непрозорим, з невеликим осадом частинок хлібних 

припасів і дріжджів, кисло-солодким на смак, з ароматом житнього хліба. 
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Хід роботи 

1. Оцінка якості концентрату квасного сусла 

Визначення масової долі сухих речовин ККС цукроміром  
Концентрат квасного сусла розбавляють водою з температурою 20

0
С у 

масовому співвідношенні 1:4. Для цього у сухий хімічний стакан місткістю 700-

800 см
3
 поміщають 100 г концентрату і, не знімаючи стакана з вагів, доводять 

його вміст дистильованою водою до 500 г.  

Суміш перемішують скляною паличкою до повного розчинення наважки, 

після чого занурюють у неї сухий цукромір, через 2-3 хв знімають показник. 

Потім вимірюють температуру розчину і, якщо вона, відрізняється від 20
0
С, 

вносять відповідну поправку до показань цукроміру на температуру (табл. 1). 

Таблиця 1  Поправка до показань цукроміра 

Температура, 
0
С  

Масова доля сухих речовин, % 

5 10 15 20 25 

З показань цукроміра віднімають: 

15 

16 

17 

18 

19 

0,21 

0,18 

0,13 

0,09 

0,05 

0,24 

0,19 

0,15 

0,1 

0,05 

0,26 

0,21 

0,16 

0,11 

0,06 

0,28 

0,23 

0,17 

0,12 

0,06 

0,3 

0,24 

0,18 

0,12 

0,06 

 До показань цукроміра додають: 

21 

22 

23 

24 

25 

0,05 

0,11 

0,16 

0,22 

0,28 

0,06 

0,11 

0,17 

0,23 

0,3 

0,06 

0,12 

0,18 

0,24 

0,31 

0,06 

0,12 

0,19 

0,26 

0,32 

0,06 

0,13 

0,20 

0,26 

0,33 

 

Множенням отриманого значення на п’ять визначають масову долю сухих 

речовин у ККС.  

 Визначення кислотності ККС 

У хімічному стакані з точністю до 0,01 г зважують 5 г ККС, за допомогою 

дистильованої води кількісно переносять наважку до мірної колби місткістю 

100 см
3
, вміст колби доводять до мітки і перемішують.  

 Піпеткою переносять по 10 см
3 

отриманого розчину у дві широкогорлі 

конічні колби об’ємом 300-500 см
3
 і приливають по 250 см

3
 води у кожну. В 

одній із колб проводять титрування розчином NaOH концентрацією 0,1 

моль/дм
3 

з індикатором фенолфталеїном до появи рожевого забарвлення, 

стійкого протягом 30 с. Вміст другої колби є еталоном для порівняння. 

 Кислотність ККС (Кккс) виражають у к. од. (кислотна одиниця, к. од.: 

одиниця кислотності КС, еквівалентна 1 см
3
 розчину NaOH концентацією 1 

моль/дм
3 
на 100 г концентрату). Розрахунок проводять за формулою: 

Кккс=V·K·V1·100/V2·Mккс·10),  
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де V – кількість розчину NaOH концентрацією 0,1 моль/дм
3
, що пішла на 

титрування, см
3
; К – поправочний коефіцієнт розчину лугу; V1 – місткість 

колби, у якій розводили концентрат, см
3
; V2 – об’єм розчину концентрату, 

взятого для титрування, см
3
; Mккс – наважка концентрату, г; 10 – коефіцієнт 

перерахунку розчину NaOH концентрацією 0,1 моль/дм
3
 на розчин NaOH 

концентрацією 1 моль/дм
3
. 

2. Приготування квасного сусла 

При виготовленні квасного сусла 70% ККС використовують на процес 

бродіння, 30% – додають при купажуванні квасу. 

Масова доля сухих речовин в квасному суслі (до внесення цукрового 

сиропу) для хлібного квасу має складати 1,4%, для окрошкового – 1,0%. 

Розраховують масу ККС, необхідного для приготування заданого об’єму 

квасного сусла за формулою: 

Mккс=Vкс·ρкс·СВкс/СВккс, 

де Mккс – маса ККС, г; Vкс – об’єм квасного сусла, мл; СВкс – масова доля сухих 

речовин квасного сусла, %; СВккс – масова доля сухих речовин ККС, %; ρкс – 

щільність квасного сусла, г/см
3 
(табл.2). 

Таблиця 2 Співвідношення між масовою долею сухих речовин, щільністю і 

концентрацією цукру в розчинах 
Масова доля 

СВ, % 

Щільність, 

г/см
3
 

Концентрація 

цукру, г/л 

Масова доля 

СВ, % 

Щільність, 

г/см
3
 

Концентрація 

цукру, г/л 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

2,2 

2,4 

2,6 

2,8 

3,0 

3,2 

1,0008 

1,0016 

1,0023 

1,0031 

1,0039 

1,0047 

1,0055 

1,0062 

1,0070 

1,0078 

1,0086 

1,0094 

1,0102 

1,0109 

1,0117 

1,0125 

1,99 

3,99 

6,00 

8,00 

10,00 

12,03 

14,05 

16,07 

18,09 

20,12 

22,14 

24,18 

26,21 

28,25 

30,28 

32,34 

3,4 

3,6 

3,8 

4,0 

4,2 

4,4 

4,6 

4,8 

5,0 

5,2 

5,4 

5,6 

5,8 

6,0 

6,2 

6,4 

1,0133 

1,0141 

1,0149 

1,0157 

1,0165 

1,0173 

1,0181 

1,0189 

1,0197 

1,0205 

1,0213 

1,0221 

1,0229 

1,0237 

1,0245 

1,0253 

34,39 

36,44 

38,49 

40,55 

42,61 

44,68 

46,74 

48,81 

50,89 

52,96 

55,05 

57,18 

59,22 

61,31 

63,40 

65,50 

Об’єм (масу) води Vв, см
3
 (г), необхідної для приготування квасного сусла, 

розраховують за формулою: 

Vв =Vкс·ρкс – Mккс 

У циліндр наливають розраховану кількість води з температурою 30-35
0
С. 

У стаканчику важать необхідну кількість ККС і теплою водою із циліндра за 

допомогою скляної палички кількісно переносять концентрат квасного сусла в 

колбу для приготування сусла, потім туди ж виливають воду, що залишилась. 

3. Приготування цукрового сиропу 
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Цукровий сироп представляє собою концентрований водний розчин цукру. 

Масова доля сухих речовин у ньому має бути 60-65%. У таблиці 3 вказано 

щільність цукрового сиропу залежно від вмісту в ньому сухих речовин.  

 

Таблиця 3 Щільність цукрового сиропу із різним вмістом сухих речовин 
Масова 

доля СР в 

цукровому 

сиропі, % 

60 61 62 63 64 65 

Щільність 

цукрового 

сиропу, 

г/см
3
 

1,2894 1,2950 1,3010 1,3058 1,3102 1,3190 

Із двох можливих способів приготування цукрового сиропу (холодного і 

гарячого) у даній роботі пропонується вибрати холодний, так як сироп 

використовується одразу ж після приготування. 

Приклад 1. Розрахувати кількість цукру і води на приготування 100см
3
 

сиропу, що містить 65% сухих речовин. 

1. Маса 100 см
3
 сиропу складає: 

Мсир = 100·1,3190 = 131,9 г, де 1,3190 – щільність сиропу, г/см
3
. 

2. Маса цукру в сиропі: 

Мцук = 131,9·65/100 = 85,74 г, а з урахуванням вологості товарного цукру: 

Мцук.вол = 85,74·100/99,86 = 85,85 г, де 99,86 – вміст сухих речовин в 

товарному цукрі, %. 

3. Кількість води, що піде на приготування сиропу: 

Мв = 131,90 – 85,85 = 46,05 г (мл). 

 Приготований цукровий сироп необхідно внести до квасного сусла з 

розрахунку 25% цукру. 

 Приклад 2. Розрахувати яку кількість цукрового сиропу, що містить 65% 

сухих речовин, потрібно внести до квасного сусла для приготування хлібного 

квасу (маса концентрату квасного сусла із вмістом сухих речовин 70% при 

змішуванні його із водою склала 20 г). 

1. Так як на процес бродіння при виготовленні квасного сусла іде 70% 

ККС, загальна кількість концентрату квасного сусла складає: 

 Мккс = 20·100/70 = 28,6 г. 

2. Маса цукру, що відповідно до рецептури, приходиться на цю кількість 

ККС: 

 Мцук.рец. = 28,6·50/29,4 = 48,6 г. 

3. Маса цукру, що вноситься до квасного суслу до бродіння складає (25%): 

 Мцук.брод. = 48,6·25/100 = 12,2 г. 

4. Об’єм сиропу, який необхідно додати до квасного сусла: 

Vсир. = 12,2·100/85,74 = 14,2 см
3
, де 85,74 – маса цукру в 100 см

3
 сиропу 

(див. п.2 прикладу 1). 

Сусло з цукровим сиропом перемішують, доводять до кипіння, кип’ятять 

протягом 10 хв, охолоджують до температури 20
0
С і визначають вміст у ньому 

сухих речовин. 
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Масова доля сухих речовин у суслі для хлібного квасу має складати 2,5%, 

для окрошкового – 1,6%. 

4. Зброджування квасного сусла 

З метою накопичення ароматичних, смакових речовин і диоксиду вуглецю 

квасне сусло зброджують шляхом внесення молочнокислих бактерій і 

дріжджів. Для отримання квасу використовують суспензії пресових 

хлібопекарних дріжджів і молочнокислих бактерій. Розрахунок проводять 

виходячи із концентрації суспензії мікроорганізмів. 

Приклад. Визначити кількість суспензії хлібопекарних дріжджів 

концентрацією 1 г на 100 см
3
 води для приготування 0,5 л квасу. 

Згідно з рецептурою, для зброджування 1000 л квасного сусла необхідно 

0,15 кг дріжджів.  

1. Маса дріжджів для зброджування 0,5 л квасного сусла: 

Мдр.= 0,5·0,15·1000/1000 = 0,075 г 

2. Об’єм суспензії дріжджів: 

Vдр. = 100·0,075/1 = 7,5 см
3
 

Після внесення мікроорганізмів вміст колб перемішують, визначають 

початковий (перед бродінням) вміст сухих речовин і переливають у скляні 

пляшки місткістю 1 л. 

Пляшки закривають марлею і ставлять на бродіння при температурі 20
0
С 

на 4 доби, потім закривають кришками і витримують у холодильнику при 

температурі 4-6
0
С протягом 3 діб. 

За цей час вміст сухих речовин сусла має зменшитися на 0,6-1,0%, а 

кислотність має складати 2,0-2,5 к. од. (кислотна одиниця – одиниця 

кислотності квасу, еквівалентна 1 см
3
 розчину NaOH концентрацією 1 моль/дм

3
 

на 100 см
3
 квасу). 

5. Визначення масової долі сухих речовин в молодому квасі 

Квас фільтрують через шар вати, потім із нього видаляють спирт. Для 

цього мірну колбу місткістю 100 см
3
 заповнюють квасом, при 20

0
С доводять 

об’єм до мітки. Вміст колби переносять у чашку для випарювання. Мірну колбу 

споліскують 10-15 см
3 
дистильованої води і промивні води додають до квасу.  

Напій випарюють до 1/3 початкового об’єму. Залишок після випарювання 

кількісно переносять в ту ж мірну колбу і її вміст доводять дистильованою 

водою до мітки при 20
0
С. Надалі визначають масову долю сухих речовин як у 

квасному суслі. 

6. Визначення загальної кислотності квасу  

 Із середньої проби напою, звільненого від диоксида вуглецю 

збовтуванням, піпеткою відбирають 10 мл у конічну колбу, що містить 50-100 

см
3
 (залежно від інтенсивності кольору напою) дистильованої води. До розчину 

додають 4-5 крапель 1% розчину фенолфталеїну і титрують розчином NaOН 

концентрацією 0,1 моль/дм
3 

до отримання рожевого кольору, що є стійким 

протягом 30 с. 

 Загальну кислотність квасу Кк виражають в к. од. і розраховують за 

формулою: 

К = V·К,  
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де V – об’єм розчину NaOН концентрацією 0,1 моль/дм
3
 на 100 см

3 
квасу, що 

пішов на титрування 10 мл квасу, мл; К – поправочний коефіцієнт. 

7. Купажування збродженого сусла 

До збродженого квасного сусла додають цукор (75%) у вигляді цукрового 

сиропу і ККС (30%), що залишилися. 

Кількість доданого цукрового сиропу, необхідне для отримання квасу зі 

стандартним вмістом сухих речовин Vсир.ст., розраховують за формулою: 

Vсир.ст. = Vк·[СВк – (СВмк+Сккс)]/СВсир, 

де Vк – об’єм купажованого квасу, л; СВк – концентрація СВ у готовому квасі, 

г/л; розраховується за формулою: 

Сккс = Мккс·СВккс /(100·Vк), 

де Мккс – маса ККС на купажування, г; СВккс – масова доля сухих речовин в 

ККС, %. 

 Після внесення до збродженого сусла цукрового сиропу (попередньо 

прогрітого протягом 10 хв і охолодженого до температури сусла) і ККС купаж 

ретельно перемішують. 

8. Аналіз готового квасу 

 У готовому квасі визначають масову долю сухих речовин, кислотність (за 

вищезазначеними методиками) і оцінюють його органолептичні показники. 

Температура квасу при визначенні його органолептичних показників повинна 

складати 12
0
С. При цьому необхідно оцінити його зовнішній вигляд, колір, 

смак, аромат.  

 

Контрольні запитання 

1. Що таке квас? Які відмінності між хлібним і окрошковим квасом? 

2. Що входить до складу закваски для виробництва квасу? 

3. Як визначають масову долю сухих речовин у ККС і готовому продукті? 

4. Як визначають кислотність ККС і готового продукту? 

5. Як проводять аналіз квасу після купажування? 
 

 

Лабораторна робота 3 

Тема 3. Основи технології виробництва рідких кисломолочних продуктів 

Мета: ознайомитися з основними технологічними операціями процесу 

виробництва рідких кисломолочних продуктів 

Матеріали та обладнання: нежирне молоко, бактеріальні закваски, 

термометр, електрична плитка, водяна баня, бюретка, мікроскоп, лабораторна 

центрифуга, скляні циліндри, колби, воронка, широкогорлі пляшки із кришкою, 

піпетки різного об’єму; розчин NaOH концентрацією 0,1 моль/дм
3
, розчин 

фенолфталеїну 1%-й спиртовий, розчин метиленового синього, дистильована 

вода 

 

Короткі теоретичні відомості 

Кисломолочні продукти повинні мати чисті кисломолочні смак і запах, без 

сторонніх присмаків і запахів, із специфічними особливостями залежно від 
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виду продукту і вимог документації: з вираженим присмаком пастеризації – для 

ряжанки і варенця; із легким гострим, дріжджовим присмаком – для кефіру; 

присмаком внесеного наповнювача – для молочних складових продуктів тощо.  

Консистенція має бути однорідною, з порушеним чи непорушеним 

згустком залежно від способу виробництва; для простокваші характерна щільна 

консистенція без газоутворення, для кефіру допускається газоутворення, 

викликане дією мікрофлори кефірних грибків, для продуктів із наповнювачами 

допускається наявність дрібних частинок плодів і ягід.  

Колір рідких кисломолочних продуктів: молочно-білий, рівномірний по 

масі – для кефіру і простокваші; світло-кремовий, рівномірний по масі – для 

ряжанки; з кольором внесеного наповнювача – при виробництві продуктів із 

смаковоароматичними харчовими добавками.  

У готовому продукті нормуються масова частка жиру, що може 

змінюватися від 0,1 до 10,0%, масова частка білку; титруєма кислотність: від 85 

до 130
0
Т – для кефіру та простокваші; від 70 до 110

0
Т – для ряжанки, від 75 до 

140
0
Т – для йогурту. За мікробіологічними показниками кисломолочні 

продукти мають відповідати нормативним вимогам. 

 

Хід роботи 

Приготування простокваші звичайної, ацидофіліну і ацидолакту  

Простоквашу звичайну виробляють шляхом сквашування пастеризованого 

молока закваскою, до складу якої входять чисті культури мезофільних 

лактококів (Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, 

Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetilactis). Процес сквашування 

проводять при температурі 32
0
C протягом 6-8 год до кислотності 75

0
Т. Готовий 

продукт повинен мати щільний згусток, без відділення сироватки, достатньо 

виражені кисломолочні смак і аромат).  

Ацидолакт готують шляхом сквашування пастеризованого молока 

закваскою, приготованою на чистих культурах в’язких і нев’язких штамів 

ацидофільної палички. Молоко сквашують при температурі 42
0
С до 

кислотності 80
0
Т протягом 4-6 год. Готовий продукт повинен мати чистий 

кисломолочний смак і однорідну консистенцію, характеризуватися в’язкістю і 

тягучістю. 

Ацидофілін готують на пастеризованому молоці, сквашуючи його 

закваскою, що складається із ацидофільної палички, мезофільних лактококів, а 

також кефірної закваски у рівних долях. Сквашування молока проводять при 

температурі 32
0
С протягом 6-8 год до кислотності 75-80

0
Т. 

Готовий продукт повинен мати кисломолочний, свіжий, гострий смак, 

легкий дріжджовий аромат, консистенцію – однорідну, що нагадує рідку 

сметану. Допускається газоутворення у вигляді окремих очок, викликане 

нормальною мікрофлорою.  

Закваску, приготовану на стерилізованому нежирному молоці, вносять у 

кількості 1-3%, а на пастеризованому – 3-5%. Молоко розділяють на дві 

частини і провести пастеризацію однієї із них при температурі 75
0
С із 

витримкою 15-20 с, а з іншої – при 92
0
С із витримкою 2-8 хв. 
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Узяти по дві чисті пляшки для приготування кожного виду продукту, 

промаркувати їх і внести відповідні бактеріальні закваски. Після пастеризації 

молоко охолоджують до температури 42
0
С і наливають його у пляшки для 

приготування ацидолакта, потім молоко, що залишилося, охолоджують до 32
0
С 

і розливають у пляшки для приготування простокваші і ацидофіліну. 

Пляшки з молоком поміщають у термостати. Після сквашування молока і 

охолодження продуктів до 6
0
С оцінюють їх якість. Визначають титруєму 

кислотність продуктів, їх органолептичні показники, вологоутримуючу 

властивість, утворення вуглекислого газу, розглядають мікроскопічні 

препарати. 

Кислотність визначають наступним чином. У колбу місткістю 100-250 см
3
 

вносять 20 см
3 

дистильованої води і 10 см
3 

дослідного продукту, додають 3 

краплі фенолфталеїну. Суміш перемішують і титрують 0,1 н розчином NaOH до 

появи рожевого забарвлення. Для вираження кислотності у 
0
Т об’єм NaOH, що 

пішов на титрування суміші, помножують на коефіцієнт 10. 

Для визначення вологоутримуючої властивості 10 мл продукту вносять у 

пробірку і центрифугують протягом 30 хв, визначаючи через кожні 5 хв об’єм 

сироватки (в %) будують графік, що характеризує інтенсивність її виділення. 

Утворення вуглекислого газу – в пробірку діаметром 15 мм наливають 20 

мл продукту, відмічають рівень і поміщають у водяну баню. Температуру води 

доводять до 90
0
С і, після утворення згустку, відмічають рівень його спливання 

(якщо продукт містить вуглекислий газ, то згусток стає губчастим і 

піднімається над сироваткою на висоту 6-30 мм). 

Із метою приготування мікроскопічних препаратів продукт наносять на 

чисте предметне скло бактеріологічною петлею і розподіляють колоподібними 

рухами по поверхні скла. Препарат висушують при кімнатній температурі і 

фіксують у полум’ї пальника. Мазок фарбують розчином метиленового синього 

протягом 40 с. Потім ретельно промивають водою, підсушують фільтрувальним 

папером і розглядають під мікроскопом із імерсійною системою. 

 

Контрольні запитання 

1. Охарактеризуйте біологічні властивості молочнокислих бактерій. 

2. Охарактеризуйте кисломолочні продукти за нормативними фізико-хімічними 

та мікробіологічними показниками. 

3. Особливості виробництва кисломолочних продуктів. 

4. Як визначають титруєму кислотність кисломолочних продуктів? 

5. Як визначають вологоутримуючу властивість кисломолочних продуктів?  

 

 

Лабораторна робота 4 

Тема 4. Основи технології виробництва зернистого кисломолочного сиру  

Мета: ознайомитися з основними технологічними операціями процесу 

виробництва зернистого кисломолочного сиру 

Матеріали та обладнання: нежирне молоко, бактеріальні закваски, 

термометр, електрична плитка, водяна баня, бюретка, лабораторна центрифуга, 
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скляні циліндри, колби, воронка, широкогорлі пляшки із кришкою, піпетки 

різного об’єму, лавсанові мішечки; розчин NaOH концентрацією 0,1 моль/дм
3
, 

розчин фенолфталеїну 1%-й спиртовий, розчин сичужного ферменту 1%-й, 

розчин хлористого кальцію 40%-й, дистильована вода. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Зернистий кисломолочний сир – продукт, що виготовляється з молока із 

використанням заквасок: суміші лактококів або суміші лактококів і 

термофільних молочнокислих стрептококів за допомогою методів кислотної чи 

кислотно-сичужної коагуляції білків із наступним видаленням сироватки 

пресуванням або центрифугуванням.  

При виробництві кисломолочного сиру знежирене молоко пастеризують 

при температурі 78
0
С із витримкою 20-30 с. За температури пастеризації вище 

80
0
С збільшується ступінь гідратації казеїну, що призводить до отримання 

згустку, який погано відділяє сироватку. Окрім того, цей згусток є щільним, 

утворює значну кількість білкового пилу, що затрудняє процес пресування. 

Зниження температури пастеризації (до 71-75
0
С) покращує здатність згустку до 

відділення сироватки, але при цьому не використовуються розчинні білки 

(альбумін, глобулін), які не денатурують при низьких температурах і 

видаляються разом із сироваткою, внаслідок чого знижується вихід сиру. Окрім 

того, за низьких температур пастеризації у більшій мірі зберігається залишкова 

мікрофлора – молочнокислі стрептококи, що є причиною перекисання сиру, а 

також фермент ліпаза, що обумовлює прогоркання жиру в процесі зберігання 

продукту.  

Після пастеризації молоко охолоджують до температури сквашування і 

вносять бактеріальну закваску чи бактеріальний концентрат. Для виробництва 

сиру спеціально підбирають бактеріальні закваски, які здатні утворювати 

згусток, який добре відділяє сироватку. Не допускається використання чистих 

культур лактококів, що утворюють в’язкий чи слизистий згусток. 

За методом утворення згустку розрізняють два способи виробництва сиру: 

кислотний чи кислотно-сичужний. Перший базується лише на кислотній 

коагуляції білків шляхом сквашування молока молочнокислими бактеріями з 

наступним нагріванням згустку для видалення надлишкової сироватки. 

Просторова структура згустків кислотної коагуляції білків менш міцна, 

формується через слабкі зв’язки між дрібними частинками казеїну і гірше 

виділяє сироватку. Тому для інтенсифікації відділення сироватки необхідним є 

підігрів згустку. У такий спосіб виготовляють нежирний сир, так як за 

нагрівання згустку відбуваються значні втрати жиру із сироваткою. За 

кислотно-сичужного способу виробництва сиру після внесення бактеріальної 

закваски додають хлористий кальцій. Пастеризоване молоко, внаслідок 

зменшення в ньому кількості іонів кальцію, гірше згортається сичужним 

ферментом, ніж сире. Додавання хлористого кальцію відновлює його згортання. 

Після додавання хлористого кальцію до суміші вносять сичужний 

порошок/пепсин/ферментний препарат у вигляді розчину із масовою долею 

ферменту не більше 1%. За сичужної коагуляції під дією сичужного ферменту в 
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молекулі казеїну відбувається гідроліз фосфоамідного зв’язку без відщеплення 

фосфорної кислоти. При цьому сичужна коагуляція білків молока протікає у дві 

стадії: на першій – ферментативній – æ-казеїн під дією сичужного ферменту 

переходить у пара-æ-казеїн, на другій – коагуляційній – із пара-æ-казеїну 

утворюється згусток. За кислотно-сичужного способу виробництва сиру 

часткове перетворення æ-казеїну у пара-æ-казеїн під дією сичужного ферменту, 

передує кислотній коагуляції. Оскільки при переході æ-казеїну у пара-æ-казеїн 

ізоелектрична точка зміщається з рН 4,6 до 5,2, утворення згустку відбувається 

при більш низькій титруємій кислотності, ніж при кислотному осадженні, що 

приводить до меншої кислотності сиру. Крім того, в утворенні структури 

згустку при кислотно-сичужному способі осадження беруть участь кальцієві 

містки, що виникають між молекулами пара-æ-казеїну. Наявність цих містків 

ущільнює структуру згустку, що попереджає його розпилення при механічному 

подрібненні. Такі згустки краще відділяють сироватку, ніж кислотні, так як в 

них швидше відбувається ущільнення просторової структури білку. Тому 

підігрів згустку для інтенсифікації відділення сироватки не потрібний.  

Закінченням сквашування вважають момент, коли згусток набуває 

оптимальних для отримання з нього сиру кислотності і міцності. Зазвичай 

закінчення сквашування встановлюють за розламуванням згустку і виду 

сироватки. При розламуванні згустку повинен утворитися рівний край із 

блискучою гладенькою поверхнею. Сироватка, що виділяється на місці 

розламування згустку, має бути прозорою, із зеленуватим кольором. 

За кислотної коагуляції наприкінці сквашування згусток має кислотність:  

- (75±5)
0
Т – для сиру із м.ч.ж. 7,0; 9,0%; 

- (80±5)
0
Т – для сиру із м.ч.ж. 2,0-5,0%; 

- (85±5)
0
Т – для нежирного сиру. 

За кислотно-сичужної коагуляції наприкінці сквашування згусток має 

кислотність: 

- (58±5)
0
Т – для сиру із м.ч.ж. 23,0%; 

- (61±5)
0
Т – для сиру із м.ч.ж. 9,0-20,0%; 

- (65±5)
0
Т – для сиру із м.ч.ж. 4,0-7,0%; 

- (68±5)
0
Т – для сиру із м.ч.ж. 2,0-3,8%; 

- (71±5)
0
Т – для нежирного сиру. 

За надлишкової кислотності згустку утворюється занадто м’яка 

консистенція сиру. Продукт має кислий присмак і надмірну вологість. За 

недостатньої кислотності згустку формується крихка та резинова консистенція 

сиру; він має слабко виражений кисломолочний смак і аромат. 

 

Хід роботи 

Молоко пастеризують при 80
0
С 20-30 с, охолоджують до 32

0
С, розливають 

у скляний посуд по 0,5 л. У молоко вносять по 1% бактеріальної закваски: в 

пляшки №1, 2 і 3 – закваску для сиру, що надає згустку сквашеного молока 

«колючої» консистенції, у пляшку №4 – закваску, що надає згустку в’язкої 

консистенції. 
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Потім у пляшки №2 і 3 додають 1%-й розчин сичужного ферменту з 

розрахунку 1 г сухого порошку на 1 т молока. У пляшку №3 вносять 40%-й 

розчин хлориду кальцію з розрахунку 400 г сухої солі на 1 т молока. Після 

перемішування вмісту всі зразки заквашеного молока поміщають до термостату 

(30
0
С), де вони мають знаходитися до появи згустку і кислотності 60-65

0
Т 

(титруєму кислотність вимірюють так само, як і в л.р. 3). 

Надалі мірні циліндри із воронками нумерують і кладуть у кожну воронку 

лавсановий мішечок. Отримані зразки сквашеного молока розрізають таким 

чином, щоб на поверхні згустку утворилися квадрати зі стороною 1 см. 

Витримавши зразки у спокої протягом 30 хв, згустки переносять у лавсанові 

мішечки. Відмічають час початку фільтрації сироватки і через кожні 5 хв 

записують її кількість у мірних циліндрах (вологоутримуючу властивість 

вимірюють так само, як і в л.р. 3). Після виділення сироватки сир пресують, 

вивільнюють із мішечків і оцінюють за органолептичними показниками.  

 

Контрольні запитання 

1. Як впливає температура пастеризації на властивості кисломолочного сиру? 

2. Чим відрізняються кислотний і кислотно-сичужний способи виробництва 

кисломолочного сиру? 

3. Які бактеріальні закваски використовують для виробництва кисломолочного 

сиру?  

4. Із якою метою за кислотно-сичужного способу виробництва сиру після 

внесення бактеріальної закваски додають хлористий кальцій? 

5. Якою має бути титруєма кислотність згустків для сиру із різною м.ч.ж.? 

 

 

Лабораторна робота 5 

Тема 5. Санітарно-мікробіологічний аналіз об’єктів, що контактують із 

сировиною та робочими поверхнями при виробництві харчових продуктів 

Мета: засвоїти методи санітарно-мікробіологічного аналізу об’єктів, що 

контактують із сировиною та робочими поверхнями при виробництві харчових 

продуктів 

Матеріали та обладнання: стерильні флакони місткістю 500 мл із 

притертими пробками, стерильні флакони місткістю 200 мл, пробірки, піпетки, 

чашки Петрі, шпателі; стерильна вода, батометр, прилад Кротова, 

бактеріоуловлювач Речменського, прилад Дьяконова, насос Шинса, мембранні 

фільтри № 2, 3, 4, прилад Зейтца, мікроскоп; барвники: 3%-й карболовий 

еритрозин або 1%-й метиленовий синій, фуксин Пфейфера, набір барвників для 

фарбування за Грамом; 10%-й стерильний розчин соди (Na2CO3), 10%-й 

стерильний розчин Fe2(SO4)3, 25%-й стерильний розчин виннокам’янокислого 

калію, 10-20%-й жовчний бульйон; МПА, середовище Ейкмана, розоловий агар 

за Кіченком, рідке лужне селективне середовище з поліміксином, молочно-

інгібіторне середовище Калини, селенітове або магнієве подвійної 

концентрації, глюкозопептонове, Ендо, вісмут-сульфітний агар, середовище 
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Ресселя або трицукровий агар із сечовиною за Олькеницьким, середовища 

Сабуро, Кеслера, Плоскірєва, Кітта-Тароцці, шоколадний агар, кров’яний агар 

 

Короткі теоретичні відомості 

Основною сировиною для виробництва більшості харчових продуктів є 

різноманітна сільськогосподарська продукція та вироблені з неї напівпродукти. 

До такої сировини належать: плоди та овочі; зернові культури та їх 

напівпродукти (крупи, борошно тощо); м'ясо, молоко та інші продукти 

тваринництва і напівфабрикати. Крім сільськогосподарської продукції також 

використовують рибу і морепродукти. Основними джерелами контамінації 

тваринної сировини є повітря, вода, хворі тварини, персонал, тара, спецодяг, 

інвентар, транспортні засоби, устаткування. Внутрішні тканини цілих здорових 

рослин, плодів і овочів стерильні, але на їх поверхні розвивається численна і 

різноманітна мікрофлора. Її джерелами можуть бути ґрунт (особливо бульбо- і 

коренеплоди), органічні добрива, технічна вода, атмосферні опади, повітря 

тощо.  

Повітря не є середовищем мешкання мікроорганізмів. Мікрофлору повітря 

можна умовно розділити на постійну, що зустрічається часто, і змінну, 

представники якої, потрапляючи до повітря з властивих їм місць поширення, 

недовго зберігають життєздатність. Постійно в повітрі виявляються 

пігментоутворювальні коки, палички, дріжджі, гриби, актиноміцети, спороносні 

бацили, клостридії тощо. У повітрі закритих приміщень мікроорганізмів значно 

більше, ніж у відкритих повітряних басейнах, особливо взимку, за 

недостатнього провітрювання. Склад мікрофлори і кількість мікроорганізмів, 

що виявляються в 1м
3
 повітря (мікробне число повітря), залежать від санітарно-

гігієнічного режиму, кількості людей, що перебувають у приміщенні, стану 

їхнього здоров'я та інших умов. 

Водні екосистеми є середовищем мешкання мікроорганізмів. У прісних 

водоймах (озерах, ріках) найчастіше виявляються коки (наприклад, Micrococcus 

roseus) і паличкоподібні бактерії (наприклад, Pseudomonas fluorescens). 

Анаеробів у воді мало; в основному вони розмножуються в мулі на дні водойм, 

беручи участь у біохімічних процесах очищення. Сапрофітні мікроорганізми 

розщеплюють органічні відходи, перетворюючи їх на субстрат для 

метаболічних процесів інших живих істот. Зі зливовими, талими і стічними 

водами в ріки й озера потрапляють мікроорганізми – представники нормальної 

мікрофлори кишечника людини і тварин: кишкова паличка, ентерококи, 

клостридії. Разом із ними можлива контамінація патогенами: 

брюшнотифозними, дизентерійними бактеріями, холерними вібріонами, 

вірусами поліомієліту, гепатиту, які можуть зберігатися у воді протягом кількох 

днів і, навіть, тижнів. Саме тому водний шлях передачі є одним з можливих 

чинників поширення кишечних інфекцій. 

Численні популяції, що населяють ґрунт, і групи популяцій різноманітних 

організмів, що різняться за екологічними функціями і таксономічним 

положенням, об’єднують загальним поняттям «ґрунтова біота». Ґрунт є 

середовищем поширення значної кількості різноманітних мікроорганізмів: у 1 г 
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ґрунту міститься від 1 до 10 млрд. мікробних клітин. У ґрунті активно 

протікають процеси розкладання органічних природних речовин за участі 

широкої розмаїтості сапрофітної мікрофлори. 

 

Хід роботи 

Мікробіологічний аналіз води. Вимоги до води 

Забір проб питної води. Проби води з периферичної водопровідної мережі 

відбирають відповідно до ДСТу 18973-73. Для цього використовують стерильні 

флакони місткістю 500 мл із притертими пробками. Флакони та пробки 

стерилізують окремо, при цьому флакони закривають ватно-марлевими 

пробками, а скляні, гумові чи коркові пробки стерилізують загорнутими в 

папір. У випадку, коли здійснюється забір хлорованої води, перед 

стерилізацією до флакона кладуть дехлоратор – 10 мг сірчанокислого натрію на 

500 мл води. Проби відбирають у період, коли спостерігається максимальний 

забір води. 

Відбір здійснюють за такою схемою: 

1) кран обпалюють полум’ям тампону, змоченого спиртом; 

2) зпускають воду протягом 10-15 хв, повністю відкривши кран; 

3) знімають із флакона пробку разом із паперовим ковпачком, не торкаючись 

її руками; 

4) заповнюють флакон із таким розрахунком, щоб під час транспортування не 

змочити пробку; об’єм проби – 500 мл; 

5) закривають флакон стерильною пробкою та паперовим ковпачком; 

6) маркують флакон, якщо він не був промаркований попередньо, 

оформлюють супровідний документ, в якому вказують: точне місце 

знаходження крана, з якого відібрано пробу; рік, число, місяць і годину відбору; 

особливі обставини, що супроводжували відбір проби (технічний стан крану 

тощо); мету дослідження (поточний санітарний нагляд, особливі показники 

(несприятливі епідемічні ситуації, скарги населення тощо); посаду, місце 

роботи, ПІБ особи, яка відбирала пробу. 

Відбір проб із поверхневих водойм здійснюється відповідно до ДСТу 2761-

84 «Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання. 

Гігієнічні, технічні вимоги та правила відбору». Відбір проб проводять у 

стерильний посуд, підготовлений тим же чином, що і для відбору з 

водопровідної мережі, за допомогою батометра, що забезпечує відкривання та 

закривання пробки пляшки на заданій глибині. На глибині водойми понад 0,5 м 

проби відбирають із застосуванням плавного засобу, з мосту тощо. Відбір проб 

із берега є неприпустимим. Поверхневі проби відбирають на глибині 10-15 см, 

придонні – 30-50 см від дна. У місцях купання відбирають проби з 

поверхневого шару води, не заглиблюючи горло пляшки. Перед відбором 

кожної проби батометр стерилізують фламбуванням. Об’єм проби при 

дослідженні на санітарно-показові (індикаторні) мікроорганізми становить 500 

мл, за необхідності додаткового визначення патогенних бактерій – 2500 мл, 

вірусів – 3500 мл. 

Відбір проб стічних вод. Проби стічної води відбирають на очисних 
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спорудах до очищення та після нього 1-2 рази на місяць, об’єм проби – 250-500 

мл. Для санітарно-вірусологічних досліджень воду набирають у стерильні 

матраци об’ємом 1-1,5 л, які заповнюються  рідиною на 2/3, або 

використовують марлеві тампони розміром 10 × 10 см, 48 шарів марлі. До 

тампона прив’язують лесу та занурюють її у воду на 2-7 діб. Після експозиції 

тампон дістають і переносять у герметичний мішок чи банку.  

Дослідження води проводять за трьома показниками: мікробне число 

води; колі-індекс та колі-титр; виявлення патогенних бактерій кишечної групи. 

Мікробне число води – кількість мікробів у 1 мл води. Воду, що 

досліджують, розводять у 10, 100, 1000 разів. До пробірки з 9 мл стерильної 

води вносять 1 мл досліджуваної води (розведення 1:10), потім, після 

перемішування, іншою піпеткою переносять в аналогічну пробірку 1 мл 

розведеної води (розведення 1:100) і т. д. По 1 мл отриманих розведень води, 

починаючи з більшого, переносять у марковані стерильні чашки Петрі (кожне 

розведення вносять у 2 чашки) і заливають 10 мл розплавленого та 

охолодженого до 45°С МПА. Обережно, колоподібними рухами переміщають 

по поверхні столу чашки Петрі, перемішуючи вміст. Потім чашки із застиглим 

агаром перевертають догори дном та поміщають на добу до термостату 

(температура 37°С). Під час дослідження водопровідної води в кожну з двох 

чашок висівають 1 мл нерозведеної води. Цей метод не дозволяє визначити всі 

бактерії у воді, а тільки ті, які розвиваються в умовах аналізу. Тому таке 

визначення не є абсолютним і дає відносну бактеріологічну характеристику 

води. Для більш ґрунтовного дослідження мікрофлори води в мікробіологічних 

лабораторіях застосовують метод мембранних фільтрів. Одержані результати 

дають змогу визначити ступінь забруднення води (табл. 4). 
 

Таблиця 4 Ступінь забруднення води залежно від загальної кількості 

бактерій 
Характеристика води Кількість бактерій в 1 мл 

Дуже чиста а* × 10 

Чиста а × 10
2
 

Помірно забруднена а × 10
3
 

Забруднена а × 10
4
 

Брудна а × 10
5
 

Дуже брудна а × 10
6
 

* а – може мати значення від 1 до 9. 
 

Визначення колі-титру та колі-індексу води двофазовим методом. Суть 

цього визначення полягає у висіві певних об’ємів досліджуваної води у 

накопичувальне середовище (середовище Ейкмана) з подальшим 

культивуванням та висівом із пробірок, що забродили, на розоловий агар за 

Кіченком. 

Для досліджень відбирають у стерильний посуд 300 мл води (2 об’єми по 

100 мл та 10 об’ємів по 10 мл). Воду в зазначених об’ємах вносять у флакони з 

10 мл та в пробірки з 1 мл середовища Ейкмана. Посіви культивують у 

термостаті при 37°С протягом 7-12 год. На другому етапі із засіяних флаконів і 
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пробірок, незалежно від появи або відсутності помутніння, проводять пересів у 

пробірки зі скошеним розоловим агаром, посіви культивують у термостаті 

протягом 12-17 год при температурі 37°С. Посіви з середовищем Ейкмана знову 

поміщають до термостату до врахування результатів посівів на розоловому 

агарі. Розвиток кишкових паличок супроводжується помутнінням або 

помутнінням з утворенням газу в середовищі Ейкмана, а на скошеній поверхні 

розолового агару – ростом колоній жовтого кольору, в стовпчиках з’являються 

розриви середовища, а в конденсованій рідині – піна. Середовище в стовпчику 

та на скошеній частині має жовтий колір. Наявність паракишкової палички 

характеризується помутнінням або помутнінням з утворенням газу в 

середовищі Ейкмана, а на скошеній поверхні розолового агару – сірими 

колоніями. Відзначають наявність кишкової палички в кожному засіяному 

об’ємі, результат оцінюють, виходячи із даних таблиці 5. Для води з 

централізованого водопроводу загальне мікробне число в нормі не більше 100, 

колі-індекс – не більше 3, а колі-титр – не менше 300 мл. 
 

Таблиця 5 Оцінка колі-титру та колі-індексу води водопровідної, 

артезіанських свердловин та шахтних колодязів 
Кількість 

позитивних 

об’єктів по 

10 мл 

Кількість позитивних об’єктів по 100 мл 

0 1 2 

колі-індекс колі-титр колі-індекс колі-титр 
колі-

індекс 
колі-титр 

0 <3 <333 4 250 11 91 

1 3 333 8 125 18 56 

2 7 143 13 77 27 37 

3 11 91 18 56 38 26 

4 14 71 24 42 52 19 

5 18 56 30 33 70 14 

6 22 45 36 28 92 11 

7 27 37 43 23 120 8 

8 31 32 51 20 161 6 

9 36 28 60 17 230 4 

10 40 25 69 14 >230 <4 

 

Визначення індексу ентерококів (кількість ентерококів в 1 л води) 

здійснюється шляхом висіву різних об’ємів води (1 мл, 0,1 мл, 0,01 мл) у рідке 

лужне селективне середовище з поліміксином (5 мл). Висока елективність 

середовища досягається за рахунок високого значення рН (рН 10,0-10,2) та 

застосування поліміксину, що пригнічує ріст ряду інших бактерій. Посіви 

поміщають до термостату при температурі 37°С на 48 год, враховують 

результат за помутнінням чи зміною кольору середовища з синього на жовтий. 

Із усіх пробірок з посівами води в лужне елективне середовище роблять висіви 

секторами на чашку Петрі з молочно-інгібіторним середовищем Калини, посіви 

поміщають до термостату при температурі 37°С. Через добу відмічають ріст 

великих чорних із металевим відтінком колоній (Enterococcus faecalis) та 

дрібних сіруватих колоній (Enterococcus faecium). У результаті мікроскопії 

мазків із колоній виявляють грампозитивні, дещо витягнуті диплококи, які 
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часто розташовуються у вигляді ланцюжків.  

Методи визначення патогенних мікроорганізмів у воді. Під час 

дослідження на сальмонели питну воду та воду відкритих водойм засівають по 

200 мл у середовища (селенітове або магнієве подвійної концентрації – 200 мл), 

посіви культивують при температурі 37°С протягом 18-20 год. За наявності 

дифузного росту в колбах із селенітовим середовищем здійснюють висіви на 

чашку Петрі з середовищем Ендо та на 2-3 чашки з вісмут-сульфітним агаром. 

Посіви поміщають до термостату на 18-20 год при температурі 37°С. 

Сальмонели утворюють на вісмут-сульфітному агарі круглі чорні колонії з 

сіруватим «металевим» ореолом або зелені колонії з потемнінням середовища 

під колонією. Підозрілі колонії в кількості 4-5 пересівають на середовище 

Ресселя або трицукровий агар із сечовиною за Олькеницьким.  

Мікробіологічний аналіз повітря. Мікрофлора повітря виробничих 

приміщень 

Для визначення якісних і кількісних показників вмісту бактерій у повітрі 

застосовують методи, що ґрунтуються на двох принципах: осадження 

(седиментація) та засмоктування (аспірація). За допомогою седиментаційних 

методів можна отримати загальну уяву про мікроорганізми, які зустрічаються у 

повітрі. Аспіраційні методи (за допомогою приладу Кротова, 

бактерієвловлювача Речменського, мембранних фільтрів, приладу Дьяконова 

тощо) дають можливість визначити вміст бактерій у певному об’ємі повітря. 

Аспіраційні методи здійснюють за допомогою Під час проведення 

бактеріологічних досліджень повітря треба намагатися, щоб при рівномірному 

посіві на чашку Петрі число колоній, що виросли, не перевищувало 200-250, 

оскільки у разі більшої кількості колоній важко давати їх детальну 

характеристику. Невисока кількість колоній досягається у випадку посіву на 

тверді середовища різних об’ємів повітря. 

У разі забору проб повітря в рідкі середовища (бактерієвловлювач 

Речменського, прилад Дьяконова та його модифікація) кількість колоній, що 

виросли на чашці, може регулюватися різними об’ємами рідини, що 

засіваються. Тверді середовища в чашках Петрі потрібно підсушити, оскільки 

надлишкова волога на поверхні агару сприяє повзучому росту ряду 

мікроорганізмів.  

Визначення окремих патогенних мікроорганізмів здійснюють на 

спеціальних діагностичних та диференційних середовищах. Седиментаційний 

метод (метод Коха) є найпростішим. Він ґрунтується на осіданні бактерій та 

крапель під дією сили тяжіння на поверхню агару відкритої чашки Петрі. В 

атмосферному повітрі, водночас із осадженням, мають значення потоки 

повітря, завдяки яким великі пилові частки пристають до поверхні агару. 

Чашки з МПА експонуються 5-10-15 хв, залежно від очікуваного 

бактеріального забруднення. Експозиція для чашок з елективними 

середовищами становить від 30 хв до 1 год. Метод седиментації не є 

кількісним, однак може бути використаний у разі, коли відсутні необхідні для 

кількісного аналізу прилади чи відсутнє джерело електроенергії. 

Прилад Дьяконова є одним із найпростіших приладів, що ґрунтується на 
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уловлюванні бактерій рідиною. Він являє собою скляний циліндр, до якого 

через отвір у пробці опущені дві трубки. Одна закінчується нижче пробки та 

з’єднана з аспіратором, друга опущена на дно циліндра, куди потрапляє 

повітря, що досліджується. До циліндра наливають стерильний фізіологічний 

розчин чи водопровідну воду і через рідину пропускають певний об’єм повітря. 

З метою зменшення розміру бульбашок і відповідно збільшення поверхні 

дотику повітря з водою на дно поміщають скляні буси, а кінець довгої трубки 

або завужують, або роблять булавоподібним з кількома дрібними отворами. Як 

аспіратор можна використовувати пилососи, насос Шинса тощо.  

Посів рідини здійснюють на МПА, кров’яний агар або на диференційні 

середовища. Висівають 0,1-0,2 мл рідини. На елективні середовища висівають 

0,3-0,5 мл. Ефективність цього приладу не досить висока. Більш високою 

вловчою здатністю порівняно з приладом Дьяконова характеризується 

близький до нього за будовою барбатуючий прилад Вершигори, де бульбашки 

повітря проходять через дві пластинки-сита з 30 отворами кожна. 

Бактеріоуловлювач Речменського являє собою витягнуту скляну трубку з 

приймальною місткістю, в якій знаходяться 2-5 мл стерильної рідини (бульйон, 

буфер або фізіологічний розчин). У разі пропускання повітря через прилад 

рідина з приймальної місткості проходить по тонкій трубці та диспергується 

струменем повітря. Потім краплини рідини вдаряються об скляну лопатку та 

подрібнюються на більш дрібні краплини, на яких добре адсорбуються бактерії. 

Краплини осідають на внутрішніх стінках приладу, рідина стікає назад у 

приймальну місткість, звідки роблять посів 0,1-0,2 мл рідини на МПА чи 

кров’яний агар та диференційні середовища. На елективні середовища можна 

сіяти 0,3-0,5 мл рідини. Бактерієвловлювач Речменського характеризується 

високою ефективністю уловлювання бактеріального аеропланктону.  

Прилад Кротова є одним із найкращих серед приладів для дослідження 

повітря. Механізм уловлювання мікрофлори за допомогою цього приладу 

ґрунтується на ударно-прибивній дії струменя повітря, який проходить через 

вузьку клиноподібну щілину та з великою швидкістю б’ється об вологу 

поверхню живильного середовища. В результаті удару аерозолі, що знаходяться 

в повітрі, в тому числі і частки та краплі, що містять бактерії, прибиваються до 

поверхні агару. Під час відбору проби чашка Петрі обертається, завдяки чому 

досягається досить рівномірний засів поверхні чашок мікрофлорою повітря. 

Прилад Кротова ефективно ловить мікрофлору в пиловій фазі аерозолю, дає 

чіткі результати, простий у використанні та дозволяє за короткий термін 

здійснити посіви великих об’ємів повітря безпосередньо на чашки Петрі з МПА 

чи елективним середовищем. Під час застосування наведених аспіраційних 

методів дослідження повітря використовуються такі живильні середовища: 

кров’яний агар, шоколадний агар, молочно-жовтково-сольовий агар. Для 

бактеріологічного дослідження повітря використовують стерильні висушені 

мембранні фільтри № 2, 3, 4. Мембранні фільтри кип’ятять два рази по 20 хв у 

дистильованій воді та висушують у термостаті при 37°С у чашці Петрі між 

двома шарами стерильного паперу. Для взяття проби мембранний фільтр 

поміщають у прилад для фільтрації типу Зейтца і через нього за допомогою 
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повітродувки пропускають заданий об’єм повітря. Перевагою мембранних 

фільтрів є портативність та можливість концентрувати вміст великих об’ємів 

повітря, окрім того вони можуть бути використані при низьких температурах. 

Під час використання мембранних фільтрів для бактеріологічного аналізу їх 

слід берегти від потрапляння води. 

Прискорене дослідження мікрофлори повітря. Проводять відбір 

бактеріального аерозолю на поверхні мембранних фільтрів з подальшим 

підрощуванням від 5 до 6 годин на щільному живильному середовищі, після 

чого фарбують мікроколонії на фільтрах. За допомогою цього методу можна 

визначити присутність життєздатних мікроорганізмів та отримати уяву про 

характер мікрофлори повітря, визначити співвідношення числа 

паличкоподібних форм до числа коків. Ці дані певним чином можуть 

характеризувати штучні бактеріальні аерозолі високої концентрації, а також 

мікрофлору повітря приміщень і атмосферного повітря. Відповідно до 

наведених нижче схем поетапного дослідження бактеріального аерозолю, 

попередній результат аналізу на мембранних фільтрах може бути одержаний 

через 6-7 год. 

Етапи дослідження на мембранних фільтрах: 

1. Відбір проб повітря. 

2. Підрощування на поживному середовищі протягом 4 год. 

3. Підсушування фільтра 20 хв. 

4. Фарбування 3%-м карболовим еритрозином або 1%-м метиленовим 

синім 5 хв. 

5. Відмивання препарату 30-40 хв. 

6. Підсушування фільтра 10 хв. 

7. Дофарбування фуксином Пфейфера чи брильянтовим зеленим 30 сек.  

8. Відмивання препарату 30-40 хв. 

9. Підсушування фільтра 10 хв. 

10. Просвітлення фільтра імерсійним маслом.  

11. Мікроскопія. 

Стандартна схема дослідження мікрофлори повітря при санітарно-

гігієнічних дослідженнях: 

1. Визначають загальну бактеріальну контамінацію повітря, його 

забрудненість санітарно-показовими мікроорганізмами (β- та α-гемолітичними 

стрептококами). 

2. Встановлюють кількість та розташування точок забору проб залежно від 

розміру приміщення, числа та поведінки людей, що в ньому знаходяться, з 

урахуванням можливих конвекційних потоків повітря. У середньому можна 

рекомендувати 1 точку забору проб на кожні 20 м
2
 площі. Проби повітря слід 

відбирати на рівні дихання людини, що сидить чи стоїть. Для більш детального 

дослідження повітря забір здійснюють на різних рівнях.  

3. У випадку дослідження методом осадження в кожній точці забору 

встановлюють дві чашки із звичайним поживним агаром для обліку загального 

бактеріального забруднення та дві чашки з шоколадним агаром для виділення 

α-гемолітичних стрептококів. Термін експозиції можна збільшити до 1 год. У 
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сильно забруднених чи запилених приміщеннях його слід скоротити до 10 хв. У 

процесі відбору проб методом аспірації (апаратом Кротова тощо) пропускають 

по 50-125 л повітря (25 л за хвилину) залежно від імовірного забруднення. 

4. Чашки із звичайним агаром витримують добу в термостаті та додатково 

добу при кімнатній температурі. Потім підраховують загальну кількість 

колоній, що виросли на двох чашках. 

5. Чашки з шоколадним агаром витримують у термостаті протягом 2 діб, 

після чого підраховують підозрілі колонії.  

Мікробіологічний аналіз ґрунту 
Мікробіологічне дослідження ґрунту проводиться: для детальної глибокої 

характеристики санітарного стану ґрунту; для характеристики процесу 

самоочищення ґрунту; з метою визначення придатності ділянки для житлового 

будівництва та водопровідних споруд; для санітарної оцінки ґрунтового та 

біотермічного методів знешкодження викидів за різних умов їх застосування; 

під час епідеміологічних обстежень із метою виявлення шляхів зараження та 

термінів виживання патогенних мікроорганізмів у ґрунті, зараження ґрунтової 

води та відкритих водойм, овочів, вирощених на ділянках, які удобрюються та 

зрошуються стічними водами та викидами. 

Для правильної інтерпретації мікробіологічних аналізів необхідно знати 

характеристику природної мікрофлори для даного кліматичного району, виду 

ґрунту, добрив, які застосовуються, та сільськогосподарських культур, що 

вирощуються на досліджуваній ділянці. Суттєве значення для виживання 

патогенних мікроорганізмів у ґрунті має наявність у ньому антибіотичних 

речовин. Дані про це мають бути в розпорядженні бактеріолога під час 

проведення бактеріологічного дослідження ґрунту. 

Короткий бактеріологічний аналіз ґрунту включає визначення: кишкової 

палички та загальної кількості сапрофітних бактерій ґрунту. Проводячи повний 

аналіз, окрім цього визначають кількість анаеробів, протея, патогенних 

мікроорганізмів.  

Вибір місця та відбір проб. Під час вибору місця відбору проб потрібно 

мати: топографічні дані місцевості; опис ґрунтового та рослинного покриву; 

опис фізичної структури ґрунту; основні характеристики клімату. 

Відбираючи проби, необхідно вказати площу території, що обстежується, 

наявність або відсутність на ділянці каналізації, відстань від джерел 

забруднення води та ґрунту. У разі дослідження території до 1000 м
2
 виділяють 

дві ділянки площею 25 м
2
 кожна. Одну ділянку вибирають поблизу джерела 

забруднення (звалище, смітник тощо). Другу – на тій же території осторонь від 

джерела забруднення. З кожної ділянки складають середній зразок з окремих 

проб, що були взяті в 5 точках по діагоналі або в чотирьох точках із країв та 

однієї в центрі. Якщо на ділянці кілька джерел забруднення, то необхідно 

виділити ділянки для відбору проб біля кожного з них. Для земельних ділянок 

без видимих джерел забруднення на кожному з елементів рельєфу земельної 

площі, що досліджується, виділяють одну чи дві ділянки по 20 см
2
 кожна. Під 

час вивчення бактеріального забруднення поверхневих шарів ґрунту населених 

місць для аналізу беруть шар ґрунту глибиною до 20 см. Нерідко ґрунт 
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підрозділяють на менші шари (до 10 см). Для відбору середньої проби з 

глибини до 20 см  з окремих точок ділянки викопують лопатою невеликі 

моноліти з потрібної глибини, від них відділяють наважку ґрунту 200-300 г у 

стерильний посуд та добре перемішують. Маса змішаних зразків ґрунту має 

бути не меншою за 1 кг. Із ділянок полів зрошення, городів необхідно брати 

проби на глибині 20 см. Середню пробу ґрунту складають із трьох окремо 

взятих зразків із кожної грядки. На тих же ділянках забирають середній зразок 

ґрунту з борозни. Досліджуючи вплив забруднення ґрунту на санітарний стан 

ґрунтових (артезіанських) джерел та відкритих водойм, проби потрібно брати 

на глибині до 0,75-2 м залежно від фізичних властивостей ґрунту. Зразки з 

глибоких шарів потрібно брати буром. Проби необхідно відбирати обережно, 

щоб не змішувати їх із поверхневими шарами ґрунту. Інструменти, що 

використовуються, перед відбором проб ґрунту на кожній ділянці необхідно 

обмивати, обтирати ватним тампоном, змоченим у спирті, та обпалювати.  

Проби, узяті для аналізу, переносять до стерильного посуду, який 

закривають ватною пробкою. На посуд прикріплюють етикетку з датою та 

номером узятої проби. Якщо немає можливості розпочати обробку ґрунту того 

ж дня, дозволяється зберігати проби у холодильнику не більше 24 год при 

температурі 1-2°С. 

Підготовка ґрунту до аналізу та приготування ґрунтової витяжки 

Зразки ґрунту звільняють від корінців рослин, скла, каміння. Великі 

агрегати завчасно подрібнюють. Для дослідження беруть наважку 30 г, 

розтирають у стерильній відполірованій ступці з 10-15 мл стерильної 

водопровідної води протягом 5 хв, переносять у колбу та доводять об’єм до 300 

мл, струшують 10 хв на шутелі чи вручну. З отриманої суспензії (розведення 

1:10) без відстоювання готують декілька розведень (для чистих ґрунтів до 3-4 

розведень, для забруднених – 4-6).  

Визначення загальної кількості бактерій. Перед посівами кожне з 

розведень ретельно перемішують, після чого з нього відбирають 1 мл суспензії 

та переносять на дно стерильної чашки Петрі. Кожне розведення вносять 

щонайменше до 2 чашок, в які потім вливають 15 мл МПА (температура 45°С). 

Розплавлений агар у чашках добре змішують із внесеною суспензією, 

пересуваючи їх круговими рухами по поверхні столу. Після застигання чашки з 

агаром поміщають до термостату на 48 год при 28-30°С.  

Підраховують кількість колоній, що виросли. Для підрахунків слід брати 

такі розведення, за яких на чашках виростає від 50 до 150 колоній. Із суми 

колоній, що виросли на двох чашках, обчислюють середнє арифметичне та 

перераховують число колоній на пробу ґрунту. Санітарне значення числа 

сапрофітних бактерій в субстраті не можна розглядати без урахування типу 

ґрунту. 

Визначення кількості кишкової палички. Наявність кишкової палички 

виявляють посівом різних розведень ґрунтової суспензії у середовище Кеслера. 

Засівають по 1 мл суспензії з відповідними розведеннями у пробірки з 9 мл 

середовища. Посіви вирощують при температурі 45°С або 37°С. У випадку 

відсутності видимого росту посіви залишають ще на добу. За відсутності через 
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24 год газоутворення та помутніння в бродильних місткостях, дають кінцеву 

відповідь про відсутність кишкової палички. У разі наявності газоутворення та 

помутніння або тільки помутніння проводять висів на середовище Ендо або на 

розоловий диференційний агар. Посівного матеріалу слід брати мало, щоб 

отримати ізольовані колонії. Чашки з посівами поміщають у термостат на 24 

год при 37°С. За відсутності росту на чашках видають остаточну відповідь.  

У випадку наявності колоній, типових для кишкової палички (темно-

червоні з металевим блиском та безбарвні на середовищі Ендо чи жовті та 

жовтогарячі колонії на розоловому агарі), із них готують мазки, фарбують за 

Грамом та досліджують під мікроскопом. Виявлення в мазках грамнегативних, 

коротких, неспорових паличок вказує на необхідність переходу до третього 

етапу аналізу. Відбирають колонії, що виросли на твердому середовищі, 

висівають на глюкозо-пептонне середовище та поміщають до термостату на 24 

год при 43°С. У разі появи газоутворення видають остаточну позитивну 

відповідь про наявність кишкової палички.  

Результати бактеріологічного дослідження ґрунту виражаються колі-

титром чи колі-індексом. Колі-індексом вважають число кишкових паличок в 1 

г ґрунту, колі-титром – найменшу кількість ґрунту, в якій виявляється кишкова 

паличка. Для виявлення кишкової палички в ґрунті можна також застосовувати 

метод фільтрування ґрунтової суспензії через мембранні ультрафільтри. Цей 

метод дозволяє скоротити термін виконання аналізу на 2 доби. У процесі 

дослідження чистих ґрунтів суспензію досліджують із розведень 1:10, 1:100, 

1:1000. Якщо досліджують забруднений ґрунт, то фільтрують із розведень 

1:10000, 1:100000, 1:1000000. Після ретельного перемішування 1 мл кожного 

розведення фільтрують через мембранний фільтр №3. У лійку фільтрувального 

пристрою наливають стерильною піпеткою розведення суспензії, після чого 

створюють вакуум у приймальній місткості. Під час аналізу ґрунту в невеликих 

розведеннях суспензії на мембранних фільтрах разом з бактеріями затримується 

значна кількість ґрунтових часток, які заважають виявленню кишкової палички 

при вирощуванні на фільтрах. У таких випадках потрібно на мембранний 

фільтр попередньо покласти планктонний фільтр та через нього профільтрувати 

потрібний об’єм. Обидва фільтри далі досліджують як при бактеріальному 

аналізі води. Підрахунок колоній проводять на тих фільтрах, де із відповідних 

розведень ґрунтової суспензії виросло не більше 30-50 колоній. Перераховують 

кількість колоній, що виросли, на 1 г ґрунту.  

Визначення титру анаеробів. Для визначення Clostridium perfringens у 

ґрунті під час бактеріологічного аналізу використовують середовище Вільсона-

Блера. Посів здійснюють із тих же розведень, що й при визначенні колі-титру. 

Для звільнення від неспороносної мікрофлори всі посіви з розведеннями 

прогрівають при 80°С протягом 15 хв. Із відповідного розведення беруть 1 мл 

та вносять у пробірку з розплавленим та охолодженим до 45°С агаризованим 

середовищем. Обертанням пробірки між долонями рівномірно розподіляють 

матеріал у середовищі. Посіви вирощують при 37°С, а краще при 43°С. Поява 

протягом перших 18 год росту в товщі агару чорних колоній, які часто 

розривають середовище внаслідок газоутворення, вказує на наявність 
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Clostridium perfringens. Чорна пігментація середовища залежить від 

відновлення бактеріями Na2SO4 до Na2S, який у процесі взаємодії з FeCl3 

утворює FeS, що має чорний колір. Максимальне розведення ґрунтової 

суспензії, в якому виявляються C. perfringens, вказує на титр цього мікроба.  

Виявлення протея. Досліджуючи ґрунт на наявність протея, готують 

розведення з основної суспензії до 1:10000. Із кожного розведення беруть 1 мл 

суспензії і вносять у конденсаційну воду свіжоскошеного МПА за методом 

Шукевича. При цьому поверхня середовища не повинна забруднюватися 

часточками ґрунту. Культивують при 37°С. Через 24-28 год ріст протеїв 

виявляється у вигляді тонкої плівки на поверхні агару.  

Виявлення сальмонел та шигел. Посів здійснюють із основного розведення 

1:10. Суспензію після приготування та відстоювання (близько 1 хв) обережно 

зливають в інший стерильний посуд, не скаламучуючи осад, для відділення від 

грубих часток. Для концентрування мікробів до 500 мл суспензії додають 2 мл 

10%-го стерильного розчину Na2CO3 та 1,7 мл 10%-го стерильного розчину 

Fe2(SO4)3. Розмішують та залишають на холоді на 1 год. Пластівці, що 

утворилися після коагуляції, осідають на дно посуду разом з ґрунтовими 

частками та бактеріями. Осад разом із рідиною, що залишилась, центрифугують 

5 хв, надосад зливають, а осад розчиняють в 25%-му стерильному розчині 

виннокам’янокислого калію, доливаючи його по краплях до розчинення осаду. 

Після цього засівають по 0,5-1 мл на тверді селективні середовища Плоскірєва 

та вісмут-сульфітний агар. Для отримання ізольованих колоній на чашки із 

середовищем здійснюють висів розчиненого осаду за допомогою стерильного 

шпателя, цим же шпателем засівають поверхню середовища ще 3-4 чашок. 

Такий розсів дає змогу одержати ізольовані колонії. Осад, що залишився, 

засівають на середовища накопичення (наприклад, 10-20%-й жовчний бульйон 

для сальмонел і селенітове середовище для шигел). Посіви вирощують при 

37°С. Подальше дослідження морфологічних, ферментативних і серологічних 

властивостей проводять за загальноприйнятими методами. Для дослідження 

ґрунту на наявність сальмонел та шигел доцільно проводити концентрування 

мікробів на мембранних фільтрах із подальшим культивуванням на 

середовищах Плоскірєва та вісмут-сульфітному агарі. На середовищі 

Плоскірєва колонії сальмонел і шигел безбарвні, кишкової палички – рожеві; на 

вісмут-сульфітному агарі колонії сальмонел чорні, шигел – безбарвні. 

Дослідження ґрунту на наявність Clostridium tetani. Проби ґрунту 

відбирають у стерильний посуд кількістю 20-30 г, переносять до стерильної 

фарфорової ступки. Після ретельного розтирання та перемішування невелику 

порцію ґрунту (3-5 г) розводять у 8-15 мл стерильного фізіологічного розчину. 

Одержану суспензію після 3-4 год відстоювання при кімнатній температурі 

вводять білим мишам під шкіру правої задньої кінцівки в кількості 1 мл. Перед 

введенням пробірку із суспензією злегка струшують. Кожну пробу перевіряють 

на двох мишах. Водночас проводять контрольний дослід на мишах, яким 

попередньо перед введенням суспензії була введена протиправцева сироватка. 

Загибель першої групи тварин із характерними симптомами та виживання 

контрольних мишей вказує на наявність Clostridium tetanі в об’єктах 
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дослідження. Також проводять посів ґрунтової суспензії в колбу з цукровим 

бульйоном. Далі аналіз здійснюють за загальною методикою визначення 

клостридій.  

Дослідження ґрунту на наявність Clostridium botulinum. Дві наважки 

ґрунту по 20-30 г розтирають у стерильній фарфоровій ступці та вносять у 

колбу з 80-100 мл середовища Кітта-Тароцці. Одну з цих колб із посівами 

ґрунту прогрівають при 80°С протягом 30 хв для знищення неспорових 

мікробів. Обидві колби з посівом (прогріту та непрогріту) ставлять у термостат 

при 37°С. Через 8-14 діб із середовища збагачування проводять висів у 

стовпчик агару чи на чашку з цукровим кров’яним агаром і далі досліджують 

біологічні та антигенні властивості отриманих культур за методами виділення 

клостридій. 

Для виявлення токсину використовують біологічну пробу. Для цього 0,5 

мл рідини, що досліджується, вводять двом мишам під шкіру чи 

внутрішньом’язово. Двом контрольним мишам вводять рідину у суміші з 

протиботулінічною полівалентною сироваткою. Якщо через 1-4 доби дослідні 

миші гинуть, а контрольні залишаються живими, то результати біологічної 

проби на наявність токсину C. botulinum вважаються позитивними.  
 

Контрольні запитання 

1. Назвіть основні джерела мікробної контамінації тваринної і рослинної 

сировини. 

2. Охарактеризуйте мікрофлору повітря, води, ґрунту. 

3. Розшифруйте поняття «колі-титр», «колі-індекс». 

4. Розкрийте суть седиментаційних та аспіраційних методів дослідження 

мікрофлори повітря. 

5. Вкажіть мікроорганізми, що є санітарно-показовими для води, повітря, 

ґрунту. Опишіть алгоритм їх виділення. 
 

 

 

 

 

Лабораторна робота 6 

Тема 6. Санітарно-мікробіологічне дослідження предметів побуту, 

устаткування, дрібного інвентарю 

Мета: оволодіти методами санітарно-мікробіологічного контролю 

предметів побуту, устаткування, дрібного інвентарю 

Матеріали та обладнання: тампони, неіржавіючий металевий трафарет, 

бактеріологічна петля, скельця, пробірки, чашки Петрі, піпетки на 1 мл, 

стерильний посуд для забору води, пробірки із 10 см
3
 стерильної води, 0,5% 

фізіологічний розчин, МПА, середовище Кеслера, середовище Ендо, барвники, 

лабораторна центрифуга (3000 об/хв), світловий мікроскоп 

 

Короткі теоретичні відомості 
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Санітарно-мікробіологічне дослідження предметів побуту, устаткування, 

дрібного інвентарю в цехах, лабораторіях, допоміжних приміщеннях на 

харчових підприємствах, у закладах громадського харчування тощо 

проводиться для контролю за загальним гігієнічним станом і визначення 

фекального забруднення й контамінації патогенними мікроорганізмами об'єктів 

навколишнього середовища як можливих чинників при передачі збудників 

інфекційних хвороб. Біологічна контамінація об'єктів навколишнього 

середовища відбувається постійно. Головним джерелом мікробного 

забруднення є людина: виділення верхніх дихальних шляхів, епідерміс, що 

лущиться, волосся, що містять різноманітну мікрофлору. Забруднення 

патогенними мікроорганізмами різних об'єктів: дрібного інвентарю, 

санітарного одягу, устаткування, посуду тощо – особливо активно й інтенсивно 

відбувається від хворих людей. Патогенні мікроорганізми, що потрапили на 

об'єкти навколишнього середовища, як правило, не розмножуються на них. Такі 

об'єкти служать пасивними посередниками при передачі збудників інфекційних 

захворювань здоровим людям. В основному це збудники кишкових 

захворювань і повітряно-крапельних інфекцій (грип). Можливість зараження 

людини залежить від концентрації мікроорганізмів, їх вірулентності, строків 

виживання на об’єктах навколишнього середовища. Більша частина 

мікроорганізмів гине в перші години перебування на об’єктах навколишнього 

середовища, за винятком тих, які залишаються в складках, тріщинах, западинах, 

де вони менше піддаються висиханню і інсоляції. Довгий час здатні зберігатися 

спороутворювальні мікроорганізми. 

 

Хід роботи 

Контроль апаратів та устаткування 

Контроль проводять безпосередньо після мийки, дезінфекції й 

пропарювання перед початком роботи шляхом висіву відібраних змивів для 

визначення загальної кількості мікроорганізмів в 1 см
3
, а якщо буде потреба – 

на наявність слизеутворювальних бактерій (р. Leuconostoc). На ряді харчових 

підприємств (пивоварних, молочних, хлібопекарських, безалкогольних, 

кондитерських, дріжджевих), а також у закладах громадського харчування 

змиви одночасно досліджують на наявність бактерій групи кишкової палички.  

Змиви роблять за допомогою тампонів, що закріплюють на дерев’яних чи 

металевих стрижнях, кожний окремо опускають у пробірки з 10 см
3
 води або 

фізіологічного розчину й стерилізують при 0,1 МПа протягом 20-30 хв. Змиви з 

великого устаткування й апаратів беруть за допомогою неіржавіючих 

металевих трафаретів із вирізаною серединою (площа вирізу 10, 25 або 100 см
2
) 

чи рамки шаблона, виготовленого з дроту (рис. 1). 

 

    Рис. 1 Шаблон для взяття змивів із певної площі 

 

Перед узяттям проби трафарет змочують спиртом, обпалюють і 

накладають на досліджувану поверхню. Обмежену площу промивають 

змоченим тампоном, після чого тампон опускають у ту ж пробірку, занурюють 
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у воду, що залишилася, або фізіологічний розчин і добре перемішують. 

Висівають 0,1 см
3
 змиву на МПА у чашки Петрі. Визначають загальну кількість 

мікроорганізмів після термостатування при 30°С впродовж 48 год. 

Залишок змивної рідини засівають у пробірки із 5 см
3
 середовища Кеслера 

з поплавцями і витримують у термостаті при 37°С впродовж 18-24 год. За 

наявності процесу бродіння вміст пробірок пересівають на агаризоване 

середовище Ендо для ідентифікації кишкової палички. Отримані результати 

заносять у табл. 6.  

У змивах із стерильного устаткування й апаратів мікроорганізми відсутні. 

У добре вимитих апаратах загальна кількість мікроорганізмів і титр кишкової 

палички не мають перевищувати їхнього вмісту в чистій воді, що надходить на 

мийку. Виявлення бактерій групи кишкової палички в змивах – показник 

незадовільного санітарного стану об’єкта дослідження. 

Таблиця 6 Санітарно-мікробіологічний стан предметів навколишнього 

середовища 
Предмети 

навколишнього 

середовища 

Бродіння на 

середовищі Кеслера 

Ріст на середовищі 

Ендо 

Висновок 

Робоча поверхня 

столів 

   

Поверхня стін    

Змиви з посуду, 

інвентарю 

   

 

Висновок щодо загальної обнасіненості формулюють на підставі 

розрахунків за формулою: М = n·10/S, де М – загальна бактеріальна 

обнасіненість; n – кількість колоній в 1 см
3
 вихідного змиву; 10 – об’єм рідини 

у пробірці, куди робили змив, см
3
, S – площа, з якої зроблено змив, см

2
. 

Розрахувавши загальну обнасіненість об'єкта, заповнюють табл. 7 і 

формулюють висновок про санітарний стан об'єкта. 
 

Таблиця 7 Критерії оцінки предметів навколишнього середовища за 

санітарно-мікробіологічними тестами 
Оцінка об’єкта Загальна мікробна 

обнасіненість, КУО/см
2
 

Висновок 

Добре    

Задовільно   

Незадовільно   

Погано   

 

Контроль трубопроводів, рукавів, шлангів  

Внутрішня поверхня трубопроводів, рукавів, шлангів тощо недоступна для 

взяття змивів за допомогою трафарету. У цьому випадку проводять перевірку 

дослідних об’єктів на наявність мікроорганізмів і визначають колі-титр шляхом 

мікроскопування осаду після центрифугування промивної води та подальшого 

його висіву. У стерильний посуд відбирають зразки води при виході з 

дослідних об'єктів. 10 см
3
 промивної води центрифугують при 1500-2000 об/хв 
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протягом 10 хв. Центрифугат зливають, осад мікроскопіюють. У 10 полях зору 

повинно бути не більше 5-6 клітин. Наявність мікроорганізмів у кожному полі 

зору вказує на незадовільну мийку об’єктів. Надалі для визначення загальної 

кількості мікроорганізмів у дослідному зразку здійснюють висів осаду на МПА. 

Колі-титр визначають методом мембранних фільтрів або бродильних проб. 

Загальна кількість мікроорганізмів і колі-титр промивної води не мають 

відрізнятися від показників води, що застосовується у виробництві. 

Контроль посуду та інвентарю 

Із кожної мийної машини відбирають 5-10 вимитих пляшок і закривають 

стерильними ватяними пробками. У лабораторії їх ретельно ополіскують 100 

см
3
 стерильної води (або фізіологічного розчину), по черзі переливаючи з однієї 

пляшки в іншу, омиваючи всю внутрішню поверхню. З останньої пляшки 

здійснюють висів з метою визначення загальної кількості мікроорганізмів і 

колі-титру. Загальна кількість мікроорганізмів у перерахунку на одну пляшку 

не повинна перевищувати 300 в 1 см
3
 промивної води – не більше, ніж у воді, 

що застосовується для ополіскування пляшок; колі-титр повинен бути не менше 

100. Визначення якості мийки діжок, бідонів, цистерн тощо проводять шляхом 

мікроскопування осаду після центрифугування проби останньої промивної води 

або шляхом її висіву на щільні поживні середовища. Загальна кількість 

мікроорганізмів в 1 см
3
 і колі-титр не мають значно відрізнятися від 

обнасіненості води, що застосовується у виробництві.  

Контроль чистоти виробничих приміщень 

Чистоту стін і підлоги виробничих приміщень контролюють шляхом 

мікроскопування проб, узятих у такий спосіб: зішкрібають частину забрудненої 

поверхні, зішкрібок поміщають у пробірку із стерильною водою, добре 

збовтують, готують препарат і переглядають під мікроскопом після фарбування 

мазків метиленовим синім. Для кількісного обліку мікроорганізмів 

користуються трафаретом і стерильним змоченим ватяним тампоном з 

подальшим висівом на щільні середовища в чашки Петрі.  

Контрольні запитання 

1. Назвіть головне джерело мікробного забруднення предметів побуту, 

устаткування, дрібного інвентарю. 

2. Перелічить чинники, що впливають на строки виживання патогенних і 

умовно-патогенних мікроорганізмів на/в об’єктах навколишнього середовища. 

3. Опишіть алгоритм узяття змивів із поверхні предметів за допомогою 

трафарета. 

4. Охарактеризуйте біологічні властивості бактерій р. Leuconostoc. 

5. Опишіть алгоритм проведення санітарно-мікробіологічного контролю 

предметів побуту, устаткування, дрібного інвентарю. 
 

 

Лабораторна робота 7 

Тема 7. Аналіз мікрофлори виробничого персоналу  

Мета: оволодіти методами аналізу мікрофлори виробничого персоналу 
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Матеріали та обладнання: тампони, скельця, пробірки, чашки Петрі, 

піпетки на 1 мл, стерильний посуд, стерильна вода, 0,5% фізіологічний розчин, 

МПА, середовище Кеслера, середовище Ендо, барвники, світловий мікроскоп 

 

Короткі теоретичні відомості 

Організм дорослої людини заселений значною кількістю різноманітних 

видів мікроорганізмів. Вони містяться на поверхні тіла і в тих порожнинах, які 

мають природний зв’язок із навколишнім середовищем. Мікрофлору тіла 

здорової людини можна умовно розділити на три групи: випадкові 

мікроорганізми (транзиторні), що нездатні до тривалого існування в організмі 

людини і швидко гинуть; постійно існуючі в організмі, корисні для людини 

(здатні розщеплювати і засвоювати поживні речовини, синтезувати вітаміни, 

виступати як антагоністи патогенних мікробів, наприклад біфідобактерії); 

постійно існуючі, але принципово небезпечні для людини, так звані умовно-

патогенні мікроорганізми (проявляють свої хвороботворні властивості при 

зниженні резистентності організму, зміні складу нормальної мікрофлори та 

інших умов). 

У звичайних умовах людина перебуває у стані динамічної рівноваги зі 

своєю нормальною мірофлорою. Симбіотичні відношення між ними склалися і 

закріпилися у процесі тривалого еволюційного розвитку, тому для мікрофлори 

кожної ділянки тіла людини характерна відносна сталість. Зміни фізіологічного 

стану людини призводять до змін якісного складу мікрофлори всіх ділянок тіла. 

Мікрофлора організму дорослої людини формується під впливом 

навколишнього середовища залежно від харчування та інших діючих на 

організм чинників. 

Мікрофлора шкіри людини включає постійну мікрофлору поверхні 

(сарцини, стафілококи, дифтероїди, деякі види стрептококів, грибів) і глибоких 

шарів – волосяних мішечків, просвіту сальних і потових залоз (епідермальні 

стафілококи). Крім аутомікрофлори, на шкірі можуть бути виявлені транзиторні 

мікроорганізми, що швидко зникають під впливом бактерицидних та 

стерилізуючих властивостей шкіри. Велика здатність до самоочищення 

притаманна чисто вимитій шкірі. Аналіз мікрофлори людини (виробничого 

персоналу) проводять методом змиву зі шкіри рук або методом прямого 

відбитку. Зазвичай контролюють чистоту рук і виробничого одягу. 

У дихальні шляхи разом із повітрям потрапляють пилові частинки і 

мікроорганізми, більша кількість яких затримується в носоглотці. Тут 

найчастіше виявляються анаеробні бактероїди, стафілококи, стрептококи, 

пневмококи, нейсерії. 

Мікрофлора шлунково-кишкового тракту найбільш рясна і різноманітна за 

видовим складом. У порожнині рота виявляються понад 100 видів 

мікроорганізмів, що зумовлено найбільш сприятливими умовами існування: 

достатнім рівнем вологості, лужною реакцією середовища, наявністю залишків 

їжі, постійною температурою. Серед них переважають стрептококи, 

лактобактерії, клебсієли, коринебактерії, спірили і спірохети, найпростіші, 

гриби. Найбільш багата і різноманітна мікрофлора товстої кишки: в 1 г фекалій 
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міститься до 250 млрд. мікроорганізмів. Основні представники: неспорові 

грампозитивні (біфідобактерії, лактобактерії, пептококи, коринебактерії) і 

грамнегативні палички, серед яких основне місце займають бактероїди. Значна 

роль у мікрофлорі кишечника належить кишковій паличці. Вона має виражені 

антагоністичні властивості проти патогенних представників родини 

Enterobacteriaceae, стафілококов і грибів роду Candida. До представників 

нормальної мікрофлори кишечника належать: ентерококи, дріжджоподібні 

гриби, спорові анаероби, спірохети, найпростіші, віруси, включаючи фаги. 
 

Хід роботи 

Контроль чистоти рук і одягу 

Чистоту рук перевіряють перед початком виробничого процесу в 

робітників, що мають безпосередній контакт із продукцією або чистим 

устаткуванням. Контроль виконують без попередження. Закріплений на 

дерев'яному стрижні стерильний тампон змочують стерильною водою (або 

фізіологічним розчином) і протирають ним долоні, тильну поверхню рук, під 

нігтями й між пальцями обох рук. Тампон занурюють у ту ж пробірку, у якій 

робили змочування, добре збовтують, відбирають 1 см
3
 і готують розведення 

(1:10 і 1:100). Для визначення загальної кількості мікроорганізмів в 1 см
3
 змиву 

здійснюють висів із розведень на МПА з наступним термостатуванням при 

37°С впродовж 48 год. Залишок змиву разом із тампоном висівають у пробірки 

з 5 см
3
 середовища Кеслера і вирощують протягом 24 год при температурі 

37°С. Далі визначають наявність кишкових паличок за методом бродильних 

проб. Можна застосувати й такий метод: у складені долонями разом кисті рук 

наливають 100 см
3
 стерильної води так, щоб вода добре омила пальці. 

Стерильним тампоном протирають долоні й нігті. Воду збирають у стерильну 

склянку й туди ж кладуть тампон. Змивну воду перемішують і здійснюють 

аналогічні висіви. Чистоту рук оцінюють за кількістю мікроорганізмів в 1 см
3 

змиву в разі відсутності кишкових паличок: 1000 – відмінно, 1000-5000 – добре, 

5000-10000 – задовільно, понад 10000 – погано.  

Для взяття змивів із спецодягу протирають тампоном чотири площі по 25 

см³ з нижньої частини кожного рукава і передньої частини поверхні спецодягу. 

Халати, куртки, фартухи, рукавички із тканини періодично досліджують на 

присутність кишкових паличок шляхом висіву 1 см
3
 змивної води в середовище 

Кеслера. Кишкові палички на чистому спецодязі відсутні. 

 

Контрольні запитання 

1. Розкрийте поняття «нормальної мікрофлори» тіла людини. 

2. Охарактеризуйте якісний та кількісний склад мікрофлори шкіри людини. 

3. Назвіть представників нормальної мікрофлори дихальних шляхів людини. 

4. Опишіть видовий склад мікрофлори ШКТ людини. 

5. Розкрийте суть методів змиву зі шкіри рук та прямого відбитку.  

 
 

Лабораторна робота 8 
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Тема 8. Санітарно-гігієнічний контроль сировини та готової продукції 

основних харчових виробництв  

Мета: оволодіти методами санітарно-бактеріологічного контролю 

сировини і готової харчової продукції 

Матеріали та обладнання: шпателі, скельця, пробірки, чашки Петрі, 

піпетки на 1, 5 і 10 мл, колби на 250 мл, фарфорова ступка із подрібнювачем, 

ваги, стерильна вода, 0,5% фізіологічний розчин, МПА, середовище Кеслера, 

середовище Ендо, сусло-агар, барвники, світловий мікроскоп 

 

Короткі теоретичні відомості 

Безпечність харчових продуктів є важливим питанням, нерозривно 

пов’язаним зі здоров’ям суспільства у всіх країнах світу. Мікроорганізми-

збудники харчових отруєнь зазвичай не спричинюють органолептичних змін 

продукту, тому не можуть бути виявлені за смаком чи запахом готової страви. 

На підприємствах громадського харчування і торгівлі порядок і 

проведення виробничого лабораторного контролю здійснюється відповідно до 

"Методичних вказівок по санітарно-бактеріологічному контролю на 

підприємствах громадського харчування і торгівлі харчовими продуктами". 

Відповідно до цієї інструкції першочерговому контролю підлягають об'єкти 

харчування, на яких приготування харчових продуктів або окремі етапи 

технологічного процесу є найбільш небезпечними в санітарно-

епідеміологічному відношенні, а також підприємства, неблагополучні по 

санітарно-технічному стану. Наприклад, вимагають більшої уваги об'єкти, що 

виробляють кулінарні, кондитерські кремові вироби або інші харчові продукти, 

які особливо швидко псуються (паштети, оселедцеве масло, холодці і т. д.), 

також більш ретельного спостереження вимагають об'єкти, які знаходяться в 

незадовільному санітарно-технічному стані, що утруднює нормальну 

експлуатацію і підтримку належного санітарного режиму на підприємстві 

(неповний набір приміщень, недостатня площа, недолік холодильників, перебої 

з гарячою і холодною водою, погана робота каналізації тощо). У торгівельній 

мережі першочерговому обстеженню, головним чином, підлягають 

спеціалізовані магазини або секції продовольчих магазинів, реалізовуючі 

товари, які швидко псуються (молоко і молочні продукти, м'ясні і рибні 

кулінарні вироби, кремові вироби та ін.). Результати досліджень відображають 

якість харчових продуктів, дозволяючи виявити порушення санітарного стану 

підприємств, виявити потенційно небезпечні точки відносно забруднення 

продукції, дати відповідь на питання щодо причин і джерел забруднення 

продукції, характеризувати рівень санітарної культури персоналу та намітити 

шляхи усунення виявлених недоліків. 

Відповідно до вказаних вище методичних вказівок рекомендована 

кратність відбору проб складає:  

а) у теплу пору року (при температурі зовнішнього повітря 10ºС і більше):  

- благополучні об'єкти – 1 раз на місяць для підприємств громадського 

харчування і 1 раз у 2 місяці для підприємств торгівлі;  
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- епідзначимі (неблагополучні) – 2 рази на місяць для підприємств 

громадського харчування і 1 раз на місяць для підприємств торгівлі; 

б) у холодну пору року (при температурі зовнішнього повітря нижче 10ºС): 

- благополучні об'єкти – 1 раз на 2 місяці для підприємств громадського 

харчування і 1 раз на 4 місяці для підприємств торгівлі; 

- епідзначимі об'єкти – 1 раз на місяць для підприємств громадського 

харчування і 1 раз на 2 місяці для підприємств торгівлі. 

Якщо за результатами бактеріологічних досліджень встановлено, що 

окремі страви, харчові продукти виявляються систематично обнасіненими 

санітарно-показовими мікроорганізмами, то проводять санітарно-

бактеріологічне обстеження виробництва даної страви або продукту по ходу 

технологічного процесу, щоб встановити етап, на якому відбувається 

обнасінення продукту мікрофлорою. Доцільно паралельно з відбором проб 

продуктів на різних етапах технологічного процесу виконувати змиви з 

устаткування, інвентаря і посуду, з яким контактує продукт. 

Для кожного виду харчового продукту існують певні нормативні значення 

вмісту мікроорганізмів, наведені у відповідній нормативній документації 

(ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). Сировину та готові харчові продукти аналізують за 

такими мікробіологічними показниками як наявність БГКП, дріжджів, плісняв, 

загальне мікробне число (ЗМЧ). Визначення мікробного числа є непрямим 

методом і дозволяє зробити висновок про можливе зараження досліджуваного 

об’єкта.  
 

Хід роботи 

Відбір проби 

При відборі проби харчового продукту (сировини) слід дотримуватись 

умов асептики: робоче місце та руки мікробіолога необхідно продезінфікувати 

розчином спирту, при аналізі запакованих виробів поверхню тари чи пакування 

у місці відбору проби також знезаражують. Для відбору необхідної маси 

(об’єму) продукту використовують шпателі та піпетки, відбір та зважування 

проводять у зоні стерильності, що забезпечується полум’ям спиртівок. 

Виконання посіву 

Наважку твердого продукту (10 г) вносять у стерильну ступку і 

подрібнюють за допомогою стерильного пестика. Підготовлену таким чином 

пробу переносять у колбу з 90 см
3
 стерильної водопровідної води. У випадку 

аналізу подрібненого, швидкорозчинного чи рідкого продукту його наважку 

одразу вносять у колбу. Далі готують розведення суспензії, для чого 1 см
3
 

суспензії з колби послідовно переносять у ряд пробірок з 9 см
3
 стерильної 

водопровідної води. Кількість розведень визначається очікуваним вмістом 

мікроорганізмів в 1г продукту таким чином, щоб після культивування на 

щільному поживному середовищі утворилось від 30 до 300 колоній. Наприклад, 

якщо за нормативом МАФАМ допускається не більше 5×10
7
 КУО/г, то висів 0,1 

см
3
 суспензії на МПА слід здійснювати з розведення 1:100000. Очікувана 

кількість колоній, в даному випадку, становить 50. 
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Посів на певні щільні середовища проводять із відповідних розведень. Із 

кожного зразка беруть не менше трьох повторних наважок і кожну висівають не 

менше ніж на три чашки. На поверхню застиглого і підсушеного середовища 

наносять краплю суспензії певного розведення і за допомогою скляного 

шпателя розподіляють її по всій поверхні, дотримуючись правил асептики. 

Засіяні чашки перевертають догори дном і поміщають до термостату. На МПА 

на другу-третю добу інкубації підраховують кількість колоній спорових і 

неспорових форм бактерій, на сусло-агарі на п’яту-сьому добу – колонії грибів і 

дріжджів. 

Обчисливши кількість колоній на всіх паралельних чашках, підраховують 

їх середнє число на одній чашці і потім перераховують для визначення вмісту 

мікроорганізмів у 1 г (см
3
) продукту за формулою: 

 
, 

де а – кількість клітин в 1 г (см
3
) продукту; б – середня кількість колоній на 

чашці; в – кратність розведення, з якого здійснено висів; v – об’єм суспезії 

(см
3
), узятий для посіву. 

Для виявлення БГКП проводять висів суспензії у пробірку із середовищем 

Кеслера, а потім звідти, у разі його зовнішніх змін, – пересів на щільне 

середовище Ендо.  

 

Контрольні запитання 

1. Назвіть мікроорганізмів-збудників харчових отруєнь і токсикоінфекцій. 

2. Наведіть приклади нормативної документації.  

3. Назвіть мікробіологічні показники, за якими аналізують сировину та готові 

харчові продукти. 

4. Розшифруйте абревіатури: МАФАМ, БГКП, ЗМЧ. 

5. Опишіть алгоритм методів санітарно-бактеріологічного контролю сировини і 

готової харчової продукції. 

 

 

 

Лабораторна робота 9 

Тема 9. Ефективність проведення дезінфекційних заходів у лабораторіях 

виробництва харчових продуктів 

Мета роботи: опанувати методи визначення ефективності дії 

дезінфікуючих засобів на тест-культури потенційних контамінантів харчових 

продуктів 

Матеріали та обладнання: колби, пробірки, стерильні піпетки на 1 мл, 

шпателі, трафарети для виконання змивів, фарфорова ступка із подрібнювачем, 

циліндри на нанесення розчинів дезінфектантів, мікроскопи, спиртівки, 

скельця; чашки Петрі, стерильна водопровідна вода; змиті з пробірок тест-

культури мікроорганізмів: Sarcina flava, Escherichia coli, Bacillus subtilis, 

Bacillus mesentericus, Candida tropicalis, Aspergillus niger, Penicillium 

chryzogenum, Fusarium culmorum; МПА, сусло-агар, середовище Кеслера, Ендо, 
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робочі розчини дезінфектантів («Біодез», «Санітарін», перекис водню, етиловий 

спирт) 
 

Короткі теоретичні відомості 

З метою зниження ризику контамінації харчової продукції на 

підприємствах та у закладах громадського харчування проводять профілактичні 

заходи щодо зниження чисельності мікроорганізмів. До профілактичних 

заходів, що знижують кількість мікроорганізмів, відносять: очищення і миття 

обладнання, вологе прибирання приміщень, провітрювання, дотримання умов 

зберігання та переробки сировини, дотримання особистої гігієни персоналом, 

проведення дезінфекції, контроль мікробіологічних показників сировини і 

готової продукції та перевірку ефективності проведених заходів.  

При переробці значних обсягів плодово-овочевої сировини дієвими 

заходами є: систематичне провітрювання сховищ, сортування, своєчасне 

видалення заражених плодів і овочів, утримання у чистоті об’єктів, що 

контактують із харчовою сировиною, дотримання режимів зберігання. При 

переробці молока та м`яса важливим є вхідний контроль сировини та 

визначення сорту чи категорії даної сировини. Після кожного спорожнення 

резервуарів для зберігання молока слід проводити їх санітарну обробку. Для 

дезінфекції (знезаражування) складських приміщень, виробничих ємностей, 

холодильних камер, питної води, устаткування, інвентарю, дезінфекції рук 

тощо використовують антимікробні препарати. З метою уникнення появи 

резистентної мікрофлори рекомендовано почергове застосування 

антимікробних препаратів на основі різних діючих речовин під час проведення 

дезінфекції. 
 

Хід роботи 

Дослідження ефективності дії дезінфікуючих засобів на тест-

культури потенційних контамінантів 

Чашку Петрі з застиглим МПА чи сусло-агаром перевертають догори дном 

і позначають на ній номери дезінфікуючих засобів (за кількістю виданих 

розчинів). Потім кладуть чашку на стіл кришкою догори. Дотримуючись 

правил стерильності наносять піпеткою на поверхню МПА краплю суспензії 

бактерій (на поверхню сусло-агара – дріжджів), ретельно розподіляють її по 

всій поверхні середовища шпателем. За допомогою пінцета встановлюють на 

поверхню середовища циліндри, в кожен із яких піпеткою вносять краплю 

робочого розчину відповідного деззасобу. Циліндри розташовують по колу 

чашки Петрі, на відстані 1-1,5 см один від одного. Після нанесення 

дезінфектантів чашки поміщають до термостату при температурі 37°С. Через 

добу знімають результати дослідження. 

 

Контрольні запитання 

1. Перелічіть основні загальні профілактичні заходи, що запобігають ризику 

контамінації мікроорганізмами харчової продукції на підприємствах та у 

закладах громадського харчування.  
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2. Назвіть потенційних контамінантів харчових продуктів. 

3. Перелічіть основні профілактичні заходи, що запобігають ризику 

контамінації мікроорганізмами різного виду сировини на підприємствах та у 

закладах громадського харчування.  

4. Наведіть сучасну класифікацію дезінфікуючих речовин. 

5. Опишіть алгоритм методу дослідження ефективності дії дезінфікуючих 

засобів на тест-культури потенційних контамінантів харчових продуктів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

 Мета самостійної роботи: сформувати у студентів навички і вміння 

самостійно організовувати і управляти біотехнологічними процесами 

мікробних виробництв харчової промисловості. 

 У результаті виконання самостійної роботи студенти повинні навчитись: 

самостійно планувати і виконувати експериментальні роботи в галузі харчової 

біотехнології, створювати ефективні біотехнологічні процеси отримання 

харчових продуктів, реалізовувати основні принципи біобезпеки при 

виробництві харчових продуктів мікробного походження. Самостійна робота по 

даній дисципліні виконується з метою закріплення знань, які отримують 

студенти при вивченні теоретичного матеріалу і виконанні лабораторних робіт. 

 

 

Загальні відомості про склад самостійної роботи 
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 Самостійна робота здійснюється методом індивідуального вивчення 

кожним студентом певних розділів робочої програми з використанням 

рекомендованої літератури та консультаціями викладача. 

 

1. Виконання завдань, які виносяться на лабораторні заняття, згідно з методичними 

вказівками (Лабораторні роботи №1 - №9). 

 

2. Підготувати доповідь-презентацію на одне із теоретичних питань, яке 

відповідає темам лекцій, але не входять до них: 

Тема 1: Харчові та біологічно активні добавки. 

Тема 2: Основні типи бродіння, які використовуються у харчовій біотехнології: 

спиртове, молочно-кисле, пропіоново-кисле, масляно-кисле. 

Тема 3: Технологія отримання цукру з цукрової тростини. Отримання 

модифікованих крохмалів. 

Тема 4: Отримання безалкогольного пива. 

Тема 5: Класифікація виноградних вин. Хвороби і вади вин. 

Тема 6: Виробництво саке і текіли. 

Тема 7: Технологія карамелі і драже. Технологія мармеладу та пастили. 

Технологія отримання східних солодощів. Технологія отримання 

хлібопекарських дріжджів. Технологія макаронних виробів. Технологія 

рослинних олій та жирів. 

Тема 8: Виробничо-корисні мікроорганізмі і збудники псування молочних 

продуктів. Біохімічні і фізико-хімічні процеси які відбуваються при 

сквашуванні молока, дозріванні молочних продуктів. 

Тема 9: : Виробництво м’ясних консервів. 

Тема 10: Використання відходів рибного виробництва для отримання кормових 

і технічних продуктів. 

Тема 11: Мікроорганізми - збудники псування плодів та овочів. 
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