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Харків – 2022 рік 



1  Технологія виробництва білих столових вин: сорти винограду, 

способи переробки винограду, технологічні схеми, бродіння «по 

білому способу».  

2  Особливості білих столових вин. Технологія малоокисленних білих 

столових вин. Умови зберігання білих столових вин.  

3  Технологія виробництва червоних столових вин: сорти винограду, 

способи переробки винограду, технологічні схеми, бродіння «по 

червоному способу».  

4  Особливості червоних столових вин. Червоні столові вина світу, їх 

характеристика.  

5  Технологія виробництва напівсухих і напівсолодких столових вин: 

класична та купажна схеми, апаратурно-технологічне оформлення.  

6  Особливості вин з залишковим цукром. Зберігання цього типу вин. 

Консерванти і способи микробіальної стабілізації. 

7  Технологія шампанських та ігристих вин: особливості виробництва 

шампанських виноматеріалів.  

8  Шампанізація, види шампанізації: класична, акратофорна, 

безперервна.  

9  Технологія виробництва червоних ігристих (Севастопольське ігристе, 

Цимлянське ігристе). 

10  Технологія виробництва мускатних вин.  

11  Сатуровані (перлинні та іскристі) вина, їх виробництво. 

12  Загальні принципи виробництва кріплених вин: настій, бродіння, 

спиртування, розрахунок спиртування.  

13  Технологія виробництва кріпких вин: портвейн, мадера, херес, малага 

і марсала. Сорти винограду, особливості первинного виноробства. 

14  Портвейнізація, мадернізація, хересування та  їх технологічні 

параметри.  

15 Технологія виробництва десертних вин: мускат, токай, кагор, червоні 

десертні вина.  



16  Характеристика коньячних виноматеріалів: сорти винограду, 

особливості первинного виноробства. Класифікація коньяків.  

17  Перегонка коньячних виноматеріалів: види перегонки, «шарантскі» 

апарати, безперервна перегонка, умови проведення процесу.  

18 18. Витримка коньяків. Способи витримки. Прискорені способи 

виробництва коньяків 

19 19. Пороки і недоліки вин, причини їх виникнення. Способи 

запобігання пороків і недоліків.  

20 Помутніння вин, їх класифікація: колоїдні, кристалічні, металеві, 

мікробіальні і біохімічні помутніння.  

21 Хімізм спиртового бродіння. 

22 Процес екстрагування в лікеро-наливочному виробництві 

23 Використання фільтрату барди при приготуванні спиртових замісів. 

24 Зміни азотистих речовин при бродінні. 

25 Купажування лікеро-горілчаних виробів. Мета освітлення купажу. 

26 Процеси, що відбуваються при витримці лікеро-горілчаних виробів. 

27 Оптимізація технології та апаратури низькотемпературної водно-

теплової та термоферментативної обробки зернової сировини. 

28 Хімізм спиртового бродіння. Вторинні продукти спиртового бродіння 

29 Теоретичні основи виготовлення ароматних спиртів. 

30 Механічна деструкція зернової сировини в умовах спиртового 

виробництва. Призначення процесу оцукрювання крохмалевмісної 

сировини  

31 Теоретичні основи виготовлення спиртованих настоїв.  

32 Енерго- та ресурсозберігаючі технології спиртового виробництва. 

33 Хімічні зміни крохмалевмісної сировини при розварюванні 

34 Теоретичні основи виготовлення спиртованого соку 

35 Прогресивні технології спиртового бродіння у виробництві етанолу з 

крохмалевмісної сировини. 

36 Фізичні зміни крохмалевмісної сировини при розварюванні 

37 Теоретичні основи процесу отримання спиртованих морсів. 



38 Особливості культивуваня виробничих дріжджів в умовах 

впровадження низькотемпературної водно-теплової обробки зернової 

сировини 

39 Призначення процесу розварювання крохмалевмісної сировини. 

40 Теоретичні основи процесу виготовлення горілки. 

41 Особливості використання концентрованих ферментних препаратів 

для термоферментативної обробки зернових замісів 

42 Екстенсивне (рекуперативне) енергозбереження. 

43 Теоретичні основи безперервного культивування дріжджів та 

спиртового бродіння 

44 Кавітаційна обробка сировини. 

45 Різновиди гідродинамічної кавітації. 

46 Фізичні зміни при розварюванні крохмалевмісної сировини 

47 Утворення вищих спиртів при спиртовому бродінні 

48 Гомогенізація спиртових замісів 

49 Набухання крохмалевмісної сировини 

50 Утворення бурштинової кислоти при спиртовому бродінні 

51 Екструдійний спосіб обробки зернової сировини 

 

 


