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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Виконання курсового проекту має на меті збагачення знань студентів,
навчання методам теоретичного аналізу явищ і закономірностей науки,
набуття навичок застосування теоретичних знань до комплексного вирішення
професійних завдань, використання науково-технічної та довідкової
літератури, комп'ютерних технологій. Системою курсових проектів, до якої
входить і курсовий проект з дисципліни «Харчова біотехнологія», студент
готується до виконання випускової кваліфікаційної роботи (дипломного
проекту).
Метою виконання курсового проекту є поглиблення і розширення знань,
одержаних студентами під час вивчення таких фундаментальних,
загальноінженерних та спеціальних дисциплін, як: «Загальна мікробіологія»,
«Біохімічні основи мікробного синтезу», «Загальна біотехнологія», «Основи
наукових досліджень», «Основи проектування біотехнологічних виробництв»,
закріплення уміння працювати з науково-технічною літературою, засвоєння
основних принципів проектування біотехнологічних виробництв.
Основним завданням курсового проекту є створення самостійного
навчального проектного документу, присвяченого розробці основних стадій
виробництва біотехнологічного продукту або удосконаленню системи
мікробіологічного контролю харчового виробництва у відповідності зі
стандартами й нормативними актами щодо випуску біотехнологічної або
харчової продукції.
2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ
Тематика курсових проектів з дисципліни «Харчова біотехнологія»
присвячена проектуванню основних стадій виробництва продукції
біотехнологічних виробництв або удосконаленню мікробіологічного контролю
виробництва харчових продуктів шляхом впровадження у виробництво
елементів НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Приклади тем:
1. Проект виробництва L-проліну в кристалічній формі. Ділянка
післяферментаційних робіт.
2. Проект виробництва кормового пробіотичного препарату на основі
біомаси Bacillus sp. Ділянка післяферментаційних робіт.
3. Проект
удосконалення
системи
мікробіологічного
контролю
виготовлення ряжанки.
4. Проект виробництва бактерійного добрива на основі Bacillus
megaterium var. phosphaticum. Ділянка післяферментаційних робіт.
5. Проект виробництва субстанції антибіотика стрептоміцину. Ділянка
післяферментаційних робіт.
6. Проект удосконалення системи мікробіологічного контролю
виготовлення хліба житнього.
7. Проект виробництва ітаконової кислоти. Ділянка післяферментаційних
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робіт.
8. Проект удосконалення системи
виготовлення шампанських вин.
9. Проект удосконалення системи
виготовлення сиров’ялених ковбас.

мікробіологічного

контролю

мікробіологічного

контролю

3. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ
Теми курсових проектів розробляються професорсько-викладацьким
складом кафедри біотехнології і мікробіології відповідно до науково-дослідної
тематики кафедри й врахуванням сучасного стану біотехнологічних та
харчових виробництв. Як правило, тема курсового проекту з дисципліни
«Харчова біотехнологія» включає елементи теми курсової роботи з
дисципліни «Основи наукових досліджень» та курсового проекту з
дисципліни «Основи проектування біотехнологічних виробництв», які студент
виконував раніше.
Підготовчий етап виконання курсового проекту призначений для
вирішення організаційних питань: уточнення формулювання теми проекту,
проведення організаційних зборів в академічних групах, видача студентам
завдань, складання плану-графіка роботи.
У ході підготовчого етапу студент повинен вивчити літературні дані
стосовно проектування післяферментаційних (основних) процесів, процесів
виділення та очищення готового продукту або проектування системи
удосконалення мікробіологічного контролю харчового виробництва, для чого
необхідно ознайомитися:
- з наявними аналітичними оглядами або добіркою літератури по даному
або аналогічному виробництву;
- з монографіями і з публікаціями із заданої теми у періодичній літературі
за останні 5 років,
- з роботами академічних та галузевих науково-дослідних інститутів,
спрямованими на оптимізацію й удосконалення існуючого технологічного
процесу;
- з досвідом роботи суміжних підприємств, що випускають дану або
аналогічну продукцію.
Робота над курсовим проектом здійснюється студентом згідно
календарного плану відповідно до завдання на курсовий проект. З метою
організації ритмічної роботи студента, у завданні на проект заповнюється
календарний план виконання окремих його етапів. Керівник встановлює
години консультацій для студента на весь період виконання курсового
проекту, на яких обговорюються варіанти виконання розділів проекту, а також
робить критичні зауваження, дає вказівки, поради, побажання щодо роботи
над проектом.
Під час виконання проекту студент знайомиться з правилами підготовки
проектної документації згідно існуючих державних стандартів.
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Оформлення курсового проекту та підготовка до захисту є завершальним
етапом. До захисту допускаються особи, які отримали позитивну оцінку
керівника, зафіксовану на титульному аркуші курсового проекту.
4. ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Зміст, структура, обсяг основної частини пояснювальної записки можуть
змінюватися залежно від виду й специфіки проекту, але в загальному випадку
пояснювальна записка до курсового проекту повинна мати ряд обов’язкових
розділів, розташованих у відповідній послідовності.
Для студентів, які проектують
Для студентів, які проектують
систему удосконалення
біотехнологічне виробництво
мікробіологічного контролю
харчового виробництва
Титульний аркуш
Завдання на проектування
Зміст
Реферат
Перелік умовних позначень (за потреби)
Вступ (актуальність, новизна, тема курсового проекту)
Характеристика кінцевої продукції виробництва
харчового
продукту
із
(опис
цільового
продукту
із (опис
обов’язковим зазначенням якісних і обов’язковим зазначенням якісних і
кількісних мікробіологічних показників)
кількісних показників)
Характеристика біологічного агента Опис типових мікробних контамінантів
харчового виробництва
Обґрунтування вибору технологічної схеми
Обґрунтування та вибір системи
Обґрунтування вибору
мікробіологічного контролю
післяферментаційних процесів
виділення продукту мікробного
синтезу
Технологічна схема процесу одержання
Технологічна та апаратурна схеми
харчового продукту із зазначенням точок
післяферментаційних процесів
мікробіологічного контролю.
виділення продукту мікробного
Схема дерева прийняття рішень згідно
синтезу
НАССР
Специфікація обладнання та
Специфікація точок контролю
контрольно-вимірювальних приладів
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Короткий опис технологічної схеми
одержання харчового продукту.
Опис
запропонованої
системи
мікробіологічного контролю (технічних,
технологічних та організаційних заходів)
щодо ліквідації «вузьких місць» (точок
мікробної контамінації) технологічного
процесу харчового виробництва
Контроль виробництва
(таблиця
точок
контролю
та (методики проведення мікробіологічного
методики контролю стерильності, контролю: визначення титрів цільової
мікробіологічної
чистоти, мікрофлори та кількісного обліку
концентрації цільового продукту, контамінуючої мікрофлори)
(біомаси), титру клітин).
Перелік використаної літератури
Опис післяферментаційних процесів
виділення продукту мікробного
синтезу.

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ КУРСОВОГО
ПРОЕКТУ
5.1. Загальні вимоги
Курсовий проект з дисципліни «Харчова біотехнологія» містить графічну
частину і пояснювальну записку.
Пояснювальна записка є складовою частиною документації курсових
проектів та робіт. Її оформлення має відповідати вимогам ГОСТ 2.105 – 68
«ЕСКД. Общие требования к текстовым документам», ДСТУ 3008 – 95
Документація, Звіти у сфері науки і техніки. К.: Держстандарт України, 1995.
Обсяг пояснювальної записки курсового проекту без урахування додатків,
не повинен перевищувати 30...50 сторінок. У тексті пояснювальної записки
слід обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких були запозичені
матеріали, слід уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.
5.1.1. Титульний аркуш
Титульний аркуш містить назву міністерства й найменування вищого
навчального закладу, в якому виконана робота; назву роботи та шифр
навчальної групи автора, його прізвище, ім'я, по-батькові; посаду, прізвище та
ініціали керівника курсового проекту. Титульний аркуш оформляється згідно
додатку 1.
5.1.2. Завдання на проектування
Завдання на проектування оформлюють у вигляді бланку встановленого
зразка, виданому кафедрою (додаток 2). Його підписують виконавець проекту,
і керівник проекту.
Завдання на проектування заповнюється студентом разом з викладачем –
керівником проекту. До складу завдання курсового проекту входять: повна
назва теми проекту, терміни виконання, вихідні дані проекту, перелік
необхідних розрахунків, креслень.
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У завданні керівником проекту вказується проектна річна потужність
виробництва цільового продукту, втрати по стадіях.
5.1.3. Реферат
Реферат являє собою скорочене викладення суті курсового проекту. У
рефераті наводять:
- тему курсового проекту;
- кількість сторінок пояснювальної записки, а також кількість рисунків,
таблиць і бібліографічних найменувань;
- кількість і формат аркушів графічної частини проекту;
- завдання й мету роботи;
- стислий опис ходу проведення роботи та одержаних результатів;
- ключові слова (для інформаційно-пошукових систем);
Орієнтовний обсяг реферату приблизно 0,5 аркушу формату А-4.
Приклад оформлення реферату наведений у додатку 3.
5.1.4. Зміст
Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та
номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів. Вступ,
висновки та список літератури не нумерують, інші розділи мають наскрізну
нумерацію. Приклад написання змісту наведено у додатку 4.
5.1.5. Перелік умовних позначень
Якщо у курсовому проекті використано специфічну термінологію, нові
символи, позначення, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого
списку, який розміщують перед вступом.
Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за алфавітом наводять
позначення (скорочення), а справа – їх детальну розшифровку.
Приклад написання переліку позначень наведено у додатку 5.
5.2. Рекомендації до виконання розділів курсового проекту
5.2.1. Вступ
Вступ повинен бути коротким (1-3 сторінки) і чітким. Його не слід
перевантажувати загальними фразами. Коротко викладають оцінку сучасного
стану розвитку біотехнології, відзначаючи можливості практичного
розв’язання задачі, прогалини знань, що існують в даній галузі, світові
тенденції виробництва біотехнологічної та харчової продукції.
На підставі аналізу чинних класифікацій біотехнологічних виробництв
визначають технологічні особливості обраної технології.
Визначають актуальність даного проекту у розв’язанні існуючого
(поставленого) завдання для розвитку промисловості України.
Визначають новизну запропонованих технологічних рішень. Новизна
проекту являє собою суттєві технологічні зміни технології порівняно з
технологією базовою (існуючою).
Новизною технологічної розробки може бути визнана зміна
технологічних прийомів (способів виробництва), що сприяють інтенсифікації
процесів виділення, очищення та концентрування кінцевого продукту:
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застосування сучасних способів удосконалення процесів розчинення,
фільтрування, сучасні способи сушіння. Новизною проекту може бути
реалізація стандартів якості – ISO, НАССР, GHP, показана на конкретних
прикладах.
У вступі студентам, які проектують систему удосконалення
мікробіологічного контролю харчового виробництва, треба навести
інформацію про основні властивості цільового харчового продукту, який буде
вироблятись на підприємстві.
У розділі коротко викладають світові тенденції виробництва харчової
продукції з використанням досягнень біотехнології, дають оцінку сучасного
стану розвитку цільового харчового виробництва, відзначають можливості
практичного розв’язання задачі покращення контролю виробництва, що
існують у даній галузі, акцентувавши увагу на забезпеченні якості продукції за
мікробіологічними показниками; зазначають опис проблем виробництва та
варіанти вирішення проблеми існуючими методами. Обов’язково наводять
пропозиції щодо розроблення (удосконалення) системи мікробіологічного
контролю, її:
- актуальність;
- новизну.
Закінчується вступ висновками стосовно вибраної мети проектування.
Обсяг вступу 3 – 4 сторінки.
Розділ “Вступ” не нумерується.
5.2.2. Характеристика кінцевої продукції виробництва
Характеристика кінцевої продукції виробництва відповідно до чинних
стандартів є відправною точкою розроблення технології навчального проекту.
Характеристика готової продукції приймається за основу при обґрунтуванні
вибору післяферментаційних процесів технологічної схеми.
Виробництво біотехнологічної продукції забезпечується організацією
технологічного
процесу
відповідно
до
нормативно-технологічної
документації.
1. Характеристика кінцевої продукції виробництва (в загальному вигляді)
містить назву препарату (продукції) відповідно до затвердженого на цей
продукт нормативно-технічного документа – ДСТУ, ГОСТ, ОСТ, ГСТУ, ТУ.
2. Коротке викладення способу отримання продукту з визначенням
продуцента біологічно активної речовини, способу культивування, методів
виділення та очищення.
3. Кількісний і якісний склад кінцевої продукції виробництва: масова
частка діючих та допоміжних речовин.
4. Основне призначення продукції, що охоплює:
категорію продукції (харчовий продукт або ветеринарний препарат,
проміжний продукт, харчова домішка, державний стандартний зразок тощо);
характеристику і галузь використання препарату в харчовій
промисловості, медицині, сільському господарстві.
5. Особливі властивості (специфікації якості):
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фізико-хімічні показники (вміст, активність біологічно активних речовин,
вологість, гранулометричний склад, колір), термін придатності;
особливі заходи під час зберігання та транспортування (термін зберігання,
температура зберігання, вологість, вплив сонячного світла та ін.);
характеристика упаковки;
методи контролю специфікацій якості.
6. Нормативні вимоги до упаковки, маркування, транспортування,
зберігання та терміну придатності препарату (продукції).
7. Опис продукції. Необхідно скласти повний опис продукту з
відповідними даними щодо його безпечності, який включає: склад,
фізичну/хімічну будову (в тому числі значення водної активності Aв (див.
табл. 5.1, 5.2), кислотності pН (див. табл. 5.3) та ін.), мікроцидну/статичну
обробку (теплове оброблення, заморожування, засолювання, копчення,
заквашування), пакування, термін і умови зберігання та спосіб реалізації.
Таблиця 5.1
Співвідношення між значенням Ав і концентрацією солі в розчині
Значення Aв

Концентрація
NaCl, %
0,9
1,7
3,5
7,0
10,0

0,995
0,990
0,980
0,960
0,940

Значення Aв
0,92
0,90
0,88
0,86

Концентрація
NaCl, %
13
16
19
22
Таблиця 5.2

Значення Ав для деяких харчових продуктів
Продукт
Свіжі фрукти та
овочі
Свіжа свійська
птиця та
морепродукти
Свіже м’ясо
Яйця

Значення Ав

Продукт

Значення Ав

> 0,97

Фруктове желе

0,75–0,80

> 0,98

Желатин

0,82–0,94

> 0,95
0,97

0,80–0,87
0,67–0,87

0,54–0,75
0,51–0,89
0,60–0,65

Хліб

0,95–0,96

Сир (майже всі
сорти)
Сир Пармезан
В’ялене м’ясо

0,91–1,00

Рис
Пшеничне
борошно
Крекер, галети,
вафлі, шоколад
Мед

0,68–0,76
0,87–0,95

Сухі фрукти
Карамель

< 0,6
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Здобні
хлібопекарські
вироби (бісквіти
та бісквітні
торти)
Горіхи

0,90–0,94

0,66–0,84

Кекси, пряники,
торти та тістечка,
цукерки з
желейними
корпусами
Зернові
Цукор

0,60–0,90

0,10–0,20
0,10

Таблиця 5.3
Приблизні значення рН для деяких харчових продуктів
МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ
М’ЯСО
Вершки
6,5
Яловичина (мелена)
5,1 – 6,2
Молоко
6,3 – 6,5
Курчата
6,2 – 6,4
Масло
6,1 – 6,4
Шинка
5,9 – 6,1
Сир
4,9 – 5,9
Встановлюючи призначення продукту, слід виходити з передбачуваного
його вживання кінцевим користувачем чи споживачем. У спеціальних
випадках потрібно враховувати вразливі групи населення, яких це стосується,
наприклад, харчування в спеціальних закладах тощо.
5.2.3. Характеристика біологічного агента (біологічних агентів)
В цьому розділі проекту наводять сукупність морфолого-культуральних
та фізіолого-біохімічних ознак біологічного агента. Наприклад, для
прокаріотів морфолого-культуральними ознаками є морфологія клітини (коки,
палички, спірили, розміщення клітин – поодиноко чи в агрегатах), наявність
ендоспор, капсули, джгутиків, їх розміщення, відношення до фарбування за
Грамом; а також характер росту на агаризованих (характеристика колоній) та
в рідких поживних середовищах.
Наводять особливості складу мембранних ліпідів та зовнішньої мембрани
(у грамнегативних бактерій), цитохромний склад клітини та ін. Для еукаріотів
необхідно вказати особливості статевого та безстатевого розмноження.
Фізіолого-біохімічні (або просто фізіологічні) ознаки – відношення до
кисню, яким чином одержують енергію, залежність росту від температури, рН,
асиміляція різних поживних речовин (джерел вуглецю, азоту та ін.), тип
живлення, потреба в додаткових факторах росту, відношення до антибіотиків
та ін.
Обов’язково треба навести таксономічний статус біологічного агента
згідно з фенотиповою та філогенетичною систематикою. Наприклад, для
бактерій слід вказати їх положення згідно з ІХ виданням Керівництва Бергі з
систематики бактерій: відділ, клас, порядок, родина, рід (фенотипова
систематика), а також положення згідно з книгою “Prokaryotes” (1999 – 2001
рр., філогенетична класифікація). Для дріжджів треба вказати їх положення у
класифікації Крегер-ван Рій (1984 р.), а також у філогенетичній класифікації
Куртцмана (1998 – 2000 р.). Для грибів необхідно вказати їх положення згідно
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з систематикою 70 – 80-х років XX ст., а також однією з сучасних систематик
– Хоуксворта (1995 р.), Маргеліс та Шварц (1997 р.), Кавалір – Сміта (1998 р.).
У цьому розділі необхідно навести схему біосинтезу цільового продукту,
починаючи з реакцій метаболізму ростового субстрату (джерела вуглецю та
енергії в середовищі культивування). Бажано вказати, які ферменти
здійснюють ті чи інші перетворення, Обов’язково треба навести ключові
ферменти катаболізму ростового субстрату. Складаючи схему біосинтезу,
потрібно враховувати конкретні шляхи катаболізму певного субстрату, які
функціонують в клітинах даного біологічного агента. Так, якщо біологічним
агентом є Bacillus subtilis, а ростовим субстратом – глюкоза, то слід мати на
увазі, що катаболізм глюкози у даних бактерій здійснюється за шляхом
Ембдена – Мейєргофа – Парнаса.
При проектуванні системи удосконалення мікробіологічного
контролю харчового виробництва слід звернути увагу на біологічні
небезпечні чинники.
З трьох основних типів небезпек (біологічної, хімічної та фізичної) —
найбільш загрозливою для безпечності харчових продуктів є мікробіологічна.
Певні мікроорганізми використовують під час виробництва харчових
продуктів для забезпечення спеціальної функції, наприклад, ферментації, і
тому вони є корисними для одержання продуктів. Інші мікроорганізми
спричинюють псування харчових продуктів, роблячи їх непридатними для
споживання людиною. Патогенні мікроорганізми можуть стати джерелом
захворювання людини.
Приклади біологічних небезпечних чинників
Бактерії (спороутворювальні)
Бактерії (неспороутворювальні)
Патогенні

Clostridium botulinum
Clostridium perfringens
Bacillus cereus
Brucella abortis
Brucella suis
Campylobacter spp.
Escherichia coli (E. coli 0157:1-17,
EHEC, EIEC, ETEC, EPEC)
Listeria monocytogenes
Salmonella spp. (S. typhimurium,
S. enteriditis)
Shigella (S. dysenteriae)
Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
Vibrio cholerae
Vibrio parahaemolyitcus
Vibrio vulnificus
Yersinia enterocolitica
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Віруси

Hepatitis A and E
Norwalk virus group
Rotavirus

Простіші та паразити

Cryptosporidium parvum
Diphyllobothrium latum
Entamoeba histolytica
Giardia lamblia
Ascaris lumbricoides
Taenia solium
Taenia saginata
Trichinella spiralis

Біологічними небезпечними чинниками, що спричинюють захворювання
через харчові продукти, є бактерії, віруси та паразити. Переважна більшість
цих організмів потрапляє у харчові продукти з оточуючого середовища в
процесі виробництва. Джерелами контамінації може бути як сировина, що
використовується у технологічному процесі, так і обслуговуючий персонал.
Переважна більшість небажаних ефектів псування продуктів зумовлена
специфічними властивостями продуктів метаболізму мікроорганізмів.
Початковою стадією псування є реакції, що каталізуються ферментами, які
продукують мікроорганізми.
При зберіганні продуктів в умовах, що не відповідають вимогам,
виникають зміни, які не лише знижують якість продукту, але й можуть
викликати харчові отруєння, дисбактеріоз, алергічні реакції, порушення
обміну речовин і роблять продукти харчування непридатними до вживання.
Тому в процесі технологічного виробництва продуктів харчування
використовують різноманітні засоби та методи, що запобігають доступу
мікроорганізмів до продукту.
Кількість мікроорганізмів у кінцевому продукті може бути зведена до
мінімуму завдяки відповідному контролю за дотримання правил поводження
та методів зберігання (гігієни, температурного режиму, тривалості зберігання).
У даному розділі слід навести чинники, які можуть призводити до
інтенсивного розвитку мікробних контамінантів та псування готового
продукту. Зокрема, чинники можуть бути пов’язані з характеристиками
харчового продукту (внутрішні) або з навколишнім середовище, в якому
знаходиться продукт (зовнішні). Внутрішніми чинниками є водна активність
(Ав), кислотність (рН), окисно-відновний потенціал (Eh), хімічний склад
продукту, присутність природних антимікробних речовин, та ін.
Із зовнішніх чинників найважливішими є вологість і температура.
Відносна вологість безпосередньо впливає на водну активність Ав харчових
продуктів. Наприклад, якщо харчовий продукт з низькою водною активністю
зберігається в середовищі з високою відносною вологістю, то значення Ав
такого продукту збільшиться, що може спричинити його псування
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мікроорганізмами. Слід оцінити важливість комбінації відносної вологості та
температури, тобто чим вища температура зберігання харчового продукту, тим
нижчою повинна бути відносна вологість і навпаки.
У даному підрозділі необхідно навести характеристику біологічних
чинників, які можуть призвести до тих чи інших видів кінцевого продукту.
Необхідно вказати оптимальні умови дотримання санітарних норм під час
ведення технологічного процесу з метою унеможливлення контамінації на всіх
стадіях виробництва. Зазначити вимоги щодо зберігання готового продукту.
5.2.4. Обґрунтування вибору післяферментаційних процесів
виділення продукту мікробного синтезу
У цьому розділі необхідно навести опис способів і технологій, які
традиційно використовуються у виробництві для післяферментаційного
виділення і концентрування цільового продукту, супроводжуючи викладення
ілюстраціями переважно у вигляді ескізних схем і аналізом переваг та
можливих недоліків за інших рівних умов їхнього функціонування. Далі
необхідно проаналізувати новітні досягнення в області реалізації
післяферментаційних стадій: відобразити відомості про нові технологічні
прийоми й прогресивні методи обробки культуральної рідини у ході
виробництва заданого або аналогічного виду продукції. Інформація повинна
бути представлена лаконічно, переважно у вигляді таблиць, схем з
посиланнями на інформаційні джерела (науково-технічні публікації в
галузевих журналах і патентній документації) і закінчуватися висновками
щодо сучасного стану, існуючих проблем та напрямків вирішення конкретних
технологічних завдань для реалізації післяферментаційних процесів.
На підставі порівняльного аналізу необхідно зазначити переваги
обраного для проектування варіанта реалізації стадій виділення і
концентрування цільового продукту й нового технічного рішення з
обґрунтуванням можливих позитивних результатів: менша енерго- та
матеріалоємність; скорочення кількості операцій та (або) їх тривалості;
проведення процесів за м¢яких умов (без підвищення температури, тиску)
тощо.
У курсовому проекті студенти, які проектують систему
удосконалення мікробіологічного контролю харчового виробництва,
обґрунтовують та вибирають систему мікробіологічного контролю.
У цьому розділі необхідно навести:
- опис існуючих систем мікробіологічного контролю (технічних,
технологічних та організаційних заходів) щодо ліквідації «вузьких місць» у
тому числі точок мікробної контамінації;
- обґрунтування та вибір засобів асептики та дезінфекції (а також правил
їх використання) для підготовки персоналу та приміщень;
- обґрунтування та вибір способів стерилізації (режими та час) для
підготовки: технологічного повітря; обладнання; сировини;
- опис наявної системи мікробіологічного контролю на вибраному
харчовому виробництві з характеристикою недоліків.
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- перелік пропозицій щодо розробки та впровадження системи
мікробіологічного контролю на вибраному харчовому виробництві на підставі
вимог НАССР, GНP.
- можливий ефект від впровадження
розробленої системи
мікробіологічного контролю (зниження % втрат від мікробної контамінації,
соціальний ефект від покращення якості продукції, підвищення
конкурентноздатності готової продукції на ринку тощо).
Граничні значення повинні, за можливості, встановлюватися і
обґрунтовуватися для кожної критичної точки контролю. У деяких випадках
на конкретному етапі може бути встановлено відразу декілька граничних
значень. Загальноприйняті критерії включають вимірювання температури,
часу, вологості, кислотності pН, водної активності Aв, присутності хлору і
визначення
органолептичних
характеристик
продукту,
наприклад,
зовнішнього вигляду і структури.
5.2.5. Технологічна схема виробництва
У даному розділі пояснювальної записки наводять посилання на
технологічну схему виробництва, представлену у вигляді креслення у
графічній частині проекту.
Принципи побудови технологічної схеми визначені відповідними
документами галузі.
Для вибору послідовності стадій слід керуватися інформацією, наведеною
у розділі «Обгрунтування вибору післяферментаційних процесів виділення
продукту мікробного синтезу» та загальним виглядом технологічної схеми
біотехнологічного виробництва (див. додаток 17).
Для біотехнологічних виробництв до ДР 1 “Санітарна підготовка
виробництва” в загальному вигляді відносять роботи із забезпечення
належного санітарного стану всіх учасників виробничого процесу (персоналу,
приміщень, обладнання):
санітарна підготовка персоналу охоплює підготовку одягу, перевірку
санітарного стану персоналу, навчання основам санітарії;
підготовка приміщень включає в себе підготовку мийних та
дезинфікуючих речовин, щоденне та генеральне прибирання виробничих
приміщень;
підготовка обладнання та комунікацій складається із підготовки розчинів
мийних та дезинфікуючих речовин для оброблення обладнання та
комунікацій, миття, дезинфекції, ополіскування, перевірки на герметичність,
стерилізації та ін.
Якщо допоміжні роботи (розчинення та сушіння сировини, приготування
розчинів потрібної концентрації тощо) здійснюють в окремому обладнанні для
однієї стадії основного технологічного процесу, то такі допоміжні роботи
включають до цієї стадії основного технологічного процесу. Якщо допоміжні
роботи здійснюють в окремому обладнанні для кількох стадій одного або для
кількох виробництв, їх виокремлюють у самостійні стадії допоміжних робіт
(наприклад, підготовка аераційного повітря, підготовка стерильного
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поживного середовища, підготовка розчину кислот або лугів з потрібною
концентрацією для підтримки заданого значення рН в процесі біосинтезу).
Роботи основного технологічного процесу (роботи блоку технологічного
процесу) охоплюють:
підготовку посівного матеріалу;
проведення виробничого біосинтезу;
Якщо перероблення відходів або їх знешкодження здійснюють як
самостійні роботи, на технологічній схемі стрілкою позначають напрямок
подавання відходів на перероблення (знешкодження).
Для харчових виробництв
Студенти, які проектують удосконалення системи мікробіологічного
контролю, будують блок-схему виробничого процесу одержання цільового
харчового продукту. Блок-схема виробничого процесу повинна відображати
всі етапи технологічного процесу виробництва конкретного харчового
продукту (див. додаток 15). Та сама блок-схема може використовуватися для
декількох продуктів, що виробляються за подібними технологічними етапами.
У випадку застосування НАССР до конкретної технологічної операції слід
звертати увагу на попередній і наступний щодо цієї операції етапи. Одночасно
складають перелік усіх небезпечних чинників, появу яких, як передбачається,
можна очікувати на кожному етапі згідно зі сферою застосування від
первинного виробництва, перероблення, виготовлення, реалізації і до
кінцевого споживання.
Потім проводиться аналіз небезпечних чинників, відбираючи з них ті,
усунення чи зниження дії яких до допустимого рівня є суттєвим для
виробництва безпечного продукту.
У процесі аналізу небезпечних чинників, за можливості, слід брати до
уваги:
• передбачувану наявність небезпечних чинників і важкість їхнього
негативного впливу на здоров’я людини;
• якісну і (або) кількісну оцінку наявності небезпечних чинників;
• виживання або розмноження розглянутих мікроорганізмів;
• умови, що приводять до вищезгаданого.
Слід розглянути, які контрольні заходи, якщо вони існують, застосовні до
кожного з цих небезпечних чинників.
Для контролю певного небезпечного чинника (чинників) може
вимагатися понад один контрольний захід і більш ніж один небезпечний
чинник може контролюватися певним контрольним заходом.
Для одного і того ж небезпечного чинника можуть бути задіяними
декілька критичних точок контролю (КТК), в яких здійснюється контроль. Для
спрощення визначення КТК у системі HACCP може застосовуватися «дерево
рішень» (додаток 15), що відбиває логічний підхід. Ним слід керуватися для
визначення критичних точок контролю. Проте дерево рішень не можна
застосовувати до всіх ситуацій. Можливі й інші підходи. У випадку виявлення
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небезпечного чинника на етапі, де з міркувань безпеки контроль необхідний, а
контрольні заходи відсутні на цьому чи іншому етапі, у даний продукт або
технологічний процес на цьому чи попередньому етапі потрібно внести зміни
для запровадження контрольних заходів.
5.2.6. Апаратурна схема виробництва
У даному розділі пояснювальної записки наводять посилання на
апаратурну схему виробництва, яка представляє собою графічну частину
проекту і представлена у вигляді креслення, і яке розміщують у додатках до
пояснювальної записки.
5.2.7. Специфікація обладнання та контрольно-вимірювальних
приладів
Апаратурну схему обов’язково супроводжує відомість специфікацій
обладнання, контрольно-вимірювальних приладів та систем автоматизації з їх
технічними характеристиками, яку виконують за формою 1 ГОСТ 21.104 – 79
(табл. 5.4).
Таблиця 5.4

Позиція
1

Специфікація обладнання
та контрольно-вимірювальних приладів
Позначка
Найменування
Кількість Маса
2
3
4
5

Примітка
6

У колонці 1 наводять індекс та номер технологічного обладнання,
контрольно-вимірювальних приладів за апаратурною схемою. Нумерація
обладнання повинна бути наскрізна і починатись з першого номера на
апаратурній схемі та відповідати стадіям на технологічній схемі.
У колонці 2 зазначають: для стандартного обладнання та приладів –
позначення нормативно-технічної документації, тип, марку та шифр; для
нестандартного – номер креслення, імпортного – марку, шифр, які
відповідають чинному нормативно-технічному документу. Якщо в
апаратурній схемі наведено кілька одиниць однакового обладнання та
контрольно-вимірювальних приладів, то у колонках 2, 3, 6 їх описують лише
одноразово із зазначенням кількості одиниць у колонці 4 та всіх індексів і
номерів за схемою у колонці 1.
У колонці 3 наводять коротку технічну характеристику обладнання та
контрольно-вимірювальних приладів. Для окремих груп обладнання та
приладів рекомендовано наводити такі відомості: для сховищ-збірників і
мірників – місткість, спосіб наповнення продуктом (заливання, заповнення під
вакуумом, закачування насосом тощо), спосіб передавання продукту в інший
апарат (спуск самопливом, перетискання стиснутим повітрям тощо); якщо
посудини працюють під тиском, зазначають робочий тиск, тип оглядового або
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вимірювального пристрою.
Якщо для вимірювання рідин, що надходять в апарат, замість мірника
використовують автоматичний пристрій, змонтований безпосередньо на
трубопроводі, то у характеристиці такого пристрою наводять його
продуктивність та габаритні розміри;
для випарних апаратів – тип апарату (особливості конструкції), робочий
тиск, місткість;
для апаратів безперервної дії – продуктивність, спосіб нагрівання або
охолодження із зазначенням площі поверхні теплообміну або способу
вимірювання температури, тип та частоту обертання мішалки, пристрою для
завантаження, розвантаження, огляду, габаритні розміри;
для теплообмінників (нагрівачів та холодильників) – тип конструкції
(змійовиковий, трубчастий, «труба у трубі», пластинчатий тощо), площу
поверхні теплообміну, габаритні розміри;
для фільтрувальної апаратури – конструкцію фільтру, фільтрувальний
матеріал, площу фільтрувальної поверхні, максимальну масу (місткість)
відфільтрованого продукту (осаду), продуктивність для фільтрів безперервної
дії;
для ректифікаційних колон – тип конструкції (тарілчасті, насадкові,
ротаційні тощо, періодичної чи безперервної дії), висоту, діаметр, кількість та
форму тарілок та тарілчастих колон; діаметр, висоту, спосіб формування
плівки, площі поверхні теплообміну, робочий тиск;
для сушарок – тип конструкції (камерна, валкова, вакуумна, з
псевдокиплячим шаром, розпилювальна тощо), спосіб нагрівання та площа
поверхні нагрівання, спосіб завантаження та вивантаження, габаритні розміри;
для розмелювального обладнання – конструкцію, продуктивність, спосіб
завантаження та вивантаження, габаритні розміри; пристрій для попередження
пиловиділення, споживану потужність та частоту обертання;
для допоміжного стандартного обладнання – компресорів, повітродувок,
насосів для транспортування продукту, вакуумних насосів, обладнання
холодильних установок – продуктивність, споживану потужність, частоту
обертання;
для контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів – тип
регулювання,
діапазон
вимірювань,
клас
точності,
особливості
конструктивного виконання та роботи приладу;
для транспортних пристосувань – конструкцію, продуктивність,
потужність двигуна;
для електричних та електрифікованих апаратів і приладів, які
встановлюються в блоках усіх категорій вибухонебезпеки, у колонці 3
необхідно додатково зазначати виконання виробу щодо вибухозахисту. У
колонці 6 зазначають категорію вибухонебезпеки технологічних апаратів, яка
вважається такою ж, як і категорія того технологічного блоку, до складу якого
входить даний апарат. Для апаратів, які підлягають контролю Держнагляду за
охороною праці, у колонці 6 зазначають також реєстраційний номер апарату.
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Комплектні технологічні лінії, установки, наприклад для ректифікації,
молекулярної дистиляції, вакуум-випарювання, знесолення води тощо,
подають в одній позиції з наступним переліком назв комплектуючих виробів,
які входять до цієї установки.
Для обладнання та приладів у колонці 6 зазначають матеріал робочої зони
обладнання та приладу (датчика), тобто тих частин обладнання та приладу,
які мають безпосередній контакт з речовинами, реакційними масами або
продуктами, що виділяються у процесі виробництва. Якщо у робочій зоні
використовують антикорозійний захист, подають коротку характеристику
цього захисту.
У колонці 3 також наводять назву заводу, фірми, країни – виробника
обладнання та назву підприємства – розробника нестандартизованого
обладнання.
На апаратурній схемі також мають бути відображені сигналізатори, які
сповіщають про нерегламентовану зміну технологічних параметрів, що
можуть призвести до аварійних ситуацій; сигналізатори довибухонебезпечних
концентрацій, газоаналізатори ГДК.
Обладнання і контрольно-вимірювальні прилади нумерують і
відображають у послідовності виконання технологічного процесу; нумерація
обладнання і контрольно-вимірювальних приладів на апаратурній схемі та
специфікації повинні співпадати.
Все обладнання на схемі нумерують, використовуючи літерні позначки
типу обладнання (індексу) із додаванням арабської цифри, яка позначає
порядковий номер на схемі. Умовні позначки обладнання та приладів повинні
відповідати стандартам Єдиної системи конструкторської документації
(ЄСКД), ОСТ 64 – 043 – 87 та ГОСТ 21.404 – 85. У разі відсутності
стандартної
умовної
графічної
позначки
будь-якого
обладнання
використовують довільну позначку, по можливості із зазначенням
конструктивних особливостей виробу.
Зразок оформлення специфікації наведено у додатку 14.
5.2.8. Викладення технологічного процесу
Загальні вимоги.
У попередніх розділах було показано, які стадії входять до
післяферментаційного технологічного процесу. В цьому розділі викладають,
як здійснюються ці стадії.
Процес викладають стисло і чітко, послідовно за стадіями з урахуванням
проведення стадій та операцій згідно із технологічною та апаратурною
схемами виробництва, викладають зміст та умови проведення технологічних
операцій. Назви стадій та операцій з технологічної схеми є заголовками
розділу “Викладення технологічного процесу”.
Під час викладення технологічного процесу наводять умови його
проведення, теплові ефекти, температуру, тиск, об’ємні швидкості, рецептури
тощо.
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Викладаючи
технологічний
процес
наводять
номер
позиції
технологічного обладнання, за допомогою якого він здійснюється. Номер
позиції технологічного обладнання, на який посилаються при описі відповідної
стадії, повинен повністю співпадати з таким, що представлений на
апаратурній схемі та у специфікації обладнання. Опис технологічного
обладнання включає в себе інформацію про місткість обладнання,
конструкцію перемішуючого пристрою, швидкість обертання вала
перемішуючого пристрою, поверхню теплообміну, подачу теплоносія,
коефіцієнт заповнення апарата та ін.
На початку опису технологічного процесу по кожній стадії в таблиці
наводять відомості про модифікації та кількості (маси, об’єми, кг/моль)
використаних та отриманих у виробництві сировини, напівпродуктів,
матеріалів, відходів, втрат готового продукту. Для навчального проекту ці
розрахунки наводять в продуктовому розрахунку.
Стадії технологічного процесу мають наскрізну нумерацію, незалежно від
індексу "ДР", "ТП", "ПМВ". Технологічні роботи за стадіями описують
послідовно по кожній операції. Тексти опису стадії та операції повинні мати
заголовки, які відповідають їх назвам на технологічній схемі виробництва.
Технологічний процес ділянки післяферментаційних робіт описують в
такій послідовності:
1) санітарна підготовка виробництва (за необхідності);
2) підготовка сировини (за необхідності);
3) огляд та підготовка обладнання перед використанням;
4) завантаження сировини та напівпродуктів;
5) ведення технологічних робіт та їх контроль;
6) розвантаження та передавання на подальше оброблення продуктів
(напівпродуктів, відходів);
7) пакування, маркування готового продукту. Незалежно від виробництва
потрібно виділяти стадію допоміжних робіт.
До основних стадій виробництва належать роботи, пов’язані з
безпосереднім отриманням біологічно активних речовин з культуральної
рідини після ферментації.
Опис підготовчих робіт санітарного призначення наводять у тому
випадку, коли існує специфіка підготовки до роботи обладнання для
післяферментаційних операцій. Інакше, опис санітарної підготовки можна
опустити (кінцеве рішення приймає керівник проекту). Те саме стосується і
опису операцій підготовки сировини.
Викладення основних стадій технологічного процесу починають зі стадії
ТП «Зберігання культуральної рідини».
Наводячи порядок та умови ведення технологічних робіт, подають опис з
початку до кінцевого моменту з зазначенням усіх технологічних показників.
Завершення операції фіксують технологічними показниками, часом операції;
засоби контролю наводять разом з описом робіт, оптимальним та гранично
можливими параметрами. Наводять час, місце та порядок відбору проб, місця
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відбору проб та категорії контролю (Кт – технологічний, Кх – хімічний, Км –
контроль мікробіологічний) на апаратурній та технологічній схемах.
Описуючи порядок завантаження сировини позначають кількість
завантажень, засоби та умови завантаження (через який дозувальний пристрій,
у який час, інтервал температур, з перемішуванням та ін.).
Опис післяферментаційних процесів виділення продукту мікробного
синтезу.
Вихідним матеріалом для виділення продуктів біосинтезу є
культуральна рідина. Незалежно від типу біосинтезу (позаклітинна чи
внутрішньоклітинна локалізація продукту) першою стадією підготовки
культуральної рідини для подальшої переробки є, як правило, відокремлення
біомаси. Для фракціонування на біомасу та рідинну частину (фугат),
використовують такі процеси, як: сепарація, фільтрація, флотація, осадження
або поєднання декількох з них .
Описуючи стадію відокремлення біомаси, необхідно зазначити параметри
процесу(ів): температуру, тривалість, кінцеві показники, яким повинна
відповідати біомаса (фугат), особливості роботи обладнання (швидкість
обертання валу сепаратора, тип фільтрувальної перегородки та робочий тиск
фільтра, тощо.
Виділення цільового продукту з біомаси. Якщо цільові продукти
містяться в біомасі (внутрішньоклітинні метаболіти), необхідною
технологічною операцією є дезінтеграція . Методи дезінтеграції мікробних
клітин: фізичні або механічні (використовуються балістичні дезінтегратори,
гомогенізатори високого тиску, млини, ультразвукові апарати); хімікоекстрактивні
(наприклад,
оброблення
селективними
органічними
розчинниками); фізіолого-біохімічні (наприклад, розщеплення клітин за
допомогою літичних ферментів).
Одержання концентратів. Однією з перспективних товарних форм
продуктів біотехнології є концентрати. Для одержання мікробних
концентратів культуральну рідину зневоднюють, тобто концентрати являють
собою сухий залишок (у тому числі і біомасу) культуральних рідин. У вигляді
концентратів випускаються амінокислоти, вітаміни та ін. Основною
особливістю концентратів є наявність крім цільового компонента ряду
супутніх речовин – залишків поживного середовища, клітин мікроорганізмів,
агентів регулювання рН і піногасіння, водорозчинних побічних метаболітів та
ін. Концентрати можуть бути рідкими, порошкоподібними й у вигляді
сумішей з наповнювачами.
Процеси виділення та очищення цільового продукту з культуральної
рідини. Для одержання цільових продуктів різного ступеню очищення
застосовують: екстракційні методи; іоннообмінні методи; вибіркове
осадження.
Концентрування і доочищення продуктів мікробного синтезу.
Основними процесами додаткового очищення і концентрування продуктів
біотехнології є: вакуум-випарювання; виморожування; осадження; мембранні
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процеси; сорбція; кристалізація.
Вакуум-випарювання як спосіб концентрування широко розповсюджений у
крупнотонажних виробництвах хімічної і фармацевтичної промисловості. При
одержанні мікробних метаболітів концентрація цільових продуктів у вихідних
розчинах у більшості випадків є дуже низькою (менше 1 %), тому
застосування методів осадження чи безпосереднього висушування є
неекономічним. Біологічно активні речовини, синтезовані мікроорганізмами,
як правило, характеризуються високою термолабільністю. Щоб уникнути
втрат при випарюванні до апаратури пред'являються суворі вимоги: низька
температура випарювання, короткочасний контакт із теплоносієм, можливість
організації безперервного процесу, особливі конструкції, що забезпечують
випарювання в’язких рідин.
Концентрування виморожуванням базується на перетворенні води у
кристали льоду з наступним їх механічним відокремленням. Незважаючи на
можливі втрати, експлуатація установок, що виморожують, дешевше, ніж
випарних апаратів.
Осадження білків з водних розчинів засновано на зміні їхньої
розчинності при додаванні певних речовин. Для одержання очищених
ферментних та інших білкових препаратів широко застосовують метод
висолювання білків. Осадження білка залежить від ряду факторів, що
впливають на їхню розчинність, в основному від величини рН і концентрації
розчину.
Впровадження мембранних процесів дозволяє інтенсифікувати технологію
концентрування біологічно активних речовин, зменшуючи при цьому втрати
каталітичної активності. Основою розробки сучасних економічних
мембранних процесів стало одержання і наступне вдосконалення
високоселективних ацетатцелюлозних і синтетичних мембран. Серед
рідиннофазних мембранних процесів розрізняють: діаліз, електродіаліз
(переважно з використанням іонообмінніх мембран), ультрафільтрацію,
зворотній осмос.
Більш тонке очищення речовин здійснюють декількома способами.
Найбільшого поширення набула хроматографія. Можна розділяти молекули
методом хроматографії на колонках (колонна хроматографія). У цьому
випадку суміш молекул у розчині пропускають через колонку, що містить
твердий пористий матрикс. У результаті взаємодії з матриксом різні молекули
проходять через колонку з різною швидкістю. Після того як вони досягнуть у
певній послідовності дна колонки, їх збирають окремими фракціями.
Розроблено й застосовуються безліч матриксів різних типів, використовуючи
які, можна розділити білки згідно їх: заряду (іонообмінна хроматографія),
гідрофобності (гідрофобна хроматографія), розміру (хроматографія гельфільтрацією) або здатності зв'язуватися різними хімічними групами (афінна
хроматографія).
Іонний обмін (сорбційні процеси) найбільш інтенсивно застосовуються у
виробництві амінокислот і антибіотиків. Підбор іонітів і режимів сорбції,
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регенерації, промивання – специфічні для конкретного процесу.
Кристалізація. Ряд продуктів мікробного синтезу, зокрема органічні
кислоти і деякі амінокислоти, можуть бути виділені з культуральних рідин
прямою кристалізацією. Метод прямої кристалізації, однак, можливо
здійснити тільки за умови, що компоненти поживних середовищ є
малозабарвленими і не містять великих кількостей баластних речовин. За
наявності в середовищах меляси кристалізація органічних кислот і
амінокислот супроводжується великими витратами та є економічно
невигідною. Крім прямої кристалізації виробляється велика кількість
препаратів, де кристалізації піддаються розчини різного ступеня очищення і
концентрування.
Описуючи процеси виділення і концентрування цільового продукту,
необхідно зазначати умови проведення процесів: тривалість, температурні
режими, робочий тиск у апараті, значення рН середовища (якщо це важливо),
поміжні концентрації цільвої речовини або біомаси.
Сушіння. Зневоднення термочутливих продуктів біосинтезу —
технологічно складний процес. Для вибору методу і режиму сушіння
матеріалів різної природи основним критерієм служить якість сухого
продукту. Застосування теплового висушування потребує визначення впливу
на продукт температури і тривалості нагрівання, тобто його термостійкості.
У біотехнології застосовуються різні методи сушіння, вибір яких
визначається фізико-хімічними й біологічними властивостями продукту,
зокрема в'язкістю розчину або необхідним ступенем збереження
життєздатності, якщо цільовий продукт – жива біомаса. Використовують
сушарки з псевдорозрідженим шаром, в які знизу з високою швидкістю
подається теплоносій (пара, нагріте повітря, вуглекислий газ, димові гази
тощо), а частки продукту, літають у цьому газовому потоці. Перевага даного
способу – в можливості регулювати інтенсивність масо-тепло-обміну за
рахунок зміни тривалості перебування препарату в повітряному потоці, а
також можливість організації безперервного процесу. Недоліком методу є
налипання продукту на стінках сушильної камери.
У барабанних сушарках підігрівають барабани, що обертаються в
ємностях з мікробною (продуктовою) суспензією. Стикаючись зі стінками
барабана, суспензія втрачає вологу й біомаса або продукт мікробного синтезу
присихає до поверхні барабану. Далі висушену масу видаляють спеціальними
ножами.
Особливо лабільні матеріали сушать у вакуумних сушильних шафах за
знижених тиску і температурі.
Поширені в біотехнологічних виробництвах розпилювальні сушильні
апарати, у яких розчини або суспензії перетворюються шляхом пропускання
через форсунки (або обертові диски) в аерозоль, що подається в сушильну
камеру з нагрітим газом (до приблизно 110–150°С). Тривалість контакту
речовини, що висушується, з теплоагентом становить декілька секунд.
Для висушування лабільних білкових препаратів або препаратів
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медичного призначення широко використовуються ліофільні сушарки
(сублімаційний спосіб). Препарати попередньо заморожуються, і вода
випаровується із замороженого стану за умови високого вакууму.
Сублімаційне висушування захищає біологічні матеріали в процесі їхнього
зберігання, оскільки без вологи багато хімічних, фізичних і ферментативних
процесів загальмовуються чи припиняються.
Описуючи процес сушіння кінцевої продукції, необхідно звернути увагу
на тип теплоносія, температуру теплоносія на вході в апарат та всередині
нього, тривалість процесу сушіння, значення залишкової вологості кінцевого
продукту.
На стадії пакування наводять технологію пакування та маркування.
Короткий опис технологічної схеми одержання харчового продукту
Технологічна схема харчового виробництва виконується в ескізному
варіанті (додаток 14), але вона повинна повністю відображати технологічний
напрямок переробки сировини в заданий продукт і давати наочне графічне
уявлення щодо послідовності технологічних процесів і операцій у
виробництві. Назви технологічних процесів і операцій в ескізній схемі слід
поміщати в прямокутнику, вказуючи також параметри технологічних режимів
(мікробіологічні, а за необхідності – фізико-механічні, хімічні та інші
показники, що характеризують стан напівфабрикатів, матеріалів). В лівому
верхньому куті прямокутника проставляють порядковий номер операції.
Згідно зображення ескізної схеми складають опис за стадіями даного
технологічного процесу харчового виробництва, механізмів, закономірностей
протікання процесів на окремих етапах одержання харчового продукту із
зазначенням технологічних параметрів, що впливають на їх перебіг та якісні
показники готової продукції. Особливу увагу слід приділити мікробіологічним
показникам якості, виявленню точок мікробної контамінації (“вузьких місць”)
з зазначенням характерних мікробних контамінантів: технологічного повітря,
приміщення, обладнання, сировини, напівпродуктів, готової продукції.
Опис запропонованої системи мікробіологічного контролю (включає в
себе зазначення всіх технічних, технологічних та організаціних заходів щодо
ліквідації «вузьких місць» (точок мікробної контамінації) вибраного
технологічного процесу харчового виробництва. «Вузькі місця», визначені за
допомогою дерева прийняття рішень (додаток 16) як критичні точки контролю
(КТК) – етапи (операції) технологічного процесу, на яких можливе проведення
контролю і які мають суттєве значення для того, щоб запобігти, усунути або
змінімізувати до прийнятного рівня ризик щодо безпечності харчового
продукту.
До опису запропонованої системи мікробіологічного контролю слід
включити:
· опис засобів асептики та дезінфекції для персоналу, обладнання та
приміщень (правила використання, зазначення місць і періодичності
застосування);
· опис способів та режимів дезінфекції та (або) стерилізації
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технологічного повітря, обладнання, сировини;
· опис очікуваного ефекту від впровадження розробленої системи
мікробіологічного контролю.
5.2.9. Контроль виробництва
Для забезпечення відповідності готової продукції вимогам нормативнотехнічної документації на підприємстві забезпечують (моніторинговий –
постійний постадійний) контроль процесу та готової продукції.
У цьому розділі наводять карту постадійного контролю (хімічного,
технологічного, мікробіологічного, біохімічного) та перелік методик
контролю, принцип методу, контрольні точки виробництва у відповідності з
технологічною схемою.
До переліку контрольних точок входять лише потрібні для забезпечення
коректного ходу післяферментаційного технологічного процесу.
У процесі виробництва контролюють відповідність сировини,
допоміжних матеріалів, напівпродуктів вимогам нормативно-технічної
документації, контролюють санітарний стан цехів та робочих місць,
виконання регламентованих технологічних операцій та технологічних
режимів роботи.
Хімічний контроль включає:
концентрацію дезінфікуючих розчинів;
концентрацію лугу, кислот, що використовуються для підтримки заданого
значення рН;
концентрацію піногасника при його приготуванні.
Технологічний контроль включає:
параметри процесу приготування дезінфікуючих розчинів, компонентів
поживного середовища (час, тиск, кількість обертів перемішуючого
пристрою);
параметри процесу стерилізації трубопроводів, обладнання (час, тиск);
параметри процесу підготовки аераційного повітря (вміст частинок, тиск,
вологовміст повітря, ступінь очищення, температуру);
параметри процесу накопичення посівної культури та біосинтезу БАР (час
культивування, температура, тиск, кількість аераційного повітря, кількість
обертів перемішуючого пристрою);
параметри процесу виділення цільового продукту;
компонентний склад поживного середовища та культуральної рідини в
процесі біосинтезу;
концентрацію біомаси;
вміст цільового продукту (концентрація, активність та ін.);
контроль якості готового продукту відповідно до вимог нормативнотехнічної документації.
Мікробіологічний контроль охоплює:
мікробіологічну чистоту напівпродуктів та готового продукту відповідно
до вимог нормативно-технічної документації.
Необхідно обов'язково дотримуватися відповідності нумерації точок
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контролю у карті постадійного контролю та на технологічній (блок-схемі) і
апаратурній схемі.
Зразок заповнення карти постадійного контролю наведено у додатку 18.
Таблицю «Критичні точки мікробіологічного контролю технологічного
процесу одержання харчового продукту» необхідно пов’язати із постадійною
специфікацією точок та описом заходів з попередження контамінації.
Необхідно навести методики контролю мікробіологічної чистоти згідно
вимог НАССР (особливу увагу звернути на новітні досягнення у цій галузі:
нові методи і методики, посилання на нову літературу).
5.2.10. Список літератури
Список літератури друкується на окремому аркуші.
Список літератури складається або в алфавітному порядку (спочатку
кирилиця, потім латинь), або у порядку згадувань у тексті. Всі посилання
повинні бути пронумеровані, а в тексті треба посилатися на відповідний номер
джерела літератури (у квадратних дужках).
Якщо перший автор у кількох працях один і той же, то ці праці
розміщуються між собою в хронологічному порядку.
Якщо кількість авторів книги (статті, авторського свідоцтва, патенту) не
перевищує чотирьох, то в посиланні пишуть прізвища всіх авторів; за більшої
кількості авторів пишуть прізвища перших трьох, а потім словосполучення “та
ін.”.
Якщо список літератури складається в алфавітному порядку, то опис
патентних документів розміщується в кінці відповідного алфавітного ряду – в
алфавіті країн, які видали документи, а в межах одного виду документів,
виданих в одній країні, – в порядку зростання їх реєстраційних номерів.
Зразки посилань літератури наведено у додатку 8.
5.3. Графічна частина проекту
Графічна частина проекту включає в себе технологічну та апаратурну
схеми біотехнологічного виробництва або блок-схему харчового виробництва
та схему дерева прийняття рішень з визначення КТК. Креслення виконують
олівцем, з дотриманням ЄСКД. Кількість та формат креслень визначає
керівник проекту.
Технологічна схема виробництва має наочно (графічно у вигляді блоксхеми з назвою операції або стадій з переліком технологічних параметрів у
них) відображати послідовність виконання робіт виробництва з поділом їх на
стадії та операції технологічного процесу, графічним позначенням основних
матеріальних потоків (сировини, допоміжних матеріалів, одержання
проміжних продуктів) та місць утворення відходів, стічних вод, викидів газів у
атмосферу, систем їх очищення та утилізації.
Потоки сировини, матеріалів, а також зв’язок між стадіями та операціями
зображують у вигляді ліній зі стрілками або без них. Лінія зв’язку означає
факт прийняття рішення.
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Матеріальні потоки, що спрямовуються до операцій, характеризують
позначенням фізико-хімічних показників: вміст основної речовини;
температура; тиск та інше. Назви матеріальних потоків наводять без
скорочень. Наведення формул не допускається.
Кожну операцію закінчують одержанням результату технологічного
процесу (продукт, напівпродукт, технологічна дія), який спрямовують за
призначенням (адресація).
Технологічну операцію (як складову стадії) зображують окремо з
зазначенням відповідності її певній стадії. Кожна стадія і операція мають
характеризуватись назвою та індексом, який складається з умовного
позначення та порядкового номера.
Нумерація стадій – наскрізна, і здійснюється відповідно до порядку їх
виконання по ходу технологічного процесу, починаючи з допоміжних робіт
(ДР1 “Санітарна підготовка виробництва”), приймання і підготовки сировини
які були зазначені у проекті з дисципліни «Основи проектування
біотехнологічних виробництв» і закінчуючи відвантаженням готової
продукції.
Графічно окремі технологічні стадії та операції подаються у вигляді
прямокутного блоку зі стрілочками, які рівномірно та послідовно розміщують
на полі креслення. Кількість блоків та їх розміри вибирають таким чином, аби
забезпечити найбільше заповнення поля креслення. Загальна площа усіх
блоків, які розміщують на кресленні має бути не менше 28-30 % від загальної
площі креслення (за виключенням площі великого штампу). У разі альбомної
орієнтації креслення відношення довжини бічної сторони блока до довжини
бічної сторони креслення має бути не менше 1:8. Товщину ліній блоку та
розмір шрифту надписів блоку вибирають залежно від обраного формату
креслення таким чином аби забезпечити чітке та інформативне зображення.
Приклад

У технологічній схемі використовуються такі умовні позначення стадій:
ДР – стадії допоміжних робіт;
ТП – стадії основного технологічного процесу;
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ПВ – стадії перероблення отриманих відходів;
ЗВ – стадії знешкодження відходів (твердих, рідких та газоподібних,
вентиляційних викидів повітря в атмосферу);
ПМВ – стадії пакування, маркування та відвантаження готового продукту.
Креслення технологічної схеми виробництва являє собою графічне
зображення послідовності технологічних стадій та операцій. Технологічна
стадія відрізняється від технологічної операції тим, що у разі зображення
блоку технологічної операції на ній наводять види контролю і параметри цих
контролів у вигляді фізико-хімічних показників процесу.
На технологічній схемі показують місця формування втрат цільового
продукту. У відповідних блоках на технологічній схемі показують точки
контролю:
Кт – контроль технологічний;
Кх – контроль хімічний;
Км – контроль мікробіологічний.
Креслення технологічної схеми виконують на форматних аркушах
креслярського паперу (А0, А1, А2, А3). Кількість креслень визначає керівник
проекту.
Приклад оформлення технологічної схеми по стадіях виробництва
наведено у додатку 17.
Апаратурна схема являє собою графічне зображення технологічного
процесу у вигляді умовних позначень апаратів та трубопроводів відповідно до
вимог ГОСТ, ДСТУ, ГСТУ, ОСТ. Послідовність розташування апаратури на
апаратурній схемі відповідає стадіям та операціям технологічної схеми. Точки
контролю на апаратурній схемі відповідають точкам контролю на
технологічній схемі і супроводжуються відповідними контрольновимірювальними приладами.
Цей розділ проекту складається з креслення апаратурної схеми
виробництва, на якому повинні бути вказані: умовні позначення
матеріальних комунікацій (трубопроводів), позицій контролю та регулювання
технологічних параметрів, технологічних елементів сигналізації і блокування,
місць відбору проб, а також контрольно-вимірювальних приладів і засобів
протиаварійного захисту.
Апаратурна схема виробництва входить у графічну частину проекту, а
специфікацію обладнання та контрольно-вимірювальних приладів як складову
апаратурної схеми наводять у відповідному розділі пояснювальної записки.
На кресленні апаратурної схем подають поверхові позначки.
Трубопроводи показують у вигляді магістральних (у верхній частині
креслення) та місцевих.
Креслення апаратурної схеми має відобразити все технологічне
обладнання, включаючи допоміжне (допоміжні збірники, теплообмінна
апаратура, аварійні місткості, насоси, компресори тощо).
На схемі не наводять обладнання, що його використовують у кількох
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виробництвах (наприклад, складські місткості заводу, централізовані станції
для отримання інертного газу, кисню тощо. У цьому разі на кресленні
стрілкою з написом показують, звідки надходить сировина, повітря та ін.).
У технологічних процесах з великою кількістю обладнання і приладів
можна креслити кожну стадію окремо, не розриваючи індексацію.
Обладнання та прилади показують і нумерують на кресленнях у
послідовності, що відповідає ходу технологічного процесу. Все обладнання
нумерують, використовуючи позначення з використанням літер, які
визначають тип обладнання (індекс), з додаванням арабської цифри, яка
позначає порядковий номер у схемі. Умовні позначення обладнання та
приладів хіміко-фармацевтичних виробництв мають відповідати документації
– ЄСКД, ОСТ 64 – 043 – 87 та ГОСТ 21.404 – 85.
У разі відсутності стандартного умовного графічного позначення будьякого обладнання використовують умовне позначення з бажаним зображенням
конструкційних особливостей у вигляді фронтальної проекції апарата.
На апаратурі та трубопроводах зображують всі контрольно-вимірювальні
прилади та систему автоматизації, технологічні елементи сигналізації і
блокування, засоби протиаварійного захисту, а також місця відбору проб для
аналізів, потрібних для забезпечення надійного контролю та керування
технологічним процесом.
Контрольно-вимірювальні та регулювальні прилади нумерують так, як і
технологічне обладнання, використовуючи індекс та порядковий номер по
схемі. Контрольні точки на схемі позначають індексом Кт (контроль
технологічний) та Кх (контроль хімічний) з наскрізною нумерацією.
Креслення апаратурної схеми виконують на форматних аркушах
креслярського паперу ( А1, А2, А3).
Приклад оформлення апаратурної схеми окремих стадій виробництва
наведено у додатку 18.
На апаратурній схемі також мають бути відображені сигналізатори, які
сповіщають про нерегламентовану зміну технологічних параметрів, що
можуть призвести до аварійних ситуацій; сигналізатори довибухонебезпечних
концентрацій, газоаналізатори ГДК.
Обладнання і контрольно-вимірювальні прилади нумерують і
відображають у послідовності виконання технологічного процесу; нумерація
обладнання і контрольно-вимірювальних приладів на апаратурній схемі та
специфікації мають збігатись.
Все обладнання на схемі нумерують, використовуючи літерні позначки
типу обладнання (індексу) із додаванням арабської цифри, яка позначає
порядковий номер на схемі. Умовні позначки обладнання та приладів повинні
відповідати стандартам Єдиної системи конструкторської документації
(ЄСКД), ОСТ 64 – 043 – 87 та ГОСТ 21.404 – 85. У разі відсутності
стандартної
умовної
графічної
позначки
будь-якого
обладнання
використовують довільну позначку, по можливості із зазначенням
конструктивних особливостей виробу.
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6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
6.1. Загальні вимоги
Пояснювальну записку виконують із використанням комп'ютерної
техніки. Кращим є використання стандартів, закладених у редакторі типу
Word. Роздруковують на аркушах білого паперу формату А-4 (210х297 мм).
Вимоги до оформлення тексту роботи: шрифт - Tіmes New Roman, кегль
шрифту – 14, міжрядковий інтервал – полуторний, береги: лівий – 30 мм,
правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм або на стандартних аркушах з
рамкою. У разі потреби допускається використання аркушів формату А3
(297х420 мм) – особливо для схем, таблиць, рисунків тощо.
Пояснювальну записку подають у зшитому вигляді.
Всі сторінки пояснювальної записки нумерують. Номери проставляють
внизу з правого боку аркуша без крапки. Нумерація сторінок пояснювальної
записки починається з титульного аркуша, але на самому титульному аркуші
номер сторінки не проставляється.
Текст пояснювальної записки повинен бути коротким, чітким, не
допускати різних тлумачень і не містити суперечливих даних.
Заголовки розділів друкують великими літерами симетрично до тексту,
напівжирним шрифтом. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами
(крім першої великої) з абзацного відступу також напівжирним шрифтом.
Крапку в кінці заголовка не ставлять. Кожен розділ потрібно починати з нової
сторінки. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої
великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. У кінці заголовка,
надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Перенос слів у заголовках
і підкреслення заголовків не допускається.
Підрозділи нумерують у межах розділу. Номер підрозділу складається з
номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку.
У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад “3.2.” (другий
підрозділ третього розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.
Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту
складається з порядкових номерів розділу, підрозділу і пункту, між якими
ставлять крапку, наприклад, “1.3.2.” (другий пункт третього підрозділу
першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту.
Приклад заголовків і нумерації розділу, підрозділу і пункту наведено у
додатку 6.
Закінчують документ переліком джерел (списком літератури), який
формують у алфавітному порядку або у послідовності їх згадування по тексту.
Порядковий номер літературного джерела в тексті подають у квадратних
дужках.
Якщо є посилання на НТД (ДСТУ, ТУ), то їх наводять повністю.
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6.2. Вимоги до оформлення ілюстративного матеріалу
Ілюстрації (фотографії, схеми, рисунки, діаграми) і таблиці необхідно
подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній
сторінці. Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в
межах розділу. Єдина ілюстрація або таблиця позначаються, але не
нумеруються.
Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового
номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: “Рис. 1.2” (другий
рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи
(за необхідності) розміщують послідовно під ілюстрацією. Кожна ілюстрація
повинна мати назву. Приклад ілюстрації (рисунок) наведено у додатку 10.
Таблиці застосовують для кращої наочності й зручності порівняння
показників. Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у
якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці
повинні бути посилання. При посиланні варто писати слово «таблиця» із
зазначенням її номера. Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У
правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують
надпис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з
номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка,
наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).
При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і її
номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими
частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують її номер,
наприклад: “Продовження табл. 1.2”.
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і
друкують симетрично до тексту і яка повинна відображати її зміст, бути
точною, короткою. Назву, як і слово “Таблиця” починають з великої літери.
Назву таблиці друкують напівжирним шрифтом і не підкреслюють.
Допускається застосовувати розмір шрифту в таблиці менший, ніж у
тексті.
Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. За
необхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків граф.
Цифри в графах таблиць повинні проставлятися так, щоб розряди чисел у
всій графі були розташовані один під іншим. В одній графі кількість
десяткових знаків повинна бути однаковою. Якщо дані відсутні, то у графах
ставлять знак тире. Якщо цифри, математичні знаки повторюються,
проставляють повторні їх значення, заміняти їх лапками або комбінацією
лапок і тире не допускається.
Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні
дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на
одному аркуші декілька, то після слова “Примітки” ставлять двокрапку; якщо
є одна примітка, то її не нумерують і після слова “Примітка” ставлять крапку.
Приклад побудови таблиці наведено у додатку 7.
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6.3. Оформлення списку літератури
Список літератури друкують на окремому аркуші. Нумерація всієї
використаної літератури наскрізна – від першого до останнього джерела.
Оформлення списку використаної літератури рекомендується виконувати за
принципом алфавітного іменного покажчика (спочатку кирилиця, потім
латинь).
Оформлення джерел, включених у список, виконують відповідно до
існуючих бібліографічних правил [5, 6]. Обов'язково наводять:
Прізвище автора або прізвища авторів.
Основний заголовок (без лапок). Підзаголовні дані.
Відомості про видання. - Напр.: 2-е вид., доп.
Місце видання: Видавництво або організація, що видає. Дата видання. –
Обсяг (у сторінках тексту видання).
У вітчизняних виданнях прийняті скорочення місць видання: Київ – К.,
Харків – Х.. У російських виданнях скорочуються: Москва – М., СанктПетербург – Спб., Ленінград – Л. В іноземних виданнях: London – L., Parіs –
Р., New York –N.Y. Інші міста наводяться повністю.
Кожна область опису відділяється від наступних спеціальним розділовим
знаком "крапка, тире" (.– ). Після назви міста перед назвою видавництва
ставиться знак двокрапки (:). Вказання обсягу книги є обов'язковим. Варто
пам'ятати про те, що в списку вказуються конкретні назви публікації, статті,
назви законів, виступу на конференціях і т.п. Якщо використаний матеріал був
опублікований таким чином, що він є частиною певного видання (наприклад,
використовується стаття, опублікована в журналі), то має місце аналітичний
опис, тобто після спеціального знака "дві навкісні риси" (//) наводиться
бібліографічний опис даного видання із зазначенням місця матеріалу у
виданні. При описі статті з періодичного видання (журналу, газети) місце
видання не вказується, а при описі статті зі збірника місце видання вказується,
а видавництво опускається. Опис літератури на іноземних мовах виконується
за цими ж правилам, але мовою оригіналу документа.
Якщо перший автор у кількох працях один і той же, то ці праці
розміщуються між собою в хронологічному порядку.
Якщо кількість авторів літературного джерела не перевищує чотирьох, то
в посиланні пишуть прізвища всіх авторів; за умови більшої кількості авторів
пишуть прізвища перших трьох, а потім – словосполучення “та ін.”.
Зразки посилань літератури наведено у додатку 8.
6.4. Оформлення додатків
За необхідності пояснювальну записку доповнюють додатками. Додатки
оформляються як продовження пояснювальної записки з наскрізною
нумерацією сторінок. Кожний додаток починають із нової сторінки, і в
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правому верхньому куті проставляють його порядковий номер, наприклад,
«Додаток 3».
7. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
У встановлені строки студент здає завершений остаточний варіант
курсового проекту на перевірку. Курсовий проект повинен бути виконаний в
строки, встановлені кафедрою.
Захист курсового проекту проводиться у два етапи. На першому етапі
якість виконання курсового проекту, повноту його відповідності завданню на
проектування та рівень знань студента оцінює керівник проекту. Максимальна
оцінка керівника становить 60 балів. На другому етапі захист курсового
проекту проводить комісія у складі викладачів кафедри. Максимальна оцінка
комісії становить 40 балів. Оцінка курсового проекту за стобальною системою
виставляється комісією на підставі представленого до захисту проекту з
оцінкою керівника, доповіді студента та відповідей на запитання.
Несвоєчасне надання курсового проекту прирівнюється до неявки на
іспит, тому студентам, які не здали без поважної причини вчаснок курсовий
проект, виставляється незадовільна оцінка. Студент, який не здав курсовий
проект вчасно, вважається таким, що має академічну заборгованість і не
допускається до складання іспиту з даної дисципліни.
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Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-6.01
_____________________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)
_____________________________________________________________________________________________
(повна назва кафедри, циклової комісії)

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
(РОБОТА)
з ___________________________________________________________
(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________
____________________________________________________________

Студента (ки) _____ курсу ______ групи
напряму підготовки__________________
спеціальності_______________________
__________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________
____________________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала ________________
Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____
Члени комісії

________________
(підпис)

________________
(підпис)

________________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)
___________________________
(прізвище та ініціали)
___________________________
(прізвище та ініціали

м. _________ - 20 __рік
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Додаток 2
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Факультет
Кафедра
Спеціальність

ЗАВДАННЯ
на курсовий проект (роботу) студентові
(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) “

”

20

р.

(дата попереднього захисту)

3. Вихідні дані до проекту (роботи)

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить
розробити)

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пор.
№

Назва етанів виконання проекту (роботи)

Термін виконання
етапів проекту (роботи)

Примітка

Дата видачі завдання “_______” ______________ 20___ р.
Студент

____________________
(підпис)

Керівник проекту

____________________
(підпис)
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Додаток 3
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ
РЕФЕРАТ
Проект післяферментаційних стадій одержання ітаконової кислоти
складається зі вступу, шести розділів, графічних матеріалів та списку
використаної літератури з 27 найменувань. Загальний обсяг проекту – 58
сторінок, 1 рисунок, 6 таблиць, 3 креслення формату А1.
У курсовому проекті дано обґрунтування та викладено технологічний
процес блоку післяферментаційних робіт виробництва препарату, який
включає, стадії виділення, очищення, концентрування, пакування та
маркування готової продукції.
Складено
аналітичний
огляд
літератури
щодо
особливостей
післяферментаційного одержання органічних кислот. Внесено пропозиції з
удосконалення процесу сушіння, для чого запропоновано використовувати
сушарку з псевдорозрідженим шаром, яка дозволяє проводити одночасне
сушіння та гранулювання готової продукції.
Ключові
слова:
псевдорозріджений шар.

ітаконова

кислота,

очищення,

сушіння,
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Додаток 4
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ
ЗМІСТ
РЕФЕРАТ....................................................................................................................
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ВСТУП.........................................................................................................................
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Додаток 5
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
Перелік умовних позначень
ЕПС
ЕР
КоА
КДФГ
ККМ
ЛПС
НАД
НАДН
НАДФН
НАД(Ф)
ПАР
ПХХ
УЗ
ЦТК
БАР
ПС
КР
БС
ТС
АС

екзополісахариди
ендоплазматичний ретикулум
коензим А
2-кето-3-дезокси-6-фосфоглюконат
критична концентрація міцелоутворення
ліпополісахариди
нікотинамідаденіндинуклеотид
нікотинамідаденіндинуклеотид відновлений
нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат відновлений
нікотинамідаденіндинуклеотид або нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат
поверхнево-активні речовини
піролохінолінхінон
ультразвук
цикл три карбонових кислот
біологічно активна речовина
поживне середовище
культуральна рідина
біологічна схема
технологічна схема
апаратурна схема
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Додаток 6
РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ ТОКОФЕРОЛУ АЦЕТАТУ ТА ЙОГО АНАЛОГУ
Вітамін Е одержують декількома способами:
1. Виділенням з природної сировини, (з рослинних жирів та олій) [4, 40];
2. Органічним синтезом. Перевагами даного способу є дешева вихідна
сировина при високому виході кінцевих продуктів. При синтезі важливим є
виділення оптичних та геометричних ізомерів [2, 20, 34, 42, 43].
2.1.

Виділення вітаміну Е з природної сировини

Вперше вітаміни Е (a- та b- токофероли) було виділено з природних джерел у
вигляді кристалічних ефірів Евансом та співробітниками у 1936 році [4, 40].
Існує два основних методи одержання вітаміну Е – омилення та молекулярна
дистиляція – з рослинних олій бавовняних зерен, зародків кукурудзи та пшениці [4,
40].
2.1.1. Технологія конденсації триметилгідрохінону з фітоном. Конденсація
триметилгідрохінону та ізофітолу вивчалась різноманітними дослідниками. Рядом
вчених (Каррер) було запропоновано проводити реакцію конденсації
триметилгідрохінону з фітилбромідом в середовищі безводного бензину в потоці
азоту в присутності каталізатора хлористого цинку. Згідно запатентованій
технології фірми «Ля-Рош» (Швейцарія), конденсацію проводять у присутності
етилату натрію, або гідроксиду натрію, або гідроксиду калію. Інші вчені вважали
раціональним проводити конденсацію триметилгідрохінону не з фітилбромідом, а з
фітолом в присутності в якості конденсуючого агента мурашиної кислоти або
застосовувати суміш мурашиної та оцтової кислоти (5:2) [41].
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Додаток 7
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТАБЛИЦІ
Таблиця 4.4
Швидкість дихання за присутності С2-С6-субстратів
інтактних клітин штаму Acinetobacter sp. ІМВ В-7005 (1 НГ), вирощених
на етанолі та глюкозі
Швидкість дихання (нмоль О2/хв мг клітин)
за присутності

Ростовий
субстрат
етанолу

ацетальдегіду

ацетату калію

глюкози

Етанол (1%)

165,3

170,7

138,3

35,0

Глюкоза (1%)

60,0

71,6

30,6

66,8

Примітки: 1. Для відмивання клітин використовували 0,05 М К+фосфатний буфер (рН 7,0).
2. Для інкубації клітин при визначенні швидкості дихання
використовували 0,05 М трис-HCl буфер (рН 7,0).
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Додаток 8
Зразки посилань на літературу
На книги
1. Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти / І.П. Козлова,
О.С. Радченко, Л.Г. Степура та ін. – К.: Наук. думка, 2008. – 528 с.
2. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и
применение. – М.: Мир, 2002. – 589 с.
3. Определитель бактерий Берги. – 9-е изд. / Пер. под ред. Г.А. Заварзина. –
М.: Мир, 1997. – Т. 1, 2. – 800 с.
4. Kneifel W., Salminen S. Probiotics and Health Claims. – New-York: WileyBlackwell, 2011. – 360 p.
На журнальні статті
1. Пирог Т.П., Корж Ю.В. Удосконалення біотехнології мікробного
екзополісахариду етаполану на етанолі // Біотехнологія. – 2008. – Т.1. № 3. –С. 47–
55.
2. Романовская В.А., Рокитко П.В., Шилин С.О. и др. Актуальные проблемы
филогенетической классификации бактерий // Микробиол. журнал. – 2003. – Т.65. –
№ 5. – С. 46–65.
3. Satoshi O., Noriaki Y., Nobuoki K. Glucose and Prednisolone alter basic
fibroblast growth factor expression in peritoneal mesothelial cells and fibroblasts //
Journal of the American Society of Nephrology. – 2008. – V. 37. – P. 58 – 67.
На частини книг
1. Шендеров Б.А. Медицинская микробная экология и функциональное
питание. Том ІІІ: Пробиотики и функциональное питание. – М.: «ГРАНТЪ», 2001. –
288 с.
На тези доповідей
1. Кундєєв М.Д., Скочко А.Б., Пирог Т.П. Біотехнологічний метод утилізації
промислових відходів з
одержанням
поверхнево-активних препаратів
мультифункціонального призначення // Науково-практична конференція (Одеса,
21−23 березня 2011 р.). – С. 48−49.
2. Simmonds M.P. Cetacean mass mortalities and their potential relationship with
pollution // Symp. “Whales: biology – threats –conservation” (Brussels, Belgium, 5–7
June 1991). – Brussels, 1992. – P. 217–225.
На депоновані наукові роботи
1. Лопатина Н.В., Терентьев А.Н., Натадич Л.А., Янгулов Ш.У.
Оптимизация питательной среды для культивирования вакцинного штамма
чумного микроба с применением метода математичекого планирования
экспреимента / Редкол. «Микробиол. журн.». – Киев, 1991. – 7 с. – Деп. в ВИНИТИ
03.01.92, № 1-В92.
На стандарти
1. Молоко і молочні продукти. Методика підраховування кількості
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, дріжджів і
плісеневих грибів за допомогою пластин: ДСТУ 7089:2009. – [чинний з 01-07-11
згідно наказу №395 від 27-10-09 ]. — К.: Держспоживстандарт України, 2009. –11 с.
– (Національні стандарти України).
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2. Наказ МОЗ України №486 від 06.12.01 «Порядок проведення державної
реєстрації (перереєстрації) медичних імунобіологічних препаратів в Україні. – 26 с.
На патентні документи
1. А.с. 1756357, МКИ 4 С 12 Р 19/00. Способ определения молекулярномассового распределения лектинов и гумусовых соединений почвы / С.К.Воцелко,
Г.А.Иутинская, Э.А.Коваленко, И.А.Симоненко. – Опубл. 23.08.92, Бюл. № 31.
2. Пат. № 2188233 РФ, МПК5 C12N1/21, A61K35/74, C12N1/21,
C12R1:125. Штамм бактерий Bacillus subtilis pBcolE2 – продуцент гибридного
колицина E2, используемый для получения ветеринарного препарата / М.А.
Азямов. – Опубл. 27.08.2002.
3. Pat. 5368981 USA. Metod for increasing beta-tyrozinase activity in Erwinia
herbicola / Takayasu Tsuchida, Yoshitaka Nishimoto. – Publ. 15.05.94.
На автореферати дисертацій
1. Легета У.В. Біоіндикація техногенно трансформованих територій з
використанням Drosophila melanogaster Mg. (на прикладі м. Чернівці): Автореф.
дис. … канд. біол. наук. – Чернівці, 2006. – 20 с.
2. Кігель Н.Ф. Технології бактеріальних препаратів для функціональних
продуктів і біологічно активних добавок: Автореф. дис.... д-ра техн. наук. – Київ,
2003. – 41 с.
3. Dubern J. F. Regulation of the biosynthesis of novel cyclic lipopeptides from
Pseudomonas putida strain PCL1445. – Ph. D thesis. – Ridderkerk, The Netherlands,
2006. – 174 p.
На електронні ресурси
1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]
] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В.
В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. –
(Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем.
вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. –
Назва з контейнера.
2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та
віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]
: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ;
ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во “Інфодиск”, 2004. – 1 електрон. опт. диск
(CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги:
Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул.
екрану.
3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в
науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний
ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша //
Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.
:http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.
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Додаток 9
ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ ФОРМУЛ
Синтез біомаси з фосфогліцеринової кислоти (ФГК) при
амонійного джерела азоту можна представити у вигляді рівняння [5]:
4 ФГК+NH3+ 29 АТФ + 5,5 НАД(Ф)Н ® (С4H8O2N1)3,
де (С4H8O2N1)3 – формула моля біомаси.
Сумарні реакції перетворення етанолу та глюкози в ФГК
наступними рівняннями: [5] :
2С2Н5ОН +3 АТФ ® ФГК + 6 НАД(Ф)Н + ФАДН2 + СО2
С6Н12О6® 2ФГК+2НАД(Ф)Н (гліколіз)
С6Н12О6+2 АТФ ® 2 ФГК + 2 НАД(Ф)Н (КДФГ-шлях)

використанні
(5.8)
виражаються
(5.9)
(5.10)
(5.11)
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Додаток 10
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЇ

Рис. 3.1. Ферментер об’ємом 0,1 м3 для глибинного культивування
мікроорганізмів:
А – люк; отвори: Б – для труби барботера; В – для завантаження поживного
середовища; Г – для завантаження піногасника; Д – для колонки; Ж – для посіву; 3 –
резервний; І – для відбору проб; К – для гільзи термометра; Л – для виходу
конденсату; М – для входу пари; Н – оглядове вікно; О – для очищення оглядових
вікон; П – для труби перетискання; Р – резервний; С – для манометра; Т – для
нижнього спуску.
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Додаток 11
Оформлення основного напису для конструкторських креслень графічної
частини проекту (ГОСТ 2.104)

В його графах вказують:
В графі 1 – шифр документа, який містить позначення що співпадають з
позначеннями на титульному аркуші пояснювальної записки (назва навчального
закладу, факультету, шифр курсу, групи).
В графі 2 – назву креслення.
В графі 3 – проставляється літера (у робочій конструкторській документації
припустимо проставляти літеру тільки на специфікаціях та технічних умовах).
В графі 4 – масштаб основного зображення на кресленні .
В графах 5, 6 – відповідно порядковий номер аркуша і загальну кількість аркушів в
графічній частині. Якщо графічна частина складається тільки з одного аркуша, то
порядковий номер не вказується, а в графі 6 проставляється цифра 1.
В графі 7 – назву кафедри, по якій виконується робота.
В графах 8, 9 та 10 – відповідно прізвища, підписи та дати підписання документа.
Приклад заповнення основного напису для конструкторських креслень графічної
частини проекту
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Додаток 12
Оформлення основного напису для текстових документів
(форма 2 за ГОСТ 2.104)

У графах основного напису для текстових документів (форма 2 за ГОСТ 2.104)
вказують :
В графі 1 – позначення документа (співпадає з позначенням на титульному аркуші).
В графі 2 – тема роботи (дипломного, курсового проекту тощо).
В графах 3, 4 – відповідно номер аркуша та загальне число аркушів документа.
В графі 5 – проставляється літера "Б".
В графі 6 – абревіатура (скорочена назва) кафедри, по якій виконується робота
В графах 7, 8 та 9 – відповідно прізвища, підписи та дати підписання документа.
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Додаток 13
Таблиця 5.1
Специфікація діючих і допоміжних речовин, матеріалів
Найменування

Категорія та
номер НТД

1

2

Аміак
водний
ч.д.а.,
фарм. 25%

ГОСТ 3760-79
ДФУ вид. І, стор.
314

Сахароза
ч.д.а., х.ч.,
фарм.

ГОСТ 5833-75
ЄФ вид. 3, ст. 0204

Агар
м’ясопептонний
Мило господарське
Спирт
етиловий
ректифікований 96%

Опис, розчинність,
кількісне визначення,
втрата в масі при
висушуванні

Допоміжна сировина
Стерильність,
ДФУ 1 вид.
органолептичні
5.1.4 N категорія 3
показники, масова доля
А; п. 2.6.12, п.
вологи
2.6.13, с.125
ГОСТ 790-89
Зовнішній вигляд,
маркування, пакування
ДФУ доп. 1, ст. 339

Вата медична ГОСТ 5556-81
гігроскопічна
(хірургічна)
Маточна
культура
лактобактерій
І-ї генерації

Показники НТД,
обов’язкові для
перевірки
3
Діючі речовини
Опис, розчинність,
прозорість, кольоровість,
відносна густина

-

Опис, ідентифікація,
прозорість, розчинність,
кольоровість, кислотність
або лужність, домішки
Матеріали.
Паспорт постачальника,
цілісність пакування
Напівпродукти
Зовнішній вигляд,
наявність характерних
ознак росту, відсутність
сторонньої мірофлори.

Особливі властивості
4
Для корегування рН
виробничої культури

Для приготування
середовища
висушування.

Живильне середовище
для контролю
живильних середовищ та
середовищ висушування
Для санобробки рук
Для обробки обладнання
та устаткування

Для виготовлення
пробок та заглушок

Для отримання маточної
культури ІІ-ї генерації
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Додаток 14
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СПЕЦИФІКАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ ТА КВП
Позиція

Позначення

Найменування

Кількість

Примітка

1

2

3

4

5

МП-1

СШ-2

ЦВШ 9х10,6

...

...

Зб-5

Типа 52-В-S

Зб-6
...

...

ПЗ-10
Ф-11
К-12
К-13
Ф-14

Зб-15

...

...

Машина пральна
Максимальна
завантажуваність 5 кг.
Полична вакуум-сушильна
шафа. Поверхня нагріву
29,5 м². Нагрів паром,
завантаження
і
вивантаження
вручну.
Габаритні
розміри:
2070х1500х1750 мм.
...
Збірник розчину
Місткість 20 л, з нижнім
спуском
Збірник розчину
Місткість 20 л, з нижнім
спуском
...
Повітрозабірник.
Діаметр
150 мм.
Фільтр грубої очистки
Компресор
Фільтр
тонкої
очистки
повітря
Діаметр пор 0,01 мкм
Фільтр НЕРА
Збірник для приготування
поживного
середовища.
Місткість 500 л. З паровою
сорочкою.
Циліндричної
форми. Має люк, 4 штуцери.
Заповнення
і
злив
самотечією.
Габаритні
розміри: висота - 1800 мм,
діаметр – 1200 мм.

...

1

1

...

...

3

Скло
«Симакс»

1
...

...

1
1
1
1
1

1

...

...
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Додаток 15
Приклад побудови блок-схеми процесу виробництва біо-кефіру
0. Закупівля сировини та
матеріалів

12. Пастеризація

1. Приймання сировини
та матеріалів

13. Витримування

14. Охолоджування

2. Зберігання сировини
та матеріалів
3. Фільтрація молока

Закваска

4. Охолодження молока

15. Внесення
закваски
16. Заквашування

5. Зберігання молока

17. Сквашування

6. Підігрівання молока

18. Перемішування

7. Сепарування

19. Охолоджування

8. Нормалізація

9. Гомогенізація

Пакувальні
матеріали

20. Розливання біокефіру
21. Маркування

10. Пастерізація

22. Зберігання

11. Охолодження та
зберігання

23. Постачання та
продаж
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Додаток 16
Схема дерева прийняття рішень
Q1. Чи існують затверджені
заходи контролю?

Так

Видозмінити етапи процесу
або продукції.

Ні

Так

Q2. Чи обов’язкове контролювання
на даному етапі для забезпечення
безпечності продукту?
Не встановлювати
ККТ

Ні

Q3. Чи призначений даний етап
спеціально для усунення або зменшення
імовірності появи небезпечного чинника
до прийнятого рівня?**

СТОП*

Да

Ні

Q4. Чи може забрудненість під дією
виявлених небезпечних чинників
перевищити прийняті рівні або зрости до
неприйнятих рівнів?**

Так

А

Ні

Не
встановлювати
ККТ

СТОП*

В
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В

А

Q5. Чи дає змогу наступний етап
усунути виявлені небезпечні
чинники або зменшити їх вплив
до прийнятних рівнів?**

Так

Не встановлювати
ККТ

Критична точка контролю.

Ні

СТОП*

Рисунок 2.2, Лист 2
*Перейти до наступного виявленого небезпечного чинника в даному процесі
**Прийнятні і неприйнятні рівні ККТ повинні застосовуватися в рамках
загальних завдань НАССР
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Додаток 17

Технологічна схема біотехнологічного виробництва
(загальний вигляд)

ДР1

Санітарна
підготовка
виробництва

ДР2

Підготовка та
стерилізація
аераційного
повітря

ТП6

Вирощування
посівного
матеріалу

ТП7

Виробнича
ферментація

Виділення
ТП8
цільового продукту

ДР3

Приготування та
стерилізація
поживних
середовищ

ДР4

Приготування та
стерилізація
розчинів для
дозування

ДР5

Приготування та
стерилізація
піногасника

ТП 9

Приготування
препаративної
форми продукту

ПВ
11

Стадія перобки
відходів

ПМВ
10

Пакування,
маркування,
відвантаження

ЗВ
12

Стадія
знешкодження
відходів
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Додаток 18

Апаратурна схема виділення, очищення та концентрування
бета- глюконази
Т 1.1
Т 3.0
Т 1.0
Т 27
Т 4.0
Ізопропанол

Від поз. 28
Т 52

Миючі та
дезинфікуючі
засоби

Миючі та дезинфікуючі
засоби
Кт
Кт

Т 1.1

Кх

Кт

Кт

До поз.35

Кт
Зб-29

Т 1.1

УФ -31
Ц-31

Т 52

Ро-32

Н-30
Т 29

Т 29

Т 1.0

Умовне позначення

Від поз. 35

СС-34

Ф-33

Літерне

Миючі та
дезинфікуючі засоби
Кт
Кт

Кт

До складу

ФМ - 35

УС – 36

Графічне

T1.0

T1.0

T1.1

T1.1

Найменування середовища
в трубопроводі
Вода питна
Вода оборотна
Стиснене очищене повітря

T3.0

T3.0

T4.0

T4.0

Азот

T 27

T27

Вакуум

T 29

T 29

T 52

T 52

Каналізація
Культуральна рідина

ПМ -37

Т 29
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Додаток 19
КАРТА ПОСТАДІЙНОГО КОНТРОЛЮ
Номер контрольної
точки та назва
стадії

Об’єкт контролю і
показник, що
визначається

1
2
К1.1
Контроль Повітря виробничих
вмісту
приміщень,
вміст
мікроорганізмів та мікроорганізмів
та
часток у повітрі часток
виробничих
приміщень класу
D.
К1.2
Контроль Поверхні виробничих
приміщень
(стіни,
мікробіологічної
двері),
чистоти поверхонь підлога,
мікробіологічна
виробничих
чистота
приміщень
К1.3
Контроль Поверхні
технологічного
мікробіологічної
обладнання
та
чистоти
інвентарю,
технологічного
обладнання
та мікробіологічна
чистота
інвентарю
Режим стерилізації
К 1.4 Контроль
обладнання
стерилізації вузлів вузлів
Тиск
обладнання
Температура
Мікробна
контамінація

Періодичність перевірки та
порядок відбору проб

Метод контролю

3
Мікробна контамінація;
метод визначення (проба
повітря КУО/м³)
Седиментаційний
(седиментація
на
пластинку КУО/4 години)
Змиви тампонами
метод відбитків

Змиви з
обладнання

4
1 раз на тиждень під час
виробничого процесу, 1 раз у 2
тижні за 1-1,5 години до початку
роботи.

або 1 раз на тиждень під час
виробничого процесу. 2 рази на
місяць
після
обробки
дезинфікуючими розчинами.

Нормативна характеристика показника, що
визначається

5
D клас – не більше 200 непатогенних
мікроорганізмів.
Не більше 100 життєздатних
мікроорганізмів. Максимально допустиме
число часток в 1 м3 повітря 350 тис.
(d=0,5мкм), 20 тис.(d=5мкм)
В змивах з площі 10х10 см допускається
ріст не більше 50 мікроорганізмів (бактерій
і грибів сумарно); після дезинфікуючої
обробки – відсутність росту.

У змивах з площі 10х10 см допустимий ріст
Проводять вибірково не менше 1
не більше 10 колоній неспороутворюючих
разу на тиждень та під час
мікроорганізмів на 2-х паралельних чашках
виробничого біосинтезу та за 1,5
години до початку роботи (висівом
на чашки Петрі)

Температура та тиск визначаються
безперервно під час виробничого
процесу.
Манометр технічний
Автоматичний регулятор
Термометр
Мікробіологічний метод, температури
висіви на чашки Петрі
Манометр технічний
Мікробіологічним методом (висів
на чашки Петрі)

р=0,2 МПа
t=140oC
Після стерилізації не повинно міститися
мікроорганізмів.
В
процесі
роботи
допускається наявність не більш 10 колоній
неспороутворюючих мікроорганізмів на 2-х
паралельних чашках
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