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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета курсу – опанування студентами сучасними напрямами розвитку 

технологій солоду, пива і безалкогольних напоїв, закономірностями перебігу 

хімічних перетворень що відбуваються під час отримання даних продуктів. 

Компетентності дисципліни ІНТ, ЗК1, ЗК5, ЗК6, ФК 8,ФКС2-1: 

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 використовувати наукові основи технологічних процесів 

пивоваріння і безалкогольних напоїв та вміння реалізовувати їх в умовах діючих 

підприємств.  

Результати навчання ПРН 01, ПРН04, ПРН07 ПРН 14, ПРНС2-1:  

Знаходити, систематизувати та аналізувати необхідну інформацію у 

науково-технічній літературі, електронних базах та інших джерелах інформації  

на етапі вибору проблеми або теми дослідження. 

Демонструвати ініціативу та підприємливість під час розробки та 

реалізації інновацій технічного і технологічного спрямування. 

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. 



Знати основні види і властивості сировини, що визначають характер і 

режими технологій безалкогольних напоїв та пивоваріння, параметри процесів, 

умови зберігання готових виробів і здійснювати оцінку їх якості, розраховувати 

витрати і втрати при виробництві й шляхи їх зниження.  

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Науково-практичні основи технології 

бродильних виробництв 

Іжненерне проектування харчових 

технологій ч.2 

Технології солоду і пива Технології переробки вторинних 

продуктів 

 Дипломне проектування 

 

 

 



  

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 

6,7 %. 

 



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 
 Л 4 Змістовий модуль № 1. Актуальні питання пивоваріння  

1 Л 0.25 Вступ. Сучасний стан пивобезалкогольної галузі. 

Перспективи розвитку в Україні та світі.  

[1,4] 

1 Л 0.25 Актуальні питання виробництва солоду  

Тема 1.Актуальні питання підготовки зерна до 

солодорощення і пророщування 

1.1 Приймання, очищення та зберігання ячменю 

1.2.Замочування зерна 

Теоретичні основи замочування зерна 

1.3.Пророщування зерна 

Теоретичні основи пророщування зерна 

 

[1, 2, 3] 

 С 9 Самостійне вивчення 

Замочування зерна. Практика замочування зерна 

Способи замочування зерна. Високоефективні способи 

замочування зерна. 

Пророщування зерна.Теоретичні основи пророщування 

зерна.Практика пророщування зерна в оптимальних умовах. 

Пневматичні й токові солодовні для пророщування зерна та 

їх експлуатація. 

Шкідники зерна. Види зараження, норми та способи 

запобігання і боротьби з ними 

Біохімічні зміни складових частин зерна при 

пророщуванні. 

Прискорення біотехнологічного процесу пророщування 

зерна. 

 

1 Л 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2 Сушіння пророщеного зерна, технологія 

спеціальних солодів 

2.1.Сушіння і термічна обробка солоду 

Теоретичні основи сушіння і термічної обробки солоду 

2.2.Технологія спеціальних солодів 

Теоретичні основи технології спеціальних солодів 

2.3 Технологія солодів з інших хлібних злаків 

Пшеничний солод 

 

[1,2,3] 

 СР 9 Самостійне вивчення по темі 2 

Сушіння і термічна обробка солоду 

Сушіння солоду на горизонтальних сушарках 

Сушіння солоду на вертикальних сушарках 

Обробка та зберігання сухого солоду 

Технологія спеціальних солодів 

Технологія карамельного солоду 

 



Технологія темного солоду 

Технологія житнього солоду 

Технологія солодів з інших хлібних злаків 

Солод з жита 

Солод з сорго 

Високоефективні сушарки, що забезпечують низькі 

питомі витрати тепла при високій якості кінцевого 

продукту 

Біохімічні та хімічні зміни при термічній обробці 

спеціальних солодів 

1  0.5 Тема 3 Нові джерела пивоварної сировини 

3.1. Потенційні джерела отримання нових добавок 

3.2 Інновації в галузі підвищення функціональних 

можливостей добавок 

3.2.1 Високотемпературна мікронізація 

3.3 Розробка нових напоїв з високою часткою допоміжного 

сировини в їх виробництві 

3.3.1 Хаппошу 

3.3.2 Безглютенове пиво 

 

  9 Самостійне вивчення по темі 3 

Інновації в галузі підвищення функціональних 

можливостей добавок. Фракціонування зерна як фізичний 

спосіб поліпшення якості пива. Обробка під високим 

гідростатичним тиском. Ферментні технології 

Розробка нових напоїв з високою часткою допоміжного 

сировини в їх виробництві. Функціональні напої на основі 

зернових 

Перспективна технологія солоду на солодовні  

Екологічні аспекти виробництва солоду 

 

1 Л 0.5 Актуальні питання виробництва пива 

 

Біохімічні та фізіологічні властивості пива 

Органолептичні властивості пива 

Хімічний склад пива 

Сорти пива 

Дегустація пива 

Тема 4. Актуальні питання виробництва пивного сусла 

4.1.Підготовка зернопродуктів до затирання 

4.2.Переведення екстрактивних речовин зернопродуктів у 

розчин (затирання) 

4.2.1.Процеси при затиранні 

4.3.Фільтрування заторів 

4.4.Кіп”ятіння сусла з хмелем (охмелення) 

4.5.Освітлення та охолодження сусла 

  

[1,2,3, 

6,7] 

  10 Самостійне вивчення по темі 4 

Переведення екстрактивних речовин зернопродуктів у 

розчин (затирання).Способи затирання 

Як досягти оцукрення затору, якщо перероблюється 

неякісний солод і на заводі відсутні ферментні 

препарати? 

Мета заміни певної кількості солоду несолодженими 

матеріалами та способи затирання в цих випадках 

Застосування ферментних препаратів при затиранні 

 



 

2 Л 0.5 Тема 5. Зброджування сусла 

5.1 Пивоварні дріжджі .Будова дріжджової клітини. 

Хімічний склад дріжджів. Метаболізм дріжджової клітини.  

Хімізм утворення етанолу дріжджами. Технологія бродіння.  

5.2 Доброджування і дозрівання пива 

Процеси, що відбуваються при доброджуванні та дозріванні 

пива 

[2,3, 

6,7] 

 СР 14 Самостійне вивчення по темі 5 

Пивоварні дріжджі . Раси пивних дріжджів та способи 

розведення чистих культур дріжджів 

Практика розмноження, використання і зберігання дріжджів 

Доброджування і дозрівання пива 

Процеси, що відбуваються при доброджуванні та дозріванні 

пива. Обладнання відділення доброджування пива. Ведення 

доброджування 

Хвороби та пороки пива 

Спосіб бродіння під тиском 

Спосіб прискореного одержання світлого пива 

Напівбезперервні та безперервні способи одержання пива 

Процеси, що характеризують дозрівання пива та їх 

сутність. Перетворення альдегідів при доброджуванні пива. 

Розчинення і форми зв’язку СО2  в пиві. Фактори, що 

впливають на цей процес. 

[2,3, 

6,7] 

     

2 Л 0.25 Тема 6  Фільтрування пива та розлив пива 

Теоретичні передумови фільтрування пива 

Фільтрувальні матеріали і способи фільтрування пива 

 

[2,3,6,7] 

  7 Самостійне вивчення по темі 6 

Карбонізація пива 

Розлив пива в скляні й пластикові пляшки, банки та у 

бочки 

Миття пляшок 

Способи фільтрування пива з метою підвищення його 

якості та стабільності 

 

2 Л 0.25 Тема 7.  Залежність якості пива від біохімічного складу 

хмелю, хмелепродуктів та технології їх внесення 

Склад та властивості компонентів хмелю, їх вплив на якість 

охмелення пива 

 

 

 СР 10 Самостійне вивчення по темі 7 

Біологія хмелю 

Біохімічна модель сорту хмелю для пивоваріння. 

Продукти переробки хмелю для пивоваріння 

Технологія використання хмелю у вигляді шишок та 

продуктів їх переробки в пивоварінні. 

Біосинтез гірких речовин хмелю, фенольних з'єднань та 

ефірних олій. 

Змінення складу гірких речовин у процесі сушіння та 

зберігання хмелю. 

 

2 Л 0.5 Тема 8. Теоретичні основи та практика виробництва 

стабільного пива 

[2,3, 

7,8,9] 



8.1. Біологічне помутніння пива. Пиво як середовище для 

розвитку мікроорганізмів. 

8.2 Способи підвищення біологічної стійкості  

Санітарно-гігієнічний стан виробництва та його вплив на 

біологічну стійкість пива 

8.3 Колоїдне помутніння пива 

Фізичні властивості та хімічний склад колоїдної каламуті 

8.4. Білки (поліпептіди) ячменю, солоду, сусла та пива. 

Поліфеноли ячменю, солоду та пива 

Механізм утворення колоїдної каламуті 

Роль кисню в процесах виробництва пива 

8.5 Практика виробництва колоїдостійкого пива 

Особливості переробки сировини 

Технологічні заходи 

Способи підвищення колоїдної стійкості пива 

8.6 Смакова стійкість пива 

 С 12 Самостійне вивчення по темі 8 

Біологічне помутніння пива. Мікроорганізми пива 

Мікробне забруднення на різних стадіях технологічного 

процесу. 

Способи підвищення біологічної стійкості. Пастерізація. 

Пастерізація в потоці. Пастерізація в тунельному 

пастеризаторі. Знестиживаюча (стерилізуюча) фільтрація 

пива. Електрофізичні способи. Використання консервантів 

 

Методи контролю стійкості пива та оцінки дії 

стабілізаторів 

Комбінований спосіб фільтрування пива з метою 

підвищення його якості та стабільності 

Удосконалення технології пива з використанням різних 

зерно продуктів 

 

 

3 Л 0.5 Тема 9. Особливі способи виготовлення пива 

9.1 Карбонізація пива 

9.2 Виведення спирту з пива 

9.3 Високощільне пивоваріння 

9.4 Виготовлення льодяного пива 

 

 

  8 Самостійне вивчення по темі 9 

Інфекції при виробництві пива 

Дезинфекція при виробництві пива 

 

 

 Л 2 Змістовий модуль № 2  

3 Л 0.25 Актуальні питання технологій безалкогольних напоїв 

Безалкогольні напої в концепції здорового харчування. 

Перспективи розвитку в Україні та світі. Асортимент напоїв. 

[ 4, 5] 

3 Л 0.5 Тема 10. Виробництво безалкогольних напоїв 

Технологія безалкогольних напоїв. Особливості 

технологічних процесів виготовлення різних видів напоїв. 

Технологічні аспекти приготування сиропів, цукрового 

колеру. Приготування купажного сиропу, підготовка 

компонентів до купажування, порядок купажування. 

Контроль процесу. Критичні точки.  

  

[ 4, 5, 6] 



  16 Самостійне вивчення по темі 10 

Екстракти з пряно-ароматичної сировини і ароматизатори. 

Основні положення теорії отримання екстрактів з рослинної 

сировини. Технологія виготовлення екстрактів з рослинної 

сировини. 

Загущувачі, баластні речовини, вітаміни, хінін, кофеїн, 

таурін.  Основні властивості та область застосування. 

Цукрозамінники їх властивості та ідентифікація, перспективи 

застосування. Контроль якості, особливості використання. 

Вплив сировини на якість напоїв. 

Фізико-хімічні основи насичення води або напоїв діоксидом 

вуглецю: адсорбція діоксида вуглецю водою; фактори, які 

впливають на процес адсорбції; оптимальні умови сатурації 

Розлив різних видів газованих напоїв, закупорювання пляшок 

та інші операції по оформленню готової продукції. Критичні 

точки. 

Технологічна схема виробництва безалкогольних газованих 

напоїв. Технологічна схема виробництва безалкогольних 

негазованих напоїв. Функціональні напої.  

Підвищення стійкості газованих і негазованих напоїв та 

оцінка їх якості.  

Види нестабільності і причини їх виникнення, способи 

підвищення стійкості напоїв 

Система оцінки якості напоїв. 

 

3 Л 0.5 Тема 11. Виробництво ферментованих безалкогольних 

напоїв. 

Класифікація ферментованих безалкогольних напоїв. 

Новітні технології ферментованих безалкогольних напоїв. 

Технологія хлібного квасу. Функціональна схема 

виробництва. Контроль технологічного процесу. 

 

[4, 5, 6] 

3 Л 0.25 Тема 12. Технологія виготовлення сухих напоїв 

Сировина для сухих напоїв. Асортимент напоїв. Технологія 

виготовлення сухих шипучих напоїв. Технологічна схема 

виготовлення сухих напоїв.  

[ 4, 5, 6] 

3 Л 0.25 Тема №13 Виробництво мінеральних вод. 

Властивості мінеральних вод. Класифікація. 

Гідрохімія природних мінеральних вод.  

Особливості обробки мінеральних вод та технологія розливу.  

Контроль технологічного процесу. Умови зберігання готової 

продукції. 

 

[ 4, 5, 6] 

 С 16 Самостійне вивчення по темах 11,12,13 

Сировина для виготовлення ферментованих 

безалкогольних напоїв.  

Технологія солодових екстрактів і концентратів.  

Особливості виготовлення ферментованих 

безалкогольних напоїв. 

Оздоровчі напої. Молочні напої. Безалкогольні коктейлі. 

Особливості купажування сухих напоїв. Контроль якості 

напоїв. Контроль технологічного процесу. Асортимент. 

Перспективи розвитку 

 

[1,4, 5, 

6, 30, 

31] 



Технологія медових напоїв. Особливості використання у 

виробництві напоїв натуральної сировини. 

Напої функціонального призначення. Перспективи 

розвитку функціональних напоїв  

Технологія фруктово-ягідних квасів. Характеристика 

сировини.  

Система контролю безалкогольних напоїв. Види відходів, 

їх склад та методи утилізації і переробки. 

Видобування мінеральних вод. 

Обробка і розлив мінеральних вод. Фактори, що 

впливають на стабільність хімічного складу мінеральних 

вод. 

Лікарське значення мінеральних вод 

    

1-2 ЛЗ 6 Лабораторні заняття.  

Практичне виконання  

 

1 ЛЗ 4  Приготування білого цукрового та інвертного сиропу. 

Приготування розчинів цукрозамінників. Контроль 

технологічного процесу 

  Приготування купажного сиропу з цукрозамінниками 

та цукровим сиропом. Технохімічний контроль. 

 Приготування безалкогольного напою за рецептурою 

в лабораторних умовах. Технологічний контроль, 

органолептична оцінка 

[20, 21] 

2 ЛЗ 2  Дегустаційна оцінка та визначення фізико-хімічних 

отриманого напою. 

 Складання заліку по звітах з лабораторних робіт 

   Теоретичне опрацювання методик лабораторних робіт  

 С 2  Приготування квасу за рецептурою в лабораторних 

умовах. Визначення органолептичниних та фізико-

хімічних показників отриманого квасу. 

[20, 21] 

 С 4  Контроль якості подрібненого солоду і несолоджених 

матеріалів 

 Визначення показників якості пивного сусла 

 Кислотність, концентрація екстрактивних речовин, 

кінцевий ступень зброджування 

 Визначення ступеня зброджування по бродильному 

відділенню та по відділенню доброджування 

  Визначення піноутворення пива 

 Визначення кольору пива 

 Дегустаційна оцінка якості пива 

 С 2  Підготовка сировини і приготування пива в 

лабораторних умовах 

  Визначення концентрації початкового сусла. 

 С 4  Визначення діацетилу в пиві. 

 Визначення окислювально-відновлювальних 

властивостей пива  

 Визначення вмісту масових часток спирту, видимого 

й дійсного екстракту в пиві 

 Визначення масової частки діоксиду вуглецю, 

кислотності, рН, кольору пива 



 Визначення у складі хмелю α- та β-кислот 

спектрофотометричних методом. 

 Визначення вмісту ізогумулону в суслі (пиві) 

 Визначення загальної кількості поліфенольних сполук 

в суслі (пиві) 

 Визначення загальної кількості ефірної олії у хмелі. 

 Визначення показників якості пивних дріжджів 

 Визначення танінового показника 

 

 С 30  Виконання курсової роботи  

 С 6  Підготовка до занять  

Разом 

(годин) 

180   



САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 3 

2 Підготовка до лабораторних занять  3 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  120 

4 Виконання індивідуального завдання: 30 

5 Інші види самостійної роботи 12 

 Разом 168 

 

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

 Курсова робота   
 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 
Зміст курсової роботи 

1. Принципова технологічна схема виробництва (схема матеріальних 

потоків). Характеристика технологічних стадій. Основні процеси та 

їх вплив на якість готової продукції. 

2. Вимоги до якості сировини та  готової продукції ( за стандартами). 

Визначення показників якості.  

3. Характеристика сировини, що використовується в заданій 

технології. Хімічний склад сировини. Склад оболонок. Ферменти. 

Показники екологічної чистоти сировини 

Теми: 

14 

1 Технологія пива: напівтемного (лагер), затирання –

одновідварний спосіб. Сировина (світлий та темний 

ячмінний солод) 

 

2 Технологія ячмінного світлого солоду  

3 Технологія пива: світлого (лагер), затирання –одновідварний 

спосіб. Сировина світлий ячмінний солод, несолоджена 

сировина-рис 

 

4 Технологія пива: напівтемного (лагер), затирання –настійний 

спосіб. Сировина (світлий та темний ячмінний солод) 
 

5 Технологія пшеничного солоду  



6 Технологія пива: світлого (ель), затирання –настійний 

спосіб. Сировина (світлий та темний ячмінний солод) 
 

7 Технологія пива: темного (ель), затирання –настійний 

спосіб. Сировина світлий ячмінний солод, карамельний 

солод, темний солод 

 

8 Технологія пива: темного (лагер), затирання –одновідварний 

спосіб. Сировина світлий ячмінний солод, темний 

пшеничний солод, несолоджена сировина-ячмінь 

 

9 Технологія ячмінного карамельного солоду  

10 Технологія пива: пшеничного (ель), затирання –

двовідварний спосіб. Сировина світлий ячмінний солод, 

світлий пшеничний солод 

 

11 Технологія пива: світлого (ель), затирання –одновідварний 

спосіб. Сировина (світлий  ячмінний солод, світлий 

пшеничний солод)  

 

12 Технологія пива: темного (лагер), затирання –тривідварний 

спосіб. Сировина темний ячмінний солод, світлий ячменний 

солод, карамельний солод 

 

13 Технологія просяного солоду  

14 Технологія житнього солоду   

15 Технологія ячмінного темного солоду  

 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Методи навчання, які використовуються у процесі проведення занять, а 

також самостійних робіт: 

– наочні: ілюстративний 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 харчової 

промисловості (виробництво пива, безалкогольних напоїв, алкогольних напоїв, 

дріжджів); 

– ігрові: розв’язання ситуаційних завдань; 

– репродуктивні та проблемно-пошукові: виконання індивідуальних 

завдань (курсової роботи 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 виконання  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.  

 

 



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 Курсова 

робота 

Екз Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1  Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

20 40 100 20 20 

 

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
Рейтингов

а 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а  оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А 

 

Відмінно 

 

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних 

джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, 

в їхньому взаємозв’язку 

і розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- відповіді на 

запитання чіткі, 

лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання можуть  

містити незначні 

неточності                 

82-89 В Добре - Глибокий рівень 

знань в обсязі 

обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання містять 

певні неточності; 

 

75-81 С Добре - Міцні знання 

матеріалу, що 

вивчається, та його 

- невміння 

використовувати 

теоретичні знання 



практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

для вирішення 

складних 

практичних задач. 

64-74 Д Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, 

що вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений матеріал 

і виконувати 

розрахунки; 

- невміння 

вирішувати складні 

практичні задачі. 

60-63 Е 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші практичні 

задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з матеріалу 

модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 
висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розвязанні 

практичних задач 

35-59 FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовільно 

 
Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може 

бути виконане в 

терміни, що 

передбачені 

навчальним планом. 

Незнання основних 

фундаментальних 

положень 
навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати прості 

практичні задачі. 

1-34 F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадовільно 

 

 

 

- 

- Повна відсутність 

знань значної 

частини навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 



-незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під 

час розв’язання  

простих 

практичних задач 

 

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 «Актуальні питання пивоваріння і 

технологій безалкогольних напоїв». 

3. Кейс поточного контролю знань №1. 

4. Кейс поточного контролю знань №2. 

5. Кейс підсумкового контролю знань. 

6. Комплексна контрольна робота. 

7. Методичні вказівки для заочників. 

8. Шкала та критерії оцінювання знань. 

 

Адреса сайта, де розташовані складові навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни «Актуальні питання пивоваріння і технологій 

безалкогольних напоїв»: https://web.kpi.kharkov.ua/food/uk/kompleksi-navchalno-

metodichnogo-zabezpechennya-distsiplin/

https://web.kpi.kharkov.ua/food/uk/kompleksi-navchalno-metodichnogo-zabezpechennya-distsiplin/
https://web.kpi.kharkov.ua/food/uk/kompleksi-navchalno-metodichnogo-zabezpechennya-distsiplin/
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1. Кафедра технології жирів та продуктів бродіння Національного технічного 

університету «ХПІ»: https://web.kpi.kharkov.ua/food/uk/ 

2. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни: 

https://web.kpi.kharkov.ua/food/uk/kompleksi-navchalno-metodichnogo-

zabezpechennya-distsiplin/ 

3. Дистанційний курс з дисципліни «Технологія та використання ефірних 

олій» 

  https://dlc.kpi.kharkov.ua/mod/book/view.php?id=20134&chapterid=1112 

4. Асоціація «Укроліяпром»: http://www.ukroilprom.org.ua 

5. American Oil Chemists' Society: https://www.aocs.org 

6. Food and Agriculture Organization of the United Nations: 

http://www.fao.org/home/en/ 

7. The U.S. Department of Agriculture: https://www.usda.gov 
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