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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Мета курсу – опанування студентами теоретичними та практичними
основами технологій безалкогольних напоїв
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.
Знання і розуміння предметної області та професійної діяльності.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Здатність працювати в команді.
Здатність працювати автономно.
Навички здійснення безпечної діяльності.
Прагнення до збереження навколишнього середовища.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
Здатність впроваджувати у виробництво технології харчових продуктів на
основі розуміння сутності перетворень основних компонентів продовольчої
сировини впродовж технологічного процесу.
Здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності
сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних
методів.
Здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі відповідних
стандартів та у межах систем управління безпечністю харчових продуктів під
час їх виробництва і реалізації.
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Здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові технології з
врахуванням принципів раціонального харчування, ресурсозаощадження та
інтенсифікації технологічних процесів.
Здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та
економічні розрахунки.
Здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій
для вирішення прикладних задач.
Здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових
технологій, вести професійну дискусію.
Здатність застосовувати знання щодо складу рослинної сировини,
закономірностей хімічних процесів, які відбуваються під час виготовлення
екстрактів, концентратів і напоїв
Результати навчання:
Знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в
галузі харчових технологій.
Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень
шляхом продовження освіти та самоосвіти.
Уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для
інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень
прикладного характеру.
Проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних
джерел

та

застосовувати

її

для

вирішення

конкретних

технічних

і

технологічних завдань.
Знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та
закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень
основних компонентів продовольчої сировини

під

час

технологічного

перероблення.
Знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів синтезу та
метаболізму складових компонентів харчових продуктів і роль нутрієнтів у
харчуванні людини.
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Вміти розробляти або удосконалювати технології харчових продуктів
підвищеної харчової цінності з врахуванням світових тенденцій розвитку
галузі.
Впроваджувати системи управління якістю та безпечністю харчових
продуктів.
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
Знати технології екстрактів, концентратів та напоїв з метою використання
їх для розробки нової продукції та удосконалення існуючих технологій
бродильних виробництв і виноробства
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни
Попередні дисципліни:
Наступні дисципліни:
Науково-практичні основи технології Переддипломна практика
бродильних виробництв
Біохімія
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)
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120/4

48

76

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

16

Р

2

+

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу
складає 40,0 %.
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Види навчальних
занять (Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

Кількість годин

1

2

3

1

Л

1

1-3

Л

6

4,5

Л

4

6-8

Л

6

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

Рекомендована
література (базова,
допоміжна)

№ з/п.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

4

5

Змістовий модуль 1
Вступ. Безалкогольні напої в концепції здорового
харчування. Перспективи розвитку в Україні та світі.
Асортимент напоїв.
Тема 1. Виробництво безалкогольних напоїв.
1.1 Технологічна схема виробництва безалкогольних
напоїв. Особливості технологічних процесів при
виготовленні різних видів напоїв/ Асортимент і
характеристика безалкогольних напоїв.
1.2. Органолептична оцінка безалкогольних напоїв
1.3 Фізико-хімічні показники безалкогольних напоїв.
1.4 Технологія газованих напоїв
1.5 Технологічна схема виробництва безалкогольних
негазованих напоїв.
1.6 Основні вимоги до якості напоїв, система оцінки
якості напоїв.
Тема 2. Сировина для виробництва безалкогольних
напоїв
2.1 Вода як сировина у технології безалкогольних
напоїв. Контроль якості, галузеві вимоги, вплив на
якість напоїв.
2.2 Цукрова сировина. Цукор. Цукрові сиропи.
Цукрозамінники. Контроль якості, особливості
використання.
2.2
Інші види
сировини
для
виробництва
безалкогольних напоїв: харчові кислоти, барвники,
двоокис вуглецю, консерванти, антиоксиданти,
вітаміни, ароматизатори та ін. Контроль якості,
особливості використання.
Тема 3 Технологія екстрактів і концентратів
3.1 Класифікація солодових екстрактів
3.2 Ферментативні процеси в технології солодових
екстрактів
3.3 Технологія сусла для полісолодового та ячмінносолодового екстрактів
3.4 Технологія солодових екстрактів з біологічноактивними добавками
3.5 Технологія концентрату квасного сусла
3.6 Екстракти з пряно-ароматичної сировини і
ароматизатори. Основні положення теорії отримання
екстрактів з рослинної сировини
3.7 Технологія виготовлення екстрактів з рослинної

8

9

Л

2

10

Л

2

1113

Л

6

14

Л

2

15

Л

2

16

сировини. Контроль якості, особливості використання.
Тема 4. Технологічні аспекти приготування сиропів.
4.1 Контроль технологічних процесів приготування
білого цукрового сиропу, білого інвертного сиропу,
цукрового колеру.
4.2 Приготування купажного сиропу, підготовка
компонентів до купажування, порядок купажування.
Контроль процесу.
Тема 5 Технологія мінеральних та фасованих
питних вод
5.1 Класифікація мінеральних вод. Виробництво
штучно-мінералізованих вод.
5.2.Видобування мінеральних вод. Обробка і розлив
мінеральних вод
5.3 Технологія питних вод
Змістовий модуль 2
Тема 6. Виробництво ферментованих
безалкогольних напоїв.
6.1. Сировина для виготовлення ферментованих
безалкогольних напоїв: концентрат квасного сусла,
квас сухий, солодові екстракти, мікроорганізми,
біологічно активні добавки з рослинної сировини
6.2 Технологія виробництва хлібного квасу.
Функціональна
схема
виробництва.
Контроль
технологічного процесу. Хвороби квасу
6.3.
Ферментовані
напої
з
використанням
мікроорганізмів чайного та рисового грибів.
6.4 Ферментовані напої на основі плодово-ягідної
сировини та меду
Тема 7. Технологія соків і сокових напоїв
7.1 Технологія соків.
7.2 Освілення плодово-ягідних соків.
7.3 Фільтрування соків.
7.4 Технологія неосвітлених соків.
Тема 8. Технологія виготовлення сухих напоїв.
Технологія виготовлення сухих шипучих напоїв.
Контроль технологічного процесу. Асортимент.
Перспективи розвитку

2

Тема 9. Облік та звітність у виробництві
безалкогольних напоїв
9.1 Облік на підприємствах з виробництва
безалкогольних напоїв
9.2 Звітність у виробництві безалкогольних напоїв

1

СР

14

Завдання на самостійну роботу
Ферментовані напої на основі овочевої сировини
Ферментовані напої на основі молочної сироватки

1,2

ПЗ

16
4

Практичні заняття
ДСТУ 4069:2016. Напої безалкогольні. Загальні
технічні вимоги.
Розрахунок матеріального балансу приготування
білого цукрового та інвертного сиропів, місткості

9

3,4
5,6

ПЗ
ПЗ

4
4

7

ПЗ

2

8

ПЗ

2

СР

62

Разом

сироповарочного апарата, збірників
цукрового
сиропу..
Розрахунки рецептур безалкогольних напоїв
Розрахунки рецептур ферментованих безалкогольних з
різної сировини. Облік виробництва безалкогольних
напоїв
Розрахунки матеріальних балансів виробництва
фруктових соків
Розрахунки рецептур мінеральних вод.
Облік
виробництва безалкогольних напоїв.
Самостійна робота, крім самостійного вивчення тем,
які не викладаються на лекційних заняттях

120

(годин)
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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
16
16
14
30
–
76

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Розрахункове завдання
(вид індивідуального завдання)

№
Назва індивідуального завдання
Терміни виконання
з/п
(на якому тижні)
1 Розрахунок рецептури безалкогольного напою за
14
варіантом
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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 лабораторних робіт;
– словесні: лекції у традиційному їх викладі, лекції-диспути, лекціїбесіди;
– практичні: лабораторні роботи, які супроводжуються показом
відеофільмів, слайдів, складанням графічних схем;
– навчально-пізнавальні: екскурсії на підприємства та установи олійножирової 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, лабораторних
занять, а також складання студентом модульних тестів.
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 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
Т6
Т7
Т8 Т9
45
36

Сума
Р
19

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 (бакалаврськоо) рівня вищої освіти галузі
знань 18 «Виробництво та технолоії», спеціальності 181 «Харчові
технології», спеціалізації 181-02 «Технології продуктів бродіння і
виноробства»
2. Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія галузі.Технологічні
розрахунки, облік та звітність у галузі. Ч.3».
3. Навчальний контент.
4. Кейс поточного контролю знань №1.
5. Кейс поточного контролю знань №2.
6. Кейс підсумкового контролю знань.
7. Комплексна контрольна робота.
8. Методичні вказівки для заочників.
9. Шкала та критерії оцінювання знань.
Адреса сайта, де розташовані складові навчально-методичного забезпечення
навчальної дисципліни «Технологія галузі. Технологічні розрахунки, облік та
звітність у галузі. Ч.3»:
https://web.kpi.kharkov.ua/tg/navchalno-metodichne-zabezpechennya/
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ
1. Кафедра технології жирів та продуктів бродіння Національного
технічного університету «ХПІ»: https://web.kpi.kharkov.ua/tg/
2. Асоціація «Укроліяпром»: http://www.ukroilprom.org.ua
3. American Oil Chemists' Society: https://www.aocs.org
4. Food and Agriculture
Organization of the
United
Nations:
http://www.fao.org/home/en/
5. The U.S. Department of Agriculture: https://www.usda.gov
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