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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування у студентів системи знань, які вони можуть використовувати 

при керуванні процесами підготовки сировини до переробки, біосинтезу та 

реалізації промислового біотехнологічного процесу, процесами виділення 

готового продукту,  його концентрування та очищення. 

 

Компетентності: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПКс1-1; ПКс1-2; ПКс1-3; ПКс1-4; ПКс1-5; ПКс2-1; ПКс2-2; 

ПКс2-3; ПКс2-4; ПКс2-5 

 

Результати навчання: РН-1; РН-2; РН-3; РН-3; РН-4; РН-6; РН-7; РН-8; РН-9; 

РН-10; РНс1-1; РНс1-2; РНс1-3; РНс1-4; РНс1-5; РНс2-

1; РНс2-2; РНс2-3; РНс2-4; РНс2-5. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Технології мікробного синтезу Інноватика в біотехнології та 

біоінженерії 

Біоматеріалознавство та інженерія 

біотканин 

Основи біотехнології білків 

тваринного та рослинного походження 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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7 120/4 48 72 32 – 16 – 2 – + 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 47 %. 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
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1 2 3 4 5 

1 Л 2 Змістовий модуль № 1. Галузі промислової 

біотехнології.  Основи біотехнології виробництва 

напоїв. 

Розділ 1. Промислова біотехнологія та її галузі 

Тема 1. Поняття та галузі промислової біотехнології. 

Сучасний стан ринку продуктів промислових 

біотехнологій. Біохімічні аспекти процесів 

промислових біотехнологій. 

1 - 26 

2 СР 10 Біотехнологічна галузь виробництва біопрепаратів 

для сільського господарства. 14 

3 Л 2 Розділ 2. Основи біотехнології виробництва напоїв. 

Тема 2.  Біотехнологія солоду. Види солоду. 

Опис технологічного процесу виробництва солоду. 

Очищення і сортування зерна. Замочування зерна. 

Пророщування зерна. Сушка солоду.  Біотехнологія 

солоду. Особливості приготування зеленого солоду 

та його застосування в біотехнології спирту 

етилового. Особливості виробництва сухого 

ячмінного солоду та його застосування в 

біотехнології пива.  Особливості приготування 

житнього квасного солоду та його застосування в 

біотехнології квасу. 

1, 3, 4, 5 

4 СР 5 Біохімічні та біотехнологічні аспекти очищення 

викидів промислових виробництв 15 

5 ПЗ 2 Дослідження біотехнології квасу. Фізико-хімічний 

контроль якості харчової сировини. Приготування 

квасного сусла та контроль його якості. Введення 

дріжджів. Контроль за процесом бродіння. 

1, 3, 4, 5, 8 

19, 21-26 
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6 Л 2 Тема 3. Біотехнологія етилового спирту з харчової 

сировини. Характеристика готового продукту 

відповідно до нормативної документації: 

класифікація, основні показники якості. Застосування 

етилового спирту. Характеристика сировини і 

напівфабрикатів в технології виробництва спирту 

етилового ректифікованого. Біохімічна схема 

спиртового бродіння та характеристика біологічного 

об'єкта в технології виробництва спирту етилового 

ректифікованого. Характеристика побічних продуктів 

виробництва спирту етилового ректифікованого.  

Опис технологічного процесу виробництва спирту 

етилового ректифікованого та блок-схема 

виробництва. Технохімічний і мікробіологічний 

контроль виробництва та готового продукту в 

біотехнології спирту етилового ректифікованого. 

1, 3, 4, 5, 8 

7 Л 2 Тема 4. Біотехнологія пива. Характеристика готового 

продукту (пива) відповідно до нормативної 

документації. Характеристика сировини і матеріалів. 

Характеристика побічних продуктів виробництва. 

Біологічна схема виробництва та характеристика 

біологічного об'єкта. Принципова гідропневматичне 

схема і блок-схема виробництва пива. Опис 

технологічного процесу. Схема технохімічного і 

мікробіологічного контролю виробництва та готового 

продукту. 

1, 3, 4, 5 

8 ПЗ 2 Дослідження біотехнології квасу. Купажування. 

Контроль якості готового продукту. 

1, 3, 4, 5, 8 

19, 21-26 

9 Л 2 Тема 5. Біотехнологія квасів. Характеристика квасів 

відповідно до нормативної документації. 

Характеристика сировини і матеріалів. 

Характеристика побічних продуктів виробництва. 

Біологічна схема виробництва та характеристика 

біологічного об'єкта. Принципова гідропневматичне 

схема і блок-схема виробництва пива. Опис 

технологічного процесу. Схема технохімічного і 

мікробіологічного контролю виробництва та готового 

продукту. Методи контролю. 

1, 3, 4, 5 

10 Л 2 Тема 6. Біотехнологія виноробної продукції. 

Характеристика виноробної продукції відповідно до 

нормативної документації. Характеристика сировини 

і матеріалів. Характеристика побічних продуктів 

виробництва. Біологічна схема виробництва та 

характеристика біологічного об'єкта. Особливості 

біотехнології тихих вин Біотехнологія виноробної 

продукції.Особливості біотехнології ігристих вин, 

ароматизованих вин та бренді. 

1, 3, 4, 5 

11 ПЗ 2 Контрольна робота № 1   
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   Змістовий модуль № 2.Основи  біотехнології 

виробництва харчових продуктів.  Біотехнологічні 

основи виробництва біологічно активних речовин 

фармацевтичного направлення. Розділ 3. Основи  

біотехнології виробництва харчових продуктів. 

 

12 Л 2 Тема 7. Біотехнологія молочних продуктів. 

Характеристика молочних продуктів відповідно до 

нормативної документації. Характеристика сировини 

і матеріалів. Характеристика побічних продуктів 

виробництва. Біологічна схема виробництва та 

характеристика біологічного об'єкта. Особливості 

технології кисломолочних напоїв (кефіру, ряжанки, 

йогурту). 

2, 6, 7, 16-18 

13 Л 2 Тема 8. Біотехнологія молочних продуктів. 

Особливості технології сметани. Особливості 

технології сиру кисломолочного. Особливості 

технології сирів. 

2, 6, 7, 16-18 

14 ПЗ 2 Дослідження біотехнології кисломолочних напоїв. 

Аналіз якості сировини (молоко коров’яче, 

заквашувальний препарат, немолоковмісні 

компоненти). Нормалізація, пастеризація, 

гомогенізація, заквашування та сквашування 

молочної суміші. Контроль за процесом 

сквашування. Контроль якості готових продуктів. 

2, 6, 7, 16-19, 

21-26 

15 Л 2 Тема 9.  Біотехнологія молочних продуктів. 

Особливості технології масла кисловершкового. 

Технохімічний та мікробіологічний контроль 

виробництва молочних продуктів. Методи контролю 

готових продуктів. 

2, 6, 7, 16-18 

16 СР 5 Основи біотехнології м'ясних продуктів. 16-18 

17 Л 2 Тема10. Особливості біотехнології соків, какао, кави, 

чаю. 
16-18 

18 СР 5 Основи біотехнології харчових вуглеводів : 

цукристих продуктів, пектину, крохмалю, 

крохмалепродуктів. 

16-19, 21-26 

19 ПЗ 2 Дослідження біотехнології крохмалю із клубенів та 

злакових культур. 
16-19, 21-26 

20 Л 2 Тема 11. Біотехнологія дріжджів. Характеристика і 

форми хлібопекарських дріжджів. Теоретичні основи 

розмноження дріжджів. Фази розвитку дріжджів. 

Умови, необхідні для росту і розвитку дріжджів. 

Виробництво хлібопекарських дріжджів на 

дріжджових заводах. Виробництво пресованих 

хлібопекарських дріжджів на меласо-спиртових 

заводах. Контроль і показники якості хлібопекарських 

дріжджів. 

8, 9, 16-18 

21 СР 5 Основи біотехнології хлібобулочних виробів. 16-18 

22 Л 2 Тема 12. Біотехнологія харчових органічних кислот. 

Біотехнологія молочної кислоти. Біотехнологія 

цитринової кислоти. Біотехнологія оцту. 

10, 16-18 
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23 СР 5 Основи біотехнології харчового і кормового білку та 

білкових препаратів 
16-19 

24 ПЗ 2 Дослідження біотехнології білкових концентратів та 

ізолятів.  
16-19, 21-26 

25 СР 5 Основи біотехнології овочів (квашення). 16-18 

26 Л 2 Розділ 4. Біотехнологічні основи виробництва 

біологічно активних речовин фармацевтичного 

направлення. 

Тема 13. Основи біотехнології амінокислот. 

10, 12, 13 

27 Л 2 Тема 14. Основи біотехнології ферментних 

препаратів.  
10, 11, 12, 13 

28 СР 5 Біотехнологія лікарських препаратів з рослинної 

сировини. 
10 

29 ПЗ 2 Дослідження фітобіотехнології плантаглюциду.  10, 19, 20-26 

30 Л 2 Тема 15. Основи біотехнології антибіотиків.  10, 12, 13 

31 Л 2 Тема16. Основи біотехнології вітамінів 10, 12, 13 

32 СР 11 Основи біотехнології пробіотиків. 

Основи біотехнології вакцин 

10, 12, 13, 

20-26 

33 ПЗ 2 Контрольна робота № 2  

Разом (годин) 104   

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 
Підготовка до практичних (лабораторних, семінарських) 

занять  
8 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
56 

4 Виконання індивідуального завдання – 

 Разом 72 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

    Індивідуальні завдання не передбачені навчальним планом     

 (вид індивідуального завдання) 

 

 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання, з окремої навчальної дисципліни – це методи взаємодії 

між викладачем та студентами, а саме методи подання інформації студентові  

в ході його пізнавальної діяльності.  

На лекційних, практичних та семінарських заняттях з метою активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни 

«Промислова біотехнологія» використовуються наступні методи. 

Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний. 

Студенти здобувають знання у «готовому» вигляді, слухаючи лекцію, або з 

навчальної (або методичної) літератури, або за допомогою інтернет-посібника. 

Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в 

рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. Такий метод якнайширше 

застосовують для передавання значного масиву інформації. Його можна 

використовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, 

висновків.  

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі 

зразка або правила. Діяльність студентів є алгоритмічною, тобто відповідає 

інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленого 

зразка ситуаціях. Організовується діяльність студентів за кількаразовим 

відтворенням засвоюваних знань. Для цього використовуються різноманітні 

вправи, лабораторні, практичні роботи, програмований контроль, різні форми 

самоконтролю. Цей метод застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-

рецептивним методом (який передує репродуктивному). Разом вони сприяють 

формуванню знань, навичок і вмінь в студентів, формують основні розумові 

операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікація. 

Метод проблемного навчання. Викладач, перш ніж знайомити з 

матеріалом, ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім 

розкриваючи систему доказів, порівнюючи погляди, різні підходи, показує 

спосіб розв’язання поставленого завдання. Студенти стають свідками й 

співучасниками наукового пошуку і не тільки сприймають, усвідомлюють та 

запам'ятовують готову інформацію, але й стежать за логікою доказів, за рухом 

думки педагога. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – в організації 

активного пошуку розв’язання висунутих педагогом пізнавальних завдань або 

під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. 

Процес мислення поетапно направляється й контролюється педагогом або 

самими учнями на основі роботи над завданнями і навчальними посібниками. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань, короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно 

вивчають літературу, ведуть спостереження й виміри та виконують інші 

пошукові дії. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, 

самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності. Дослідницький 

метод безпосередньо переходить у методи, які імітують, а іноді й реалізують 

науковий пошук.  



МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни 

здійснюють згідно з кредитною системою організації навчального процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою. Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та 

практичних заняттях визначені наступним чином: 

Оцінка «відмінно»/А – студент демонструє глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; 

вміння аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і розвитку; 

вміння проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні 

практичні задачі; відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні.  

Оцінка «добре»/В – студент демонструє глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу; вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 

проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні практичні 

задачі; проте відповіді на запитання містять певні неточності. 

Оцінка «добре»/С – студент демонструє міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного застосування; вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати 

практичні задачі; проте наявне невміння використовувати теоретичні знання 

для розв’язування складних практичних задач. 

Оцінка «задовільно»/D – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного 

застосування; вміння розв’язувати прості практичні задачі; проте наявне 

невміння давати аргументовані відповіді на запитання; невміння аналізувати 

викладений матеріал і виконувати розрахунки; невміння розв’язувати складні 

практичні задачі. 

Оцінка «задовільно»/Е – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу модуля; вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі; проте наявне незнання окремих (непринципових) 

питань з матеріалу модуля; невміння послідовно і аргументовано висловлювати 

думку; невміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні 

практичних задач. 

Оцінка «незадовільно»/FX (потрібне додаткове вивчення) – коли студент 

дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний 

конспект лекцій. Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом.  

Оцінка «незадовільно»/F (потрібне повторне вивчення) – повна відсут-

ність знань значної частини навчального матеріалу модуля; істотні помилки у 

відповідях на запитання; незнання основних фундаментальних положень; 

невміння орієнтуватися під час розв’язання простих практичних задач.  

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під 



час аудиторних занять і самостійної роботи та оцінка (бали) за виконання 

контрольних робіт.  

Поточний контроль реалізується у формі проведення контрольних робіт. 

Типові питання контрольної роботи № 1 поточного контролю знань. 

1. Охарактеризувати поняття і галузі промислової біотехнології. 

2. Визначити поняття процесу бродіння та охарактеризувати основні типи 

бродіння харчових і кормових виробництв. 

3. Охарактеризувати процес спиртового бродіння харчових і кормових 

виробництв. 

4. Охарактеризувати процес гомоферментативного молочнокислого 

бродіння харчових і кормових виробництв. 

5. Охарактеризувати процес гетероферментативного молочнокислого 

бродіння харчових і кормових виробництв. 

6. Охарактеризувати процес маслянокислого бродіння харчових і 

кормових виробництв. 

7. Охарактеризувати процес пропіоновокислого бродіння харчових і 

кормових виробництв. 

8. Охарактеризувати основні аеробні біохімічні процеси харчових і 

кормових виробництв. 

9. Дати характеристику етилового спирту з харчової сировини, як 

продукту спиртової промисловості, у відповідності до діючої нормативної 

документації. 

10. Визначити галузі використання етилового спирту з харчової 

сировини. 

11. Охарактеризувати сировину та матеріали, що використовують в 

біотехнології харчового етилового спирту. 

12. Дати характеристику біологічному об’єкту в технології етилового 

спирту. 

13.Визначити основні побічні продукти виробництва спирту етилового з 

харчової сировини. 

14. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва спирту етилового ректифікованого з крохмалевмісної сировини. 

15. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва спирту етилового ректифікованого з цукровмісної сировини. 

16. Порівняти біотехнології спирту етилового ректифікованого з 

крохмалевмісної та цукровмісної сировини. 

17. Охарактеризувати процес брагоректифікації в технології спирту 

етилового. 

18. Порівняти апаратурне оформлення біотехнологій спирту етилового 

ректифікованого з крохмалевмісної та цукровмісної сировини. 

19. Скласти та проаналізувати схему технохімічного та мікробіологічного 

контролю виробництва спирту етилового ректифікованого з крохмалевмісної 

сировини. 



20. Скласти та проаналізувати схему технохімічного та мікробіологічного 

контролю виробництва спирту етилового ректифікованого з цукровмісної 

сировини. 

21. Представити рисунок та дати характеристику апарату, в якому 

проводять основну біотехнологічну стадію при виробництві спирту. 

22. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва зеленого солоду. 

23. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва сухого ячмінного солоду. 

24. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва житнього ферментованого солоду. 

25. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва житнього діастатичного солоду. 

26. Порівняти апаратурне оформлення біотехнологій зеленого та сухого 

ячмінного солоду. 

27. Дати характеристику готовим формам хлібопекарних дріжджів. 

28. Охарактеризувати фази розвитку дріжджів при їх промисловому 

культивуванні. 

29. Проаналізувати умови, що необхідні для росту та розвитку дріжджів 

при промисловому культивуванні. 

30. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

пресованих дріжджів на хлібопекарних підприємствах. 

31. Порівняти способи освітлення меляси – сировини, що 

використовується при виробництві хлібопекарних дріжджів. 

32. Порівняти стадії розмноження чистої культури в лабораторних умовах 

та у відділенні чистої культури при виробництві хлібопекарних дріжджів. 

33. Представити рисунок та дати характеристику апарату, в якому 

проводять основну біотехнологічну стадію при виробництві хлібопекарних 

дріжджів. 

34. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

сушених дріжджів на хлібопекарних підприємствах. 

35. Порівняти апаратурне оформлення біотехнологій пресованих та 

сушених хлібопекарних дріжджів. 

36. Охарактеризуйте пиво як готовий продукт  у відповідності до діючої 

нормативної документації. 

37. Охарактеризувати сировину та матеріали, що використовують в 

біотехнології пива. 

38.  Дати характеристику біологічному об’єкту в технології пива. 

39. Визначити основні побічні продукти виробництва пива. 

40. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва пива за класичною технологією. 

41. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва пива з використанням циліндроконічних бродильних апаратів. 



42. Порівняти апаратурне оформлення біотехнології пива, що вироблене 

за класичним способом та з використанням циліндроконічних бродильних 

апаратів. 

43. Представити рисунок та дати характеристику апарату, в якому 

проводять основну біотехнологічну стадію при виробництві пива. 

44. Дати характеристику квасам у відповідності до діючою нормативної 

документації.  

45. Охарактеризувати сировину та матеріали, що використовують в 

біотехнології квасів. 

46. Дати характеристику біологічному об’єкту в технології квасів. 

47. Визначити основні побічні продукти виробництва квасів. 

48. Порівняти способи отримання квасного сусла. 

49. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва квасів. 

50. Порівняйте біотехнології квасів при використанні бродильних, 

бродильно-купажних та циліндроконічних бродильних апаратів. 

51. Дати поняття та класифікацію виноробної продукції. 

52. Представити класифікацію та дати характеристику у відповідності до 

діючої нормативної документації тихим винам. 

53. Охарактеризувати сировину та матеріали, що використовують в 

біотехнології вин. 

54. Визначити основні побічні продукти виробництва вин. 

55. Дати характеристику біологічному об’єкту в технології вин. 

56. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва виноматеріалів, що використовуються в біотехнології білих 

столових вин. 

57. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва виноматеріалів, що використовуються в біотехнології червоних 

столових вин. 

58. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва виноматеріалів, що використовуються в біотехнології рожевих 

столових вин. 

59. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва виноматеріалів, що використовуються в біотехнології білих 

кріплених вин. 

60. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва виноматеріалів, що використовуються в біотехнології червоних 

кріплених вин. 

61. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва вина з виноматеріалів (вторинне виноробство). 

62. Визначити особливості біотехнології ігристих вин. 

63. Визначити особливості біотехнології коньяків. 

64. Порівняти апаратурне оформлення біотехнологій білих столових та 

червоних столових вин. 

Типові питання контрольної роботи № 2 поточного контролю знань.  



65. Визначити поняття та представити класифікацію сокової продукції. 

66. Визначити вимоги до сировини при виробництві натуральних соків.  

67. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва  натуральних соків. 

68. Визначити поняття та представити класифікацію чаїв у відповідності 

до діючої нормативної документації. 

69. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва  ферментованого чаю. 

70. Визначити вимоги до сировини при виробництві ферментованого чаю. 

71. Визначити вимоги до сировини при виробництві кави. 

72. Порівняти способи обробки кофейних плодів при виробництві кави. 

73. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

біотехнології кави. 

74. Визначити вимоги до сировини при виробництві какао. 

75. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

виробництва  какао. 

76. Порівняти процеси внутрішньої та зовнішньої ферментації в 

біотехнології какао. 

77. Дати поняття та класифікацію кисломолочних продуктів. 

78. Визначити в групі молочних продуктів такі продукти, що можна 

отримати біотехнологічним способом, і дати їх характеристику. 

79. Визначити вимоги до сировини при виробництві кисломолочних 

продуктів. 

80. Визначити вимоги до сировини при виробництві сирів. 

81. Дати характеристику молоку, як основній сировині при виробництві 

молочних продуктів, у відповідності до діючої нормативної документації. 

82. Дати характеристику основним побічним продуктам виробництва 

масла та сирів. 

83. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

біотехнології кисломолочних продуктів резервуарним способом. 

84. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

біотехнології кисломолочних продуктів термостатним способом. 

85. Порівняти апаратурне оформлення біотехнологій виробництва 

кисломолочних продуктів резервуарним та термостатним способами. 

86. Порівняти традиційний та роздільний способи виробництва сиру 

кисломолочного. 

87. Охарактеризувати поняття сиропридатності молока. 

88. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

біотехнології твердих сирів. 

89. Порівняти біотехнології кисло вершкового масла з використанням 

методів збивання вершків у масловиготовлювачах та перетворення 

високожирних вершків в маслоутворювачах. 

90. Дати характеристику молочній кислоті, як готовому продукту, у 

відповідності до діючої нормативної документації. 



91. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

біотехнології молочної кислоти. 

92. Дати характеристику лимонній кислоті, як готовому продукту, у 

відповідності до діючої нормативної документації. 

93. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

біотехнології цитринової кислоти. 

94. Дати характеристику оцтовій кислоті та оцту, як готовому продукту, у 

відповідності до діючої нормативної документації. 

95. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

біотехнології оцту. 

96. Порівняти біотехнологічні методи отримання амінокислот. 

97. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

біотехнології глутамінової кислоти. 

98. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

біотехнології лізину. 

99. Порівняти біотехнологічні методи отримання бета-каротину шляхом 

синтезу міцеліальними грибами та водоростями. 

100. Порівняти способи отримання рибофлавіну. 

101. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

біотехнології антибіотиків. 

102. Проаналізувати процес та представити принципову блок-схему 

біотехнології пробіотиків. 

103. Дати поняття вакцинам та представити їх класифікацію. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
ПЗ 

Контрольна робота 1 Контрольна робота 2 

34 34 32 100 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно 

82 … 89 B 
добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D 
задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є базова література, навчальний контент, кейси для 

поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, завдання до 

комплексної контрольної роботи, методичні вказівки для заочників та шкала та 

критерії оцінювання знань та вмінь студентів, які є в наявності на сайті кафедри 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 

Базова література 

1. Клещев, Н.Ф. Общая промышленная биотехнология : технология бродиль-

ных производств : учебное пособие / Н.Ф. Клещев, М.П. Бенько. – Харьков 

: НТУ «ХПИ»,  2007. – 197 с. 

2. Клещев, Н.Ф. Основы промышленной биотехнологии. Биотехнологические 

основы производства кисломолочных продуктов и сыров : учебное пособие 

/ Н.Ф. Клещев, М.П. Бенько. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2010. – 80 с. 

3. Ковалевский К.А. Технология бродильных производств : учебное пособие / 

К.А. Ковалевcкий. − Киев : Фирма «ИНКОС», 2004. – 340 с. 

4. Нарцисс Л. Технология приготовления сусла / Л. Нарцисс. – М. : НПО 

"Элевар", 2003. – 367 с. 

5. Кунце В. Технология солода и пива / В. Кунце, Г. Мит. – СПб. : Изд-во 

«Профессия», 2001. – 912 с. 

6. Крусь Г.Н. Технология молока и молочных продуктов / Г.Н. Крусь, 

А.Г.Храмцов, Л.В. Волокитина. − СПб. : Торг. дом ГИОРД, 2004. − 455 с. 

7. Тамим А.Й. Йогурт и другие кисломолочные продукты: Научные основы и 

технологии / А.Й. Тамим, Р.К. Робинсон ;  пер. с англ. – С-Пб. : Профессия, 

2003. – 660 с. 

8. Белов Н.И. Технология отрасли. Часть 1. Технология спирта и хлебопекар-

ных дрожжей : учебно-практическое пособие / Н.И. Белов, И.Л. Славская, 

С.Ю. Макаров. – М. : МГУТУ, 2004. –  74 с. 

9. Скиба Е.А. Технология производства дрожжей / Е.А. Скиба. – Бийск : Изд-

во Алт. гос. техн. ун-та, 2010. –  121 с. 

10. Биотехнология биологически активных веществ. Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / под ред. И.М. Грачевой, Л.А. Ива-

новой. – М. : НПО «Элевар», 2006. – 453 с. 

11. Грачева И.М. Технология ферментных препаратов / И.М. Грачева, 

А.Ю. Кривова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во “Элевар”, 2000. − 

512 с. 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/


12. Краснопольский Ю. М. Фармацевтическая биотехнология: Производство 

биологически активных веществ. Часть I.  / Ю.М. Краснопольский, 

Н.Ф. Клещев. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. – 303 с.      

13. Краснопольский Ю.М. Фармацевтическая биотехнология: Производство 

биологически активных веществ. Часть II. / Ю.М. Краснопольский, 

Н.Ф. Клещев. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2013. – 192 с. 

14. Сельскохозяйственная биотехнология : Учебник / В.С. Шевелуха, 

Е.А. Калашникова, Е.З. Кочиева и др.; Под ред. В.С. Шевелухи. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2008. – 710 с. 

15. Кузнецов А.Е.  Прикладная экобиотехнология: учебное пособие : в 2 т. / 

А.Е. Кузнецов [и др.]. – 3-е изд. (эл.). – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015. – 492 с. 

16. Голубев В.Н. Пищевая биотехнология / В.Н. Голубев, И.Н. Жиганов. – М. : 

ДеЛи принт, 2001. – 123 с. 

17. Гореликова Г.А. Основы современной пищевой биотехнологии : Учебное 

пособие / Г.А. Гореликова. – Кемерово : КемТИПП промышленности, 2004. 

– 100 с. 

18. Пирог Т.П. Харчова біотехнологія / Т.П. Пирог, М.М. Антонюк, О.І. Скро-

цька, Н.Ф. Кігель. − К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 408 с. 

19. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. 

Допоміжна література 

20. Klefenz H. Industrial pharmaceutical biotechnology / H. Klefenz. – Weinheim : 

Wiley-VCH Verlag GmbH, 2002. – 313 p.  

21.  Industrial biotechnology : Microorganisms / Ed. by C. Wittmann, J.C. Liao. 

Wiley. – Weinheim : VCHV erlagGmbH & Co.KGaA, 2017. – 790 p.  

22. Industrial biotechnology : Products and processes / Ed. by C. Wittmann, 

J.C. Liao. Wiley. – Weinheim : VCHV erlagGmbH & Co.KGaA, 2017. – 624 p.  

23. Current developments in biotechnology and bioengineering food and beverages 

industry / Ed. by A. Pandey, M.A.Sanroman, G. Du, C.R. Soccol, C.-G. Dussap. 

–  Amsterdam : Elsevier B.V., 2017. – 624 p. 

24. Fermentation and biochemical engineering handbook. Principles, Process 

Design, and Equipment / Ed. by Henry C. Vogel, Celeste M. Todaro. – Waltham 

: Elsevier Inc., 2014.  –  455 p. 

25. Бирюков В.В. Основы промышленной биотехнологии / В.В. Бирюков. − М. 

: КолосС, 2004. − 296 с.  

26. Коростелева Н.И. Биотехнология: учебное пособие / Н.И. Коростелева, Т.В. 

Громова, И.Г. Жукова. – Барнаул : Изд-во АГАУ, 2006. – 127 с.  



ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. Інтернет-ресурс «Підручники кафедри» – 

https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks  

2. Інтернет-ресурс «Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія» 

– http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15  

3. Інтернет-ресурс «Интернет портал по биотехнологии» –  

http://bio-x.ru/  

4. Інтернет-ресурс «Ковалевский К.А. Технология бродильных 

производств» –  

http://www.miras.edu.kz/college/doc/ppbicn/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D

0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0

%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0

%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%202004.pdf  

5. Інтернет-ресурс «Крусь Г.Н. Технология молока и молочных продуктов» 

– 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&

cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMky9r9DQAhWEjSwKHfjZAmIQFggZMA

A&url=http%3A%2F%2Frucont.ru%2Ffile.ashx%3Fguid%3Da2eba9b447924

037ba2ae54445b5fda6&usg=AFQjCNGIawNq8RkBwbUzdEUF6DeQFIj8HQ

&bvm=bv.139782543,d.bGg   

6. Інтернет-ресурс «Грачева И.М. Технология ферментных препаратов» – 

http://bio-x.ru/books/tehnologiya-fermentnyh-preparatov-gracheva-2000  

7. Інтернет-ресурс «Бирюков, В. В. Основы промышленной биотехнологии» 

– 

http://fileskachat.com/download/37690_8f39f4d83e3ecddd680a9beca78987b5.

html  

8. Інтернет-ресурс «Биотехнология биологически активных веществ» – 

http://ua.bookfi.net/book/1230505  

9. Інтернет-ресурс «Коростелева Н.И. Биотехнология: учебное пособие» – 

http://www.twirpx.com/file/433748/  
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