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Змістовий модуль № 1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Тема 1. Осообливості навчання в сучасному технічному внз.
Історія виникнення вищої технічної освіти та її сучасних форм.
Структура вищої освіти, освітньо-кваліфікаційні рівні.
Історія НТУ «ХПІ», історія кафедри технології жирів та продуктів
бродіння.
Основний зміст навчального плану бакалавра з харчових виробництв.

Тема 2. Болонський процес та кредитно-модульна система організації
учбового процесу.
2.1. Система оцінювання знань в НТУ «ХПІ».
2.2. Права та обов’язки студентів.
2.3. Про професію, кваліфікацію, спеціальність.
2.4. Рівні, форми та зміст підготовки фахівців для галузі.
2.5. Форми навчання (денна, очна, заочна, вечірня, дистанційна, тощо).
2.6. Галузі економічної діяльності спеціалістів харчової промисловості.
Тема 3. Харчова промисловість України, її склад, характеристика,
історична довідка, сьогодення, динаміка та перспективи розвитку.
3.1. З яких галузей складається харчова промисловість в Україні.
3.2. Стан окремих галузей.
3.3. Перспективи розвитку в зв’язку з глобалізацією світової економіки.
3.4. Огляд сировини та продукції, що виробляється харчовою промисловістю
України.
Тема 4. Харчова промисловість в світі, тенденції розвитку
4.1. Основні напрями розвитку харчової промисловості.
4.2. Вимоги до харчових продуктів.
4.3. Харчові продукти майбутнього.

Змістовий модуль № 2
Тема 5. Олійно-жирова галузь в Україні та світі. Сучасний стан та
перспективи розвитку.
5.1. Стан світової економіки.
5.2. Обсяги виробництв загальних видів олійного насіння.
5.3. Собівартість та світові ціни.
5.4. Обсяги виробництва різних видів олій та жирів, динаміка цін.
5.5. Промислово значимі види олійного насіння.
5.6. Методи вилучення олії. Основні технології видобування олій.
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Тема 6. Переробка олій та жирів. Методи рафінації. Одержання
рафінованих олій та жирів, маргаринів, майонезу, спеціальних жирів тощо.
6.1. Загальні етапи рафінації олій (гідратація, нейтралізація, вінтеризація,
дезодорація).
6.2. Технології гідрування, переетерифікації, кристалізації.
6.3. Загальні відомості про технології одержання маргаринів та майонезу.
6.4. Способи одержання харчових ПАР, антиоксидантів, жирових продуктів
підвищеної біологічної цінності тощо.
Тема 7. Пивоварна, безалкогольна, спиртова, лікерогорілчана галузі,
виноробство.
7.1. Загальні відомості, підприємства-виробники, обсяги виробництві.
7.2. Асортимент продукції.
7.3. Співвідношення експорту та імпорту сировини та готової продукції.
7.4. Класифікація вин, лікеро-горілчаних виробів, види пива.
Тема 8. Загальна технологія вина. Технологія коньяку
шампанських вин. Пивоваріння.
8.1. Загальна технологія вин на прикладі білого сухого вина.
8.2. Особливості одержання красних та рожевих вин.
8.3. Технологія коньяку, особливості витримки та дистиляції.
8.4. Технологія виробництва шампанських вин класичним методом.
8.5. Загальна технологія виробництва пива.
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