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ПЕРЕДМОВА 

 

Предмет навчальної дисципліни „Загальна технологія харчових 
виробництв” охоплює наступні основні об’єкти: сировина, напівфабрикати, 
готові продукти, процеси (біохімічні, мікробіологічні, хімічні, теплофізичні, 
гідродинамічні) і апарати, в яких вони протікають, а також технологічні 
схеми виробництва.  

Мета навчальної дисципліни – одержання знань щодо технології 
основних продуктів харчування, оволодіння методами цієї технології, 
необхідними для підготовки до самостійного вивчення спеціальних 
технологій, набуття навичок розробки й використання нормативних 
документів по одержанню промислових продуктів харчування, контролю 
якості сировини і готових продуктів. 

Викладання дисципліни „Загальна технологія харчових виробництв” 
передує вивченню дисциплін професійного спрямування. 

 
 

1. Задачі навчальної дисципліни 

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  
1.ЗНАТИ: 
 
1.1.  Структуру харчової промисловості та асортимент продукції 

харчування. 
1.2. Основну і допоміжну сировину для виготовлення харчових 

продуктів. 
1.3. теоретичні основи процесів, що лежать в основі виробництв 

харчових продуктів. 
1.4.  Основні технології виробництва харчових продуктів. 
1.5.  Основи зберігання харчових продуктів і сировини для її 

виготовлення. 
1.6.  Основні напрямки розвитку харчової промисловості. 

 
2. ВМІТИ: 
 
2.1.Визначитись з технологією для конкретного продукту харчування. 
2.2. Визначити якість сировини для виготовлення харчових продуктів. 
2.2 Визначити якість харчових продуктів та їх споживчі властивості. 
2.3 Користуватись довідковою та спеціальною літературою при виборі 

технології виготовлення конкретного продукту. 
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2. Список рекомендованої основної літератури 

1. Товажнянський Л.Л., Бухкало С.І., Капустянко П.О., Орлова Є.І. Загальна 
технологія харчових виробництв у прикладах і задачах: Підручник. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.  

2. Стабников В.Н., Остапчук Н.В. Общая технология пищевых продуктов. – 
К.: Вища школа, 1980. – 304с. 

3. Ковальская Л.П., Шуб И.С., Мелькина Г.М. Технология пищевых 
производств. – М.: Колос, 1997. – 752с. 

4. Поморцева Т.И. Технология хранения и переработки плодоовощной 
продукции. М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2001. – 136с. 

5. Загибалов А.Ф., Зверькова А.С., Титова А.А., Флауменбаум Б.Л. 
Технология консервирования плодов и овощей и контроль качества 
продукции. – М.: Агропромиздат, 1992. – 352с. 

6. Ковалевский К.А., Ксенжук Н.И., Слезко Г.Ф. Технология и техника 
виноделия. – Киев: Фирма «ИНКОС», 2004. – 560 с. 

7.  Валуйко Г.Г., Домарецкий В.А., Загоруйко В.О. Технология вина. – Киев: 
Центр учебной литературы, 2003. – 604с. 

8.  Нудель Л.Ш. Микробиология и биохимия вина. – М.: Пищевая 
промышленность, 1980. – 152с. 

9.  Пономарев В.Ф. Основы виноделия. М.: Мир, 2003. – 176с. 
10. Сборник международных методов анализа и оценки вин и сусел. – М.: 

Пищевая промышленность, 1993. – 318с. 
11.  Типии та асортимент кріплених міцних виноградних вин. Конспект 

лекцій. – К.: КДТЕУ, 2000. – 33с. 
12.  Дорош А.К., Лисенко В.С. Виробництво спиртних напоїв: сировина, 

апарати, технології одержання спирту та водки з рекомендаціями для 
індивідуальних виробників. – К.: Либідь, 1995. – 272с. 

13.  Климовський Д.Н., Стабников В.Н. Технология спирта. – М.: 
Пищепромиздат, 1960. – 504с. 

14.  Яровенко В.Л., Маринченко В.А., Смирнов В.А. Технология спирта. – М.: 
Колос, 1999. – 464с. 

15.  Технологическая инструкция по ликеро-водочному производству. – М.: 
ВНИИПБ, 1973. – 275с.  

16.  Главачек Ф. Пивоварение. – М.: Пищевая промышленность, 1977. – 624с. 
17.  Домарецький В.А. Технологія солоду та пива. – К.: ІНКОС, 2004. – 426с. 
18.  Ермолаева Г.А., Колчева Р.А. Технология и оборудование пива и 

безалкогольных напитков. – М.: ИРПО, 2000. – 416с. 
19.  Меледина Т.В. Технология пивного сусла. – Ростов на Дону: Феникс, 

2006. – 224с. 
20.  Руле Анри. Справочник пивовара. – М.: Пищевая промышленность, 1969. 

– 544с. 
21.  Тихомиров В.Г. Технология пивоваренного и безалкогольного 

производства. – М.: Колос, 1999. – 448с. 
22.  Хмель и хмелевые препараты в пивоварении. – М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1982. – 168с.  



 6

23.  Скурихин И.М. Химия коньяка и бренди. – М.: ДеЛи принт, 2005. – 296с. 
 

3. Розгляд питань за темами навчального курсу дисципліни 

 
Тема 1. Вступ. Загальна характеристика бродильних виробництв. 

Студент повинен знати історичні аспекти розвитку бродильних 
виробництв в Україні і світі. Загальну характеристику бродильних 
виробництв. Характеристику сировини, що використовується в бродильних 
виробництвах. Теоретичні основи процесу бродіння. 

Питання для самоперевірки: 
1. Історичні аспекти розвитку бродильних виробництв в Україні і світі.  
2. Дайте загальну характеристику бродильних виробництв.  
3. Характеристику сировини, що використовується в бродильних 

виробництвах. 
4. Теоретичні основи процесу бродіння. 
5. Які 5 основних стадій (фаз) росту мікроорганізмів ви знаєте? 
6. Що відбувається на стадії лаг-фази? 
7. Що відбувається на стадії логарифмічної фаза? 
8. Що відбувається на стадії стаціонарна фаза? 
 

 
Тема 2. Технологія виробництва дріжджів. 

Студент повинен знати теоретичні основи процесу виробництва 
дріжджів. Характеристику основних технологічних стадій процесу 
виробництва дріжджів. Технологічний режим виготовлення дріжджів на 
дріжджових заводах. Виробництво дріжджів на меласно-спиртових заводах. 

Питання для самоперевірки: 
1. Що таке дріжджі? 
2. Дайте характеристику основних технологічних стадій процесу 

виробництва дріжджів. 
3. Які види дріжджів існують? 
4. У якому середовищі вирощують дріжджі?  
5. Технологічний режим виготовлення дріжджів на дріжджових заводах. 

 
Тема 3. Технологія солоду і пива. 

Студент повинен знати загальну характеристику пива. Види пива. 
Сировина для виробництва солоду та пива. Технологічні стадії процесу 
виробництва солоду. Технологія пивного сусла. Зброджування сусла і 
доброджування пива. Хвороби та пороки пива. Освітлення пива. Відходи 
пивовар енного виробництва, їх переробка та використання.  
Технологія виробництва безалкогольного пива. 

Питання для самоперевірки: 
1. Який напій називають пивом? 
2. Які види пива існують? 
3. Яку сировину використовують для виробництва солоду та пива? 
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4. Дайте характеристику солоду та несоложеній сировині. 
5. Дайте характеристику хмелю та хмелепродуктам. 
6. Які ферментні препарати використовують для приготування пива. 
7. Технологічні стадії процесу виробництва солоду.  
8. Технологія пивного сусла. 
9. Що таке екстракт? 
10. Які фактори впливають на процес затирання? 
11.  Зброджування сусла і доброджування пива. 
12.  Хвороби та пороки пива. 
13.  Освітлення та розлив пива.  
14. Відходи пивоваренного виробництва, їх переробка та 

використання.  
15. Технологія виробництва безалкогольного пива. 
 

Тема 4. Технологія етилового спирту. 

Студент повинен знати характеристику сировини для виробництва 
спирту. Теоретичні основи процесу виробництва спирту. Основні 
технологічні стадії і технологічний режим процесу виробництва спирту. 
Одержання спирту-сирцю. Ректифікація спирту. Технологія технічного 
спирту. Виробництво абсолютного  етилового спирту. 

Питання для самоперевірки: 
1. Характеристика сировини для виробництва спирту.  
2. Що таке технологія спирту? 
3. Що представляє собою етиловий спирт? 
4. Теоретичні основи процесу виробництва спирту. 
5.  Основні технологічні стадії і технологічний режим процесу 

виробництва спирту. 
6. Підготовка сировини до переробки. 
7. Розварювання крахмаловмісної сировини. 
8. Осахарювання крахмаловмісної сировини. 
9. Зброджування маси яка осахарена. 
10.  Які чотири групи домішок утворюються при отриманні спирту? 
11.  Одержання спирту-сирцю.  
12. Ректифікація спирту.  
13. Технологія технічного спирту.  
14. Виробництво абсолютного  етилового спирту. 

 
Тема 5. Технологія лікеро-горілчаних виробів 
 

Студент повинен знати асортимент лікеро-горілчаних виробів. Фізико-
хімічні показники горілок і лікеро-горілчаних виробів. Характеристика 
сировини для виробництва лікеро-горілчаних виробів. Технологічна схема і 
технологічний режим процесу виробництва горілки. Принципова 
технологічна схема виробництва лікеро-горілчаних виробів. Виробництво 
кремів, лікерів, наливок, пуншів, десертних напоїв, настойок і аперитивів. 
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Виробництво спиртованих соків, морсів. 
Питання для самоперевірки: 

1. Що таке лікеро-горілчані вироби? 
2. Асортимент лікеро-горілчаних виробів. 
3.  Фізико-хімічні показники горілок і лікеро-горілчаних виробів. 
4.  Характеристика сировини для виробництва лікеро-горілчаних виробів.  
5. Технологічна схема і технологічний режим процесу виробництва 

горілки.  
6. Принципова технологічна схема виробництва лікеро-горілчаних 

виробів. 
7. Приготування водно-спиртових розчинів. 
8. Стадія фільтрування водно-спиртових сумішей. 
9. Стадія обробки водно-спиртових сумішей активованим вуглем. 
10. Що таке процес купажування? 
11.  Виробництво кремів, лікерів, наливок, пуншів, десертних напоїв, 

настойок і аперитивів. 
12. Виробництво спиртованих соків, морсів. 
 

Тема 6. Технологія вина. 

Студент повинен знати класифікацію вин. Загальну технологію 
виробництва вина. Освітлення і стабілізація вин. Хвороби і пороки вин. 
Технологія виробництва столових вин. Технологія виробництва міцних вин. 
Технологія виробництва десертних вин. Виробництво ароматизованих і 
плодово-ягідних вин. Вторинні продукти виноробства. Виробництво 
шампанських і газованих вин. 

Питання для самоперевірки: 
1. Який напій називають виноградним вином? 
2. Класифікація вин.  
3. Характеристика сировини для отримання виноградних вин. 
4. Загальну технологію виробництва вина.  
5. Обробка та витримка вин. 
6. Освітлення і стабілізація вин.  
7. Поясніть поняття „оклейка вина”. 
8. Хвороби і пороки вин.  
9. Технологія виробництва столових вин. 
10.  Технологія виробництва міцних вин.  
11. Технологія виробництва десертних вин. 
12.  Виробництво ароматизованих і плодово-ягідних вин. 
13.  Вторинні продукти виноробства.  
14.  Виробництво шампанських і газованих вин. 

 
Тема 7. Технологія коньяку. 

Студент повинен знати загальні відомості про коньяк. Характеристику 
сировини для виробництва коньяку.  Класичну технологію коньяку. 
Технологію коньячних виноматеріалів. Виготовлення коньячних спиртів. 
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Хімічний склад коньячних спиртів і коньяку. Хімічні і фізико-хімічні 
процеси при витримці коньячних спиртів в дубових бочках. Хімічні процеси 
при резервуарному витримуванні коньячних спиртів  і прискореному 
дозріванні коньяків. Хімічні процеси при купажі і обробці коньяку. 

Питання для самоперевірки: 
1. Загальні відомості про коньяк. 
2. Дайте характеристику сировини для виробництва коньяку.   
3. В чому полягає приготування виноматеріалів? 
4. Класичну технологію коньяку.  
5. Технологію коньячних виноматеріалів. 
6. Виготовлення коньячних спиртів. 
7. Хімічний склад коньячних спиртів і коньяку.  
8. Хімічні і фізико-хімічні процеси при витримці коньячних спиртів в 

дубових бочках.  
9. Хімічні процеси при резервуарному витримуванні коньячних спиртів  і 

прискореному дозріванні коньяків.  
10. Хімічні процеси при купажі і обробці коньяку. 

 
Тема 8. Технологія квасу і безалкогольних напоїв. 

Студент повинен знати сировину для виробництва квасу і 
безалкогольних напоїв. Характеристика квасів. Технологічна схема 
виробництва хлібного квасу. Основні стадії і технологічний режим 
виробництва хлібного квасу.  Виробництво фруктово-ягідних квасів і квасів з 
виноградної сировини. Виробництво напоїв і квасів з концентратів, 
екстрактів і композицій. Вітамінізовані безалкогольні напої, технологія їх 
виробництва. Біологічно-активні речовини і стійкість безалкогольних напоїв.  
Технологія безалкогольних напоїв «Кока-кола», «Фієста», «Фанта», «Пепсі-
кола». 
 

Питання для самоперевірки: 
1. Яку сировину використовують для виробництва квасу і безалкогольних 
напоїв.  
2. Характеристика квасів. 
3. Технологічна схема виробництва хлібного квасу. 
4. Основні стадії і технологічний режим виробництва хлібного квасу.  
5. Виробництво фруктово-ягідних квасів і квасів з виноградної сировини.  
6. Виробництво напоїв і квасів з концентратів, екстрактів і композицій.  
7. Вітамінізовані безалкогольні напої, технологія їх виробництва.  
8. Біологічно-активні речовини і стійкість безалкогольних напоїв.  
9. Технологія безалкогольних напоїв «Кока-кола». 
10. Технологія безалкогольних напоїв «Фієста». 
11. Технологія безалкогольних напоїв «Фанта». 
12. Технологія безалкогольних напоїв «Пепсі-кола». 
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4. Контрольні завдання 

Варіант №1 

1. Історичні аспекти розвитку бродильних виробництв в Україні і світі. 
2. Ректифікація спирту. 
3. Хімічні процеси при купажі і обробці коньяку. 

 
Варіант №2 

1. Загальна характеристика бродильних виробництв. 
2. Технологія технічного спирту.  
3. Технологічна схема виробництва хлібного квасу. 
 

Варіант №3 
1. Характеристика сировини, що використовується в бродильних 

виробництвах.   
2. Виробництво кремів, лікерів, наливок. 
3. Основні стадії і технологічний режим виробництва хлібного квасу.   

 
Варіант №4 

1. Теоретичні основи процесу бродіння. 
2. Виробництво пуншів, десертних напоїв. 
3. Виготовлення коньячних спиртів. 

 
Варіант №5 

1. Теоретичні основи процесу виробництва дріжджів. 
2. Виробництво настойок і аперитивів. 
3. Вторинні продукти виноробства. 

 
Варіант №6 

1. Характеристика основних технологічних стадій процесу виробництва 
дріжджів. 

2. Одержання спирту-сирцю. 
3. Виробництво шампанських вин. 

 
Варіант №7 

1. Освітлення пива. 
2. Основні технологічні стадії і технологічний режим процесу 

виробництва спирту. 
3. Виробництво газованих вин. 

 
 

Варіант №8 
1. Технологічний режим виготовлення дріжджів на дріжджових заводах. 
2. Характеристика сировини для виробництва лікеро-горілчаних виробів. 
3. Виготовлення коньячних спиртів. 
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Варіант №9 
1. Виробництво дріжджів на меласно-спиртових заводах. 
2. Технологічна схема і технологічний режим процесу виробництва 
горілки. 
3. Вітамінізовані безалкогольні напої, технологія їх виробництва. 
 

Варіант №10 
1. Загальна характеристика пива. 
2. Виробництво абсолютного  етилового спирту. 
3. Технологія коньячних виноматеріалів. 

 
 

Варіант №11 
1. Види пива. 
2. Технологія коньячних виноматеріалів. 
3. Хвороби і пороки вин. 

 
Варіант №12 

1. Сировина для виробництва солоду та пива. 
2. Класифікація вин. 
3. Виробництво напоїв і квасів з концентратів, екстрактів і композицій. 

 
Варіант №13 

1.  Теоретичні основи процесу бродіння. 
2. Класифікація вин. 
3. Технологія коньячних виноматеріалів. 

 
Варіант №14 

1. Технологічні стадії процесу виробництва солоду. 
2. Класифікація вин. 
3. Хімічні процеси при резервуарному витримуванні коньячних спиртів  і 
прискореному дозріванні коньяків. 

 
 

Варіант №15  
1. Технологія пивного сусла. 
2. Принципова технологічна схема виробництва лікеро-горілчаних 
виробів. 
3. Хімічний склад коньячних спиртів і коньяку. 

 
Варіант №16 

1. Технологія пивного сусла. 
2. Виробництво спиртованих соків, морсів. 

     3. Основні стадії і технологічний режим виробництва хлібного квасу.   
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Варіант №17 
1. Хвороби та пороки пива. 
2. Принципова технологічна схема виробництва лікеро-горілчаних 
виробів. 
3. Хімічний склад коньячних спиртів і коньяку.  

 
Варіант №18 

1. Зброджування сусла і доброджування пива. 
2. Асортимент лікеро-горілчаних виробів. 
3. Біологічно-активні речовини і стійкість безалкогольних напоїв. 

 
Варіант №19 

1. Загальна характеристика пива. 
2. Загальна технологія виробництва вина. 
3. Хімічні процеси при резервуарному витримуванні коньячних спиртів  і 
прискореному дозріванні коньяків. 

 
Варіант №20 

1. Відходи пивоваренного виробництва, їх переробка та використання. 
2. Освітлення і стабілізація вин. 
3. Виробництво фруктово-ягідних квасів і квасів з виноградної сировини. 

 
Варіант №21 

1. Зброджування сусла і доброджування пива. 
2. Технологія виробництва столових вин. 
3. Біологічно-активні речовини і стійкість безалкогольних напоїв.  

 
Варіант №22 

1. Хвороби та пороки пива. 
2. Загальні відомості про коньяк.  
3. Біологічно-активні речовини і стійкість безалкогольних напоїв. 

 
Варіант №23 

1. Відходи пивоваренного виробництва, їх переробка та використання. 
2. Технологія виробництва десертних вин. 
3.  Характеристика квасів. 

 
Варіант №24 

1. Зброджування сусла і доброджування пива. 
2. Технологія виробництва міцних вин. 
3. Характеристика квасів. 

 
Варіант №25 

1. Які існують види пива? 
2. Фізико-хімічні показники горілок і лікеро-горілчаних виробів. 
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3. Класична технологія коньяку. 
 

Варіант №26 
1. Теоретичні основи процесу виробництва спирту. 
2. Характеристика сировини для виробництва коньяку.  
3. Біологічно-активні речовини і стійкість безалкогольних напоїв.  

 
Варіант №27 

1. Технологія виробництва безалкогольного пива. 
2. Технологія виробництва десертних вин. 
3. Характеристика квасів. 

 
Варіант №28 

1. Характеристика сировини для виробництва спирту. 
2. Виробництво ароматизованих і плодово-ягідних вин. 
3. Хімічні і фізико-хімічні процеси при витримці коньячних спиртів в 
дубових бочках. 

 
Варіант №29 

1. Зброджування сусла і доброджування пива. 
2. Технологія виробництва десертних вин. 
3. Виробництво напоїв і квасів з концентратів, екстрактів і композицій. 

 
Варіант №30 

1. Відходи пивоваренного виробництва, їх переробка та використання. 
2. Виробництво спиртованих соків, морсів. 
3. Технологія безалкогольних напоїв «Фанта», «Пепсі-кола». 

 
5.Питання до модульної контрольної роботи 

1. Історичні аспекти розвитку бродильних виробництв в Україні і світі. 
2. Загальна характеристика бродильних виробництв. 
3. Характеристика сировини, що використовується в бродильних 
виробництвах.   
4. Теоретичні основи процесу бродіння. 
5. Теоретичні основи процесу виробництва дріжджів. 
6. Характеристика основних технологічних стадій процесу виробництва 
дріжджів. 
7. Технологічний режим виготовлення дріжджів на дріжджових заводах. 
8. Виробництво дріжджів на меласно-спиртових заводах. 
9. Загальна характеристика пива. 
10. Види пива. 
11. Сировина для виробництва солоду та пива. 
12. Технологічні стадії процесу виробництва солоду. 
13. Технологія пивного сусла. 
14. Зброджування сусла і доброджування пива. 
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15. Хвороби та пороки пива. 
16. Освітлення пива. 
17. Відходи пивоваренного виробництва, їх переробка та використання. 
18. Технологія виробництва безалкогольного пива. 
19. Характеристика сировини для виробництва спирту. 
20. Теоретичні основи процесу виробництва спирту. 
21. Основні технологічні стадії і технологічний режим процесу 
виробництва спирту. 
22. Одержання спирту-сирцю. 
23. Осахарювання крахмаловмісної сировини. 
24. Ректифікація спирту. 
25. Технологія технічного спирту.  
26. Виробництво абсолютного  етилового спирту. 
27. Асортимент лікеро-горілчаних виробів. 
28. Фізико-хімічні показники горілок і лікеро-горілчаних виробів. 
29. Характеристика сировини для виробництва лікеро-горілчаних виробів. 
30. Технологічна схема і технологічний режим процесу виробництва 
горілки. 
31. Принципова технологічна схема виробництва лікеро-горілчаних 
виробів.  
32. Виробництво кремів, лікерів, наливок, пуншів, десертних напоїв, 
настойок і аперитивів. 
33. Виробництво спиртованих соків, морсів. 
34. Класифікація вин. 
35. Загальна технологія виробництва вина. 
36. Освітлення і стабілізація вин. 
37. Хвороби і пороки вин. 
38. Технологія виробництва столових вин. 
39. Технологія виробництва міцних вин. 
40. Технологія виробництва десертних вин. 
41. Виробництво ароматизованих і плодово-ягідних вин. 
42. Вторинні продукти виноробства. 
43. Виробництво шампанських вин. 
44. Виробництво газованих вин. 
45. Загальні відомості про коньяк.  
46. Характеристика сировини для виробництва коньяку.  
47.  Класична технологія коньяку.  
48. Технологія коньячних виноматеріалів. 
49.  Виготовлення коньячних спиртів. 
50.  Хімічний склад коньячних спиртів і коньяку.  
51. Хімічні і фізико-хімічні процеси при витримці коньячних спиртів в 
дубових бочках. 
52.  Хімічні процеси при резервуарному витримуванні коньячних спиртів  і 
прискореному дозріванні коньяків. 
53.  Хімічні процеси при купажі і обробці коньяку. 
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54. Сировина для виробництва квасу і безалкогольних напоїв. 
55. Характеристика квасів. 
56. Технологічна схема виробництва хлібного квасу. 
57. Основні стадії і технологічний режим виробництва хлібного квасу.   
58. Виробництво фруктово-ягідних квасів і квасів з виноградної сировини. 
59. Виробництво напоїв і квасів з концентратів, екстрактів і композицій. 
60. Вітамінізовані безалкогольні напої, технологія їх виробництва. 
61. Біологічно-активні речовини і стійкість безалкогольних напоїв.  
62. Технологія безалкогольних напоїв «Кока-кола», «Фієста», «Фанта», 
«Пепсі-кола». 
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