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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета курсу – опанування студентами сучасними напрямами розвитку 

виноробства, технологій спирту та лікерогорілчаних виробів, закономірностями 

перебігу хімічних перетворень що відбуваються під час отримання даних продуктів. 
формування у студентів системи навиків для здійснення ефективної професіональної 

діяльності на підприємствах виноробної, спиртової лікеро-горілчаної галузей та в 

наукових закладах в умовах ринкової економіки, технічного переоснащення й 

удосконалення підприємств, застосування сучасних інноваційних технологій. 

 

Компетентності дисципліни: ІНТ, ЗК1, ЗК5, ФК8,ФКС2-2 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми з харчових технологій у 

професійній діяльності та/або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

  Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

  Здатність працювати в міжнародному контексті. 

  Здатність прогнозувати подальший розвиток харчової галузі в умовах 

глобалізації економічного розвитку суспільства. 

  Здатність опановувати сучасні технології вина, коняку, спирту та лікеро-

горілчаних виробів, методи визначення якісних та кількісних показників сировини, 

напівпродуктів, готової продукції та їх відповідності вимогам чинних стандартів 

 

Результати навчання: ПРН 01, ПРН07, ПРН 14, ПРНС2-2 

  Знаходити, систематизувати та аналізувати необхідну інформацію у науково-

технічній літературі, електронних базах та інших джерелах інформації  на етапі 

вибору проблеми або теми дослідження.  

  Застосовувати спеціальне обладнання, сучасне програмне забезпечення, методи 

і прийоми, що прийнятні у певних галузях харчових технологій, під час виконання 

наукових досліджень в умовах навчальних, наукових та виробничих лабораторій.   

  Аналізувати і враховувати у практичній діяльності тенденції науково-

технічного розвитку харчової науки, обирати найбільш перспективні та раціональні 

напрямки науково-технічної діяльності.  

  Вміти проводити порівняльну оцінку основної сировини та супутніх матеріалів 

у технологіях вина, коньяку, спирту та лікеро-горілчаних виробів; виявляти можливі 

негативні впливи на технологію та якість продукції від застосування різних супутніх 

речовин і матеріалів  
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Хімія і біохімія сировини бродильних виробництв Дипломне проектування 
Науково-практичні основи технології бродильних 

виробництв 
 

Процеси і апарати харчових виробництв  
Технологія галузі. Технологічні розрахунки, облік і 

звітність у галузі 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 

53,3 %. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 

Змістовий модуль № 1. Сучасні технології вина і коньяку 

   Тема 1. Хімія вина. Спиртове зброджування 

винорадного сусла 

 

1 Л 2 1.1. Энологія. Організація хімічного контролю вина 

в науці і виробництві. Хімічний склад винограду. 

Складові компоненти виноградної ягоди. 

 

   1.2. Хімічний склад виноградного соку (сусла).   

   1.3. Класифікація фенольних речовин винограду їх 

склад та структура. Біохімічна роль фенольних 

сполук. 

 

   1.4. Розвиток та біохімічні особливості дріжджів. 

Побічні механізми зброджування.  

 

 Л 2 1.5. Трансформація складу виноматеріалів при 

зброджуванні. Контроль за зброджуванням. 

 

   1.6. Хімічний склад виноградних вин. Склад, 

структура та властивості фенольних сполук 

виноградних вин. Біологічна цінність виноградних 

вин.  

 

   1.7. Хімічні процеси, що протікають у винах. 

Перетворення у винах при дозріванні. Процеси, що 

протікають при обробці виноматеріалів.  

 

   1.8. Контроль дозрівання, зберігання і витримки 

виноматеріалів.  

 

 СР 4 Завдання на самостійну роботу 

Основні правила дегустації вин. Культура 

вживання вина. 

 

   Тема 2. Мікроорганізми виноградного сусла. 

Дріжджі. 

 

 Л 2 2.1. Дріжджі, які відіграють основну роль у 

виноробстві.  

2.2. Шляхи появи на винограді та у продуктах його 

переробки різноманітних мікроорганізмів. 

Діяльність мікроорганізмів у процесі бродіння 

виноградного сусла.  

 

   2.3. Первинні, вторинні і побічні продукти 

бродіння. 

2.4. Біохімічний процес перетворення цукру при 

бродінні.  
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2.6. Раси дріжджів, їх властивості. Дріжджі кілери, 

чутливі і нейтральні. Умови для бродіння на чистих 

культурах дріжджів (ЧКД).  

2.7. Активні сухі дріжджі (АСД), їх характеристика, 

активація та застосування на практиці. 

 СР 

 

4 Завдання на самостійну роботу 

Дріжджі виду Hanseniaspora apiculata та інші 

шкідливі мікроорганізми винограду і вина, їх 

характеристика та способи знешкодження 

діяльності. 

 

   Тема 3. Сучасні виробництва вин та коньяків та 

вторинні ресурси виноробства 

 

 Л 2 3.1. Особливості білих і червоних столових вин. 

Технологія малоокисленних білих столових вин.  

Червоні столові вина світу, їх характеристика. 

 

   3.2. Технологія виробництва напівсухих і 

напівсолодких столових вин. Особливості вин з 

залишковим цукром. Зберігання напівсухих і 

напівсолодких вин. Консерванти і способи 

мікробіальної стабілізації. 

 

 Л 2 3.3.Особливості виробництва шампанських 

виноматеріалів. Шампанізація, види шампанізації: 

класична, акратофорна, безперервна.  

 

   3.5. Технологія виробництва червоних ігристих та 

мускатних вин. Сатуровані (перлинні та іскристі) 

вина, їх виробництво. 

 

   3.6. Загальні принципи виробництва кріплених вин: 

настій, бродіння, спиртування, розрахунок 

спиртування Особливості кріплених вин. 

 

 Л 2 3.7. Технологія виробництва кріпких вин: портвейн, 

мадера, херес, малага і марсала. Портвейнізація, 

мадернізація, хересування та їх технологічні 

параметри.  

 

   3.8. Технологія виробництва десертних вин: 

мускат, токай, кагор, червоні десертні вина.  

 

 Л 2 3.9. Характеристика коньячних виноматеріалів. 

Перегонка коньячних виноматеріалів: види 

перегонки, «шарантскі» апарати, безперервна 

перегонка, умови проведення процесу. 

 

   3.10. Пороки і недоліки вин, причини їх 

виникнення. Способи запобігання пороків і 

недоліків.  

 

   3.11. Види відходів виноробної промисловості: 

гребні, вижимки, гущаві та дріжджові осади, 

клейові осади та їх переробка. 

 

 СР 2 Завдання на самостійну роботу 

Класифікація коньяків, види класифікації, поняття 

про ординарні та марочні коньяки. 
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Змістовий модуль № 2. Актуальні питання технологій спирту та лікеро-

горілчаних виробів  
1 Л 2 Вступ. Актуальні питання технологій спирту та 

лікеро- горілчаних виробів. Сучасний стан спиртової, 

дріжджової та лікеро, горілчаної промисловості. 

Перспективи розвитку в Україні та світі.  

[1, 2, 4, 7, 8] 

1 Л 4 Тема 5. Актуальні питання підготовки 

крохмалевмісної сировини до термоферментативної 

обробки  та технології термоферментативної обробки 

зернових замісів. Механічна деструкція зернової 

сировини. Інтенсифікація процесу приготування 

зернових замісів. Гідромеханічна деструкція зерна. 

Гомогенізація зернових замісів. Використання кавітації 

для підготовки зернової сировини. Екструдійний спосіб 

обробки зернової сировини. Сучасні способи оцукрення 

розрідженого замісу. Оптимізація низькотемпературної 

водно-теплової та термоферментативної обробки 

зернової сировини. Використання фільтрату барди при 

приготуванні зернових замісів. 

[7, 8, 17, 25, 

27, 29] 

3, 4 Л 6 Тема 6. Інноваційні технології біоконверсії 

крохмалевмісної сировини в етиловий спирт та 

брагоректифікація. Особливості технологічних 

властивостей дріжджів. Особливості культивування 

виробничих дріжджів в умовах впровадження 

низькотемпературної водно-теплової обробки зернової 

сировини. Прогресивні технології спиртового бродіння 

сусла з крохмалевмісної сировини. Способи 

знезараження меляси. Оптимізація складу мелясного 

сусла. Раціональна технологічна схема підготовки 

меляси до бродіння. Розмноження виробничих 

дріжджів. Сучасні способи зброджування мелясного 

сусла. Порівняльна характеристика класичних способів 

зброджування мелясного сусла. Використання 

перспективних піногасників. Багатократне 

використання тепла при брагоректифікації. Підвищення 

виходу ректифікованого спирту. Шляхи підвищення 

якості ректифікованого спирту 

[7, 8, 17, 25, 

27, 29] 

7 Л 2 Тема 7. Актуальні питання виробництва горілок та 

лікеро-горілчаних виробів. Сировина для 

виробництва горілок та лікеро-горілчаних виробів. 

Асортимент напоїв. Перспективні технології 

виробництва лікеро-горілчаних виробів. Оцінка 

естетичних властивостей пляшок горілчаних виробів 

вітчизняного та закордонного походження. Засоби 

захисту від підробок.  

[4, 5, 7, 8, 15, 

19, 21, 23–26, 

27, 29] 

8 Л 2 Тема 8. Прогресивні способи використання побічних 

продуктів спиртового виробництва. Сутність 

проблеми. Характеристика побічних продуктів 

виробництва спирту промисловості. Інноваційні 

способи їх використання. 

[7, 8, 17, 25, 

27, 29] 

 СР 4 Самостійне вивчення теоретичного матеріалу до 

змістового модуля 2 

Виробництво спирту із нехарчової сировини 

Виробництво спирту із гідролізатів сировини 

[7, 8, 17, 22, 

25, 27, 29] 
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Виробництво спирту із сульфітних щолоків 

  16 Практичні заняття  

1 ПЗ 2 Продуктовий розрахунок при виробництві 

виноматеріалів 

 

2 ПЗ 2 Розрахунок обладнання для приймання та 

переробки винограду 

 

3 ПЗ 2 Розрахунок складських приміщень  

4 ПЗ 2 Розрахунок витримки виноматеріалів на дріжджах  

5,6 ПЗ 4 ДСТУ 4221. Спирт етиловий ректифікований. Технічні 

умови. 

Розрахунок матеріального балансу приготування 

спиртового сусла, брагоректифікації, збірників 

цукрового сиропу. 

 

7,8 ПЗ 4 Розрахунки рецептур алкогольних напоїв з різної 

сировини. Облік виробництва алкогольних напоїв. 
 

  48 Лабораторні заняття:  

  24 До модулю 1  

 ЛЗ 6 Визначення густини вина. 

Визначення екстракту вина. 

Визначення міцності вина. 

 

 ЛЗ 6 Визначення цукру у виноградних винах. 

Визначення кислотності вина. 

Визначення летких кислот. 

 

 ЛЗ 6 Визначення вмісту сірчистої кислоти. 

Визначення дубильних і забарвлюючих речовин. 

 

 ЛЗ 6 Визначення вмісту заліза у винах, коньяках, 

коньячних спиртах, бренді. 

Визначення вмісту міді у винах, коньяках, бренді. 

Визначення якості винної кислоти. 

Визначення якості желатину. 

 

 

  24 До модулю 2  
 ЛЗ 6 Визначення органолептичних та фізико-хімічних 

показників якості етилового спирту 

 

 ЛЗ 6 Визначення якості сировини і приготування складових 

рецептури алкогольного напою 

 

 ЛЗ 6 Приготування лікеру за розрахованою рецептурою в 

лабораторних умовах.  

 

 ЛЗ 6 Дегустаційна оцінка отриманого напою.  

Складання заліку по звітах з лабораторних робіт 

 

Разом 

(годин) 

 110   
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 16 

2 Підготовка до практичних занять 8 

2 Підготовка до лабораторних занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  14 

4 Виконання індивідуального завдання: 30 

5 Інші види самостійної роботи  

 Разом 84 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

 Розрахункове завдання   

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 

1 Розрахунок матеріальних балансів на різних стадіях 

виробництва виноматеріалів, вина та коньяку, спирту та 

лікеро-горілчаних виробів 

36 
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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, лекції-бесіди; 

– практичні: лабораторні роботи, які супроводжуються показом відеофільмів, 

слайдів, складанням графічних схем; 

– навчально-пізнавальні: екскурсії на підприємства та установи олійно-

жирової 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 Розрахункове 

завдання 

Екзамен Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т5 Т6 Т7 Т8 

15 15 100 11 11 13 8 10 10 7 

 
 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  

82 … 89 B добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 … 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Освітня програма другого рівня вищої освіти ступеня вищої освіти «Магістр» 

галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології». 

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні технології вина, коньяку, 

спирту та лікеро-горілчаних виробів»:  

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 «Сучасні технології вина, коньяку, спирту та лікеро-

горілчаних виробів»:  

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