
Розклад занять на курсах ПК спеціалістів ХТМК виноробних 

підприємств з 11.06 по 22.06.2018 року 
Дата Час Тематика занять Викладач Місце 

проведення 

1 2 3 4 5 

11.06 
Понеділок 

1200-1600 Вхідне тестування. Організаційні 
питання.  
Національна, міжнародна та 
регіональна системи стандартизації. 
Порядок введення у чинність 
міжнародних, регіональних стандартів 

Стоянова Л.О. 

зав. кафедри, 

к.т.н. 

Ауд.126 

12.06 
Вівторок 

900-1130 

 

 

 

 

 

Харчове законодавство.  
Вимоги до випробувальних лабораторій 
згідно з ГОСТ ISO 17025:2017 та ЕА 
04/10. Добровільне оцінювання 
вимірювальних можливостей 
лабораторій за СОУ 79.9-02568182-
004:2016 

Стоянова Л.О. 

зав. кафедри, 

к.т.н. 

Ауд.126 

1200-1500 Хіміки 
Основи хімії. Теоретичні основи 
фізико-хімічних методів досліджень 

 

Камінер В.О. 

зав. лаб. 

 

Ауд. 235 

Мікробіологи 
Мікрофлора вин. Порядок і схеми 
санітарно-мікробіологічного контролю 
виноробного виробництва. Особливості 
морфології і фізіології деяких 
систематичних груп мікроорганізмів 
(дріжджі, коліформні мікроорганізми). 
Хвороби вин. 

 

 

Іващенко К.Ю.  

доцент, к.т.н. 

 

 

Ауд. 126 

13.06 

Середа  
 

 

900-1130 

 

 

 

Практичні аспекти актуалізації діючих 

систем менеджменту якості і 

безпечності ХП до вимог нових версій 

міжнародних стандартів ISO 9001:2015 

та ISO 22000:2017 

Стоянова Л.О. 

зав. кафедри, 

к.т.н. 

Ауд.126 

1200-1500 Хіміки 
Окисно-відновне та кислотно-лужне 
титрування. Нові стандарти на 
приготування титрованих розчинів 
(ДСТУ 7258 та ДСТУ 7259) 

 

Камінер В.О. 

зав. лаб. 

 

Ауд. 235 

Мікробіологи (лабораторні роботи) 
Інструктаж з ОП. 
Підготовка інструментарію, поживних 
середовищ, реактивів; відбір та 
підготовка проб до м/б досліджень. 
Селективні поживні середовища; 
основні прийоми посіву та пересівів, 
приготування розведень. Будова 
мікроскопу та правила 
мікроскопіювання. М/б контроль якості 
санітарного оброблення обладнання, 
інвентаря, тари, пакувальних матеріалів, 
укупорювальних засобів 

 

Іващенко К.Ю. 

доцент, к.т.н. 

 

Ауд 103, 133 

 



 

1 2 3 4 5 

14.06. 

Четвер 
 

 

900-1130 Вода в харчових продуктах. Активність 
води як критерій стійкості продуктів. 
Правило Делле як захід для зниження аw  
у винах  

Стоянова Л.О. 

зав. кафедри, 

к.т.н. 

Ауд.126 

1200-1500 Хіміки (лабораторні роботи) 
Визначення вмісту цукрів у винах. 

Особливості титрування 

 

Камінер В.О. 

зав. лаб. 

 

Ауд. 129 

Мікробіологи (лабораторні роботи) 
М/б контроль повітря, стін виробничих 
приміщень. М/б контроль особистої 
гігієни. Посів з рук, спецодягу. 
Попередній перегляд посівів з 
обладнання, тари. Особливості 
підрахунку кількості м.о. Посів 
допоміжних матеріалів (цукор). 
Джерела інфікування вина м.о.-
шкідниками 

 

Іващенко К.Ю. 

доцент, к.т.н. 

 

Ауд 103, 133 

15.06 
П'ятниця 
 

 

900-1130 Практичні аспекти застосування 
«Технічного регламенту про фасовані 
товари». 
Основні вимоги ТР «Щодо пляшок, які 
використовуються як мірні ємності» 

Іващенко К.Ю. 

доцент, к.т.н. 

Ауд.126 

1200-1500 Хіміки (лабораторні роботи) 
Визначення вмісту заліза у винах і 
вино-матеріалах. Уточнення щобо 
побудови калібрувального графіка 

 

Камінер В.О. 

зав. лаб. 

 

Ауд. 129 

Мікробіологи (лабораторні роботи) 
Пересів БГКП на середовище Ендо. 
Попередній перегляд посівів з повітря, 
обладнання, інвентаря, тари, 
пакувальних матеріалів, 
укупорювальних засобів, допоміжних 
матеріалів (цукру). Способи фарбування 
м.о. (за Грамом, фарбування спор) 

 

Іващенко К.Ю. 

доцент, к.т.н. 

 

Ауд.103, 133 

16.06 

Субота  

 Самостійна робота   

17.06 

Неділя  

 Вихідний    

18.06 

Понеділок  

900-1500 Участь у науково-практичному семінарі 
з питань інноваційних технологій 
обробки виноматеріалів та вирішення 
найбільш актуальних виробничих 
проблем (організатор – ф. А-Профі) 

  

 



 

1 2 3 4 5 

19.06 

Вівторок  

900-1130 Поточний стан нормативної 
документації виноробної галузі. 
Регламентація вмісту хімічних 
забруднювачів у винній продукції. 
Практичні заняття з засвоєння методики 
побудови і використання 
калібрувальних графіків на ПК 

Іващенко К.Ю. 

доцент, к.т.н. 

Ауд.235 

1200-1500 Хіміки (лабораторні роботи) 
Ареометричний метод визначення 

загального сухого екстракту за 

густиною 

 

Камінер В.О. 

зав. лаб. 

 

Ауд. 129 

Мікробіологи (лабораторні роботи) 
Тест на газоутворення в напіврідкому 
середовищі Гісса з глюкозою. Робота з 
рахувальними камерами (Горяєва). 
Приготування дріжджової розводки, 
визначення її титру. Визначення числа 
Говарда 

 

Іващенко К.Ю. 

доцент, к.т.н. 

 

Ауд.103, 133 

20.06 

Середа  

900-1500 з 

перервам

и 

Метрологічна простежуваність 
результатів досліджень. Валідація. 
Верифікація. Настанова для лабораторій 
з валідації методів «Придатність 
аналітичних методів для конкретного 
застосування» з прикладами. 
Статистична обробка результатів 
досліджень. Похибка та невизначеність 
результатів вимірювань у хімічних та 
мікробіологічних дослідженнях 

Поліщук А.А., 

зав.лаб. ТОВ 

«Інфокс», к.х.н. 

Ауд. 235 

21.06 

Четвер  

900-1500 з 

перервам

и 

Практичні заняття із засвоєння методик 
розрахунку невизначеності результатів 
вимірювань у хімічних та 
мікробіологічних дослідженнях 

Поліщук А.А., 

зав.лаб. ТОВ 

«Інфокс», к.х.н. 

Ауд. 235 

22.06 

П’ятниця 

900-1130 Хіміки (лабораторні роботи) 
Активна і титруємо кислотність, 
засвоєння методів їх визначення 

 

Камінер В.О. 

зав. лаб. 

 

Ауд. 129 

Мікробіологи (лабораторні роботи) 
Приготування препаратів м.о. та 

розгляд їх під мікроскопом. 

Ідентифікація мікроорганізмів, що 

виросли в результаті проведених 

досліджень 

 

Іващенко К.Ю. 

доцент, к.т.н. 

 

Ауд.103, 133 

1200-1300 Іспит  Комісія  Ауд. 235 

 

 
Зав. кафедри харчових технологій та інженерії Л. О. Стоянова 

 


