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Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

 

Вибіркова дисципліна 

кафедри харчових технологій 

 

Технологія напоїв 



Опис навчальної дисципліни 

Предметом  
вивчення дисципліни є 

технологія напоїв, способи і 

режими приготування, сировина 

для виробництва цих напоїв, а 

також визначення 

органолептичних показників 

якості напоїв. 

 

Обсяг – 4 

кредитів, 

120 год.,  в т.ч.: 

лекцій – 20 год., 

практичні 

заняття – 

30 год., 

самостійна 

робота – 70 год. 

 

 

Період 

навчання − 

4 курс, 8 

семестр 
 

Підсумкова 

форма 

контролю −  

залік 

 

 

Мета 

вивчення навчальної дисципліни “Технологія напоїв” − дати цілісне 

уявлення про сукупність процесів, які забезпечують отримання заданих 

властивостей різних напоїв, необхідність використання комплексного 

підходу до вивчення та удосконалення технологічних процесів; - 

ознайомити студентів із закономірностями і процесами, які є спільними для 

різних технологічних процесів. 



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню 
студентом  таких елементів компетентностей 

– знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

– навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 

– здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

– здатність впроваджувати у виробництво технології харчових 

продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних 

компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного процесу; 

– здатність управляти технологічними процесами з використанням 

технічного, інформаційного та програмного забезпечення; 

– здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та 

економічні розрахунки  

– здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, 

складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових 

продуктів. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Основні компоненти напоїв 
Тема 2. Технологія етилового спирту  
Тема 3. Технологія горілок та  лікеро-горілчаних виробів 
Тема 4. Технологія виноробства  
Тема 5. Технологія плодово-ягідних ферментованих 
алкогольних напоїв 
Тема 6. Технологія пива 
Тема 7. Технологія безалкогольних напоїв  
Тема 8. Технологія ферментованих безалкогольних напоїв 
Тема 9. Приготування спиртованих соків, морсів, настоїв та 
ароматних спиртів 
Тема 10. Технологія соків і сокових напоїв із харчової сировини 
рослинного походження 



Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 
 
 
 
• Лекційний матеріал 
 
 
 
 
 

• Методичні вказівки до 
проведення практичних 

занять 
 
 
 
 
 
 
• Робоча програма 
навчальної дисципліни 
 
 
 
 
 
 

• Методичні рекомендації і завдання 
для виконання самостійної роботи 
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К А Д Р О В Е  
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Ми чекаємо на вас! 


