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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

18  «Виробництво та 

технології» 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Модулів – 3 

Напрям: 181 "Харчові 

технології " 

Рік підготовки: 

Змістових модулів–7  
3-й 4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

6-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 3 

самостійної роботи 

студента - 52 

Освітній-ступінь: 

бакалавр 

 

34 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

-           - 

Лабораторні 

36 год. 8 год. 

Самостійна робота 

50 год. 108 год. 

 
 

Вид контролю: 

диференційований залік 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1,4 

для заочної форми навчання – 0,1 

 

 

 

 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни: - дати теоретичні основи знань про сукупність процесів 

та технологічних операцій, які забезпечують одержання продуктів бродіння 

заданої якості, ознайомлення їх із закономірностями і процесами, які є 

спільними для технологій різних харчових виробництв, доведення необхідності 

використання комплексного підходу до удосконалення різних технологій та 

набуття практичних навичок, необхідних для майбутньої виробничої діяльності. 

Завдання дисципліни - здобути глибокі теоретичні знання та набути 

практичних навичок із загальних процесів технології бродильних виробництв, 

зв‘язок між різними галузями харчової промисловості, спрямований на 

безвідходне виробництво та вирішення екологічних проблем. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати - 

поняття, визначення, основні терміни технології бродильних виробництв, 

принципи, теорії, закони, що використовуються для вивчення технології 

бродильних виробництв. 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним 

продемонструвати такі результати навчання: 

- використовувати нормативну документацію на продукти бродіння, 

проводити інформаційний пошук в науковій літературі та інших 

джерелах науково-технічної інформації; 

- аналізувати одержані відомості стосовно протікання технологічних 

процесів та давати рекомендації щодо їх удосконалення; 

- виконувати технологічні розрахунки щодо виходу основного та 

побічного продукту, витрат сировини, води, допоміжних матеріалів та 

інших технологічних характеристик відповідних технологій; 

- визначати хімічний склад сировини, напівфабрикатів, товарної 

продукції і відходів виробництва, проводити відповідні розрахунки та 

статистичну обробку отриманих даних, оформлювати та аналізувати 

отримані результати; 

- - застосовувати інформаційні технології в практичній діяльності. 



Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми технічного і технологічного 

характеру, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у 

виробничих умовах підприємств харчової промисловості та у процесі навчання, 

що передбачає застосування теоретичних основ та методів харчових технологій. 

Загальні компетентності з дисципліни «Технологія бродильних 

виробництв»: 

- ЗК01 - знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

- ЗК02 - здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- ЗК03 - здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

- ЗК05 - здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

- ЗК06 - здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- ЗК14 - здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для забезпечення здорового способу життя. 

Фахові компетентності з дисципліни «Технологія бродильних виробництв»: 

- ФК1 - здатність впроваджувати у виробництво технології харчових 

продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних 

компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного процесу; 

- ФК2 - здатність управляти технологічними процесами з використанням 

технічного, інформаційного та програмного забезпечення; 

- ФК4 - здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі 

відповідних стандартів та у межах систем управління безпечністю 

харчових продуктів під час їх виробництва і реалізації; 



- ФК5 - здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові 

технології з врахуванням принципів раціонального харчування, 

ресурсозаощадження та інтенсифікації технологічних процесів; 

- ФК6 - здатність укладати ділову документацію та проводити 

технологічні та економічні розрахунки; 

- ФК7 - здатність обирати та експлуатувати технологічнеобладнання, 

складати апаратурно-технологічні схемивиробництва харчових 

продуктів; 

- ФК8 - здатність проводити  дослідження  в умовах спеціалізованих 

лабораторій для вирішення прикладних задач; 

- ФК9 - здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва 

(виробничі дільниці); 

- ФК10 - здатність розробляти проекти нормативної документації з 

використанням чинної законодавчої бази та довідкових матеріалів; 

- ФК12 - здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових 

технологій, вести професійну дискусію; 

- ФК14 - здатність до розв’язання складних спеціалізованих задач та 

вирішення проблем в галузі харчових технологій на основі розуміння 

сутності їхнього виникнення; 

- ФК15 - здатність аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні 

досягнення науки і техніки в галузі харчових виробництв. 

Програмні результати навчання:  

 ПРН01 - знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні 

проблеми в галузі харчових технологій; 

ПРН02 - виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний 

рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти; 

ПРН03 - уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень 

прикладного характеру; 

 



ПРН04 - проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних 

джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних 

завдань; 

ПРН05 - знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв 

та закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних 

перетвореньосновних компонентів продовольчої сировини під час технологічного 

перероблення; 

ПРН06 – знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів 

синтезу та метаболізму складових компонентів харчових продуктів і роль 

нутрієнтів у харчуванні людини; 

ПРН07 - організовувати, контролювати та управляти технологічними 

процесамипереробки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому 

числі іззастосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування; 

ПРН08 - вміти розробляти або удосконалювати технології харчових 

продуктів підвищеної харчової цінності з врахуванням світових тенденцій 

розвитку галузі; 

ПРН09 - вміти розробляти проекти технічних умов і технологічних 

інструкцій на харчові продукти; 

ПРН11 - визначати відповідність показників якості сировини, 

напівфабрикатів і готової продукції нормативним вимогам за допомогою 

сучасних методів аналізу (або контролю); 

ПРН12 - вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, 

цехи, виробничі дільниці із застосуванням систем автоматизованого 

проектування та програмного забезпечення; 

ПРН13 - обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових або 

реконструйованих підприємств (цехів), знати принципи його роботи та 

правила експлуатації, складати апаратурно-технологічні схеми 

виробництва харчових продуктів запроектованого асортименту; 

ПРН17 - організовувати процес утилізації відходів та забезпечувати 

екологічну чистоту виробництва; 



ПРН18 - мати базові навички проведення теоретичних та/або 

експериментальних наукових досліджень, що виконуються індивідуально 

та/або у складі наукової групи; 

ПРН19 - підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання 

самостійної та командної роботи; 

ПРН20 - вміти укладати ділову документацію державною мовою; 

ПРН21 - вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії 

та широкого загалу з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного 

досвіду у сфері харчових технологій; 

ПРН22 - здійснювати ділові комунікації у професійній сфері 

українською та іноземною мовами; 

ПРН23 - мати навички з організації роботи окремих виробничих 

підрозділів підприємства та координування їх діяльності; 

ПРН24 - здійснювати технологічні, технічні, економічні 

розрахунки в рамках розроблення та виведення харчових 

продуктів на споживчий ринок, вести облік витрат матеріальних 

ресурсів; 

ПРН25 - виявляти творчу ініціативу з питань ринкової 

трансформації економіки; 

ПРН28 - вміти розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

вирішувати проблеми в галузі харчових технологій на основі 

розуміння сутності їхнього виникнення; 

ПРН29 - вміти аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні 

досягнення науки і техніки в галузі харчових виробництв. 

  



3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. Технологія солоду. Технологія пива 

Змістовий модуль 1.Загальна характеристика бродильних виробництв 

 Технологія бродильних виробництв як наука. Загальна характеристика 

бродильних виробництв. 

Змістовий модуль 2. Сировина, основні та допоміжні матеріали бродильних 

виробництв. 

 Вода та основні способи водопідготовки. Вимоги до якості зерна в технології 

бродильних виробництв. Хміль і хмелепродукти. Сорти винограду для 

одержання виноматеріалів для різних типів вина та коньяку. Дріжджі для 

виробництва пива, вина, спирту. 

Змістовий модуль 3. Технологія солоду. 

Основні види солоду, його властивості та застосування як сировини 

харчових галузей промисловості. Особливості технології спеціальних пивоварних 

солодів. Особливості технології солоду для спиртового виробництва. Особливості 

технології пшеничного солоду. 

Змістовий модуль 4. Технологія пива. 

Характеристика пива як напою , його класифікація та вимоги до якості. 

Приготування пивного сусла. Зброджування пивного сусла. Доброджування і 

дозрівання молодого пива. Фільтрування, карбонізація, зберігання та розлив 

готового пива. 

МОДУЛЬ 2. Технологія спирту, горілок та лікеро-горілчаних напоїв 

Змістовий модуль 5. Технологія спирту. 

Сировина, основні та допоміжні матеріали спиртового виробництва. 

Приймання сировини. Очищення сировини. Подрібнення зерна. Приготування 

замісу. Оцукрення розвареної маси. Зброджування сусла. Виділення спирту із 

бражки та його ректифікація. Особливості спирту із меляси. Вихід, облік та 

зберігання спирту. 



Змістовий модуль 6.Технологія горілок та лікеро-горілчаних напоїв. 

Класифікація та характеристика горілок і лікеро- горілчаних напоїв. Основні і 

допоміжні матеріали для виробництва горілок і лікеро-горілчаних напоїв. 

Принципова технологічна схема виробництва горілок, лікеро-горілчаних 

напоїв та характеристика основних технологічних операцій. 

МОДУЛЬ 3.Технологія виробництва вин та коньяку  

Змістовий модуль 7. Технологія вина. 

Класифікація виноградного вина  та оцінка його якості. Основні технологічні 

процеси виноробства. Особливості технології міцних i десертних вин. Особливості 

технології ігристих i газованого вин. Особливості технології газованого вина. 

Змістовий модуль 8. Технологія коньяку. 

Історія виробництва коньяку Класифікація та характеристика коньяку. 

Відходи коньячного виробництва та їх використання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів  

 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Технологія солоду. Технологія пива  

Вступ.  

1. Загальна 

характеристика 

бродильних 

виробництв 

2 2  - - - 10 -  - - 10 

2. Сировина, основні 

та допоміжні 

матеріали 

бродильних 

виробництв  

10 4  - - 6 14 -  - - 14 

3. Технологія солоду 20 6  8 - 6 17 1  2  14 

4. Технологія 

 пива 
18 4  8 - 6 17 1  2 - 14 

Разом за модулем 1 50 16  16 - 18 58 2  4 - 52 

Модуль 2. Технологія спирту, горілок та лікеро-горілчаних напоїв 

5.Технологія спирту  22 6  8 - 8 16,5 0,5  2 - 14 

6. Технологія 

горілок та лікеро-

горілчаних напоїв 

16 4  4 - 8 14,5 0,5  - - 14 

Разом за модулем 2 38 10  12 - 16 31 1  2 - 28 

Модуль 3. Технологія виробництва вин та коньяку  

7.Технологія вина 20 4  8 - 8 16,5 0,5  2 - 14 

8. Технологія 

коньяків 
12 4  - - 8 14,5 0,5  -  14 

Разом за модулем 3 32 8  8 - 16 31 1  2 - 28 

ІНДЗ  -  - - - - -  - 9 - 

Всього годин 120 34  36 - 50 120 4  8  108 

 

                                              

 

 

 

 

 

                                                              



5. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Тема 1. Визначення екстрактивності солоду 

стандартним методом. Визначення тривалості 

оцукрення сухого пивоварного солоду  

8 1 

2 

Тема 2. Визначення масової частки СР у пивному 

суслі ареометричним та рефрактометричним 

методами. Визначення видимого екстракту у пиві.  

6 1 

3 
Тема 3. Визначення дійсного екстракту у пиві та 

вмісту етилового спирту дистиляційним методом  6 1 

4 

Тема 4. Визначення масової частки СР у мелясі 

ареометричним і рефрактометричними методами.  

Визначення сахаристості цукрового буряка методом 

гарячої водної дигестії  

6 1 

5 
Тема 5. Визначення вмісту етилового спирту 

дихромато-йодометричним методом  
6 1 

6 

Тема 6. Визначення вмісту етилового спирту у водно-

спиртових розчинах (ректифікованому спирті, горілці) 

ареометричним та рефрактометричним методами  

4 1 

7 

Тема 7. Визначення масової концентрації цукрів з 

допомогою рефрактометра і ареометра. Визначення 

міцності вина (виноматеріалу)  

4 1 

8 
Тема 8. Визначення масової концентрації летких  

кислот  
4 1 

Разом 36 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Особливості технології світлого та темного 

пивоварного солоду, солоду для виробництва полі 

солодових екстрактів та використання у спиртовому 

виробництві. Вихід солоду, оцінка його якості, 

відходи при виробництві та їх максимальне 

використання.  

8 16 

2 

Принципова технологічна схема та характеристика 

основних технологічних процесів: очищення і 

подрібнення зернової сировини, приготування 

пивного сусла, виготовлення розводки чистої 

культури дріжджів, зброджування та доброджування, 

дозрівання молодого пива. Фільтрування та розлив 

готового пива  

8 16 

3 

Особливості виробництва спирту з меляси. 

Принципова технологічна схема виробництва спирту 

з меляси  

8 16 

4 
Особливості технології спирту етилового технічного 

(СЕТ) з нехарчової і вуглеводовмісної сировини.  
8 16 

5 

Умовний крохмаль. Спирт-сирець. Ректифікований  

етиловий спирт. Умовний спирт-сирець. Побічні 

продукти та відходи спиртового виробництва, їх 

використання.  

6 16 

6 

Сировина та основні матеріали для виробництва 

горілок і лікеро-горілчаних напоїв, основні вимоги до 

них. Принципова технологічна схема виробництва 

горілок, характеристика основних технологічних 

процесів. Підготовка води, підготування та обробка 

сортівки  

6 14 

7 

Принципова технологічна схема переробки 

винограду, плодів та ягід на виноматеріали та 

характеристика основних технологічних процесів: 

подрібнення винограду, одержання сусла та м’язги, 

спиртове бродіння, витримка виноматеріалів.  

6 14 

Разом  50 108 

 

  



7. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання включають в себе письмові  завдання для студентів 

заочної форми навчання з таким переліком тем: 

1.Основні види солоду, його властивості та застосування як сировини 

харчових галузей промисловості.  

2. Вимоги до якості зерна, використовуваного для виробництва солоду.  

3. Характеристика основних технологічних процесів: очищення, 

сортування, миття, дезінфекція, замочування та пророщування зерна, сушіння 

свіже пророслого солоду, відбивання паростків, відлежування  

4. Обладнання для здійснення основних технологічних операцій по 

виготовленню солоду.  

5. Особливості технології світлого пивоварного солоду .  

6. Особливості технології темного пивоварного солоду.  

7. Особливості технології солоду для виробництва полі солодових 

екстрактів та використання у спиртовому виробництві.  

8. Вихід солоду, оцінка його якості, відходи при виробництві та їх 

максимальне використання.  

9. Характеристика пива як напою.  

10. Сорти і типи пива, оцінка якості.  

11. Основна сировина: солод, його замінники, вода, хміль та вимоги до їх 

якості. 12. Дріжджі пивоварного виробництва, їх культурні раси, основні вимоги 

що ставляться до дріжджів.  

13. Принципова технологічна схема та характеристика основних 

технологічних процесів: очищення і подрібнення зернової сировини, 

приготування пивного сусла,  

14. Виготовлення розводки чистої культури дріжджів.  

15. Зброджування та доброджування пива.  

16. Дозрівання молодого пива.  

17. Фільтрування та розлив готового пива.  

18. Обладнання для розливу пива. Вихід продукту.  



19. Використання відходів пивоварного виробництва  

20. Технологія карамельного солоду.  

21. Вмісту в солоді попередника диметил-сульфіду (ДМС) як небажаного в 

пиві компонента та аромату слід також приділити велику увагу.  

22. Ячмінь як сировина для виробництва пива.  

23. Хміль, його використання.  

24. Вода для пивоваріння.  

25. Ферменти, їх використання у пивоварінні.  

26. Процес затирання.  

27. Одновідварний спосіб затирання.  

28. Двовідварний спосіб затирання.  

29. Тривідварний спосіб затирання.  

30. Охмелювання сусла. Завдання охмелювання.  

31. Освітлення та самоосвітлення сусла.  

32. Карбонізація пива.  

33. Тепле бродіння.  

34. Холодне бродіння.  

35. Міні-пивоварні. Їх окупність.  

36. Верхові дріжджі.  

37. Дріжджі низового бродіння.  

38. Додаткова зернова сировина для виготовлення пива.  

39. Темні сорти пива, їх характеристика.  

40. Ферментативна фаза сушіння солоду.  

41. Хімічна фаза сушіння солоду.  

42. Фізіологічна фаза сушіння солоду.  

43. Тритикале як сировина для виробництва пива. Види пива з 

використанням тритикале.  

44. Апарати для замочування зернової сировини, призначеної для 

виробництва солоду.  

45. Вимоги до виробництва солоду, характеристика його пророщування.  



46. Температурні режими пророщування солоду.  

47.Ознаки якості солоду під час пророщування та по закінченню його 

виготовлення.  

48. Склад зернівки ячменю, кукурудзи, сої, рису, пшениці, жита.  

49. Обладнання для пророщування солоду.  

50. Обладнання для сушки солоду.  

61. Характеристика спирту і його використання.  

62. Види спирту і оцінка їх якості.  

63. Основна сировина (зернові культури, картопля,меляса) та вимоги до її 

якості.  

64. Дріжджі спиртового виробництва, основні вимоги до їх якості.  

65. Принципова технологічна схема виробництва спирту із крохмалевмісної 

сировини  

66. Характеристика основних технологічних процесів: очищення зерна, 

подрібнення зерна та картоплі, приготування замісу, його термоферментативне 

оброблення(підігрівання, розварювання, охолодження), оцукрення та 

охолодження розвареної маси.  

67. Зброджування сусла.  

68.Використання ферментних препаратів у спиртовому виробництві.  

69. Використання зеленого солоду.  

70. Обладнання для ректифікації спирту.  

71. Бражна та ректифікаційна колона. Їх принцип дії, та будова.  

72. Альтернативна сировина для виробництва спирту.  

73. Синтетичний та біологічний спосіб виробництва спирту.  

74. Використання відходів цукрового виробництва при виробництві спирту.  

75. Перегонка зрілої бражки.  

76. Ректифікація спирту.  

77. Обладнання для здійснення ректифікації спирту.  

78. Особливості виробництва спирту з меляси.  



79. Принципова технологічна схема виробництва спирту з меляси. 80. 

Характеристика основних технологічних процесів: гомогенізація, антисептування, 

та збагачення живильними солями меляси.  

81. Приготування основного та дріжджового сусла, дріжджегенерування, 

зброджування.  

82. Технологія спирту із крохмалевмісної сировини  

83. Технологія спирту із цукровмісної сировини  

84. Відходи спиртового виробництва.  

85. Властивості та галузі використання етилового спирту  

86. Допоміжними матеріалами у спиртовому виробництві  

87. фази розвитку дріжджів. Етапи створення робочої розводки  

88. Технологія спиртової бражки із крохмалевмісної сировини  

89. Технологія спиртової бражки з меляси  

90. Дегідратація етилового спирту  

91. Денатурація спирту етилового технічного  

92. Схеми виробництва спирту. Їх економічна характеристика.  

93. Теоретичний і практичний вихід спирту. Технологічні втрати.  

94. Умовний крохмаль.  

95. Спирт-сирець. Ректифікований етиловий спирт.  

96. Умовний спирт-сирець.  

97. Побічні продукти та відходи спиртового виробництва, їх використання.  

98. Основні способи та режими зберігання спирту та побічних продуктів.  

99. Сировина та основні матеріали для виробництва горілок і лікеро-

горілчаних напоїв, основні вимоги до них. Оцінка їх вартості.  

100. Принципова технологічна схема виробництва горілок, характеристика 

основних технологічних процесів.  

101. Підготовка води, підготування та обробка сортівки. Введення 

інгредієнтів та обладнання для їх здійснення.  

102. Принципова технологічна схема виробництва лікеро-горілчаних напоїв.  



103. Характеристика основних процесів: купажування, обробка з метою 

стабілізації, фільтрування та обладнання для їх здійснення.  

104. Горілка, її види, гіркі настоянки  

105. Спирт етиловий, якісні характеристики марок Люкс, Екстра, Вищої 

очистки.  

106. Вода, вимоги до неї. Твердість, лужність, кислотність. Системи 

очищення води для використання у горілчаному виробництві.  

107. Лікеро-горілчані напої.  

108. Технологія очищення горілок. Шкідливі домішки.  

109. Особливості технології спирту етилового технічного (СЕТ) з 

нехарчової і вуглеводовмісної сировини  

110. Брагоректифікаційні установки для виробництва СЕТ.  

111. Виноробство як частина загальнолюдської культури.  

112. Історичні аспекти розвитку виноробства.  

113. Класифікація напоїв, які містять алкоголь.  

114. Історія розвитку плодоягідного виноробства в Україні.  

115. Дієтичні властивості вин  

116. Культура споживання вин.  

117. Значення плодово-ягідного виноробства у безвідхідному використанні 

продукції садівництва.  

118. Перспективи розвитку виноробства в Україні.  

119. Вплив етанолу на організм людини.  

Значення споживання вина у попередженні п'янства і алкоголізм.  

120. Дріжджі як джерело ферментів, їх життєдіяльність, екологія, наслідки 

розвитку.  

121. Мікроорганізми соків, сусел, вин, їх життєдіяльність, екологія, 

наслідки розвитку.  

122. Хімізм спиртового бродіння.  

123. Перетворення пектинових речовин при бродінні.  

124. Перетворення амінокислот при бродінні.  



125. Хімізм утворення етанолу при бродінні.  

126. Хімізм утворення гліцерину при бродінні.  

127. Хімізм утворення оцтової кислоти при бродінні.  

128. Хімізм утворення масляної кислоти, бутиленгліколю і діацетилу при 

бродінні.  

129. Взаємоперетворення цукрів при бродінні.  

130. Властивості і значення продуктів бродіння і спиртів, альдегідів, кислот, 

ефірів та ін.  

131. Класифікація плодів і ягід, їх анатомічна будова і технологічні 

властивості.  

132. Загальна характеристика хімічного складу плодів і ягід.  

133. Цукри плодів і ягід, їх значення у виноробстві.  

134. Полісахариди плодів і ягід, їх значення у виноробстві.  

135. Органічні кислоти плодів і ягід, їх значення у виноробстві.  

136. Дубильні і барвні речовини плодів і ягід, їх значення у виноробстві.  

137. Азотисті речовини плодів і ягід, їх значення у виноробстві.  

138. Визначення оптимальних строків збирання плодів і ягід, винограду.  

139. Рекомендовані сорти окремих культур для виробництва плодово-

ягідних вин.  

140. Механізоване збирання і транспортування плодів на винзавод.  

141. Приймання сировини на вин завод і зберігання її на сировинних 

майданчиках.  

142. Підготовка плодів і ягід до витягання соку. Апаратурне оформлення.  

143. Способи оброблення м'язги з метою збільшення соковіддачі та 

екстрактивності соку.  

144. Пресування м’язги, логічне оцінювання обладнання для пресування.  

145. Сучасні механізовані і автоматизовані лінії переробки плодів і ягід на 

соки в Україні та за кордоном.  

146. Приготування і зброджування сусел.  

147. Технологічна характеристика рас дріжджів, вимоги до них.  



148. Приготування розводки чистої культури дріжджів (лабораторної, 

виробничої). Вимоги до розводки ЧКД.  

149. Умови зброджування сусел, мікробіологічний і аналітичний контроль.  

150. Безперервне зброджування сусел.  

151. Вимоги до бродильних відділень і тари.  

152. Освітлення соків і обробка зброджених виноматеріалів.  

153. Спиртування. Види і якість харчового етилового спирту.  

154. Розрахунки кріплення спиртом. Явище контракції. Контроль за 

спиртуванням.  

155. Технологічні схеми обробки виноматеріалів.  

156. Вибір технологічної схеми обробки виноматеріалів.  

157. Оклеювання виноматеріалів і вин бентонітом, проведення пробного 

оклеювання і встановлення дози.  

158. Егалізація і купажування. Забезпечення кондиційності вин.  

159. Розливостійкість вин. Освітлення і стабілізація вин до помутнінь.  

160. Деметалізація вин.   

 

8. Методи навчання 

             Лекції, лабораторні та самостійна робота.                                                        

 

9.  Методи контролю 

Дисципліна має три змістових модулі, який охоплює матеріал усіх тем. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи 

якість виконання: 

лабораторних занять –  48 балів; 

самостійної роботи –  7 балів; 

модульного контролю (тестування) – 45 балів. 

 

Підсумковий контроль ( диференційований залік ) – за поточною кількістю  

балів.   



10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

  

Модулі 

Поточний (модульний) контроль Загальна 

сума 

балів 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Змістовий модуль 

3 

Змістові модулі 

20 

М
о
д

у
л
ьн

и
й

 к
о
н

тр
о

л
ь 

1
5

 б
ал

ів
  

 

20 

М
о
д

у
л
ьн

и
й

 к
о
н

тр
о

л
ь 

1
5

 б
ал

ів
  

 

15 

М
о
д

у
л
ьн

и
й

 к
о
н

тр
о

л
ь 

1
5

 б
ал

ів
  

 

Т 1 Т 2 
Т 

3 
Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 

100 

Кількість балів за 

змістовий модуль 
8 12 6 8 - 6 15 

в тому числі  за 

лабораторні 
6 12 6 6 - 6 12 

в тому числі  за 

практичні 
- - - - - - - 

в тому числі за 

самостійні 
2 - - 2 - - 3 

 

 

 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки для лабораторних робіт  з курсу «Технологія 

бродильних виробництв» для студентів спеціальності 6.051701 за напрямом 

"Харчові технології та інженерія" освітньо-кваліфікаційний рівень – 

бакалавр. – Умань, 2012. – 49 с. 

2. Методичні вказівки для індивідуальних робіт з курсу «Технологія 

бродильних виробництв» для студентів заочної форми навчання 

спеціальності 6.051701 за напрямом "Харчові технології та інженерія" 

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. – Умань, 2012. – 19 с.  

 

 

 

 



12. Рекомендована література 

Базова 

1. Великая Е.И., Суходол В.Ф. Лабораторный практикум по курсу 

общей технологии бродильных производств. – М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1983. – 310с.  

2. Валуйко Г.Г., Домарецький В.А., Загоруйко В.О. Технологія вина: 

Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2003. – 592 с.  

3. Домарецький В.А. Технологія солоду і пива: Підручник для 

студентів вищих начальних закладів. – К.: ІНКОС, 2004. – 426с.  

4. Домарецький В.А., Прибильский В.Л. , Михайлов М.Г. Технологія 

екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної сировини: Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця, «Нова книга», 2005. – 408 с.  

5. Загальні технології харчових виробництв: Підручник/ А.І. Українець, 

М.М. Калакура, Л.Ф. Романенко, В.А. Домарецький та ін.. – К.:Університетт 

«Україна», 2010. – 814с.  

6.Технология пищевых прозводств: Учебник для вузов/ Под ред. 

Ковальской// Ковальская Л.П., Суходол В.Ф., Куц А.М. и др. – М.: Колос, 

1999. – 752с. (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 

заведений).  

7. Технологія спирту: Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів/ В.О. Маринченко, В.А. Домарецький, П.Л. Шиян та ін.. // за ред.. 

В.О. Маринченко. - Вінниця.: Поділля-2000. – 496с.  

8. Мальцев П.М. Общая технология бродильных производств: Учебник 

для студентов высших учебных заведений . – М.: Пищевая пром-сть, 1980. – 

560с.  

Допоміжна 

1. Мелетьєв А.Є., Тодосійчук С.Р., Кошова В.М. Технохімічний 

контроль виробництва солоду, пива і безалкогольних напоїв/ За ред.. А.Є. 

Мелетьєва: Підручник. – Вінниця, «Нова книга», 2007. – 392с.  



2. Методи контролю харчових виробництв/ Н.І. Штангеєва, Л.І. 

Чернявська, Л.П. Рева та ін.. – К. :УДУХТ, 2000. – 240с.  

3. Таблицы спиртометрические / В.К. Янчевский, С.Т. Олийничук, З.Д. 

Кравчук и др. – К.: УкрНИИспиртбиопрод, 2002. – 587с.  

 

13. Інформаційні ресурси 

1. Виробництво спирту [Електронний ресурс].   http://uaevents.com.ua/pro-

zapovnennya-brodylnyx-aparativ.php 
2. Вивчення технології бродильних виробництв. [Електронний 

ресурс].   http://1snau.ru/vivchennya-texnologi-brodilnix-virobnictv/  
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