
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва показників Характеристика 

Повна назва дисципліни Сучасні технології вина, коньяку, спирту та 

лікеро-горілчаних виробів 

Викладацький склад 

 

Березка Тетяна Олександрівна, доц., к.т.н.; 

Чумак Ольга Петрівна, проф., к.т.н., 

каф. технології жирів та продуктів бродіння 

Спеціальність 181 «Харчові технології» 

Освітня програма Технології жирів, продуктів бродіння і 

виноробства 

Кількість годин 120 

Кредити ECTS 4 

Опис В рамках курсу студент ознайомиться з 

актуальними питаннями пивоваріння і 

технологій безалкогольних напоїв 

Мета вивчення дисципліни – 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  

Результати навчання полягають у наступному: 

студент повинен 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. 

Методи навчання: 

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 виконуються 

у традиційному варіанті кожним студентом 

окремо, або у підгрупах по 2-3 студента; 

навчально-пізнавальні: екскурсії на підприємства 

та установи харчової промисловості; 

ігрові: розв’язання ситуаційних завдань; 

репродуктивні та проблемно-пошукові: 

виконання індивідуальних завдань 

(розрахункових або реферативних завдань та 

мультимедійних презентацій). 

Тип дисципліни професійна підготовка, вибіркова 

Підсумковий контроль Екзамен у 2 (10) семестрі 

 


