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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на опанування студентами сучасними напрямами розвитку технологій вина, коньяку, спирту та лікеро-
горілчаних виробів, 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 сучасними напрямами розвитку виноробства, технологій спирту та лікеро-горілчаних 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. 

Форма навчання заочна 

Формат Лекції, лабораторні заняття, розрахункове завдання, консультації. Підсумковий контроль - екзамен 



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. 
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. Вміти проводити порівняльну оцінку основної сировини 

та супутніх матеріалів у технологіях вина, коньяку, спирту та лікеро-горілчаних виробів; виявляти можливі негативні впливи 
на технологію та якість продукції від застосування різних супутніх речовин і матеріалів. Здатність опановувати сучасні 

технології вина, коняку, спирту та лікеро-горілчаних виробів, методи визначення якісних та кількісних показників сировини, 
напівпродуктів, готової продукції та їх відповідності вимогам чинних стандартів.Розраховувати витрати і втрати при 

виробництві й шляхи їх зниження.  

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 6 год., лабораторні заняття – 6 год., самостійна робота – 108 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 навчальною та додатковою літературою, з літературою 
на електронних носіях і в Інтернеті. У вападках 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 
 

Тема 1. Хімія вина. Спиртове зброджування 
виноградного сусла  
Енологія. Організація хімічного контролю вина в 
науці і виробництві. Хімічний склад винограду. 
Складові компоненти виноградної ягоди. Хімічний 
склад виноградного соку (сусла). 
Трансформація складу виноматеріалів при 
зброджуванні. Контроль за зброджуванням. 
Хімічний склад виноградних вин. Склад, структура 
та властивості фенольних сполук виноградних вин. 
Біологічна цінність виноградних вин. 
Тема 2. Мікроорганізми виноградного сусла. 

Дріжджі. 

Дріжджі, які відіграють основну роль у 
виноробстві.  
Первинні, вторинні і побічні продукти бродіння. 
Біохімічний процес перетворення цукру при 
бродінні.  

Лабора-
торне 
заняття  

Приготування лікеру за 
розрахованою 
рецептурою в 
лабораторних умовах 
Дегустаційна оцінка 
отриманого напою.  
Складання заліку по 
звітах з лабораторних 
робіт 
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Тема 1 Класифікація фенольних речовин 
винограду їх склад та структура. Біохімічна 
роль фенольних сполук 
Розвиток та біохімічні особливості дріжджів. 
Побічні механізми зброджування 
Хімічні процеси, що протікають у винах. 
Перетворення у винах при дозріванні. 
Процеси, що протікають при обробці 
виноматеріалів. 
Контроль дозрівання, зберігання і витримки 
виноматеріалів. 
Тема 2 

Шляхи появи на винограді та у продуктах 
його переробки різноманітних 
мікроорганізмів. Діяльність мікроорганізмів 
у процесі бродіння виноградного сусла. 
Активні сухі дріжджі (АСД), їх 
характеристика, активація та застосування на 
практиці. 



Раси дріжджів, їх властивості. Дріжджі кілери, 
чутливі і нейтральні. Умови для бродіння на 
чистих культурах дріжджів (ЧКД). 

Дріжджі виду Hanseniaspora apiculata та інші 
шкідливі мікроорганізми винограду і вина, їх 
характеристика та способи знешкодження 
діяльності. 
 

Основні правила дегустації вин. Культура 
вживання вина. 

Лекція 2 
 

Тема 3. Сучасні виробництва столових та 

ігристих вин 

Особливості білих і червоних столових вин. 
Технологія малоокисленних білих столових вин.  
Технологія виробництва напівсухих і 
напівсолодких столових вин. Особливості вин з 
залишковим цукром. 
Тема 4. Технологія виробництва кріплених вин 

коньяків та вторинні ресурси виноробства  
Загальні принципи виробництва кріплених вин: 
настій, бродіння, спиртування, розрахунок 
спиртування Особливості кріплених вин. 
Технологія виробництва кріплених вин: портвейн, 
мадера, херес, малага і марсала. Портвейнізація, 
мадернізація, хересування та їх технологічні 
параметри. 
Технологія виробництва десертних вин: мускат, 
токай, кагор, червоні десертні вина. 
Характеристика коньячних виноматеріалів. 
Перегонка коньячних виноматеріалів: види 
перегонки, «шарантскі» апарати, безперервна 
перегонка, умови проведення процесу. 

Теоретичн
е 
опрацюван
ня 
методик 
лаборатор
них робіт 
 

 

Визначення густини вина. 
 
Визначення екстракту 
вина. 
 
Визначення міцності вина. 
 
Визначення цукру у 
виноградних винах. 
 
Визначення кислотності 
вина. 
 
Визначення летких кислот. 
 
Визначення вмісту 
сірчистої кислоти. 
 
Визначення дубильних і 
забарвлюючих речовин 
 
Визначення вмісту заліза у 
винах, коньяках, 
коньячних спиртах, бренді. 
 
Визначення вмісту міді у 
винах, коньяках, бренді. 
 
Визначення якості винної 
кислоти. 
 
Визначення якості 
желатину. 
 
Визначення 
органолептичних та 
фізико-хімічних 
показників якості 
етилового спирту 

Тема 3  
Червоні столові вина світу, їх характеристика. 
Зберігання напівсухих і напівсолодких вин. 
Консерванти і способи мікробіальної 
стабілізації. 
Шампанізація, види шампанізації: класична, 
акратофорна, безперервна.  
Сатуровані (перлинні та іскристі) вина, їх 
виробництво. 
Тема 4. Особливості кріплених вин. 
Портвейнізація, мадернізація, хересування та 
їх технологічні параметри.  
Пороки і недоліки вин, причини їх 
виникнення. Способи запобігання пороків і 
недоліків.  
Види відходів виноробної промисловості: 
гребні, вижимки, гущаві та дріжджові осади, 
клейові осади та їх переробка. 
Класифікація коньяків, види класифікації, 
поняття про ординарні та марочні коньяки. 
Дріжджі виду Hanseniaspora apiculata та інші 
шкідливі мікроорганізми винограду і вина, їх 
характеристика та способи знешкодження 
діяльності. 

Лекція 3 
 

Вступ. Актуальні питання технологій спирту та 

лікеро- горілчаних виробів. Сучасний стан 
спиртової, дріжджової та лікеро, горілчаної 
промисловості. Перспективи розвитку в Україні та 
світі. 
Тема 5 Актуальні питання підготовки 

крохмалевмісної сировини до 

термоферментативної обробки та технології 

термоферментативної обробки зернових 

замісів. Інтенсифікація процесу приготування 
зернових замісів. Використання кавітації для 

Тема 5. Актуальні питання підготовки 

крохмалевмісної сировини до 

термоферментативної обробки  та 
технології термоферментативної обробки 

зернових замісів. Механічна деструкція 
зернової сировини. Гідромеханічна 
деструкція зерна. Гомогенізація зернових 
замісів. Екструдійний спосіб обробки 
зернової сировини. Оптимізація 
низькотемпературної водно-теплової та 
термоферментативної обробки зернової 



підготовки зернової сировини. Сучасні способи 
оцукрення розрідженого замісу. 
Тема 6. Інноваційні технології біоконверсії 

крохмалевмісної сировини в етиловий спирт та 

брагоректифікація. Прогресивні технології 
спиртового бродіння сусла з крохмалевмісної 
сировини. Раціональна технологічна схема 
підготовки меляси до бродіння. Розмноження 
виробничих дріжджів. Сучасні способи 
зброджування мелясного сусла. 
Тема 7. Актуальні питання виробництва 

горілок та лікеро-горілчаних виробів. Сировина 
для виробництва горілок та лікеро-горілчаних 
виробів. Асортимент напоїв. Перспективні 
технології виробництва лікеро-горілчаних виробів. 
Тема 8. Прогресивні способи використання 

побічних продуктів спиртового виробництва. 
Сутність проблеми. 

 
Визначення якості 
сировини і приготування 
складових рецептури 
алкогольного напою 
 

сировини. Використання фільтрату барди 
при приготуванні зернових замісів. 
Тема 6. Інноваційні технології біоконверсії 

крохмалевмісної сировини в етиловий 

спирт та брагоректифікація. Особливості 
технологічних властивостей дріжджів. 
Особливості культивування виробничих 
дріжджів в умовах впровадження 
низькотемпературної водно-теплової 
обробки зернової сировини. Способи 
знезараження меляси. Оптимізація складу 
мелясного сусла. Порівняльна 
характеристика класичних способів 
зброджування мелясного сусла. 
Використання перспективних піногасників. 
Багатократне використання тепла при 
брагоректифікації. Підвищення виходу 
ректифікованого спирту. Шляхи підвищення 
якості ректифікованого спирту 
Тема 7. Актуальні питання виробництва 

горілок та лікеро-горілчаних виробів. 
Оцінка естетичних властивостей пляшок 
горілчаних виробів вітчизняного та 
закордонного походження. Засоби захисту 
від підробок. 
Тема 8. Прогресивні способи 

використання побічних продуктів 

спиртового виробництва. Характеристика 
побічних продуктів виробництва спирту 
промисловості. Інноваційні способи їх 
використання 
 
Виробництво спирту із нехарчової сировини. 
Виробництво спирту із гідролізатів 
сировини. 

Виробництво спирту із сульфітних 
щолоків 
 

ЛІТЕРАТУРА  ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ  
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ЕКЗАМЕНУ  

Складові компоненти виноградної ягоди. Хімічний склад винограду та виноградного сусла. Технологія виробництва напівсухих і напівсолодких вин: класична та купажна. Хімізм спиртового 
бродіння. Процес екстрагування в лікеро-наливочному виробництві. Класифікація фенольних речовин винограду, їх склад та структура. Технологія виготовлення портвейну та мадери.  
Використання фільтрату барди при приготуванні спиртових замісів. Зміни азотистих речовин при бродінні. Спиртове зброджування сусла. Побічні механізми зброджування.   Технологія 
виробництва червоних ігристих вин. Купажування лікеро-горілчаних виробів. Мета освітлення купажу.  Оптимізація технології та апаратури низькотемпературної водно-теплової та  
термоферментативної обробки зернової сировини. Перетворення у винах при дозріванні. Контроль дозрівання, зберігання і витримки виноматеріалів. Технологія виготовлення білих 
столових вин. Процеси, що відбуваються при витримці лікеро-горілчаних виробів. Вторинні продукти спиртового бродіння. Технологія малоокислених білих столових вин. Умови 
зберігання вин такого типу. Коньяк, його характеристика, відмінні ознаки. Теоретичні основи виготовлення ароматних спиртів. Механічна деструкція зернової сировини в умовах 
спиртового виробництва. Калієві і кальцієві кристалічні помутніння, способи профілактики. Класифікація коньяків, види класифікації, поняття про ординарні та марочні коньяки. 
Призначення процесу оцукрювання крохмалевмісної сировини. Теоретичні основи виготовлення спиртованих настоїв. Загальні принципи виробництва кріплених вин, апаратурно-
технологічна схема. Біологічна цінність виноградних вин. Енерго- та ресурсозберігаючі технології спиртового виробництва. Хімічні зміни крохмалевмісної сировини при розварюванні. 
Види відходів виноробної промисловості та шляхи їх переробки. Колоїдні помутніння: види, причини виникнення, способи запобігання. Теоретичні основи виготовлення спиртованого 
соку. Прогресивні технології спиртового бродіння у виробництві етанолу з крохмалевмісної сировини. Перегонка коньячних виноматеріалів: види перегонки.  Технологія виробництва 
хересу. Фізичні зміни крохмалевмісної сировини при розварюванні. Теоретичні основи процесу отримання спиртованих морсів. Технологія виробництва шампанського резервуарним 
способом.  Портвенізація, мадеризація та їх технологічні параметри. Особливості культивування виробничих дріжджів в умовах впровадження низькотемпературної водно-теплової 
обробки зернової сировини. Засоби захисту від підробок при виробництві лікеро-горілчаної продукції. Мікроорганізми, що викликають мікробіальне помутніння вин. Комплексні методи 
стабілізації вин.. Технологічні схеми бродіння по «білому» способу. Особливості білих столових вин. Призначення процесу розварювання крохмалевмісної сировини. Теоретичні основи 
процесу виготовлення горілки. Технологія виготовлення кріпких вин типу малага і марсала. Поняття про ординарне, марочне та колекційне виноробство. Особливості використання 
концентрованих ферментних препаратів для термоферментативної обробки зернових замісів. Екстенсивне (рекуперативне) енергозбереження.  Розвиток та біохімічні особливості 
дріжджів, що застосовуються у виноробній галузі.  Технологія виробництва червоних столових вин. Теоретичні  основи безперервного культивування дріжджів та спиртового бродіння. 
Кавітаційна обробка сировини. Періодична перегонка коньячних виноматеріалів, умови проведення процесу. Сатуровані (перлинні та іскристі) вина, технологія їх виробництва Різновиди 
гідродинамічної кавітації. Використання у спиртовому виробництві. Склад бражки, спирту-сирця і ректифікованого спирту. Особливості виробництва шампанських виноматеріалів. 
Загальні принципи виробництва кріплених вин. Міцність рослинних тканей і способи добування крохмалю із зерна і картоплі.  Зброджування спиртового сусла. Способи зброджування. 
Технологія перегонки коньячних виноматеріалів в «шарантських» апаратах. Вади і недоліки вин, причини їх виникнення.. 



  Структурно-механічні і хімічні зміни крохмалю, цукру, білків та інших речовин при розварюванні . Принципова технологічна схема виробництва спирту із меляси. Хвороби вин, способи їх 
лікування і профілактика. Особливості вин з залишковим цукром. Умови зберігання цього типу вин. Оцукрювання розвареної маси. Ферментативний гідроліз крохмалю та інших складових 
сировини. Отримання ректифікованого спирту. Основні правила дегустації вин. Помутніння вин, їх класифікація.  Способи оцукрювання і технологічні показники, що характеризують якість 
спиртового сусла. Способи знезараження меляси. Способи видалення і профілактики мікробіальних помутніть. Технологія виробництва токайських вин. Підготовка меляси до зброджування. 
Оцінка естетичних властивостей пляшок горілчаних виробів вітчизняного та закордонного походження.  Технологія виготовлення шампанського класичним способом.  Витримка і зберігання 
десертних вин. Зброджування мелясного сусла. Багатократне використання тепла при брагоректифікації. 1. Витримка коньяків. Способи витримки. Прискорені способи виробництва коньяку.  
Технологія виготовлення мускатних вин. Фізико-хімічні основи виділення спирту із бражки. Характеристика коньячних виноматеріалів. Безперервна перегонка коньячних виноматеріалів, 
умови проведення процесу. Отримання спирту –сирця Порівняльна характеристика класичних способів зброджування мелясного сусла. Сучасні способи оцукрення розрідженого замісу. 
Консерванти і способи мікробіальної стабілізації. Технологія перегонки коньячних виноматеріалів в «шарантських» апаратах. Отримання абсолютного спирту. Характеристика побічних 
продуктів виробництва спирту. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Мультимедійний проектор, комп’ютер. Для проведення лабораторних робіт: сушильна шафа, дистилятор, аналітичні ваги, рефрактометр, термостат, 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: 
• контрольні роботи: 40% семестрової оцінки; 

• лабораторні роботи 20% семестрової оцінки; 
• розрахункове завдання 20% семестрової оцінки; 

• • іспит: 20% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 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  

. 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 

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 

 

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/

