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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Мета курсу – формування у аспірантів системи навиків для здійснення
ефективної професіональної діяльності на підприємствах галузі бродильних
виробництв та в наукових закладах в умовах ринкової економіки, технічного
переоснащення й удосконалення підприємств, застосування сучасних
інноваційних технологій на основі творчого об'єднання і впровадження у
виробництво отриманих знань з фундаментальних, загально-інженерних,
економічних та спеціальних дисциплін, забезпечення випуску високоякісної
продукції з гарантованим ступенем безпеки для людини і навколишнього
середовища,

оптимальними

питомими

витратами

людської

праці,

матеріальних та енергетичних ресурсів.
Компетентності дисципліні:
- 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);
-

Здатність

розробляти

проекти

нормативної

документації

з

використанням чинної законодавчої бази та довідкових матеріалів (ФК-10);
- Здатність використовувати різноманіття сировинної бази, пакувальних
матеріалів, миючих засобів, дезінфектантів, металів та інших супутніх
матеріалів, що застосовуються у виробництві продуктів бродіння, виноробства
та безалкогольній галузі для забезпечення технологічних процесів і
виробництва високоякісної продукції (ФКС2-1);
- Здатність використовувати науково-практичні основи загальних
процесів, які здійснюються під час виробництва продукті бродіння (ФКС2-2);
- Опанування технологічними процесами виробництва солоду і пива, їх
теоретичними основами, послідовністю та взаємозв’язком цих процесів,
4

здатність контролювати технологічні процеси виробництва солоду і пива
(ФКС2-3);
- Здатність застосовувати знання щодо складу рослинної сировини,
закономірностей хімічних процесів, які відбуваються під час виготовлення
екстрактів, концентратів та напоїв (ФКС 2-4);
- Здатність використовувати теорію та закономірності хімічних
процесів, що відбуваються під час виготовлення вина та коньяку з метою
подальшого застосування цих знань при прийнятті раціональних технічних й
технологічних рішень, в тому числі в екстремальних умовах (ФКС2-8);
- Здатність проводити контроль якості та безпеки продукції бродильних
виробництв і виноробства на різних стадіях технологічного процесу, володіти
сучасними інструментальними методами досліджень (ФКС2-10);
-

Здатність

програмним

проводити

забезпеченням,

технологічні

розрахунки,

виконувати

проектування

користуючись
підприємств

бродильних виробництв і виноробства (ФКС2-11).
Результати навчання:
Внаслідок вивчення дисципліни аспірант повинен уміти:
- проводити порівняльну оцінку основної сировини та супутніх
матеріалів бродильних виробництв і виноробства; виявляти можливі негативні
впливи на технологію та якість продукції бродильних виробництва і
виноробства від застосування різних супутніх речовин і матеріалів (ПРНС21);
- давати оцінку технологічним процесам з точки зору змін, що
відбуваються при різних умовах їх протікання; обирати доцільні технологічні
рішення та науково їх обґрунтовувати (ПРНС2-2);
- знати особливості технологій солоду і пива, показники якості сировини
і готової продукції (ПРНС 2-3);
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- знати технології екстрактів, концентратів та напоїв з метою
використання їх для розробки нової продукції та удосконалення існуючих
технологій бродильних виробництв і виноробства (ПРНС 2-4);
- володіти методами фізико-хімічного контролю технологічних процесів
виробництва вина і коньяку, знати основну нормативну документацію,
надавати оцінку біохімічним, фізіологічним та органолептичним властивостям
сировини, готової продукції (РНС 2-8);
- вміти контролювати за показниками якості та безпеки технологічні
процеси виробництва, знати вимоги до основних показників якості та безпеки
продуктів бродильних виробництв і виноробства, проводити контроль якості
сировини та готової продукції (ПРНС 2-10);
- вміти проводити розрахунки основного та допоміжного обладнання
бродильних виробництв та виноробства, контролювати технологічний процес
з урахуванням особливостей технологічного обладнання, розраховувати
витрати теплоносіїв тощо (ПРНС 2-11).
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни
Попередні дисципліни:
Наступні дисципліни:
Сучасний стан та перспективи
розвитку бродильних виробництв
Науково-практичні основи технології
бродильних виробництв
Процеси
і
виробництв

апарати

харчових
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)

Аудиторні заняття
(годин)

Самостійна робота
(годин)

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття, семінари

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

3

4

5

6

7

8

3

150
/5

50

100

30

20

Екзамен

Загальний обсяг
(годин) / кредитів ECTS
2

Семестровий
контроль

Залік

Семестр
1

Поточний
контроль

Контрольні роботи
(кількість робіт)

За видами аудиторних
занять (годин)

З них

9

10

11

2

+

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу
складає 33,3 %.

7

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

Рекомендована
література (базова,
допоміжна)

№ з/п.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Змістовий модуль № 1
Тема 1. Загальні проблеми виробництва
вин та коньяків та вторинних ресурсів
виноробства
1

ЛК

2

1.1. Аналіз стану розвитку виноробної галузі в Україні;
визначення факторів та аналіз їх впливу на
конкурентоспроможність
виноробних
підприємств.Проблеми становлення і розвитку ринку
виноградного вина.

2

ЛК

2

1.2. Проблеми конкурентоспроможності української
продукції на ринках Європи. Дослідження сучасного
стану
виноробних
підприємств,
висвітлення
актуальних проблем їх функціонування, а також
виявлення пріоритетних напрямків розвитку цих
підприємств
для
забезпечення
їх
конкурентоспроможності.

3

ЛК

2

1.3. Концепція галузевої Програми розвитку
виноградарства та виноробства України на період до
2025 року. Формування та розвиток аграрної ринкової
інституції виноробної галузі.

1-7, 8-12,
13-21

Тема 2. Загальні проблеми виробництва
безалкогольних напоїв
4

ЛК

2

5

ЛК

2

2.1. Аналіз сучасних тенденцій розвитку ринку
безалкогольних
напоїв
на
зовнішньому
та
внутрішньому ринках України. Дослідження розвитку
зовнішньоекономічної
діяльності
в
галузі
безалкогольних напоїв.

22-27,
28-36

2.2. Пошук шляхів розвитку експортного потенціалу
вітчизняних виробників безалкогольної продукції.
Розробка стратегії виходу підприємств на зовнішній
ринок як відправної точки для подальших пошуків
партнерів за кордоном. Визначення ємності
8

6

ЛК

2

7

ЛК

2

8

9

ЛК

ЛК

внутрішнього ринку країни у галузі виробництва
мінеральної води та освіжаючих напоїв. Тенденції
подальшої еволюції галузі, пом'якшення сезонності
виробництва.
2.3. Класифікація, аналіз формування сучасного ринку
окремих груп смакових товарів вітчизняного та
іноземного виробництв з урахуванням новітніх
наукових і технічних досліджень галузей їх
виробництва. Фактори формування споживчих
властивостей слабоалкогольних та безалкогольних
напоїв, особливості їх зберігання, контроль якості з
дотриманням порядку дегустаційних оцінок.
Тема 3. Сучасні проблеми пивоваріння

2

2

3.1 Розвиток українського пивного ринку, виділення
основних проблем його функціонування, а також
виявлення
пріоритетних
напрямів
розвитку
підприємств галузі. Оновлення матеріально-технічної
бази, модернізація виробництва пива шляхом
впровадження інноваційних технологій, збільшення
обсягів
виробництва
конкурентоспроможної
продукції,
залучення
іноземних
інвесторів,
налагодження роботи на внутрішньому ринку і
освоєння нових зовнішніх ринків збуту вітчизняної
продукції.

37-40,
41-45

3.2. Сучасний стан хмелевої галузі України, проблеми
та орієнтири її подальшої інтеграції. Аналіз сучасних
досліджень зі створення сортів, технології та
ефективності вирощування ячменю ярого, придатного
для пивоваріння. Селекція пивоварних сортів ячменю
ярого та впровадження їх у вітчизняне виробництво.
3.3. Поліпшення існуючого стану пивоварного
виробництва (підприємствам необхідно розширювати
асортимент пивних виробів, зокрема шляхом його
диференціації, а саме: випуску солоду, квасу або
ексклюзивних та іменних марок пива для
торговельних мереж). Теоретичні основи побудови
системи обліку і аналізу виробничих витрат на
підприємствах пивоварної промисловості
Змістовий модуль № 2

10

ЛК

2

Тема 4. Сучасні проблеми виробництва
спирту
4.1. Стратегічні пріоритети відродження спиртової
галузі
в
контексті
зміцнення
енергетичної

46-53,
54-57
9

самодостатності України. Сучасний стан та головні
орієнтири розвитку спиртової галузі.Інноваційні
напрями розвитку підприємств спиртової галузі
11

12

ЛК

ЛК

2

2

4.2.
Сприйняття
спиртової
галузі
як
мультифункціональної і формування її стратегічного
курсу. Підвищення конкурентоспроможності галузі
Заходи щодо підвищення економічної ефективності
діяльності підприємств спиртової галузі України в
контексті сьогодення.
4.3. Програми розвитку спиртової промисловості, яка
охоплюватиме стратегічні галузеві пріоритети з
достатнім рівнем обґрунтованості й відповідним
фінансовим забезпеченням. Розвиток спиртової
промисловості України на засадах інноваційної
концепції. Виробництво біоетанолу як складової
стратегічного розвитку спиртової промисловості
України.
Тема 5. Сучасні проблеми виробництва
лікерогорілчаних виробів

13

14

15

ЛК

ЛК

ЛК

2

2

2

5.1.
Аналіз
тенденцій
і
динаміки
ринку
лікерогорільчаних виробів в Україні. Проблеми та
перспективи розвитку і розміщення лікеро-горілчаної
промисловості України.
5.2. Рекомендації щодо активізації комунікаційної
діяльності місцевих виробників горілчаної продукції
для зміцнення їх позицій на регіональних ринках.
5.3. Покращання якості горілчаної продукції, її
належний захист від підробок, постійне оновлення
асортименту, розроблення нових стратегій у сфері
збуту та просування продукції з урахуванням змін у
факторах маркетингового середовища.
Практичні заняття:
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ПР

4

1. Розрахунок матеріальних балансів на різних стадіях
виробництва виноматеріалів, вина та коньяку.
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ПР

4

2.
Розробка
бізнес-плану
щодо
організації
виробництва та розливу безалкогольних, енергетичних
напоїв.
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ПР

4

3. Розробка іменних марок пива для торговельних
мереж.

10

19

ПР

4

4. Розрахунок матеріальних балансів на різних стадіях
виробництва спирту.

20

ПР

4

5. Розрахунок матеріальних балансів на різних стадіях
виробництва лікерогорільчаних виробів.

Разом

50

(годин)

11

САМОСТІЙНА РОБОТА
№
з/п
1
2
3
4
5

Кількість
годин

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

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
(вид індивідуального завдання)

№
з/п

Назва індивідуального завдання

Терміни
виконання
(на якому тижні)

12

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 роботи, які супроводжуються показом відеофільмів,
слайдів, складанням графічних схем;
- 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 аспірантом модульних тестів.
Поточний контроль самостійної роботи (у тому числі індивідуальної)
відбувається під час консультацій при виконанні аспірантом завдань та їх
захисті.
Підсумковий контроль навчальної діяльності аспіранта 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
45
45

Екз

Сума

10

100

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

Оцінка ECTS

90 ... 100
82 … 89
74 … 81
64 … 73
60 … 63

A
B
C
D
E

35 … 59

FX

0 … 34

F

Оцінка
за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
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продуктів бродіння і виноробства».
3. Навчальний контент.
4. Кейс поточного контролю знань №1.
5. Кейс поточного контролю знань №2.
6. Кейс підсумкового контролю знань.
7. Шкала та критерії оцінювання знань.
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