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Змістовий модуль № 1 

 

Тема 1. Вступ. Загальна характеристика ефірних олій Виробництво 

та використання ефірних олій в Україні 

1.1. Визначення ефірних олій. Джерела видобування ефірних олій. 

1.2. Загальна характеристика ефірних олій.  

1.3. Загальні шляхи виробництва ефірних олій в Україні . 

1.4. Безпечність ефірних олій, шляхи використання ефірних олій в 

Україні. 

 

Тема 2. Класифікація ефіроолійної сировини. Допоміжна сировина 

і матеріали у виробництві ефірних олій 

2.1.Сировина для видобування ефірних олій. 

2.2.Частини рослин, в яких накопичуються ефірні олії. Класифікація 

ефіроолійних рослин за частинами рослини, в яких концентруються ефірні 

олії.  

2.3. Допоміжна сировина і матеріали у виробництві ефірних олій. 

2.3.1. Вода 

2.3.2. Активне вугілля 

2.3.3. Кухонна сіль 

2.3.4. Розчинники 

2.3.5. Тара 

 

Тема 3. Характеристика зернової, квіткової та кореневої сировина 

для ефірних олій 

3.1 Зернова ефіроолійна сировина. Представники відповідних рослин. 

Методи збирання та зберігання такої сировини.  

3.1.1. Коріандр 

3.1.2. Аніс 

3.1.3. Фенхель звичайний 



3.1.4. Кмин 

3.2  Квіткова ефіроолійна сировина. Представники відповідних рослин. 

Методи збирання та зберігання такої сировини. 

3.2 .1. Лаванда справжня 

3.2 .2. Троянда 

3.2 .3. Шавлія мускатна 

3.3 Коренева ефіроолійна сировина. Представники відповідних рослин. 

Методи збирання та зберігання такої сировини.  

3.3.1. Аїр 

3.3.2. Ірис 

 

Тема 4. Характеристика трав’янистої, плодової та інших видів 

ефіроолійної сировини. 

4.1. Трав’яниста сировина для видобування ефірних олій. 

Представники відповідних рослин. Методи збирання та зберігання такої 

сировини.  

4.1.1. Герань рожева 

4.1.2. М'ята 

4.1.3. Кріп 

4.2. Плодова сировина для видобування ефірних олій. Представники 

відповідних рослин. Методи збирання та зберігання такої сировини.  

4.3. Інші види сировини (сировина для одержання фіксаторів) 

4.3.1. Амбра 

4.3.2. Мускус 

4.3.3. Цибет 

4.3.4. Кастореум 

4.3.5. Дубовий мох 

3.6. Лишайник 

3.7. Лапка хвойних порід 

3.8. Природні смоли та бальзами 



 

Тема 5. Способи одержання ефірних олій.  

5.1 Загальна характеристика методів 

 

Тема 6. Механічні способи видобування ефірних олій 

7.1. Ефіроолійна сировина, яку доцільно переробляти методами 

пресування та центрифугування. 

7.2.Особливості застосування механічних методів видобування для 

різних видів ефіроолійної сировини.  

7.3. Апаратура, яка використовується для видобування ефірних олій 

механічними методами. 

Тема 7. Методи дистиляції. Видобування ефірних олій методом 

гідродістіляціі 

7.1. Видобування ефірних олій методом гідродістиляції. Сировина, яку 

доцільно переробляти таким методом ;  

7.2. Апаратурне оформлення гідродистиляції . 

7.3. Переваги і недоліки методу гідродістиляції.  

 

Тема 8. Методи дистиляції. Видобування ефірних олій методом 

перегонки з водяною парою 

8.1. Видобування ефірних олій методом перегонки з водяною парою. 

Сировина, яку доцільно переробляти таким методом ; 

8.2. Апаратурне оформлення перегонки з перегрітою водяною парою . 

8.3. Переваги і недоліки методу перегонки з водяною парою.  

 

Змістовий модуль № 2 

 

Тема 9. Екстракційні способи видобування ефірних олій. 

Екстракція леткими розчинниками. 

6.1. Розчинники, які використовуються для екстрагування ефірних олій. 



6.2. Апаратурне оформлення методу видобування ефірних олій 

екстракцією з різними розчинниками. 

6.3. Ефіроолійна сировина, яку доцільно переробляти екстракційними 

методами.  

 

Тема 10. Екстракційні способи видобування ефірних олій. 

Екстракція диоксидом вуглецю.  

10.1. Розчинники, які використовуються для екстрагування ефірних 

олій. 

10.2. Апаратурне оформлення методу видобування ефірних олій 

екстракцією зрідженими газами. 

10.3. Ефіроолійна сировина, яку доцільно переробляти екстракцією 

диоксидом вуглецю.  

 

Тема 11. Видобування ефірних олій методами поглинання 

(сорбційний метод). 

11.1. Ефіроолійна сировина,  ефірну олії з якої  доцільно видобувати 

методом анфлеражу. 

11.2. Ефіроолійна сировина,  ефірну олії з якої  доцільно видобувати 

методом мацерації.  

11.3. Аппаратура, яка використовується для видобування ефірних олій  

методами анфлеражу і мацерації 

11.4. Порівняння якості ефірних олій які видобувають мацерацією і 

анфлеражем з іншими методами видобування ефірних олій. 

 

Тема12. Індивідуальні компоненти ефірних олій, до яких класів 

органічних речовин вони належать 

12.1. Класифікація індивідуальних компонентів ефірних олій.  

12.2. Фізичні властивості і хімічний склад ефірних олій. 

 



Тема 13. Вуглеводневі, спиртові компоненти, альдегіди у складі 

ефірних олій 

13.1. Вуглеводневі, спиртові компоненти, альдегіди у складі ефірних 

олій, їх хімічна будова. Призначення та безпечність застосування тих чи 

інших представників цього класу ефірних олій.  

13.2. Окремі представники, особливості застосування в харчовій 

промисловості. 

 

Тема 14. Ефіри, естери та кетони у складі ефірних олій 

14.1. Ефіри, естери та кетони у складі ефірних олій, їх хімічна будова. 

Призначення та безпечність застосування тих чи інших представників цього 

класу ефірних олій.  

14.2. Окремі представники, особливості застосування в харчовій 

промисловості. 

 

Тема 15. Фенольні сполуки у складі ефірних олій ефірних олій. 

Кумарини та оксиди 

15.1. Фенольні сполуки у складі ефірних олій ефірних олій, їх хімічна 

будова. Призначення та безпечність застосування тих чи інших 

представників цього класу ефірних олій.  

15.2. Окремі представники, особливості застосування в харчовій 

промисловості. 

15.3 Кумарини та оксиди. Окремі представники. 

 

Тема 16. Застосування ефірних олій  

16.1. Сфери застосування ефірних олій 

16.2. Хімічний склад, аромат і використання ефірних олій 

16.2.1. Виділення ароматутворювальних речовин 

16.2.2. Використання ефірних олій при виробництві лікарських 

препаратів 

16.2.3. Ефірні олії в косметичних засобах 

16.2.4. Застосування ефірних олій при різних захворюваннях 
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