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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Біотехнологія бродіння» 

складена відповідно до варіативної частини освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра напряму 6.051401 «Біотехнологія». Дисципліна є однією з 

важливих в системі освітньої підготовки фахівців-біотехнологів, оскільки 

технології бродильних виробництв базуються на процесах життєдіяльності 

живих мікроорганізмів, а саме їх біохімічній активності. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Біотехнологія бродіння» 

є біологічні технології, які застосовують для переробки різних видів сировини у 

продукти бродіння під дією ферментів, які продукують мікроорганізмами. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: сучасна дисципліна «Біотехнологія 

бродіння» має зв’язки з багатьма науками, які відрізняються об’єктами та 

методологією досліджень. Базується на знаннях, які отримані студентами при 

вивченні біології клітини, загальної та неорганічної хімії, органічної хімії, 

аналітичної хімії, фізичної та колоїдної хімії, фізики, генетики, загальної 

мікробіології і вірусології, біохімії, загальної токсикології, загальної 

біотехнології, біоінженерії, процесів і апаратів біотехнологічних виробництв. 

Дисципліна «Біотехнологія бродіння» є важливою базовою теоретичною 

складовою освітньої програми й забезпечує вивчення фахових дисциплін та 

практичної підготовки фахівця з галузі знань 0514 «Біотехнологія». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Теоретичні основи біотехнології бродильного виробництва. 

2. Сировинна база бродильних виробництв. 

3. Біотехнологія виробництва солоду. 

4. Біотехнологія виробництва дріжджів. 

5. Технологія основних бродильних виробництв. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Біотехнологія 

бродіння» є ознайомлення студентів напряму підготовки 6.051401 

«Біотехнологія» з основними біологічними технологіями, біоагентами, 

біопроцесами й обладнанням, що використовують для виробництва продуктів 

бродіння. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Біотехнологія 

бродіння» є:  
- отримання знань щодо основних видів існуючих біотехнологічних 

бродильних виробництв; 
- ознайомлення з біологічними агентами бродильних виробництв; 
- ознайомлення з технологічними процесами й обладнанням біотехнологій 



 

бродіння; 
- ознайомлення студентів з біоінженерними та технічними рішеннями 

біологічних технологій, які застосовуються у виробництві продуктів бродіння; 
- формування у студентів теоретичної бази професійної підготовки щодо 

вільного орієнтування у вирішенні практичних задач в галузі біотехнології 
бродіння; 

- формування у студентів наукового практичного світогляду, аналітичного 
мислення, які сприятимуть вирішенню глобальних проблем сьогодення: 
продовольчих, екологічних, охорони здоров’я людини, національної безпеки та 
сталого розвитку країни шляхом впровадження новітніх та удосконалення 
існуючих біотехнологій бродильних виробництв. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

 

знати: 
- теоретичні основи біотехнологічного виробництва продуктів бродіння; 
- особливості сировинної бази біотехнології бродіння; 
- основні принципи, способи та засоби біотехнологічного виробництва 

продуктів бродіння; 
- складові технологічних схем бродильних виробництв; 
- споруди, апарати та допоміжне обладнання біотехнологій бродіння; 
- елементи біоінженерії та їх використання в біотехнологіях бродіння; 
- вимоги щодо якості продукції бродильних виробництв. 

 

вміти: 
- моделювати біотехнологічні процеси бродильних виробництв; 
- визначати оптимальні умови ведення біотехнологічних процесів в 

бродильному виробництві; 
- розробляти й компонувати технологічну схему біотехнологічних 

бродильних виробництв; 
- проводити аналіз складу, властивостей сировини й продуктів 

бродильних виробництв; 
- вивчати й підбирати компонентний склад біоагенту біотехнологій 

бродіння, впроваджувати заходи щодо підвищення його біохімічної активності; 
- організовувати технологічний процес біотехнологій бродіння відповідно 

до регламенту і використовувати технічні засоби для вимірювання основних 
параметрів виробничого процесу, властивостей сировини і продуктів; 

- розробляти біотехнологічні способи вирішення задач щодо підвищення 
якості продукції бродильного виробництва. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні основи біотехнології бродильного виробництва 
Мікроорганізми як біоагенти біотехнології бродильних виробництв. 

Основні закономірності розмноження та розвитку культури мікроорганізмів як 



 

біоагентів біотехнології бродильного виробництва. Методи культивування 

мікроорганізмів – біоагентів процесів бродіння. Вплив факторів середовища на 

активність мікробної культури. Взаємодія мікроорганізмів. Бактерії як агенти 

виробництва органічних розчинників та органічних кислот. Оцтовокислі 

бактерії як агенти бродильних виробництв. Плісняві гриби як агенти 

виробництва ферментних препаратів бродильних виробництв. 

Біохімічна активність культур мікроорганізмів. Процеси бродіння. 

Ферменти мікроорганізмів, їх виробниче застосування. Спиртове бродіння у 

біотехнологічному виробництві. Спиртове бродіння за участю бактерій. 

Спиртове бродіння за участю дріжджів. Оцтовокисле «бродіння» у 

біотехнологічному виробництві. Маслянокисле бродіння у біотехнологічному 

виробництві. Ацетоно-бутилове бродіння у біотехнологічному виробництві. 

Мурашинокисле бродіння (змішаного типу) у біотехнологічному виробництві. 

Лимоннокисле бродіння у біотехнологічному виробництві. Бродіння 

пектинових речовин, клітковини у біотехнологічному виробництві. 

Молочнокисле бродіння у біотехнологічному виробництві. Гомоферментативне 

молочнокисле бродіння у біотехнологічному виробництві. 

Гетероферментативне молочнокисле бродіння у біотехнологічному 

виробництві. Біфідобродіння у біотехнологічному виробництві. 

Пропіоновокисле бродіння у біотехнологічному виробництві. Метаногенез у 

бродильному виробництві.  

 

Змістовий модуль 2 

Сировинна база бродильних виробництв 

Вода. Вимоги до якості води як складової сировинної бази біотехнологій 

бродіння. Водопідготовка. 

Види основної сировини бродильних виробництв. Класифікація сировини 

бродильних виробництв. Зернові культури як сировинна база бродіння. 

Картопля, підготовка до бродіння. Крохмальвмісна сировина у бродильному 

виробництві. Цукровий буряк як сировина бродильного виробництва. 

Цукровмісна сировина у бродильному виробництві. Меляса, підготовка до 

бродіння. Плодові культури як сировина бродильних виробництв. Ягідні 

культури як сировина бродильних виробництв. Хміль. Вимоги до якості. 

Підготовка до бродіння. Органічні відходи як сировина бродильних 

виробництв. 

Ферментні препарати у бродильному виробництві. Застосування 

ферментних препаратів у бродильному виробництві. Виробництво ферментних 

препаратів. Отримання очищених ферментних препаратів. 

 

Змістовий модуль 3 

Біотехнологія виробництва солоду 

Технологічні етапи виробництва солоду. Ячмінь, підготовка, визначення 

якості. Очищення, сортування зерна. Замочування зерна. Пророщування зерна. 

Сушка солоду. 



 

Типи солоду. Характеристика солоду. Солодове молоко, технологія 

виготовлення. Житній солод, технологія виготовлення. Світлий і темний 

солоди. Ферментований і неферментований солоди. 

 

Змістовий модуль 4 

Біотехнологія виробництва дріжджів 

Дріжджі у бродильному виробництві. Метаболізм дріжджової клітини як 

агенту процесу бродіння. Спиртові дріжджі. Кормові дріжджі.  

Біотехнологія виробництва дріжджів. Способи культивування дріжджів. 

Склад живильних середовищ у дріжджовому виробництві. Отримання 

маточних дріжджів. Отримання товарних дріжджів. Виділення, пресування, 

формування й пакування дріжджів. Біотехнологія виробництва хлібопекарських 

дріжджів. Біотехнологія виробництва кормових дріжджів. 

 

Змістовий модуль 5 

Технологія основних бродильних виробництв 

Біотехнологія виробництва етанолу. Біотехнологія виробництва етанолу з 

цукровмісної сировини. Біотехнологія виробництва етанолу з крохмальвмісної 

сировини. Біотехнологія виробництва етанолу з харчової сировини. 

Біотехнологія виробництва етанолу з органічних відходів.  

Біотехнологія виробництва пива. Сорти пива. Основні стадії виробництва. 

Підготовка зернопродуктів. Отримання затору. Отримання пивного сусла. 

Бродіння сусла. Характеристика готової продукції. 

Біотехнологія виробництва вин. Основні стадії та етапи виробництва вин. 

Переробка сировини на сусло. Бродіння сусла. Характеристика готової 

продукції. Класифікація виноградних вин. Біотехнологія виробництва 

виноградних вин. Біотехнологія виробництва натуральних столових вин. 

Біотехнологія виробництва десертних вин. Біотехнологія виробництва 

кріплених вин. Біотехнологія виробництва плодово-ягідних вин. Біотехнологія 

виробництва ароматизованих вин. Біотехнологія виробництва ігристих і 

шипучих вин.  

Біотехнологія виробництва міцних алкогольних напоїв. Основні стадії та 

етапи виробництва. Апаратурне оснащення виробництва. Підготовка сировини. 

Характеристика готової продукції. Біотехнологія виробництва горілчаних 

виробів. Біотехнологія виробництва коньяку. Біотехнологія виробництва рому. 

Біотехнологія виробництва віски. Біотехнологія виробництва міцних 

алкогольних напоїв типу бренді. Біотехнологія виробництва алкогольних 

медових напоїв. Біотехнологія виробництва лікеро-наливкових напоїв.  

Біотехнологія виробництва слабкоалкогольних та безалкогольних напоїв 

та продуктів. Біотехнологія виробництва квасу. Біотехнологія виробництва 

морсу. Біотехнологія виробництва сидру. Біотехнологія виробництва кефіру.  

Біотехнологія виробництва харчових органічних кислот. Особливості 

технологій. Способи культивування культур мікроорганізмів – біоагентів в 

біотехнологіях органічних кислот. Біотехнологія виробництва оцтової кислоти. 

Біотехнологія виробництва лимонної кислоти. Біотехнологія виробництва 



 

масляної кислоти. Біотехнологія виробництва молочної кислоти. 
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