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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на опанування студентами сучасними напрямами розвитку технологій пивоваріння і безалкогольних 
напоїв, закономірностями перебігу хімічних перетворень, що відбуваються під час отримання даних продуктів, оволодіння 
теоретичними та практичними методами фізико-хімічного контролю технологічних процесів виробництва, наданням оцінки 
технологічним процесам з точки зору змін, що відбуваються при різних умовах їх протікання; обирати доцільні технологічні 
рішення та науково їх обґрунтовувати.  

Мета та цілі 
Опанування студентами теоретичних основ та технології підготовчих операцій і виробництва солоду, пива та безалкогольних 
напоїв, а також знайомство з відповідними нормативними матеріалами та одержань знань і навичок з технологічних розрахунків 
і формами звітності на відповідних виробництвах. 

Формат Лекції, лабораторні заняття, курсовий проект, консультації. Підсумковий контроль - екзамен 

Форма навчання Заочна 

Результати навчання 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. Знаходити, систематизувати та 
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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 гал узях 
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.  

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 180 год.: лекції – 6 год., лабораторні заняття – 6 год., самостійна робота – 168 год. 

Пререквізити Обсяг стандарту вищої освіти бакалавра зі спеціальності 181 Харчові технології 

Вимоги викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для проходження  дисципліни 
необхідно мати: халат, лабораторний журнал, конспект. Працювати з навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних 
носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності 
допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. 
Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 
 

Вступ. Сучасний стан пивобезалкогольної 
галузі. Перспективи розвитку в Україні та світі.  
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 
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 
Тема 3 Нові джерела пивоварної сировини 

3.1. Потенційні джерела отримання нових 
добавок 
3.2 Інновації в галузі підвищення 
функціональних можливостей добавок 

Лабораторне 
заняття 1-3 

 
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. 
Дегустаційна оцінка та 
визначення фізико-

хімічних отриманого 
напою. 
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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. 

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 



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 

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 

Високоефективні сушарки, що забезпечують 

низькі питомі витрати тепла при високій якості 

кінцевого продукту 

Біохімічні та хімічні зміни при термічній 

обробці спеціальних солодів 

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 

Екологічні аспекти виробництва солоду 
Переведення екстрактивних речовин 

зернопродуктів у розчин (затирання).Способи 
затирання 
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 

Лекція 2 
 
 

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 
Тема 6  Фільтрування пива та розлив пива 

Теоретичні передумови фільтрування пива 
Фільтрувальні матеріали і способи 
фільтрування пива 
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 
Тема 8. Теоретичні основи та практика 

виробництва стабільного пива 

Теоретичне 
опрацювання 
методик 
лабораторних 
робіт 
 

 

Контроль якості цукру та 
цукрозамінників: визначення 
органолептичних та фізико-
хімічних показників, 
ідентифікація. 
Складання заліку по звітах з 
лабораторних робіт 
Технологічний контроль, 
органолептична оцінка 
Приготування квасу за 
рецептурою в лабораторних 
умовах. Визначення 
органолептичних та фізико-
хімічних показників 
отриманого квасу. 
Контроль якості 
подрібненого солоду і 
несолоджених матеріалів. 
Визначення показників 
якості пивного сусла. 

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. 
Карбонізація пива 

Розлив пива в  пляшки, банки та у бочки 



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 
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 

Кислотність, концентрація 
екстрактивних речовин, 
кінцевий ступінь 
зброджування. 
Визначення піноутворення 
пива. 
Визначення кольору пива 
Дегустаційна оцінка якості 
пива.  
Підготовка сировини і 
приготування пива в 
лабораторних умовах 
Визначення концентрації 
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. 

Миття пляшок 

Способи фільтрування пива з метою підвищення 
його якості та стабільності 

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 

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 

Інфекції при виробництві пива. Дезинфекція при 
виробництві пива 

Лекція 3 Актуальні питання технологій 

безалкогольних напоїв 

Безалкогольні напої в концепції здорового 
харчування. Перспективи розвитку в Україні 
та світі. Асортимент напоїв 

Тема 10. Виробництво безалкогольних 

напоїв 

Технологія безалкогольних напоїв. Особливості 
технологічних процесів виготовлення різних 
видів напоїв. 
 

Теоретичне 
опрацювання 
методик 
лабораторних 
робіт 
 

Визначення у складі 
хмелю α- та β-кислот 

спектрофотометричним 
методом. 

Визначення вмісту 
ізогумулону в суслі (пиві). 
Визначення загальної 

кількості поліфенольних 
сполук в суслі (пиві). 
 

 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. 
 



Лекція 3 Технологічні аспекти приготування сиропів, 
цукрового колеру. Приготування купажного 
сиропу, підготовка компонентів до 
купажування, порядок купажування. Контроль 
процесу. Критичні точки.  
Тема 11. Виробництво ферментованих 

безалкогольних напоїв. 
Класифікація ферментованих безалкогольних 
напоїв. 
Новітні технології ферментованих 
безалкогольних напоїв. Технологія хлібного 
квасу. Функціональна схема виробництва. 
Контроль технологічного процесу. 
Тема 12. Технологія виготовлення сухих 
напоїв 

Сировина для сухих напоїв. Асортимент напоїв. 
Технологія виготовлення сухих шипучих 
напоїв. Технологічна схема виготовлення сухих 
напоїв. 
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. 

 Визначення загальної 

кількості ефірної олії у 
хмелі. 

Визначення показників 
якості пивних дріжджів 
Визначення танінового 

показника. 
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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. 
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 
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 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ЕКЗАМЕНУ  

Склад, структура і властивості альфа-кислот хмелю, їхній вплив на якість пива. Колоїдне помутніння пива. Типи помутнінь. Наведіть та обґрунтуйте основні технологічні стадії для 
виготовлення сильногазованих безалкогольних напоїв на зерновій сировині. Поясніть недоліки та переваги приготування білого цукрового сиропу гарячим способом.  Роль кисню у 
формуванні стійкості пива. Склад, структура  і властивості бета-кислот  хмелю, їхній вплив на якість пива. Особливості порядку складання купажу напоїв. Характеристика ароматизаторів та 
їх впливу на якість напоїв. Мікробне забруднення на різних стадіях технологічного процесу виробництва пива.  Білки (поліпептіди) ячменю, солоду, сусла та  пива. Способи карбонізації 
напоїв, основні переваги та вплив на якість продукту. Характеристику консервантів та  їх впливу на якість напоїв. Технологічні заходи, спрямовані на стабілізацію пива. Склад, структура  й 
властивості ізо- альфа-кислот хмелю, їхній вплив на якість пива. Основні технологічні стадії для виготовлення ферме нтованих безалкогольних напоїв. Надайте характеристику харчових 
кислот та поясніть вплив їх на якість напоїв. Стабілізація пива шляхом впливу на його поліфенольні речовини.  Класифікація гірких речовин хмелю. Наведіть та обґрунтуйте основні 
технологічні стадії для виготовлення не газованих сокових безалкогольних напоїв. Обґрунтуйте використання інвертованого цукрового сиропу виробництві напоїв. Поліфеноли 
зернопродуктів і хмелю як попередники та складова частка каламуті пива. Параметри термічної обробки при пастеризації пива. Наведіть та обґрунтуйте основні технологічні стадії для 
виготовлення  безалкогольних напоїв спеціального призначення. Охарактеризуйте фактори впливу на ступінь карбонізації напоїв.  Механізм утворення колоїдної каламуті. Біохімічна модель 
сорту хмелю для пивоваріння. Надайте характеристику ферментних препаратів, що можуть використовуватись у технологіях виробництва безалкогольних напоїв.  Наведіть та обґрунтуйте 
основні технологічні стадії для виготовлення хлібного квасу. Фізичні властивості та хімічний склад колоїдної каламуті. Етанольні екстракти хмелю. Наведіть та обґрунтуйте основні 
технологічні стадії для виготовлення хлібного квасу з концентрату квасного сусла. Наведіть особливості підготовки води для виробництва штучних мінеральних вод.  Зміни в складі азотистих 
речовин з різною молекулярною масою від сусла до готового пива та вплив iх на колоїдне покаламутнення пива. Вплив основної сировини на стійкість пива. Особливості використання 
овочевої та фруктової сировини у виробництві напоїв бродіння.  



Наведіть та обґрунтуйте основні технологічні стадії для виготовлення  безалкогольних напоїв – ароматизована вода. Холодно-стерильний розлив пива. Поліфеноли зернопродуктів і хмелю 
як попередники та складова частка каламуті пива. Наведіть умови ефективної розчинності двоокису вуглецю в напоях і воді.  Обґрунтуйте необхідність використання спеціальних солодів у 
приготуванні квасного сусла. Технологічні заходи, спрямовані на стабілізацію пива .Вуглекислотні екстракти хмелю. Наведіть та обґрунтуйте основні технологічні стадії для виготовлення  
безалкогольних напоїв – ароматизована вода.  Надайте характеристику натуральних ароматичних основ та впливу їх на якість напоїв. Механізм утворення колоїдної каламуті. Застосування 
консервантів для підвищення біологічної стійкості пива. Обґрунтуйте основні критичні точки впливу на якість сухих безалкогольних напоїв. Надайте характеристику джерел водопостачання 
для виробництва безалкогольних напоїв. Стабілізація пива шляхом захисту від кисню.  Способи охмелення пивного сусла. Надайте характеристику способів карбонізації напоїв. Наведіть та 
обґрунтуйте основні технологічні стадії для виготовлення сухих безалкогольних напоїв. Стабілізація пива шляхом впливу на його білкові речовини. Умови проведення дегустації пива.  
Наведіть та обґрунтуйте основні технологічні стадії для виготовлення штучних мінеральних вод. Поясніть необхідність кондиціювання води у виробництві напоїв. Карбонізація пива. 
Карбонізація пива в  лагерному танку. Причини, що спонукають видаляти спирт із пива. Принцип зниження концентрації спирту за допомогою зворотного осмосу. Надайте характеристику 
методів пом’якшення води.  Наведіть та обґрунтуйте основні технологічні стадії для виготовлення не - газованих сокових безалкогольних напоїв. Видалення спирту з пива методом діалізу. 
Карбонізація пива по Кунце. Обґрунтуйте необхідність приготування купажного сиропу холодним способом. Надайте характеристику ароматизаторів та впливу їх на якість напоїв. 
Триступенева вакуум-випарна установка для видалення спирту з пива. Виготовлення крижаного пива. Наведіть та обґрунтуйте основні технологічні стадії для виготовлення питної 
негазованої води. Надайте характеристику методів знезараження та обґрунтуйте найбільш оптимальний. Балова оцiнка прозоростi, кольору та аромату пива.  Вакуумна перегінна установка 
для видалення спирту з пива. Наведіть основні критичні точки впливу на якість питної негазованої води. Наведіть та обґрунтуйте основні технологічні стадії для асептичного  розливу 
безалкогольних напоїв.  Технологія готування типових світлих сортів пива .  Метод термічного видалення спирту на випарних апаратах зі спадним потоком рідини  .  Надайте характеристику 
способів карбонізації напоїв та впливу їх на якість напоїв. Наведіть схему фізико-хімічного контролю дільниці приготування білого то купажного сиропів.  Готування безалкогольного пива 
методом придушення утвору спирту. Проблеми, що виникають при готуванні сусла для високогустинного пивоварства. Наведіть та обґрунтуйте основні технологічні стадії для виготовлення 
хлібного квасу з використанням житнього та ячмінного солоду. Надайте характеристику вимог до води у виробництві безалкогольних напоїв. Технологія готування темних сортів пива. 
Триступенева вакуум-випарна установка для видалення спирту з пива. Наведіть причини зниження стабільності та терміну зберігання безалкогольних напоїв.  Наведіть та обґрунтуйте 
основні технологічні стадії для виготовлення  безалкогольних напоїв спеціального призначення. Фізичні властивості та хімічний склад колоїдної каламуті пива. Напрями для забезпечення 
колоїдної стабільності пива. Вплив основної сировини на стійкість пива. Поясніть вплив основних компонентів технологічної води на якість напоїв. Наведіть схему фізико-хімічного контролю 
дільниці розливу безалкогольних напоїв. Біологія хмелю. Особливості вирощування, збирання, переробки й зберігання. Пиво як середовище для розвитку мікроорганізмів. Обґрунтуйте 
необхідність приготування купажного сиропу холодним способом. Розрахуйте  приріст сухої речовини при приготуванні інвертного цукрового сиропу з інверсією 29%. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Персональні комп’ютери, мультемедійна техніка.  Для проведення лабораторних робіт: лабораторний заторний апарат, подрібнювач лабораторний, 
витяжна шафа, сушильна шафа, дистилятор, аналітичні ваги, рефрактометр, фотоелектроколориметр, ваги аналітичні електронні, плитки електричні, набори 
лабораторного посуду 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• контрольна робота 40 % семестрової оцінки; 
• курсова робота: 20% семестрової оцінки; 

• екзамен: 40 % семестрової оцінки 
90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ  

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 

https://web.kpi.kharkov.ua/food/uk/
https://web.kpi.kharkov.ua/food/uk/kompleksi-navchalno-metodichnogo-zabezpechennya-distsiplin/
https://dlc.kpi.kharkov.ua/mod/book/view.php?id=20134&chapterid=1112
http://www.ukroilprom.org.ua/


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 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 

конфлікту доводитися до завідувача кафедри. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


