
 



  



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань:18 

«Виробництво та 

технології» 
Нормативна 

 

Модулів – 2 

Спеціальність  

181– Харчові технології  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 8 
3-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

5-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 15 

аудиторних – 3 

самостійної роботи  

студента – 2,9 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

18 год. 6 год. 

Лабораторні 

28 год. 8 год. 

Самостійна робота 

44 год. 76 год. 

Вид контролю: 

диф. залік 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1:1,13 

для заочної форми навчання – 1:5,42 

 

 

 

 

 

 



2. Компетентності навчальної дисципліни 

Мета курсу (інтегральна компетентність) Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі виробництва і технологій 

та у процесі навчання, що передбачає застосування визначених теорій та 

методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов і 

вимог. Здобути глибокі  теоретичні знання та практичні навички з основних 

питань технології виробництва цукру. До переліку цих питань належать: 

сировина, її зберігання та хімічний склад, основні технологічні процеси 

виробництва цукру, вимоги до якості готової продукції, сучасні вітчизняні та 

закордонні технології переробки сировини.  

Цілі курсу (програмні компетентності) 

- знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість;  

- навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 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; 

- розуміння особливостей до вимог сировини для цукрового виробництва 

згідно з чинною документацією; 

- розуміння біохімічних та фізико-хімічних процесів під час переробки 

цукрового буряку та цукрової тростини; 

- розуміння технологічних схем ключових етапів цукрового виробництва; 

- розуміння методів оцінювання сировини та готової продукції; 

-  розуміння сучасних прогресивних технологій цукрового виробництва, 

використання побічних продуктів. 

Програмні результати навчання: 

- знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в 

галузі харчових технологій;  

- знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та 

закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворенню 

основних компонентів продовольчої сировини під час технологічного 

перероблення;  

- організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами 

переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із 

застосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування;  

- вміти розробляти або удосконалювати технології харчових продуктів 

підвищеної харчової цінності з врахуванням світових тенденцій розвитку 

галузі;  

- визначати відповідність показників якості сировини, напівфабрикатів і 

готової продукції нормативним вимогам за допомогою сучасних методів 

аналізу (або контролю); 



-  вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи, 

виробничі дільниці із застосуванням систем автоматизованого проектування та 

програмного забезпечення; 

- 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;  

- підвищувати ефективність виробництва шляхом впровадження 

ресурсоощадних та конкурентоспроможних технологій, аналізувати стан і 

динаміку попиту на харчові продукти; 

- організовувати процес утилізації відходів та забезпечувати екологічну 

чистоту виробництва; 

- мати базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних 

наукових досліджень, що виконуються індивідуально та/або у складі наукової 

групи;  

- підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та 

командної роботи; 

- вміти укладати ділову документацію державною мовою; 

- вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого 

загалу з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду у сфері 

харчових технологій; 

- здійснювати ділові комунікації у професійній сфері українською та 

іноземною мовами; 

- мати навички з організації роботи окремих виробничих підрозділів 

підприємства та координування їх діяльності; 

- здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках 

розроблення та виведення харчових продуктів на споживчий ринок, вести облік 

витрат матеріальних ресурсів; 

- виявляти творчу ініціативу з питань ринкової трансформації економіки; 

- уміння оцінювати сировину і готову продукцію; 

- уміння складати технологічні схеми і діаграми та компонувати необхідне 

обладнання для цукрового виробництва; 

- уміння проводити розрахунки продуктів бурякоцукрового та цукрово-

рафінадного виробництва. 

Короткий зміст курсу: 

      Вступ. Світове виробництво цукру із цукрової тростини та цукрових 

буряків. Сировина для виробництва цукру в Україні. Технологічна схема 

виробництва цукру та підготовка сировини. Отримання дифузійного соку. 

Виробництво цукру-рафінаду. Фільтрування, сульфітація та згущення 

дифузійного соку. Очищення сиропу і кристалізація цукру. Виробництво 

цукру-рафінаду. Побічні продукти і відходи цукрового виробництва. 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ ІЗ ЦУКРОВОЇ 

ТРОСТИНИ ТА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

Тема 1. ВСТУП. 

Світове виробництво цукру із цукрової тростини та цукрових буряків.  

Принципова технологічна схема виробництва цукру-піску із цукрових 

буряків.Загальна характеристика виробництва. Сучасний стан та перспективи 

розвитку бурякоцукрового комплексу України.  

Тема 2. СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ В УКРАЇНІ 

Характеристика властивостей сировини для виробництва цукру. Хімічні 

властивості буряка. Фактори, що впливають на лежкість цукрових буряків. 

Зберігання цукрових буряків. 

МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ 

Тема 3. ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ ТА ПІДГОТОВА 

СИРОВИНИ. 

Технологічна схема переробки цукрових буряків.  Підготовка цукрових буряків.  

Процеси подрібнення сировини. 

Тема 4. ОТРИМАННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ. 

Мета та обладнання технологічного процесу отримання дифузійного соку.  

Очищення дифузійного соку. Обробка дифузійного соку.  

Тема 5. ФІЛЬТРУВАННЯ, СУЛЬФІТАЦІЯ ТА ЗГУЩЕННЯ 

ДИФУЗІЙНОГО СОКУ. 

Процеси фільтрування дифузійного соку. Процеси сульфітації дифузійного 

соку. Процеси згущення дифузійного соку. 

Тема 6. ОЧИЩЕННЯ СИРОПУ І КРИСТАЛІЗАЦІЯ ЦУКРУ.  

Процеси очищення сиропу. Варка утфелів. Центрифугування утфелю 

Тема 7. ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ-РАФІНАДУ.  

Процес рафінування цукру. Переробка сировини. Пресування та пакування 

цукру – рафінаду. 



Тема 8. ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ І ВІДХОДИ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА. 

Комплексне використання сировини у цукровому виробництві. Перспективи 

виробництва біопалива на основі відходів цукрового виробництва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л лаб с.р  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 9 10 11 

 

Модуль 1. Світове виробництво цукру із цукрової тростини та цукрових 

буряків  

 
Світове виробництво цукру 

із цукрової тростини та 

цукрових буряків. 

Принципова технологічна 

схема виробництва цукру-

піску із цукрових 

буряків.Загальна 

характеристика виробництва. 

Сучасний стан та 

перспективи розвитку 

бурякоцукрового комплексу 

України. 

13 2 6 5  11 2  2 7 

Сировина для виробництва 

цукру в Україні. 

Характеристика 

властивостей сировини для 

виробництва цукру. Хімічні 

властивості буряка. Фактори, 

що впливають на лежкість 

цукрових буряків. Зберігання 

цукрових буряків 

15 4 6 5  13 2  2 9 

Разом за модулем 1 28 6 12 10  24 4  4 16 

 

Модуль 2. Технологія виробництва цукру 

 
Технологічна схема 

виробництва цукру та 

підготовка сировини. 

Технологічна схема 

переробки цукрових буряків.  

Підготовка цукрових 

буряків.  Процеси 

подрібнення сировини. 

14 4 4 6  13 2  1 10 



 Отримання дифузійного 

соку. Мета та обладнання 

технологічного процесу 

отримання дифузійного соку. 

Очищення дифузійного соку. 

Обробка дифузійного соку.  

12 2 4 6  11   1 10 

 Фільтрування, сульфітація 

та згущення дифузійного 

соку. Процеси фільтрування 

дифузійного соку. Процеси 

сульфітації дифузійного 

соку. Процеси згущення 

дифузійного соку. 

12 2 4 6  11   1 10 

Очищення сиропу і 

кристалізація цукру.Процеси 

очищення сиропу. Варка 

утфелів. Центрифугування 

утфелю. 

12 2 4 6  11   1 10 

Виробництво цукру-

рафінаду. Процес 

рафінування цукру. 

Переробка сировини. 

Пресування та пакування 

цукру – рафінаду. 

6 1 2 3  10    10 

Побічні продукти і відходи 

цукрового виробництва. 

Комплексне використання 

сировини у цукровому 

виробництві. Перспективи 

виробництва біопалива на 

основі відходів цукрового 

виробництва. 

6 1 2 3  10    10 

Разом за модулем  2 62 12 16 34  66  2 4 60 

Усього годин за курсом 
 

90 18 28 44  90  6 8 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна  

форма 

заочна 

форма 

1 Модуль1. Характеристика властивостей 

цукровмісної сировини. 

Технологічні вимоги до цукрового буряку згідно 

ДСТУ4327:2004 

 

4 

 

2 

2 Модуль 2.  
Відбирання проб, визначення органолептичних 

показників, визначення масової частки сухих 

речовин, визначення величини рН. 

Поляриметричний метод визначення сахарози. 

Оптична схема та будова цукрометра. Масовий та 

об'ємний методи визначення сахарози. Перевірка 

шкали цукрометра за допомогою кварцевих трубок. 

Визначення вмісту сахарози в чистих цукрових 

розчинах масовим та об'ємним методами. 

 

 

8 

 

 

4 

3 Модуль 2. Ознайомлення з  процесом виробництва 

цукру на підприємстві. 

8  

4 Модуль 2. Технологічні вимоги до цукру білого 

згідно ДСТУ4623-2006 

Технологічні вимоги до цукру-рафінаду згідно 

ДСТУ2213-93 

 

8 

 

2 

 Разом 

 

28 8 

 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна  

форма 

заочна 

форма 

 

1 
 

Модуль 1.Тема 1: Проблеми енерго та 

ресурсозбереження. Сахароза, її основні фізичні 

та хімічні властивості. Аналіз технологічної 

схеми виробництва цукру-піску із цукрових 

буряків. Коротка характеристика 

найважливіших процесів. Вимоги до якості 

 

 

 

11 

 

 

 

20 



сировини. Основні параметри зберігання 

коренеплодів [10-11]. Стор. 5-6 

 

 

 

2 

 

Модуль 1.Тема 2 : Сульфітація соку, її 

призначення та апаратурне оформлення. Оде-

ржання сірчистого газу. Одержання вапна та 

сатураційного газу. Вимоги до якості вапняного 

молока та газу. Витрати вапняку та умовного 

палива. Процеси, що проходять при 

випалюванні вапняку. Склад сатураційоного 

газу. Очищення та охолодження газу. Принцип 

багаторазового використання пари. Схема 

випарної установки. Створення розрідження на 

випарній установці. Використання сокових парів 

[8]. Стор.150-200 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

20 

 

3 
 

Модуль 1.Тема 3. Процеси, що проходять при 

випалюванні вапняку. Склад сатураційоного 

газу. Очищення та охолодження газу. Принцип 

багаторазового використання пари. Схема 

випарної установки. Створення розрідження на 

випарній установці. Використання сокових парів 

[3-9]. Стор. 34-36 

 

 

 

11 

 

 

 

20 

 

4 
 

Модуль 1.Тема 4. Сульфітація сиропу. 

Фільтрування сиропу. Вимоги до якості сиропу. 

Фізико-хімічні основи кристалізації сахарози. 

Уварювання утфелю 1 кристалізації. Аналіз 

технологічної схеми продуктового відділення 

[7-12]. Стор. 20-23 

 

 

11 

 

      16 

 

                                              Разом  

 

44 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Методи навчання 

 

Лекції, лабораторні заняття та самостійна робота 

 

 

8. Методи контролю 

Дисципліна має два  модулі, які охоплюють матеріал усіх тем. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, 

контролюючи якість виконання: 

Лабораторних занять –  70 балів; 

Самостійної роботи –  10 балів; 

Модульного контролю (тестування) – 20 балів. 

                                   

9. Розподіл балів, які отримують студенти  

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Модуль 1 Т Модуль 2 С Т 
 

ЗМ1 ЗМ2  ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 ЗМ7 ЗМ8   
 

5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

 

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 

 

                                 



10. Методичне забезпечення 

 

    1. Новак Л. Л. Технологія цукрового виробництва. Методичні вказівки до 

виконання самостійної роботи студентів зі спеціальності 181 «Харчові 

технології». Умань. 2019 – 14 с. 

   2. Новак Л. Л. Технологія цукрового виробництва. Методичні вказівки для 

виконання лабораторних робіт студентів зі спеціальності 181 «Харчові 

технології» Освітній ступінь: бакалавр. Умань. 2019.  18 с. 

   3. Новак Л. Л. Технологія цукрового виробництва. Методичні вказівки до 

виконання самостійної роботи студентів зі спеціальності 181 «Харчові 

технології» ФЗН Умань. 2019 – 13 с. 

11. Рекомендована література 

 

1. Технология пищевых производств. Под ред. Ковальской Л.П.  М.: Колос, 

1997.  752 с. 

2. Архипович Н.А. Общая технология сахаристых веществ.  К.: Вища школа, 

1970.  518 с. 

3. Белік В. Стан та проблеми цукрової промисловості. №9–10. Техніка АПК.-

2003, с. 34–36. 

4. Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. Технологія харчових 

продуктів. К.: НУХТ. 2003. 569 с. 

5. Осокіна Н.М., Гайдай Г.С. Технологія зберігання і переробки продукції 

рослинництва.  Умань,2005. 614с 

6. Павлова В.А., Титаренко Л.Д., Залигіна В.Д. Ідентифікація та фальсифікація 

продовольчих товарів.  К.: 2006. 189 с. 

7. Сапронов А.Р.,. Ковальская Л.П, Мелькина Г.М., Шебершнева Н.Н. и др 

Технология сахарного производства. М.: Колос. 1998.  495 с. 

8. Хомічак Л. Передові технології виробництва цукру / Харчова і переробна 

промисловість: Щомісячний науково-виробничий журнал Держпрому, Нац. 

Університету харчових технологій та ТОВ "Украгропак".  К., 2007.  №4. - с. 

20–23. 



Допоміжна 

10.  ГОСТ 12571–86 "Сахар. Метод определения сахарозы". 

11. ДСТУ 2075–92 (ГОСТ 12572–93) Цукор-пісок і цукор-рафінад. Метод 

визначення кольоровості. 

12. ДСТУ4623-2006. Технологічні вимоги до цукру білого згідно. ДСТУ2213-

93. Технологічні вимоги до цукру-рафінаду згідно  

13.  ДСТУ 3659–97 (ГОСТ 12570–98) Цукор. Метод визначення вологи та сухих 

речовин 

14.  ДСТУ4245:2003. Цукор. Умови тривалого зберігання. 

15.  ДСТУ4323:2004. Цукор. Методи визначення  мікробіологічних показників. 

16. ДСТУ4327:2004. Коренеплоди цукрових буряків для промислового 

перероблення. Технічні вимоги. 

17.  ДСТУ4623–2006 Цукор білий. Технічні вимоги. 

 

    Інформаційні ресурси 

18. Нормативні акти України // www.nau.kiev.ua  

19. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України // www.kmu.gov.ua  

20. Офіційний сайт Держспоживстандарту України - www.dssu.gov.ua 

21. http://dstu.info  

22. http://normativ.ucoz.org 
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