
 

  



 

  



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 – 9  
4-й 5-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –90   

7-й 9-й 

Лекції 

 Тижневих годин для  

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента - 69 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

 

18 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

- - 

Лабораторні 

28 год. 8 год. 

Самостійна робота 

44 год. 76 год. 

  

Вид контролю: екзамен 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 

для заочної форми навчання –0,2 

 

 

 

 

 

 

  



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни: - надати теоретичні основи і закріпити практичні 

навички при виготовленні плодово-ягідних і виноградних вин для застосування в 

господарствах. 

Завдання дисципліни - формування у студентів системи навиків для 

здійснення ефективної професіональної діяльності на підприємствах виноробної 

галузі та в наукових закладах в умовах ринкової економіки, технічного 

переоснащення й удосконалення підприємств, застосування сучасних 

інноваційних технологій на основі творчого об'єднання і впровадження у 

виробництво отриманих знань з фундаментальних, загально-інженерних, 

економічних та спеціальних дисциплін, забезпечення випуску високоякісної 

продукції з гарантованим ступенем безпеки для людини і навколишнього 

середовища, оптимальними питомими витратами людської праці, матеріальних та 

енергетичних ресурсів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати - 

теоретичні та практичні навички з технологічних прийомів і правил виробництва 

вин, алкогольних і безалкогольних напоїв; технологічних режимів, особливостей і 

типових технологічних схем виготовлення плодових і виноградних вин різних 

видів; вимоги нормативно-технічної документації до якості вин; з способів 

використання відходів та запобігання забрудненню біосфери. 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним 

продемонструвати такі результати навчання: 

- використовувати навчально-методичну і наукову літературу, нормативну 

документацію щодо виробництва та оцінки якості готової продукції 

виноробної галузі; 

- проводити інформаційний пошук у науковій літературі та інших 

джерелах науково-технічної інформації стосовно відповідної технології; 

- аналізувати отримані відомості про хід технологічних процесів та давати 

рекомендації щодо їх удосконалення та оптимізації; 



- визначати показники фізіологічної та технічної зрілості плодів, ягід та 

винограду, механічний склад та фізико-хімічні показники якості плодів, 

ягід та винограду і допоміжних матеріалів виноробства; 

- оцінювати якість готової продукції, напівпродуктів, відходів, а також 

продуктів, одержаних із його вторинних сировинних ресурсів, згідно 

чинних стандартів з урахуванням рівнів безпечності виробництва; 

- складати функціональні та апаратурно-технологічні схеми виробництва 

виноматеріалів, вин та ін. міцних напоїв, їх обробки з метою стабілізації, 

виконувати розрахунки купажів тощо; 

- аналізувати рівень екологічної безпечності виробництва, приймати 

практичні рішення щодо зменшення забруднення навколишнього 

середовища. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей: 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати питання екології та 

безпеки життєдіяльності, керуватись їх вимогами у практичній діяльності; 

здатність розв’язувати питання за основними технологічними процесами 

виноробних виробництв, способами виробництва вин; здатність використовувати 

основне технологічне обладнання сучасного підприємства по виробництву 

продуктів виноробства; здатність користуватись основними правилами і 

нормативними матеріалами виробництва виноматеріалів, готових вин і других 

продуктів виноробства. 

Загальні компетентності з дисципліни «Виноробство»: 

- знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- прагнення до збереження навколишнього середовища; 

- 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; 

- здатність генерувати нові практично спрямовані ідеї (креативність); 

- здатність забезпечувати якість і безпеку виноробної продукції на основі 

відповідних стандартів та у межах систем управління безпечністю 

харчових продуктів під час їх виробництва і реалізації; 

- здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, 

складати апаратурно-технологічні схеми виробництва плодово-ягідних вин; 

- здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих 

лабораторій при виробництві плодово-ягідних вин; 

- здатність проводити розрахунки сусел, кріплення спиртом, егалізації 

та купажів вин. 

Фахові компетентності з дисципліни «Виноробство»: 

- здатність впроваджувати у виробництво технології харчових продуктів 

на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів 

продовольчої сировини впродовж технологічного процесу;  

- здатність управляти технологічними процесами з використанням 

технічного, інформаційного та програмного забезпечення;  

- здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові технології 

з врахуванням принципів раціонального харчування, 

ресурсозаощадження та інтенсифікації технологічних процесів; 

- здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати 

апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів; 

- здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва 

(виробничі дільниці); 

- здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації 

праці, нести відповідальність за професійний розвиток окремих осіб 

та/або груп осіб.  



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 перетворень 

основних компонентів продовольчої сировини під час технологічного 

перероблення; 

- знати наукові основи технологічних процесів виробництва плодово-

ягідного вина та закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних 

перетворень основних компонентів 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; 

- .вміти розробляти проекти технічних умов і технологічних інструкцій 

на харчові продукти; 

- .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; 



- 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; 

 визначати відповідність показників якості сировини для виготовлення вин, 

напівфабрикатів і готової продукції нормативним вимогам за допомогою 

сучасних методів аналізу (або контролю); 

 дотримуватися правил техніки безпеки та проводити технічні та 

організаційні заходи щодо організації безпечних умов праці під час виробничої 

діяльності при виробництві плодово-ягідних та виноградних вин; 

 здійснювати технологічні, технічні розрахунки сусел, кріплення спиртом, 

егалізації та купажів вин. 

 

  



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Вступна лекція. Біохімія вина.  

Виноробство як частина загальнолюдської культури. Історичні аспекти 

розвитку виноробства. Регламентуючі вимоги та інша документація на їх 

виробництво. Дієтичні властивості вин. Культура споживання вина. Значення 

плодово-ягідного виноробства у безвідходному використанні продукції 

садівництва. Класифікація плодово-ягідних вин.  

Мікроорганізми як джерело ферментів. Хімізм спиртового бродіння. 

Перетворення речовин під час бродіння. Властивості і значення продуктів 

бродіння: спиртів, альдегідів, кислот, ефірів та ін. Дріжджі та інші мікроорганізми 

соків, сусел, вин, їх життєдіяльність, екологія, наслідки розвитку.    

 

Змістовий модуль 2. Характеристика сировини для виноробства. 

Перероблення плодів та ягід.  

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

Визначення оптимальних строків збирання, рекомендовані сорти окремих 

культур.  

Приймання і зберігання плодів. Підготовка плодів та ягід до витягання соку. 

Способи обробки м’язги. Вихід соків з різних видів сировини. Освітлення соків.  

 

Змістовий модуль 3. Бродіння і спиртування.  

Особливості приготування і зброджування сусел. Технологічна 

характеристика рас дріжджів, вимоги до них. Приготування розводки дріжджів. 

Умови зброджування, мікробіологічний і аналітичний контроль. Безперервне 

зброджування. Спиртування. Контроль за спиртуванням. Виготовлення 

спиртованих і зброджено-спиртованих соків. Виготовлення столових 

некріплених виноматеріалів.    

 

Змістовий модуль 4. Технологічні прийоми виноробства.  



Загальні технологічні прийоми виноробства. Егалізація і купажування. 

Переливання. Освітлення. Деметалізація. Термічне оброблення. Фільтрація. 

Типові технологічні схеми обробки виноматеріалів і вин. Забезпечення 

кондиційності вина. Оброблення і розлив вин.    

 

Змістовий модуль 5. Особливості технології плодових вин.  

Технологія столових, некріплених, кріплених, медових та шипучих; вин 

спеціальних технологій. Вина покращеної якості. Шипучі та ігристі вина.    

 

Змістовий модуль 6. Технологія виноградних вин.  

Особливості технології столових (натуральних і купажних), кріплених 

(міцних, зокрема типажних і десертних), ігристих, газованих виноградних вин 

та вермутів. Обробка вин, типові технологічні схеми.    

 

Змістовий модуль 7. Напої з плодів та ягід   

Слабоалкогольні напої з плодів і ягід. Безалкогольні та міцні напої з 

винограду, плодів і ягід. Дегустація вин та напоїв.  

 

Змістовий модуль 8. Вади і хвороби вин.  

Вади і хвороби вин: причини, прояви, запобігання, лікування (виправлення) 

та усунення.    

 

Змістовий модуль 9. Використання відходів плодово-ягідного 

виноробства. Маркетинг вин.  

Комплексна переробка відходів виноробства. Маркетинг вин.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



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 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модуль 1. Сучасний стан плодово-ягідного виноробства  

1.Вступна лекція. 

Біохімія вина.  
6 2 - - - 4 6,5 0,5 - - - 6 

2. Характеристика 

сировини для 

виноробства. 

Перероблення 

плодів та ягід. 

8 2 - 2 - 4 6,5 
-

0,5 
- - - 6 

Разом за модулем 1 14 4 - 2 - 8 13 1 - - - 12 

Модуль 2. Основні процеси виноробства  
 

3. Бродіння і 

спиртування.  
16 2 - 8 - 6 15 1 - 4 - 10 

4. Технологічні 

прийоми 

виноробства.  
16 2 - 8 - 6 13 1 - 2 - 10 

Разом за модулем 2 32 4 - 16 - 12 28 2 - 6 - 20 

Модуль 3. Технології вин  

5. Особливості 

технології плодових 

вин.  

10 2 - 2 - 6 11 1 - - - 10 

6. Технологія 

виноградних вин.  
10 2 - 2 - 6 10,5 0,5 - - - 10 

7. Напої з плодів та 

ягід. Дегустаційна 

оцінка.  
8 2 - 2 - 4 10,5 0,5 - 2 - 8 

8. Вади і хвороби 

вин.  
8 2 - 2 - 4 8,5 0,5 - - - 8 

9. Використання 

відходів плодово-

ягідного 

виноробства. 

Маркетинг вин.  

8 2 - 2 - 4 8,5 0,5 - - - 8 

Разом за модулем 3 44 10 - 10 - 24 49 3 - 2 - 44 

ІНДЗ           9  

Усього годин 90 18 -- 28 - 44 90 6   -   8  - 76 

 

                                                                                                           

 

  



5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Перероблення плодів і ягід на соки на підприємстві, 

характеристика сировини.  

Визначення масової концентрації цукрів з допомогою 

рефрактометра і ареометра . Приготування сусла. 

2 - 

2 Контроль за бродінням. Розрахунки із спиртування  4 4 

3 Визначення концентрації цукрів прямим титруванням.  2 - 

4 Визначення титрованої кислотності виноматеріалів.  4 2 

5 Визначення міцності вина (виноматеріалу)  4 - 

6 Визначення екстракту у вині (виноматеріалі).  4 - 

7 Вибір технологічної схеми обробки виноматеріалів  4 - 

8 Органолептична оцінка якості вин.  2 2 

9 Вади і хвороби вин. Визначення вмісту летких кислот  2 - 

Разом 28 8 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1  Біохімія вина.  4 6 

2 
 Характеристика сировини для виноробства. 

Перероблення плодів та ягід. 
4 6 

3  Бродіння і спиртування.  6 10 

4  Технологічні прийоми виноробства.  6 10 

5  Особливості технології плодових вин.  6 10 

6 Технологія виноградних вин.  6 10 

7 Напої з плодів та ягід. Дегустаційна оцінка 4 8 

8  Вади і хвороби вин.  4 8 

9 
 Використання відходів плодово-ягідного 

виноробства. Маркетинг вин.  
4 8 

Разом  44 76 

 

7. Індивідуальні завдання. Тематика завдань при виконанні 

індивідуальної роботи  

1. Виноробство як частина загальнолюдської культури.  

2. Історичні аспекти розвитку виноробства.  



3. Класифікація напоїв, які містять алкоголь.  

4. Історія розвитку плодоягідного виноробства в Україні.  

5. Дієтичні властивості вин  

6. Культура споживання вин.  

7. Значення плодово-ягідного виноробства у безвідхідному використанні 

продукції садівництва.  

8. Перспективи розвитку виноробства в Україні.  

9. Вплив етанолу на організм людини.  

Значення споживання вина у попередженні п'янства і алкоголізм.  

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

розвитку.  

11. Мікроорганізми соків, сусел, вин, їх життєдіяльність, екологія, наслідки 

розвитку.  

12. Хімізм спиртового бродіння.  

13. Перетворення пектинових речовин при бродінні.  

14. Перетворення амінокислот при бродінні.  

15. Хімізм утворення етанолу при бродінні.  

16. Хімізм утворення гліцерину при бродінні.  

17. Хімізм утворення оцтової кислоти при бродінні.  

18. Хімізм утворення масляної кислоти, бутиленгліколю і діацетилу при бродінні.  

19. Взаємоперетворення цукрів при бродінні.  

20. Властивості і значення продуктів бродіння і спиртів, альдегідів, кислот, ефірів 

та ін.  

21. Класифікація плодів і ягід, їх анатомічна будова і технологічні властивості.  

22. Загальна характеристика хімічного складу плодів і ягід.  

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

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

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

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

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



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

29. Рекомендовані сорти окремих культур для виробництва плодово-ягідних вин.  

30. Механізоване збирання і транспортування плодів на винзавод.  

31. Приймання сировини на вин завод і зберігання її на сировинних майданчиках.  

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

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

екстрактивності соку.  

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

35. Сучасні механізовані і автоматизовані лінії переробки плодів і ягід на соки в 

Україні та за кордоном.  

36. Приготування і зброджування сусел.  

37. Технологічна характеристика рас дріжджів, вимоги до них.  

38. Приготування розводки чистої культури дріжджів (лабораторної, виробничої). 

Вимоги до розводки ЧКД.  

39. Умови зброджування сусел, мікробіологічний і аналітичний контроль.  

40. Безперервне зброджування сусел.  

41. Вимоги до бродильних відділень і тари.  

42. Освітлення соків і обробка зброджених виноматеріалів.  

43. Спиртування. Види і якість харчового етилового спирту.  

44. Розрахунки кріплення спиртом. Явище контракції. Контроль за спиртуванням.  

45. Технологічні схеми обробки виноматеріалів.  

46. Вибір технологічної схеми обробки виноматеріалів.  

47. Оклеювання виноматеріалів і вин бентонітом, проведення пробного 

оклеювання і встановлення дози.  

48. Егалізація і купажування. Забезпечення кондиційності вин.  

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

50. Деметалізація вин.  

51. Фільтрація вин.  

52. Оброблення теплом соків, сусел, вин. Режими і значення пастеризації.  

53. Догляд за вином (доливання, переливання). Витримування вин.  



54. Розлив вина у пляшки. Допустимі відхилення за об'ємом, закупорювання і 

художнє оформлення.  

55. Види розливу: холодний, стерильний, "гарячий". Застосування інертних газів.  

56. Обладнання для розливу вин.  

57. Облік і звітність у виноробстві.  

58. Класифікація плодових вин.  

59. Особливості технології плодових сухих вин. Асортимент.  

60. Особливості технології напівсухих і напівсолодких плодових вин. 

Асортимент.  

61. Особливості технології солодких плодових вин. Кондиції, асортимент.  

62. Плодові вина спеціальної технології із застосуванням дії хересних дріжджів.  

63. Особливості технології плодових вин спеціальної технології "Підмосковне і 

"Подільське".  

64. Особливості виготовлення плодових вий спеціальної технології з 

застосуванням мадеризації і додавання дубового екстракту.  

65. Особливості технології фруктанів. Забезпечення високого на зброджування 

етилового спирту.  

66. Особливості технологій ароматизованих плодових вин. Шипучі та ігристі 

плодові вина. Асортимент.  

68. Особливості технології десертних плодових вин. Асортимент.  

69. Технологія міцних плодово-ягідних вин.  

70. Виробництво плодоягідних спиртованих і зброджено-спиртованих соків.  

71. Виноматеріал і плодоягідні міцні оброблені.  

72. Виноград як сировина для виноробства. Вимоги до винограду для різних типів 

вин.  

73. Вплив сортових особливостей винограду, ґрунтово-кліматичних умов і 

агротехніки вирощування на склад і якість кінцевих продуктів виноробства.  

74. Перероблення винограду на м'язгу і сусло. Роздавлювання ягід, відділення від 

гребенів, пресування цілих грон.  



75. Витягування соку з винограду. Застосування стікачів, пресування м'язги, 

розділення за фракціями. Вихід окремих фракцій соку з однієї тонші винограду.  

76. Способи проведення бродіння сусла стаціонарний, доливний, безперервний, 

"ліниве" бродіння в супервеликих резервуарах, під надлишком тиску діоксиду 

вуглецю.  

77. Бродіння виноградного сусла з м'язгою у відкритих і закритих резервуарах, з 

плаваючою і зануреною шашкою, у спеціальних апаратах періодичної дії, 

термозброджувачах.  

78. Освітлення сусла. Забезпечень кондиційності, витримування, стадії життя 

вина.  

79. Дегустаційна оцінка якості вин. Значення еталонних зразків при оцінюванні 

якості різних типів вин.  

80. Особливості технології білих столових сухих виноградних вин. Асортимент в 

Україні.  

81. Особливості технології червоних столових виноградних вин. Асортимент в 

Україні.  

82. Особливості технології столових напівсухих і напівсолодких виноградних вин. 

Асортимент в Україні.  

83. Особливості технології кріплених виноградних вин.  

84. Особливості технології типажних вин (хересу, мадери, портвейну).  

85. Особливості технології десертних солодких виноградних вин. Асортимент в 

Україні.  

86. Особливості технології десертних лікерних виноградних вин. Мускатні вина. 

Асортимент в Україні.  

87. Вина виноградні газовані. Особливості технології, асортимент.  

88. Вина виноградні ігристі. Особливості пляшкового і резервуарного способів 

шампанізації.  

89. Класифікація виноградних вин.  

90. Вермути.  



91. Вади і хвороби виноградних вин: причини, прояви, запобігання, лікування 

(виправлення) та усунення.  

92. Хвороби і вади виноградних вин.  

93. Спеціальні терміни і визначення коньячного виробництва: спиртокуріння, 

витримування спиртів.  

94. Класифікація коньяків: ординарні і марочні, асортимент в Україні.  

95. Особливості технології бренді.  

96. Міцні алкогольні напої з плодів і ягід.  

97. Безалкогольні напої з плодів.  

98. Виноробство і екологія. Проблеми запобігання забрудненню біосфери.  

99. Комплексна переробка відходів виноробства.  

100. Шляхи удосконалення технології утилізації відходів.  

101. Маркетинг вина. Реклама і участь споживачів у маркетингу вина.  

102. Правила виробництва виноградних вин.  

103. Правила маркування і збуту вина. Імідж вина.  

104. Значення і правила міжнародних конкурсів вин і коньяків.  

105. Визначення вмісту цукрів у виноградному сокові з допомогою денсиметра і 

рефрактометра.  

106. Визначення вмісту цукрів за Лейне-Ейноном.  

107. Визначення вмісту титрованих кислот із застосуванням індикатора і 

потенціометра.  

108. Розрахунок сусел.  

109. визначення концентрації етилового спирту аерометричним методом.  

110. Визначення вмісту загального, приведеного і залишкового екстракту.  

111. Визначення концентрації летких кислот.  

112. Розрахунки із спиртування. Акт спиртування.  

113. Розрахунки при купажуванні. Акт купажу.  

114. Особливості технології типажного вина мадера.  

115. Особливості технології типажного вина портвейн.  

116. Висловлювання великих людей про вино.  



117. Плоди яблук - сировина для виготовлення вин.  

118. Плоди груші як сировина для виноробства.  

119. Плоди вишні як сировина для виноробства.  

120. Плоди сливи і абрикоса як сировина для виноробства.  

121. Застосування плодів горобини у виноробстві.  

122. Плоди чорної смородини як сировина для виноробства.  

123. Плоди аґрусу як сировина для виготовлення вин.  

124. Плоди суниці як сировина для виготовлення вин.  

125. Плоди малини як сировина для виготовлення вин.  

126. Плоди брусниці і журавлини як сировина для виготовлення вин.  

127. Використання обліпихи, морошки та ожини для виготовлення вин.  

128. Використання чорниці і голубики у виноробстві.  

129. Метиловий спирт, його властивості, утворення і вплив на якість вина.  

130. Оцтова кислота, її властивості, утворення і вплив на якість вин.  

131. Молочна кислота, її властивості утворення і вплив на якість вин.  

132. Вугільна кислота, її властивості, утворення і вплив на якість вин.  

133. Сірчистий газ, його властивості, утворення, вплив на якість вин.  

134. Альдегіди, їх властивості, утворення і вплив на якість вин.  

135. Матеріали, які застосовуються при виробництві вин.  

136. Вплив середовища на життєдіяльність дріжджів.  

10. Технологічна оцінка обладнання для пресування. 

 

8. Методи навчання 

             Лекції, лабораторні та самостійна робота.                                                        

 

9. Методи контролю 

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

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи 

якість виконання: 

лабораторних занять –  21бал; 



самостійної роботи –  9 балів; 

модульного контролю (тестування) – 40 балів. 

Підсумковий контроль (екзамен) – 30 балів.   

                                                                       

 

 

 

 

 



 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

  

 

Поточний (модульний) контроль Підсумко

вий 

контроль 
Сума 

Модулі Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий модуль 3 

Кількість балів за 

модуль 
10 30 30 

Змістові модулі Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8  Т 9 

30 100 
Кількість балів 

ЗМ 

5 5 15 15 10 5 5 5 5 

 

 



 

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 «Виноробство» 

для студентів, що навчаються за напрямом 6.051701 «Харчові технології та 

інженерія»,  освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. – Умань, 2010. – 39 

с. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Малик А.Ф. Виноградарство і виноробство (на фермерських 

господарствах, малих підприємствах і в домашніх умовах ): [навч. посібник] / 

А.Ф. Малик, В.О. Домарецький, В.М. Ісаєнко , О.С. Луканін. – К.: ІСДО, 

1994. – 304 с.  



2. Кишковский З.Н. Технология вина / З.Н.Кишковский, 

А.А.Мержаниан. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 504 с.  

3. Кондратенко П.В. Концепція розвитку плодоягідного виноробства в 

Україні / П.В. Кондратенко, О.М. Литовченко, С.Т. Тюрин – К.: 1997. – 17с.  

4. Литовченко А.М. Справочник по плодово-ягодному виноделию / 

А.М.Литовченко, С.Т. Тюрин. – Днепропетровск: Січ, 2002. – 509 с.  

5. Литовченко А.М. Сборник технологических инструкций и 

нормативных материалов по плодово-ягодному виноделию: Книга 5. Техника 

безопасности, пожаробезопасности и промсанитарии на 

плодоперерабатывающих предприятиях / [А.М. Литовченко, С.Т.Тюрин, В.П. 

Чернявский]; под ред. д-ра техн. наук А.М. Литовченко. – Днепропетровск: 

Січ, 2000. – 249 с.  

6. Литовченко А.М. Сборник технологических инструкций и 

нормативных материалов по плодово-ягодному виноделию: Книга 6. 

Технология изготовления плодово-ягодных соков Литовченко / [ А.М. 

Литовченко, С.Т. Тюрин, В.П. Чернявский]; под ред. д-ра техн. наук А.М. 

Литовченко. – Днепропетровск: друкарня ПВТКП "ПАФ", 2002. – 160 с.  

7. Литовченко О.М. Технология плодово-ягодных вин / О.М. 

Литовченко, С.Т. Тюрин. – Симферополь: Таврида, 2004. – 368 с.  

8. Методы технохимического контроля в виноделии / Под ред. д-ра 

техн. наук, проф. В.Г. Гержиковой. – Симферополь: Таврида, 2002. – 260 с.  

9. Мехузла Н.А. Плодово-ягодные вина / Н.А. Мехузла, А.Л. Панасюк. 

– М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 240 с.  

10. Литовченко О.М. Виноробство із плодів та ягід:[ Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів ] / О.М. Литовченко, А.Ю. Токар. За 

ред. д-ра техн. наук., проф. О.М. Литовченка. – Умань: УВПП, 2007. – 430с.  

11. Скрыпник В.В. Фруктаны. Технология фруктових алкогольних 

напитков / В.В. Скрыпник . – К. : Изд-во УСХА, 1991. – 99с.  

12. Скрыпников Ю.Г. Производство плодово-ягодных вин и соков / 

Ю.Г.Скрыпников – М.: Колос, 1993. – 316с.  



13. Юрченко Л.А. Биохимия яблочного виноделия / Л.А. Юрченко. – 

Минск: Наука и техника, 1983. – 167с.  

14. Риберо – Гайон Ж. Виноделие (Возбудители брожения. 

Приготовление вин) / Ж. Риберо – Гайон., Е.Пейно: [ Перевод с французкого, 

под. ред. д-ра техн. наук И.К. Могилянского ]. – М.: Издательство «Пищевая 

промышленность», 1971. – 416 с.  

Допоміжна 

 

1. Химический состав пищевых продуктов. Книга 1.Справочник таблиц 

содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности 

пищевых продуктов / [2-е изд. перераб. и доп.]; под ред. Скурихина И.М., 

1987. – 223 с.  

2. Довідник по переробці плодів, ягід і винограду / за ред. Майдебури 

В.І. – Київ: Урожай, 1987. – 261 с.  

3. Будяк М.П. Сухе вино. Ігристе вино. Ароматизоване вино. Вермут. / 

М.П. Будяк // Виноград. Вино. – 2002. – №4. – С. 28.  

4. Литовченко А.М. Вина соки и напитки с вашего сада/ 

А.М.Литовченко, С. Г.Тюрин. – Днепропетровск «Січ», 2000. – 134с.  

5. Алмаши К.К. Дегустация вин / К.К. Алмаши, Е.С.Дрбоглав. – М.: 

Пищевая промышленность, 1979. – 152 с.  

6. Дуборасова Т.Ю. Сенсорный анализ пищевых продуктов. Дегустация 

вин / Т.Ю. Дуборасова: учебное пособие. – М.: Маркетинг, 2001. – 184С.  

7. Зінченко В.І. Органолептичний аналіз вин / В.І.Зінченко. – К.: 

«Виноград. Вино», 2009. – 203 с. – С 179.  

13. Інформаційні ресурси 

1. Отраслевой словарь [Електронний ресурс].   

http://akcyz.com.ua/dictionary/ 

2.Правила підбора вин к блюдам [Електронний ресурс].  

http://catering.in.ua/study/waiters/articles/17/  

http://akcyz.com.ua/dictionary/
http://catering.in.ua/study/waiters/articles/17/


3.Все о винограде – сорта винограда, виноградарство, виноделие. 

[Електронний ресурс].   http://vinograd.info/  

  

http://vinograd.info/
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

1. Які фази життєдіяльності дріжджів характерні в процесі розвитку і росту? 

2. Що називають суслом у виробництві виноградних вин? 

3. Запишіть формули для розрахунку кількості води, що необхідно додати до соку чи 

м’язги з метою регулювання масової концентрації титрованих кислот. 
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