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      Пояснювальна записка: 147 с., 17 рисунків, 18 таблиць, 36 літературних
джерел.
    Кваліфікаційну роботу бакалавра присвячено розробці проекту біотехнології
пивоваріння з додаванням Імбиру садового (Zingiber officinale).
    Цільовим продуктом розробленого проекту біотехнології є пиво з
удосконаленим смаком, покращеним хімічним складом, лікувальними та
профілактичними властивостями завдяки збагаченню напою біологічно 
активними речовинами Імбиру садового (Zingiber officinale). До числа 
біологічних агентів біотехнології належать пивні дріжджі виду Saccharomyces 
сarlsbergensis низового бродіння, біомаса подрібненого кореневища Імбиру 
садового (Zingiber officinale) як рослинної добавки до біоагенту. Обґрунтовано 
технологічну схему виробництва пива, наведено особливості процесу обробки 
рослинної сировини та реалізації технології виготовлення сусла. Проведено 
технологічний розрахунок основного обладнання виробничої лінії, 
проаналізовано біологічну активність рослинної добавки, питання екологічної 
безпеки й охорони праці у галузі та економічні переваги запровадження проекту
біотехнології.
    Наукова новизна полягає у розробці проекту біотехнології пива з додаванням
у сусло подрібненої біомаси кореневищ Імбиру садового (Zingiber officinale) у
кількості 0,05 %, що забезпечує імуно-моделюючі властивості готового 
продукту.
Практична цінність отриманих результатів полягає в оптимізації якості пива,
удосконаленні його смаку, покращенні хімічного складу, лікувальних та
профілактичних властивостей.
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