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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Мета курсу – полягає у формуванні комплексу знань та умінь, що
дозволить майбутнім фахівцям забезпечити на високому професійному рівні
випуск високоякісних продуктів бродіння та безалкогольної продукції, а також
застосування знань, які отримають студенти під час викладання дисципліни, у
курсовому і дипломному проектуванні та подальшій практичній роботі на
підприємствах галузі.
Компетентності дисципліни:
- 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 (ІНТ);
- знання і розуміння предметної області та професійної діяльності (ЗК-1);
- здатність виявляти ініціативу та підприємливість (ЗК-3);
- навички використання інформаційних та комунікаційних технологій
(ЗК-4);
- здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-5);
- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК-6);
- здатність працювати в команді (ЗК-7);
- здатність працювати автономно (ЗК-8);
- навички здійснення безпечної діяльності (ЗК-9);
- прагнення до збереження навколишнього середовища (ЗК-10);
- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-11);
- здатність управляти технологічними процесами з використанням
технічного, інформаційного та програмного забезпечення (ФК-2);
- здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та
економічні розрахунки (ФК-6);
- здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати
апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів (ФК-7);
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- здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва
(виробничі дільниці) (ФК-9);
-

Здатність

проводити

технологічні

розрахунки,

користуючись

програмним забезпеченням виконувати проектування підприємств бродильних
виробництв і виноробства, складати плани й розрізи виробничої будівлі,
працювати з нормативно-технічною документацією (ФКС2-11);
- знання конструкцій та принципу дії технологічного обладнання, теорії

процесів та апаратів бродильних виробництв і виноробства,

харчових

технологій, набуття необхідних навичок по розрахунках та експлуатації
обладнання з метою подальшого застосування цих знань у практичній
діяльності, а саме при прийнятті раціональних технічних й технологічних
рішень, в тому числі в екстремальних умовах.
Результати навчання:
Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен вміти:
- знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в
галузі харчових технологій (ПРН-1);
- виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень
шляхом продовження освіти та самоосвіти (ПРН-2);
- уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для
інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень
прикладного характеру (ПРН-3);
- проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних
джерел

та

застосовувати

її

для

вирішення

конкретних

технічних

і

технологічних завдань (ПРН-4).
- вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи,
виробничі дільниці із застосуванням систем автоматизованого проектування та
програмного забезпечення (ПРН-12);
- 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 (ПРН-13);
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- підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та
командної роботи (ПРН-19);
- вміти укладати ділову документацію державною мовою (ПРН-20);
- вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та
широкого загалу з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду у
сфері харчових технологій (ПРН-21);
- здійснювати ділові комунікації у професійній сфері українською та
іноземною мовами (ПРН-22).
- вміти проводити розрахунки основного та допоміжного технологічного
обладнання

бродильних

виробництв

і

виноробства,

контролювати

технологічний процес з урахуванням особливостей технологічного обладнання,
розраховувати витрати теплоносіїв тощо (ПРНС2-11);
- аналізувати принципові особливості конструкцій обладнання та
технічних систем та їх технологічні можливості, проводити багатоваріантні
розрахунки обладнання, проводити вибір необхідної моделі обладнання,
об’єднувати технологічне обладнання в технологічні потоки або системи.
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни
Попередні дисципліни:

Наступні дисципліни:
Актуальні питання технології спирту,

Матеріалознавство

лікерогорілчаних виробів і
безалкогольних напоїв.

Технологія галузі

Біохімія солоду та пива
Інженерне проектування технологій

Загальні технології бродильних

бродильних виробництв, алкогольних

виробництв і виноробства

та безалкогольних напоїв
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)
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150/5

64

86

32

Екзамен

Лекції
5

Залік

Самостійна робота
(годин)
4

Контрольні роботи
(кількість робіт)

Аудиторні заняття
(годин)
3

Індивідуальні завдання студентів
(КП, КР, РГ, Р, РЕ)

Загальний обсяг
(годин) / кредитів ECTS
2

Семестровий
контроль

Практичні заняття, семінари

Семестр
1

Поточний
контроль

Лабораторні заняття

За видами аудиторних
занять (годин)

З них

6

7

8

9

10

11

32

Р

2

+

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу
складає 42,7 %.
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Види навчальних
занять (Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

Кількість годин

Назви змістових модулів.
Найменування тем та питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу.

1

2

3

4

1

Л

2

2

СР

3

3

Л

2

4
5

ПЗ
СР

4
3

6

Л

2

7
8

ПЗ
Л

2
2

9
10

ПЗ
Л

2
2

11
12

ПЗ
СР

2
3

13

Л

2

Рекомендована
література (базова,
допоміжна)

№ з/п.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Змістовий модуль № 1
Тема 1.
Вступ. Техніка – матеріальна основа технологічного
[1, 3, 4, 6]
потоку. Класифікація технологічного обладнання.
Основні техніко – економічні показники
функціонування технологічного обладнання. Основні
вимоги до технологічного обладнання.
Завдання на самостійну роботу
Основні конструкційні матеріали та покриття, що
[4]
використовують у технологічному обладнанні
[1, 4, 6, 12]
1. Транспортування сировини, продукту,
напівфабрикатів.
1.1.Види транспорту та вимоги до нього.
Транспортувальні пристрої та устаткування. Насоси.
1.2. Механічні транспортні засоби. Пневматичний
транспорт.
Розрахунки транспортерів та насосів.
[ 6, 12 ]
[ 6, 9, 12, 13]
Завдання на самостійну роботу
Обладнання для створення надмірного тиску.
Обладнання для забезпечення вакууму.
Призначення та основні функції ресиверу
[1 - 4]
2. Машини і апарати для виробництва солоду.
2.1. Зберігання зернової сировини. Основні типи
зерносховищ.
2.2. Обладнання для очищення і сортування
зернопродуктів. Ситові, повітряні, повітряно - ситові
сепаратори. Трієри. Магнітні сепаратори.
Розрахунки сепараторів.
[4, 5, 9]
2.3. Обладнання для миття і замочування ячменю.
[4, 7, 10]
2.4. Обладнання для солодорощення.
2.5. Солодосушарки періодичні та безперервної дії.
Розрахунки сушарок.
[ 13 ]
3. Машини для обробки солоду. Ростковідбивні
[4, 7, 11]
машини. Полірувальна машина. Подрібнювачі та млини.
Розрахунки подрібнювачів та ростковідбивних машин.
[2, 10]
Завдання на самостійну роботу
Технологічні операції, що проводять перед подачею зерна
на зберігання
[2, 7, 11]
4. Апарати для приготування пивного сусла.
4.1. Варильні агрегати. Конструкція заторних та
[1 - 4, 7, 11]
сусловарильних котлів. Фільтраційний апарат.
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14
15

ПЗ
СР

2
3

16
17

Л
ПЗ

2
2

18

Л

2

19
20

ПЗ
Л

2
2

21

СР

3

22

ПЗ

2

23

Л

2

24

ПЗ

2

25

СР

3

26

27
28

29

Л

ПЗ
СР
Л

2

2
3

2

4.2. Апарати для освітлення та охолодження сусла.
Холодильна тарілка. Відстійний чан. Вірпул.
Сепаратори.
4.3. Апарати для охолодження сусла. Принцип роботи
пластинчатого теплообмінника.
Розрахунки теплообмінників.
[5, 8, 9, 13]
Завдання на самостійну роботу
Переваги та недоліки заторних та сусловарильних котлів
[1, 2, 7]
4.4. Допоміжне обладнання мініпивоварен.
[ 10 ]
Розрахунки заторних та сусловарильних котлів .
[5, 8, 10]
Тема 2.
[1 - 3, 7, 11]
5. Виробництво пива.
5.1.Установки для вирощування чистої культури.
5.2. Бродильні чани, лагерні танки. Конструкція
циліндроконічних танків.
5.3. Фільтри для фільтрування пива.Намивні фільтри.
Пластинчатий фільтр-прес. Мембранний фільтр.
Фільтраційна система Мульті-Мікро.
Розрахунки ЦКТ, фільтрів.
[8, 10]
[7, 8, 10]
5.4 Розлив пива.
5.4.1. Пляшкомиючі машини.
5.4.2. Принципові конструктивні рішення розливозакупурювальних блоків.
5.4.3. Конструктивні елементи тунельних
[7, 8, 10]
пастеризаторів.
Завдання на самостійну роботу
Переваги та недоліки ЦКТ.
[8, 10]
Розрахунки пляшкомиючих машин та тунельних
пастеризаторів. КР 1.
[7, 8, 10]
Змістовий модуль № 2
Тема 3.
6. Машини і апарати для виробництва
безалкогольних напоїв.
6.1. Сироповарильні котли. Купажні апарати.
6.2. Обладнання для кондиціювання води. Фільтри.
Освітлювачі.
6.3. Сатуратори.
Розрахунки сироповарильних котлів, купажних чанів та
фільтрів
Завдання на самостійну роботу
Обладнання для водопідготовки.
7. Машини та апарати для вирощування дріжджів.
7.1. Конструкція дріжджеростильного апарату.
7.2. Апараті для фільтрування, розділення та освітлення
суспензії дріжджів.
Розрахунки апараті для фільтрування, розділення та
освітлення суспензії дріжджів
Завдання на самостійну роботу
Принцип дії відстійника безперервної дії
Тема 4.
8. Машини і апарати для виробництва спирту.
8.1.Установки безперервного розварювання. Варильні
апарати і паросепаратори. Видержувачі.
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[1, 3, 10]

[1, 3, 11]
[5, 9]
[1, 3, 11]

[1, 3, 11]
[5, 10]
[1, 3, 11]
[3, 5]

30
31

ПЗ
Л

2
2

32
33

ПЗ
СР

2
3

34

Л

2

35

ПЗ

2

36

СР

3

37

Л

2

38

ПЗ

4

39

СР

3

40
Л
Разом
(годин)

2

8.2. Апарати для бродіння і культивування
дріжджів.Спиртовловлювачі.
Розрахунки варильних апаратів і паросепараторів
8.3. Брагоперегонні апарати. Брагоректифікаційна
установка. Основні типи тарілок ректифікаційних
установок.
8.4. Обладнання для обліку та зберігання спирту.
Розрахунки ректифікаційних установок.
Завдання на самостійну роботу
Допоміжне обладнання ректифікаційних установок.
Тема 5.
9. Машини та апарати для виробництва лікерогорілчаних виробів.
9.1. Апарати для приготування водно-спиртових
розчинів їх очистка та фільтрування.
9.2. Перегінні апарати для одержання ароматних
спиртів.
Розрахунки перегінних апарати для одержання
ароматних спиртів
Завдання на самостійну роботу
Устрій та функції вугільного фільтру
10. Машини та апарати для виробництва вин.
10.1. Бункер для приймання винограду. Дробарки та
преси.
10.2. Принцип дії стікача
10.3. Багатокамерний бродильний апарат
10.4.Фільтрувальне обладнання.
Розрахунки дробарок та пресів, фільтрувального
обладнання
Завдання на самостійну роботу
Принцип дії установки для отримання молодого вина.
Переваги та недоліки різних схем фільтрування. КР2

94
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[3, 5]

[3, 5]
[5]
[3, 5]

[3, 5]

[8, 10]
[9, 14]

[9, 14]

[14]
[3, 7, 11, 14]

САМОСТІЙНА РОБОТА
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва видів самостійної роботи
Опрацьовування лекційного матеріалу
Підготовка до практичних занять
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються
на лекційних заняттях
Виконання індивідуального завдання
Інші види самостійної роботи
Разом

Кількість
годин
8
18
30
30
–
86

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Розрахункове завдання
(вид індивідуального завдання)

№
з/п
1

Терміни виконання
(на якому тижні)
Розрахунок основного та допоміжного обладнання.
9
Вступ. 1. Розрахунок основного апарату (згідно з
тематикою дипломного проекту бакалавра).
2. Розрахунок транспортуючого пристрою, що
подає, або вивантажує сировину (напівфабрикат,
готовий продукт) в (або з) основного апарату.
3. Розрахунок мішалки згідно з варіантом, що
наведений у таблиці А1 додатку А.
Назва індивідуального завдання

11

МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Методи навчання, які використовуються у процесі проведення занять, а
також самостійних робіт:
– наочні: ілюстративний, картографічний та демонстраційний матеріал;
– інтерактивні: використання комп’ютерної техніки та офісних і
спеціалізованих програм під час проведення лекцій та практичних занять;
– словесні: лекції у традиційному їх викладі, лекції-диспути, лекціїбесіди;
– практичні: супроводжуються показом відеофільмів, слайдів,
складанням графічних схем;
– навчально-пізнавальні: екскурсії на підприємства та установи
бродильної промисловості;
– ігрові: розв’язання ситуаційних завдань;
– репродуктивні та проблемно-пошукові: виконання індивідуальних
завдань (рефератів та мультимедійних презентацій).

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Методи контролю якості навчання включають поточний та підсумковий
контроль.
Поточний лекційний контроль здійснюється під час лекцій, практичних
занять, а також складання студентом модульних контрольних робіт.
Поточний контроль самостійної роботи (у тому числі індивідуальної)
відбувається під час консультацій при виконанні студентом завдань та їх
захисті.
Підсумковий контроль навчальної діяльності студента здійснюється
шляхом складання екзамену в усній та письмовій формах.
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS)
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
50
50

Сума
100

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка ECTS

90 ... 100
82 … 89
75 … 81
64 … 74
60 … 63

A
B
C
D
E

35 … 59

FX

0 … 34

F

Оцінка
за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
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незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1. Освітня програма першого рівня вищої освіти «Бакалавр» галузі знань
18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології».
2. Робоча програма навчальної дисципліни «Технологічне обладнання
бродильних виробництв і виноробства».
3. Навчальний контент.
4. Кейс поточного контролю знань №1.
5. Кейс поточного контролю знань №2.
6. Кейс підсумкового контролю знань.
7. Тестові завдання.
8. Шкала та критерії оцінювання знань.
Адреса
забезпечення
продуктів»:

сайту, де розташовані складові навчально-методичного
навчальної дисципліни «Технологія переробки вторинних

https://web.kpi.kharkov.ua/tg/navchalno-metodichne-zabezpechennya/
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