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Назва показників Характеристика 

Повна назва дисципліни Технології дріжджів та продуктів мікробного походження 

Викладацький склад доц. Арутюнян Тетяна Володимирівна, к.т.н. 

Спеціальність 181 «Харчові технології» 

Освітня програма Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства 

Кількість годин 105 

Кредити ЄКТС 3,5 

Опис В рамках курсу: 
Мета курсу полягає у формуванні комплексу знань та умінь, 
що дозволить майбутнім фахівцям забезпечити на високому 

професійному рівні випуск високоякісної продукції: 
дріжджів хлібопекарних та продуктів мікробного 

походження для бродильної галузі.  
Результати навчання полягають у наступному: 
- знаходити, систематизувати та аналізувати необхідну 

інформацію у науково-технічній літературі, електронних 
базах та інших джерелах інформації  на етапі вибору 

проблеми або теми дослідження; 
- 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 розраховувати швидкість накопичення біомаси; 

здійснювати фізико-хімічний контроль якості дріжджів та 
харчових кислот; проводити розрахунки витрат та втрат 

сировини та матеріалів; здійснювати контроль 
технологічного процесу; користуватися нормативною 
документацією. 

Методи навчання: 
1. Лекції – дозволяють студентам отримати доказово і 

аргументовано за наявності достатньої кількості яскравих 
переконливих прикладів, фактів, наукових доказів, 
роз'яснень, нових невідомих термінів сучасного наукового 

рівня, послідовно висловлюваних питань по дисципліні, що 
вивчається. Лекція – це метод навчання, який передбачає 

розкриття у словесній формі сутності явищ, наукових 
понять, процесів, які знаходяться між собою в логічному 
зв'язку, об'єднані загальною темою. Під час лекцій 

використовуються наочні методи, які передбачають, 
передусім, використання демонстрації та ілюстрації. 

2. Лабораторні роботи спрямовані на застосування набутих 
знань у розв'язанні практичних завдань. Мета лабораторних 
занять – на практиці поглиблювати, розширювати, 

деталізувати знання, отримані на лекції в узагальненій 
формі, і сприяти виробленню навичок професійної 



діяльності. Вони розвивають наукове мислення і дозволяють 

перевірити знання студентів. 
3. Реферат  – це стисла доповідь з вказаної теми, яка містить 

цікаву та перевірену інформацію та за мету ставить 
розширити кругозір студентів при вивченні дисципліни. 

Тип дисципліни Вибіркова 

Підсумковий контроль Залік, 2 семестр 

 


