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ВСТУП 

 

Програма призначена для проведення фахового вступного іспиту в аспі-

рантуру за спеціальністю 181 "Харчові технології" за спеціалізаціями:   

– Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та хар-

чових концентратів 

– Технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів і комбікормів, олій-

них і луб'яних культур; 

– Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів; 

– Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів; 

– Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів; 

– Технологія харчової продукції; 

– Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння; 

– Товарознавство харчових продуктів. 

Програма базується на вузівських курсах загальної та неорганічної, орга-

нічної, фізичної та колоїдної хімії, аналітичної хімії та біохімії, основ наукових 

досліджень, технічної мікробіології і мікробіології галузі, харчової хімії, фізи-

ки, теоретичних основ харчових технологій, загальних технологій харчових ви-

робництв, науково-дослідної роботи студентів, промислового інжинірингу, ме-

тодології харчової науки, інноваційних технологій харчових виробництв, тех-

нологій продуктів функціонального призначення, управління якістю продукції, 

інноваційного інжинірингу підприємств харчової промисловості, аналізу тех-

нологічних процесів у галузі, нутриціології, методології наукових досліджень, 

інструментальних методів наукових досліджень, інформаційних технологій в 

наукових дослідженнях, сучасних досягнень харчової науки, процесів і апаратів 

харчових виробництв, основ фізіології та гігієни харчування, основ виробницт-

ва продуктів оздоровчого призначення, контролю якості та безпеки продукції 

галузі, фізико-хімічних і біохімічних основ технології, теоретичних основ това-

рознавства, сенсорного аналізу, товарознавства харчових продуктів, експертизи 

товарів, управління якістю, товарознавства пакувальних матеріалів та тари, те-

хнологія зберігання харчових продуктів, міжнародне технічне регулювання, 

тощо. 

 

1. ОСНОВНІ МЕТА І ЗАДАЧІ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

Основною метою вступного іспиту є контроль комплексу набутих і засво-

єних у період навчання на кваліфікаційному рівні бакалавра, магістра знань із 

загальних і спеціальних теоретичних і наукових основ і закономірностей техно-

логічних процесів, що забезпечують формування якості продукції та асортиме-

нту товарів, принципів організації виробництва, підходів у виборі й контролі 

сировини, технологій її переробки, а також обладнання для їх реалізації, рівень 

творчого мислення, уміння аналізу, диференціювання та синтезу знань з окре-

мих дисциплін для самостійного рішення практичних задач і проблем конкрет-

них виробництв. 

Задачі вступного іспиту: 
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- установити рівень знань про загальні процеси, що протікають у сирови-

ні, напівфабрикатах та готовій продукції, їх фізико-хімічні, структурно-

механічні, біохімічні, мікробіологічні характеристики, споживчу якість, безпе-

чність та харчову цінність на базі фундаментальних законів і закономірностей 

хімії, фізики, а також основ біохімії, мікробіології, біотехнології тощо; 

- оцінити знання з базових та інноваційних технологій харчових продук-

тів, кількісних та якісних характеристик традиційної та нової сировини рослин-

ного, тваринного, мікробіологічного походження, біологічно активних та хар-

чових добавок; 

- установити рівень знань про основні методи визначення якісних харак-

теристик сировини, напівфабрикатів і готової продукції, підходи, методи та за-

соби контролю технологічного процесу та управління якістю виробів та безпе-

ку продуктів, її рівень з урахуванням вимог ISO та HACCP; 

- оцінити обізнаність з основних технологічних і технічних проблем ви-

робництва, сучасних наукових досягнень в напрямку їх вирішення;  

- проаналізувати вміння ідентифікувати, формулювати проблеми конкре-

тного виробництва, розробляти заходи і рекомендації по їх реалізації; 

- виявити ступінь інформованості з сучасних принципів логістики, органі-

зації виробництва на підприємствах харчової та зернопереробної промисловос-

тей, підходів щодо підвищення інтенсивності, ресурсоефективності, екологіч-

ності виробництва; 

- оцінити знання з конструкцій сучасного технологічного обладнання, 

етапів та методик проектування основних видів технологічних ліній та харчо-

вих та зернопереробних підприємств;  

- визначити ступінь володіння сучасними способами раціоналізації про-

цесів, оптимізації етапів технологій харчових продуктів, сучасними вимогами 

до проектування, вміння застосовувати їх на практиці; 

- установити рівень знань про хімічні та біохімічні перетворення основ-

них компонентів у технологічних умовах виробництва, їх математичний опис; 

- установити рівень знань про раціональне використання відходів та вто-

ринної сировини, про забезпечення мікробіальної чистоти готової продукції; 

- оцінити рівень знань щодо формування якості та вдосконалення асорти-

менту харчових продуктів; вимог до якості товарів рослинного та тваринного 

походження; забезпечення безпечності та якості харчових продуктів в процесі 

товароруху; впровадження систем управління якості та безпечності товарів; 

проаналізувати вміння ідентифікувати та виявляти дефекти продуктів, причини 

їх виникнення та засоби попередження. 

Перелік питань, що пропонується, систематизовано за різнобічними, вза-

ємозв’язаними сферами діяльності фахівця у динамічних умовах виробництва, 

охоплює її теоретичні основи, а також питання застосування отриманих теоре-

тичних знань для вирішення практичних задач. Питання, які містяться в екза-

менаційних білетах, покликані виявити знання з усіх видів діяльності майбут-

нього фахівця у рамках навчальних дисциплін, які вивчалися бакалавром і магі-

стром. Кожний екзаменаційний білет містить питання за програмою вступного 

іспиту, яка приводиться нижче. 



7 

 

 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

Прийом вступного іспиту зі спеціальності здійснюється приймальною 

фаховою екзаменаційною комісією. 

Вступний іспит проводиться для вступників до аспірантури відповідно до 

затвердженого приймальною комісією графіку. Перед іспитом проводяться 

консультації, які призвані допомогти у підготовці, надати відповіді на окремі 

питання з програми чи організації вступного іспиту. 

Вступний іспит проводиться в усній формі. Результати вступного випро-

бування оголошуються головою приймальної фахової екзаменаційної комісії на 

наступний день. 

 

3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ І РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

3.1. Спеціалізація "Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських 

виробів та харчових концентратів" 

 

3.1.1. Перелік питань вступного іспиту зі спеціалізації "Технологія хлібо-

пекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів" 

 

3.1.1.1.  Технологія хлібопекарського виробництва 

 

Загальні питання 

Хлібопекарська промисловість України, роль і значення у вітчизняному 

агропромисловому комплексі. Оцінка сучасної хлібопекарської промисловості. 

Завдання, плани та прогнози розвитку, основні напрямки науково-технічного 

прогресу для підвищення ефективності виробництва. Основні актуальні про-

блеми галузі та шляхи їх вирішення. 

Технологія хлібопекарського виробництва, як комплекс колоїдних, біохі-

мічних, мікробіологічних та фізико-хімічних процесів, пов'язаних з частковою 

деполімеризацією макромолекул природних полімерів (білків, крохмалю), змі-

нами гідрофільних властивостей та реологічних характеристик тіста, що впли-

вають на якість хліба. 

Загальна характеристика хлібобулочних виробів, їх класифікація та від-

мінності. Функціональна схема виробництва хлібобулочних виробів із пшенич-

ного та житнього борошна,особливості в їх виробництва. Функціонування під-

приємств галузі різної потужності в сучасних умовах, найбільш поширені схе-

ми виробництва. 

Хімічний склад хлібобулочних виробів, вміст аліментарних та неалімен-

тарних речовин. Їх енергетична, біологічна цінність, біологічна ефективність, 
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фізіологічні властивості та засвоюваність. Основні шляхи підвищення харчової 

цінності хлібобулочних виробів. 

Безпечність хлібобулочних виробів. 

Хімічний склад та технологічні властивості сировини хлібопекарського 

виробництва 

Хімічний склад пшеничного та житнього борошна. Порівняльна оцінка та 

основні відмінності хімічного складу різних видів та сортів борошна, особливо-

сті технологічних властивостей та переробки в хлібопекарному виробництві. 

Білкові речовини пшеничного та житнього борошна, їх технологічне значення. 

Клейковина, способи поліпшення її хлібопекарських властивостей. Протеоліти-

чні ферменти борошна, їх технологічна роль. Вуглеводи пшениці та жита, їх за-

гальна характеристика, властивості. Амілолітичні ферменти борошна. Жири та 

жироподібні речовини борошна, технологічна роль. Пентозани, пентозанази 

пшеничного та житнього борошна, їх технологічна роль. Ферментативний ком-

плекс пшеничного та житнього борошна, основні відмінності та технологічна 

роль. Окислювально-відновлювальні ферменти борошна, ліпооксидаза, поліфе-

нолоксидаза, їх значення в технології. 

Хлібопекарські властивості пшеничного та житнього борошна. Порівня-

льна оцінка та фактори, що обумовлюють. Сучасні методи та прилади аналізу 

хлібопекарних властивостей борошна. 

Зміни, що відбуваються при визріванні та пророщуванні зерна, зберіганні 

борошна. Хлібопекарські властивості свіжозмеленого борошна. Процеси, що 

протікають під час дозрівання пшеничного і житнього борошна, відмінності по 

видам і сортам, способи форсування. 

Хлібопекарські дріжджі, класифікація, технологічна роль, фізіологічні, 

біотехнологічні властивості та вимоги до якості, відмінності між різними вида-

ми дріжджів, їх переваги та недоліки. Хімічний склад різних видів дріжджів, 

характеристика ферментних систем. 

Вода, сіль, цукор, патока, жир, молочні продукти, солод, яйця, інша тра-

диційна та нетрадиційна сировина хлібопекарського виробництва. Технологічна 

роль, властивості та вимоги до якості. 

Дефекти хлібобулочних виробів, пов’язані з відхиленнями в якості сиро-

вини. 

Способи зберігання на хлібопекарних підприємствах та підготовки до ви-

робництва основної та додаткової сировини.  

Приготування житнього та пшеничного тіста 

Процес утворення тіста. Фізико-хімічні, колоїдні та біохімічні процеси 

під час замішування пшеничного та житнього тіста. Реологічні характеристики 

та гідрофільні властивості пшеничного тіста, зміни під час визрівання. Особли-

вості утворення тіста з житнього борошна та його властивості.  

Теорія процесу замішування тіста. Сучасні уявлення щодо змін макромо-

лекул білків, вуглеводів та інших біополімерів борошна під впливом механіч-

ної, хімічної та біотехнологічної дії під час замішування. Витрати енергії на за-

мішування в залежності від хлібопекарських властивостей борошна. 
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Процеси бродіння та визрівання хлібного тіста. Колоїдні, біохімічні та мі-

кробіологічні процеси. Спиртове бродіння. Молочнокисле бродіння. Їх техно-

логічне значення. Інші види бродіння. Процес дозрівання тіста з пшеничного 

борошна. Мікрофлора пшеничного тіста. Вплив технологічних факторів на 

процес бродіння. Зміни хімічного складу та реологічних властивостей тіста під 

час бродіння та вистоювання. Готовність тіста, показники, що характеризують 

ступінь готовності. Способи регулювання інтенсивності та направленості про-

цесів під час приготування тіста, його структурно-механічних властивостей. 

Традиційні та прогресивні способи приготування тіста, їх технологічна 

характеристика. Переваги та недоліки. Опари, закваски, заварки та інші напів-

фабрикати із пшеничного борошна, параметри та призначення при приготуван-

ні пшеничного тіста.  Заморожування тіста, тістових заготовок, особливості ор-

ганізації. 

Процес бродіння та визрівання тіста з житнього борошна. Мікрофлора 

житніх заквасок та тіста. Зміни біополімерів та низькомолекулярних сполук, 

реологічних характеристик напівфабрикатів під час бродіння, роль пентозанів. 

Приготування тіста на густих та рідких заквасках, їх біохімічні та технологічні 

особливості. Експресні технології приготування житнього тіста. Приготування 

тіста для заварного житнього хліба. 

Розробка тіста, випікання та зберігання хлібобулочних виробів. Форму-

вання та оцінка якості хлібобулочних виробів  

Мета і різноманітність операцій по розробці тіста. Поділ тіста на тістові 

заготовки. Округлення, попереднє вистоювання тістових заготовок, надання їм 

кінцевої форми. Остаточне вистоювання тістових заготовок. Процеси, які про-

тікають під час розробки тіста. 

Випікання хлібобулочних виробів. Процеси, які протікають в тістовій за-

готовці при випіканні: теплофізичні, фізико-хімічні, колоїдні, біохімічні та мік-

робіологічні. Зміни вуглеводів, білків, кислотності, вмісту спирту. Реакція ме-

ланоідиноутворення, її хімізм; фактори, що впливають на неї. Колір і аромат 

хліба. Параметри випікання. Відмінні особливості режимів випікання хлібобу-

лочних виробів із пшеничного та житнього борошна. 

Упікання. Фактори, що впливають на упікання. 

Остигання хлібобулочних виробів. Процеси теплообміну при охолоджен-

ні та зберіганні хліба, зміна маси хліба, усихання. Зміна якості хліба при його 

зберіганні. Існуючі гіпотези, що характеризують механізм черствіння. Методи 

визначення свіжості хліба. Способи гальмування черствіння хліба. Освіження 

хліба. Виробництво хліба тривалого зберігання.  

Зберігання, упакування, транспортування і оцінка якості готових виробів. 

Споживчі властивості хлібних виробів. Харчова цінність хлібобулочних виро-

бів. Показники безпечності хлібобулочних виробів. Методи визначення. Факто-

ри, що обумовлюють формування якості хлібобулочних виробів. Смак і аромат 

хліба,  речовини, що їх обумовлюють; накопичення смакових і ароматичних 

сполук на окремих стадіях технологічного процесу; фактори і способи інтенси-

фікації їх утворення і накопичування в хлібі. 
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Аналіз ринку та структура сучасного асортименту хлібобулочних виробів. 

Тенденції розвитку асортименту продукції хлібопекарської галузі. Характерис-

тика групового асортименту хлібобулочних виробів. Хліб із житнього і житньо-

пшеничного борошна. Хліб із пшеничного борошна. Булочні та здобні вироби. 

Бубличні та сухарні вироби. Національні види виробів. 

Дієтичні та лікувально-профілактичні вироби. Виробництво дієтичних, 

лікувально-профілактичних сортів хліба та виробів з радіопротекторними влас-

тивостями. Особливості технології та біологічної, харчової, енергетичної цін-

ності спеціальних видів хлібобулочних виробів.  

Використання нетрадиційних видів сировини у хлібопекарській промис-

ловості. Класифікація нетрадиційних видів сировини за цільовим призначен-

ням, природним походженням, впливом на технологічні та економічні показни-

ки виробництва.  

Дефекти хлібобулочних виробів, отримані в результаті переробки сиро-

вини з заниженими хлібопекарськими властивостями. Дефекти хлібобулочних 

виробів, отримані в результаті недотримання режимів технологічного процесу. 

Способи запобігання та усунення. 

Хвороби хлібобулочних виробів, методи діагностики і шляхи їх попере-

дження. Картопляна хвороба хліба. Пліснявіння хліба. Інші види мікробіологіч-

ного псування хліба. 

Покращання хлібопекарських властивостей борошна шляхом застосуван-

ня технологічних прийомів, спеціальних добавок – поліпшувачів, нових видів 

сировини. Механізм дії. 

Методи дослідження та моделювання об’єктів технології хлібопекарсько-

го виробництва. Аналіз технологічних процесів з позицій системного підходу. 

Методи математичного моделювання технологічних процесів та одержання ма-

тематичних моделей. Структурна, функціональна та параметрична схеми тех-

нологічних процесів. Основні поняття оптимізації технологічних процесів. Ви-

бір критеріїв оптимізації. Типи математичних моделей, що описують техноло-

гічні процеси. 

 

Література 

Основна: 1–19 

Додаткова: 20–44 

 

3.1.1.2.  Технологія макаронного  виробництва 

 

Загальні питання 

Макаронна промисловість України. Обсяги виробництва та споживання 

макаронних виробів у порівнянні з іншими країнами світу. Потужність мака-

ронних підприємств, ступінь концентрації промисловості. Сучасний технічний 

рівень підприємств. Основні напрямки науково-технічного прогресу в галузі. 

Сировина для виготовлення макаронних виробів 

Види і сорти борошна макаронного призначення. Стандарти на макаронне 

борошно, вимоги до показників якості. Основні показники якості зерна твердої 
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пшениці. Особливості використання у виробництві макаронних виробів хлібо-

пекарського борошна. 

Макаронні властивості борошна. Роль клейковини; крупність помелу, оп-

тимальні розміри частинок у борошні. Вплив цих властивостей на реологічні 

показники макаронного тіста і якість готових виробів. Колір борошна й здат-

ність його темніти під час перероблення. Вплив кольору борошна та його фер-

ментативного потемніння на якість готових виробів.  

Способи підвищення ефективності використання основної сировини. Пе-

рероблення борошна зі зниженими макаронними властивостями. 

Норма витрат сировини, вплив на неї технологічних факторів. Шляхи 

зниження технологічних витрат і витрат. 

Додаткова сировина макаронного виробництва. Традиційна додаткова си-

ровина, яку використовують для підвищення якості і харчової цінності мака-

ронних виробів. Яйця, заморожені яєчні продукти, яєчний порошок. Молочні 

продукти: сухе знежирене молоко, суха молочна сироватка. Показники якості, 

технологічні властивості та вплив на якість напівфабрикатів і готових виробів. 

Нетрадиційна сировина і харчові добавки. Молочний білок, ізоляти ро-

слинних білків. Борошно з насіння бобових культур, борошно із солоду бо-

бових. Овочеві, плодово-ягідні порошки й пюре. Вітамінні препарати. Пове-

рхнево-активні речовини, структуроутворюючі добавки, добавки – антиоксида-

нти. 

Хімічний склад основної та додаткової сировини, її вплив на харчову цін-

ність макаронних виробів. 

Приготування макаронного тіста 

Рецептура, особливості утворення макаронного тіста, фізико-хімічні про-

цеси при цьому. Типи замісів. Вплив параметрів тістоприготування і компонен-

тів борошна на структуру тіста. Структурно-механічні властивості макаронного 

тіста і фактори, які на них впливають. Механізм зміцнення структури тіста за-

вдяки інтенсивному замішуванню. 

Вакуумне оброблення тіста, його технологічне значення і вплив на якість 

готових виробів. Ферментативні процеси під час приготування макаронного ті-

ста, їх регулювання. 

Прогресивні режими замішування та вакуумного оброблення тіста. Прин-

цип замішування тіста на пресах "Поліматік". 

Вплив нетрадиційної сировини і харчових добавок на параметри приго-

тування тіста, його структуру та колоїдні процеси. 

Фізико-хімічні процеси під час формування та оброблення макаронних 

виробів 

Способи формування макаронних виробів та їх вплив на властивості на-

півфабрикатів і якість макаронних виробів. Технологічні параметри процесу 

формування. Високотемпературний режим формування. Деформаційні процеси 

під час формування виробів. Адгезія тіста. Тиск пресування та швидкість ви-

пресовування макаронних виробів, їх вплив на властивості напівфабрикатів та 

якість макаронних виробів. Механічна й теплова денатурація білків під час фо-

рмування. Течія макаронного тіста у формуючих каналах матриць. Епюри пре-
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сування тіста та вплив на них технологічних параметрів. Структурно-механічні 

властивості тіста та їх вплив на процес формування макаронних виробів. 

Операції під час оброблення сирих виробів. їх призначення. Обдування 

сирих макаронних виробів, раціональні режими. 

Способи різання та розкладання сирих макаронних виробів, їх вплив на 

якість макаронних виробів. 

Теоретичні основи та режими сушіння макаронних виробів 

Властивості макаронного тіста як колоїдно-капілярно-пористого тіла. Кі-

нетика сушіння макаронних виробів і вплив на неї властивостей тіста. Форми 

зв'язку вологи з компонентами тіста. Фактори, які впливають на форми зв'язку 

вологи з матеріалом. Тепломасообмінні та реологічні характеристики напівфаб-

рикатів та їх зміни під час сушіння. 

Методи дослідження форм зв'язку вологи з матеріалом, масообмінних і 

реологічних характеристик тіста. Процеси сорбції - десорбції води макарон-

ними виробами. Термогравіметричні методи дослідження. Режими сушіння ма-

каронних виробів: з постійною сушильною здатністю повітря, зі змінною су-

шильною здатністю; тристадійний режим сушіння. Сушіння з попереднім гіг-

ротермічним обробленням. Високотемпературні та надвисокотемпературні ре-

жими сушіння. Прогресивні способи сушіння макаронних виробів. 

Реалізація режимів сушіння на існуючих технологічних лініях. Вплив ре-

жиму сушіння на якість макаронних виробів. 

Стабілізація макаронних виробів, призначення операції. Способи реаліза-

ції в лініях різних конструкцій. 

Пакування та зберігання макаронних виробів 

Призначення пакування, вимоги до якості матеріалів для упаковки. Спо-

соби пакування та фасування в дрібну тару. Зовнішнє оформлення дрібних па-

кетів та коробок. Вимоги до пакувальних матеріалів. Проблема збільшення ви-

пуску фасованих виробів та напрями її реалізації. Сучасне обладнання для па-

кування макаронних виробів. 

Режими та умови зберігання, процеси, що відбуваються під час зберігання 

макаронних виробів. Заходи щодо запобігання псування макаронних виробів. 

Апаратурно-технологічні схеми виготовлення макаронних виробів. 

Якість готових виробів, її оцінка та шляхи підвищення 

Асортимент макаронних виробів. Напрями його вдосконалення. Показ-

ники якості виробів і вимоги до них у разі виготовлення з різних видів боро-

шна: макаронного з твердих пшениць, макаронного з м'яких високоскловид-них 

пшениць і хлібопекарського борошна. Комплексна оцінка якості макаронних 

виробів. 

Хімічний склад, харчова цінність макаронних виробів і способи її підви-

щення. 

 

Література 

Основна: 45-52 

Додаткова: 53-59 
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3.1.1.3. Технологія  кондитерського  виробництва 

 

Загальні питання 

Технічний прогрес та техніка виробництва кондитерських виробів. 

Раціональне харчування та напрями зміни асортименту кондитерських 

виробів. Кондитерські вироби звичайні, оздоровчої (функціональної) та дієтич-

ної спрямованості, лікувального призначення. Термінологія та міжнародне за-

конодавство стосовно функціональних продуктів. Дієтичні кондитерські виро-

би, які враховують вимоги нутріціології до харчування хворих на цукровий діа-

бет, целіакію, фенілкетонурію і т.інш. Вимоги до кондитерських виробів ліку-

вального призначення. 

Харчова, біологічна та енергетична цінність і методи їх розрахунку. При-

кладна кваліметрія та її використання в оцінюванні загальної якості кондитер-

ських виробів, харчової, біологічної та енергетичної цінності, глікемічності. Ба-

зовий зразок, коефіцієнт вагомості. Математичні методи визначення показників 

якості.  

Виробництво кондитерських виробів - велика технологічна система. Сис-

темний підхід під час аналізу та синтезу виробництва різних груп кондитерсь-

ких виробів. Клас і тип системи. Критерій ефективності дії великої технологіч-

ної системи як якість готової продукції, що відповідає вимогам ДСТУ до орга-

нолептичних, фізико-хімічних та мікробіологічних показників і показників вмі-

сту токсичних елементів. Математична модель оцінювання якості. 

Поділ великої технологічної системи на підсистеми. Кібернетичний під-

хід до аналізу дії окремих підсистем. Параметричні схеми. Вибір фактору оп-

тимізації. Аналіз підсистем на макро- та мікрорівнях. Операторні моделі техно-

логічних систем. 

Сировина кондитерського виробництва 

Цукри та цукрозамінники. Класифікація їх згідно з ФАО-ВООЗ. 

Фізико-хімічні властивості цукрів: сахарози, глюкози, фруктози, лактози, та- 

гатози, трегалози, лактулози та цукрозамінників: сорбітолу, ксилітолу, ерит- 

ритолу, лактитолу, ізомальтитолу, мальтитолу. Активність води, розчинність, 

гідратація, меланоїдиноутворення, температура склування, сорбція - десорб- 

ція, солодкість, теплота розчинення, толерантність. Закордонний і вітчизня- 

ний досвід використання цукрів та цукрозамінників у виробництві функціо- 

нальних і дієтичних кондитерських виробів. 

Цукрові кондитерські вироби та їх класифікація за станом цукрів і цук-

розамінників. 

Технологія карамелі 

Теоретичні основи утворення аморфної структури карамелі. Підвищення 

стійкості карамельної маси до кристалізації Антикристалізатори та їх вла-

стивості. 

Готування карамельного сиропу періодичним і безперервним способами. 

Фактор оптимізації готування карамельного сиропу, карамельної маси, їх об-

грунтування. Аналіз підсистем виробництва льодяникової карамелі та карамелі 

з різними начинками. Вибір та обґрунтування факторів оптимізації. 
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Зберігання карамелі. Фізико-хімічні зміни, які відбуваються під час збері-

гання. Способи збереження показників якості та можливість подовження термі-

нів зберігання. 

Виробництво цукерок 

Класифікація цукерок. Кінетика кристалізації сахарози у виробництві по-

мадних корпусів. Фактори, які впливають на дисперсність помадних мас. Ме-

ханізм помадоутворення. Коефіцієнт пересичення сахарози. Рекристалізація 

помадних мас у процесі темперування. 

Фруктово-ягідні, желейні, молочні, лікерні та горіхові корпуси цукерок. 

Структуроутворення в процесі формування. Системний підхід під час аналізу 

технології глазурованих і неглазурованих цукерок з різними корпусами. Факто-

ри оптимізації для окремих підсистем. Зберігання цукерок. Фізико-хімічні змі-

ни, які відбуваються під час зберігання. Заходи щодо подовження термінів збе-

рігання цукерок з різними корпусами. 

Технологія мармеладу 

Класифікація мармеладу. Традиційні та нетрадиційні драгле утворювачі. 

Міжнародна класифікація пектинових речовин та їх роль в утворення ма-

рмеладних драглів. Фізико-хімічні основи процесу драглеутворення марме-

ладних мас на пектині, агарі, каррагенані. Роль буферних солей у виробництві 

фруктово-ягідного і желейного мармеладу. Кінетика драглеутворення і сушіння 

мармеладу. Сорбційні та десорбційні властивості фруктово-ягідного та желей-

ного мармеладу, виготовлених на цукрах і цукрозамінниках. Зберігання марме-

ладу. Фізико-хімічні зміни, які відбуваються під час зберігання мармеладу.  

Технологія пастильних виробів (суфле, пастила, зефір) 

Теоретичні основи процесу ціноутворення. Традиційні та нетрадиційні 

піноутворювачі. Процеси піно- і драглеутворення у виробництві пастили, зефі-

ру, маршмелоу та їх відмінності, залежно від використання традиційних і не-

традиційних піно- і драглеутворювачів. Стійкість пін і стабілізуючий вплив по-

верхнево-активних речовин. Процес сушіння та тепломасообмінні процеси під 

час сушіння. Оптимальні параметри процесу сушіння. 

Технологія шоколаду 

Характеристика какао бобів. Ферментація какао бобів. Фізико-хімічні 

процеси, які відбуваються під час ферментації. Хімічний склад какао бобів і 

вплив окремих складових на якість шоколаду. 

Виробництво шоколаду: очищення та сортування какао бобів; термічне 

оброблення; отримання какао крупки; приготування какао тертого; одержання 

какао масла; приготування шоколадних мас; вальцювання шоколадних мас; ко-

ншування шоколадних мас; їх темперування; формування шоколаду; пакування 

та зберігання.  

Фізико-хімічні основи первинної переробки какао-бобів та горіхів. Су-

часні технології та обладнання виробництва какао тертого та какао-масла. 

Фізико-хімічні основи виробництва шоколадних та горіхових мас. Мате-

матичний опис технологічної частини виробництва шоколадних та горіхових 

мас. 
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Заходи щодо економії какао масла, аналіз складу розріджувачів та їх ви-

користання у виробництві шоколаду. Жирове та цукрове посивіння шоколаду 

та заходи щодо їх попередження. Способи подовження терміну зберігання шо-

коладу. 

Виробництво борошняних кондитерських виробів 

Груповий та внутрішньогруповий асортимент та характеристика борош-

няних кондитерських виробів. 

Класифікація борошняних кондитерських виробів згідно з реологічними 

характеристиками.  

Теоретичні основи утворення кондитерського тіста різної структури для 

борошняних виробів. 

Особливості способів формування тістових заготовок з урахуванням рео-

логічних властивостей тістових мас. 

Теоретичні основи процесів термооброблення тістових заготовок: випі-

кання, сушіння. Явище термовологопровідності. Оптимальні технологічні ре-

жими та їх обґрунтування за умови виробництва різних груп борошняних кон-

дитерських виробів. Способи інтенсифікації термічного оброблення борошня-

них виробів за рахунок використання інфрачервоного, високочастотного, мік-

рохвильового обігріву. 

Зберігання борошняних кондитерських виробів, фізико-хімічні, структур-

но-механічні, мікробіологічні зміни, які відбуваються під час зберігання. Нау-

кове обґрунтування можливості подовження термінів їх зберігання. 

Інноваційні технології кондитерських виробів 

Нові та нетрадиційні види сировини для кондитерського виробництва. 

Фукціонально-технологічні властивості сировини, їх біомодифікація. Інкапсу-

лювання.  

Нові технології кондитерських виробів на основі раціонального викорис-

тання традиційної і нетрадиційної сировини, прискорення технологічних про-

цесів, економії енергоносіїв. 

Сучасні пріоритети в розширенні асортименту кондитерських виробів. 

Кондитерські вироби спеціального призначення, їх класифікація, технологія, 

основні підходи при розробці та впровадженні. 

Інноваційні напрямки в технології карамелі, цукерок, пастило-

мармеладних виробів. Нові види сировини, сучасні способи технологічної об-

робки, обладнання. 

Новітні напрямки в технології шоколаду та шоколадних виробів. Ресурсо-

зберігаючі технології.  

Сучасні тенденції в технології борошняних кондитерських виробів. Нові 

види сировини, способи інтенсифікації технологічного процесу та заходи з еко-

номії енергоресурсів. 

 

Література 

Основна: 60-64 

Додаткова: 19, 24, 25, 34, 36, 39, 57 
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3.1.1.4. Технологія харчових концентратів 

 

Загальні питання 

Історія виникнення та розвитку виробництва харчових концентратів. За-

дачі харчоконцентратної галузі в харчуванні населення та спецконтингенту. 

Перспективи розвитку харчоконцентратного виробництва в ринкових умовах. 

Класифікація харчових концентратів. 

Харчові концентрати обідніх страв 

Наукові основи складання рецептур харчових концентратів. Порівняльна 

характеристика способів приготування концентратів обідніх страв, їх переваги 

та недоліки. Нові види продукції швидкого приготування. Вимоги до якості ха-

рчових концентратів, фізико-хімічні та органолептичні показники, методи їх 

визначення. 

Сировина. Класифікація сировини, фізико-хімічні показники якості. Осо-

бливості різних технологій підготовки сировини до виробництва. Гідротермічне 

оброблення круп. Особливості денатурації та перетворення білків. Зміни, що 

відбуваються з крохмалем. 

Вплив побудови круп та методів їх оброблення на якість харчових конце-

нтратів. Негативні процеси, що відбуваються при гідротермічному обробленні. 

Способи їх запобігання. Гідролітичне та окислювальне псування жирів. Теоре-

тичні основи приготування круп, які не потребують варіння. 

Декстринізація пшеничного борошна та манної крупи, особливості виро-

бництва. Біохімічні зміни, що відбуваються з компонентами сировини під час їх 

оброблення. 

Вимоги, що ставляться до сушених овочів, для виробництва харчових 

концентратів. Способи отримання варено-сушеного фаршу. Вимоги, що став-

ляться до м'яса, яке переробляють у фарш.  

Порівняльна характеристика двох способів одержання білкових гідроліза-

тів. Особливості протікання біохімічних, мікробіологічних та фізико-хімічних 

процесів. Виробництво бульйонної пасти та соєвого білкового збагачувача. 

Виробництво плодових екстрактів, сухих напівфабрикатів. Вимоги до си-

ровини, що застосовується при їх виробництві. Теоретичні основи виробництва 

плодових та ягідних соків. Застосовування ферментних препаратів у виробниц-

тві плодових екстрактів та сухих напівфабрикатів. Купажування екстрактів. 

Технологія виробництва сухих продуктів дитячого та дієтичного харчу-

вання 

Роль харчових концентратів в харчуванні дітей раннього віку. Класифіка-

ція та харчова цінність. Наукові основи складання рецептур для дітей різного 

віку. Особливості технологічних схем одержання зневоднених відварів круп, 

молочної основи, дієтичного борошна, плодових та овочевих порошків. Вимо-

ги, що ставляться до окремих стадій виробництва, обґрунтування параметрів. 

Шляхи поліпшення якості продуктів дитячого та дієтичного харчування. 

Виробництво вівсяних дієтичних продуктів 

Особливості вівсяних продуктів, їх хімічний склад та харчова цінність. 

Дві схеми виробництва толокна. Біохімічні та фізико-хімічні процеси, що від-
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буваються при гідротермічній обробці, томленні та плющенні вівса. Поліпшен-

ня засвоюваності вівсяних продуктів. Особливості виробництва вівсяних плас-

тівців “Геркулес”. 

Технологія виробництва сухих сніданків 

Класифікація сухих сніданків. Особливості приготування сухих сніданків 

з зерна, крупи, борошна. Вимоги, що ставляться до сировини. Наукові основи 

процесу екструзії. Складні процеси перетворення білкових та вуглеводних 

складових сировини під час оброблення. Застосування екструдерів різних конс-

трукцій і, залежно від цього, вимоги до параметрів оброблення та сировини. 

Перспективи використання екструзії для виробництва різних продуктів харчу-

вання. 

 

Технологія виробництва кави та кавових напоїв 

Хімічний склад кави, значення цього продукту. Біохімічні процеси, що 

відбуваються при її дозріванні. Вплив різних режимів обсмажування кави на 

формування смаку та аромату. Фізико-хімічні основи приготування екстракту з 

кави. Особливості виробництва розчинної кави. Вимоги, що ставляться до си-

ровини, для виробництва кави та кавових напоїв. Фізико-хімічні показники яко-

сті готової продукції. 

Виробництво продуктів з картоплі 

Асортимент та особливості продуктів перероблення картоплі. Хімічний 

склад клубнів, вимоги, що ставляться до картоплі при переробленні її на харчо-

ві продукти. Способи та особливості зберігання свіжої картоплі. Підготування 

картоплі до виробництва. Особливості різних способів її очищення, переваги та 

недоліки. Причини потемніння картоплі, біохімічні та хімічні процеси, що від-

буваються при цьому. Способи запобігання потемнінню. Особливості вилучен-

ня вологи з поверхні нарізаної картоплі та вплив цього процесу на вміст жиру в 

готовій продукції. Параметри та призначення процесів бланшування, пасеру-

вання, смаження. Теоретичні основи окислення жирів. 

Особливості одержання картопляної крупки, гранул, пластівців. Форми 

зв'язку вологи в картоплі. Виготовлення продуктів з картоплі (картопляні чіпси, 

крекери, заморожена картопля-напівфабрикат). Зміни, що відбуваються в кар-

топлі при її швидкому заморожуванні. Вимоги до якості продуктів з картоплі. 

 

Література 

Основна: 65-69 

Додаткова: 70-74 

 

 

3.1.2. Зразок екзаменаційного завдання зі спеціалізації "Технологія хлібо-

пекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів" 

 

1. Хвороби хлібобулочних виробів, методи діагностики і шляхи їх попе-

редження. Картопляна хвороба хліба. Пліснявіння хліба. Інші види мікробіоло-

гічного псування хліба. 
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2. Теоретичні основи утворення аморфної структури карамелі. Підвищен-

ня стійкості карамельної маси до кристалізації Антикристалізатори та їх вла-

стивості. 

3. Види і сорти борошна макаронного призначення. Стандарти на мака-

ронне борошно, вимоги до показників якості. Основні показники якості зерна 

твердої пшениці. Особливості використання у виробництві макаронних виробів 

хлібопекарського борошна. 

 

 

3.1.3. Список рекомендованої літератури зі спеціалізації "Технологія хлі-

бопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів" 
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5. Цыганова Т.Б. Технология хлебопекарного производства. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2001. – 427 с. 

6. Пащенко Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий. 
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овощесушильного производства / Под ред. Гуляева В. Н., Алимовой Т. Ж. – М.: 

Агропромиздат, 1986. – 206 с. 

66.  Рудавська Г.Б., Тищенко Є.В. Харчові концентрати: Підручник. – К.: 

Київ. нац торг.-екон. ун-т, 2001. – 320 с. 

67.  Справочник технолога пищеконцентратного и овощесушильного про-

изводства. Под ред. Гуляева В. Н. –М.: Легкая и пищ. пром-сть, 1984. –    488 с. 

68.  Бачурская Л. Д., Гуляев В. Н. Пищевые концентраты. –М.: Пищ. 

пром-сть, 1976. 

69.  Экспертиза пищевых концентратов: Учеб.-справ. пособие./ 

В.М. Поздняковский, И.Ю. Резниченко, А.М. Попов – Новосибирск: Сиб. унив. 

изд-во, 2004. – 226 с. 

70.  Крупяные концентраты, не требующие варки / под. ред. С.А. Генин. – 

М.: Пищ. пром-сть, 1975. – 168 с. 

71.  Термопластическая экструзия: научные основы, технология и обору-

дование / под. ред. А.Н. Богатырева. – М.: Ступень, 1994. – 196 с. 

72.  Кац З.А. Производство сушеных овощей, картофеля и фруктов. – М.: 

Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 216 с.  

73.  Производство картофелепродуктов: Справочник / Н.М. Маханов, А.М. 

Мазур, Р.Л. Ковганко и др. – М.: Агропромиздат, 1987. – 246 с. 

74. Экспертиза качества кофе натурального жареного и натурального 

растворимого / Елизарова Л.Г. Методическое руководство. МВШ.МР-005-2001. 

– М.: Автономная некоммерческая организация «Московская высшая школа 

экспертизы», 2001. – 38 с. 

Періодичні видання 

Журнали: 

Харчова наука і технологія; 
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Зернові продукти і комбікорми; 

Хлібопекарська і кондитерська промисловість України; 

Продукты  Ингредиенты; 

Зерно і хліб; 

Хлебопекарское и кондитерское дело; 

Харчова і переробна промисловість; 

Хлебопечение России; 

Кондитерское производство; 

Кондитерское и хлебопекарное производство; 

Хлебопродукты; 

Вопросы питания; 

Пищевая промышленность; 

Известия вузов, серия «Пищевая технология»; 

Food Science and Technology; 

Food Science and Technology International; 

Food Technology and Biotechnology 

Інтернет-ресурси 

http://www.yandex.ru/ 

http://www.rambler.ru/ 

www.book.sgg.ru 

www.ukrkonditer.kiev.ua 

 

3.2. Спеціалізація "Технологія зернових, бобових, круп'яних продуктів і 

комбікормів, олійних і луб'яних культур" 

 

3.2.1. Перелік питань вступного іспиту зі спеціалізації "Технологія зерно-

вих, бобових, круп'яних продуктів і комбікормів, олійних і луб'яних культур" 

 

3.2.1.1. Технологія післязбиральної обробки та зберігання зерна  
 

Теоретичні основи зберігання зерна 

Загальна характеристика зернових мас як об'єктів зберігання. Фізичні 

властивості зерна та їх значення в технології зберігання. Сорбційні властивості 

зерна. Види сорбції та їх роль при обробці та зберіганні зерна. 

Фізіологічні процеси, які відбуваються в зерні під час зберігання. Післяз-

биральне дозрівання зерна, його суть та значення для зберігання зерна та насін-

ня. Дихання зерна, вплив різних факторів на його інтенсивність. Мікрофлора 

зернової маси. 

Втрати маси і якості зерна при зберіганні. Самозігрівання зернових мас, 

його суть, види, шляхи запобігання і ліквідації. Шкідники зерна, заходи боро-

тьби з ними. Механічні втрати при переміщенні і зберіганні зерна. 

Основні способи зберігання зернових мас (в сухому, охолодженому стані, 

без доступу повітря). Активне вентилювання зерна, типи установок для актив-

ного вентилювання. 
 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.book.sgg.ru/
http://www.ukrkonditer.kiev.ua/
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Основні технологічні процеси післязбиральної обробки зерна 

Очищення зерна, признаки подільності зерна і домішок. Класифікація та 

основні характеристики зерноочисних машин, оцінка ефективності їх роботи. 

Технологічні схеми сито-повітряних сепараторів. Схеми ліній очищення зерна.  

Теорія сушіння вологих матеріалів. Зерно як об’єкт сушіння. Форми та 

енергія зв'язку вологи в матеріалах. Закономірності конвективного сушіння. 

Внутрішнє та зовнішнє тепловологоперенесення. Криві сушіння, криві швидко-

сті сушіння, температурні криві. Методи визначення тривалості сушіння. По-

няття про агент сушіння. І-d діаграма вологого повітря. Аналітичні методи роз-

рахунку сушильної камери (баланс сухої речовини, баланс вологи, баланс теп-

лоти). Графоаналітичний розрахунок процесу сушіння.  

Технологія сушіння зерна. Класифікація методів сушіння зерна. Характе-

ристика стану зернового шару при при сушінні. Прямотечійні та рециркуляцій-

ні способи сушіння, їх структурні схеми, переваги та недоліки. Комбіновані 

способи сушіння. Класифікація режимів сушіння. Режими сушіння продоволь-

чого, кормового, насіннєвого, дефектного зерна. Особливості сушіння зерна 

окремих культур. 

Техніка сушіння зерна. Вимоги до зерносушарок. Класифікація зерносу-

шарок. Шахтні прямотечійні зерносушарки. Колонкові та баштові сушарки.  

Рециркуляційні зерносушарки із нагріванням зерна у падаючому шарі.  Шахтні 

рециркуляційні зерносушарки із щільним малорухомим шаром. Технологічні 

схеми різних типів зерносушарок. Способи підвищення ефективності роботи 

зерносушарок різних типів. Контроль та регулювання процесу сушіння. Охоро-

на праці, техніка безпеки, протипожежні заходи. 
 

Організація та ведення післязбиральної обробки і зберігання зерна 

Основи технології  та організація післязбиральної обробки і зберігання 

зерна. Структура підприємств галузі, їх сучасний стан та перспективи розвитку. 

Основні функції та операції підприємств післязбиральної обробки та зберігання 

зерна. Принципи організації технологічного процесу на підприємствах. 

Принципові та структурні схеми технологічного процесу підприємств пе-

рвинної обробки та зберігання продовольчого і насіннєвого зерна колосових, 

бобових та олійних культур. Особливості принципових схем технологічних 

процесів виробничих дільниць хлібоприймальних підприємств, фермерських 

господарств, елеваторів та зернових перевантажувальних комплексів. 

Робочі схеми руху зерна і відходів, основні поняття та принципи їх побу-

дови. Особливості робочих схем руху зерна і відходів  виробничих дільниць 

ХПП, міні-елеваторів, елеваторів та зернових терміналів. 

Класифікація зерносховищ, вимоги до них, їх особливості. Переваги і не-

доліки зерносховищ окремих типів. Приймально-відпускні пристрої зерносхо-

вищ. 

Зернові склади та механізовані робочі башти. Типи зернових складів Ос-

новні конструктивні елементи складів. Механізовані робочі башти. 

Залізобетонні елеватори. Робочі споруди елеваторів: класифікація, особ-

ливості організації технологічного процесу за одно- та двохступеневою схема-
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ми. Силосні корпуси елеваторів: класифікація, переваги та недоліки кожного 

типу.  

Металеві зерносховища, їх конструктивні елементи. Переваги та недоліки 

металевих силосів. Компонування металевих силосів. Міні-елеватори. Металеві 

зерносховища за кордоном.  

Основні поняття і завдання оперативного розрахунку. Графічне зобра-

ження роботи бункерів. Внутрішня робота. Основні види та особливості. Зов-

нішня робота. Зведені графіки роботи зерносховищ, мета і завдання їх побудо-

ви. Основи розрахунків до побудови зведених графіків. Принципи розміщення 

обладнання і бункерів на зведеному графіку 

Управління технологічними процесами на підприємствах галузі післязби-

ральної обробки та зберігання зерна. 
 

Література 

Основна: – 1-11. 

Додаткова: – 12-29, 78-79. 

 

3.2.1.2  Технологія борошномельно-круп'яного виробництва 
 

Загальні питання 

Зернопереробна промисловість України, роль і значення у агропромисло-

вому комплексі. Завдання, плани та прогнози розвитку, основні напрямки нау-

ково-технічного прогресу для підвищення ефективності виробництва. Основні 

актуальні проблеми галузі та шляхи їх вирішення. 

Показники якості та анатомічна будова зерна. Основні відомості про зер-

но. Характеристика зерна для виробництва борошна та крупи. Види класифіка-

цій зерна пшениці. Анатомічна будова і хімічний склад зерна та їх вплив на ви-

хід і якість готової продукції. Стандарти на зерно. 

Технологічні властивості зерна. Класифікація технологічних властивос-

тей зерна пшениці і жита. Основні показники якості зерна: вологість, скловид-

ність, натура, розмелоздатність, клейковина та ін. Характеристика білково-

протеїназного та вуглеводно-амілазного комплексів зерна. Показники якості 

української пшениці. Характеристика зернових культур як об’єкта для вироб-

ництва крупи. Роль круп’яних продуктів в балансі харчування людини.  
 

Технологічні процеси очищення зернової маси від домішок та очищення 

поверхні зерна. Технологічні процеси підготовлення зерна до переробки. Тех-

нологічні процеси переробки зерна та якість готової продукції. 

Сепарування. Призначення, сутність та класифікація методів та способів 

сепарування; технологічне обладнання. Домішки в зерновій масі; поняття роз-

дільності зернової суміші. Параметрична схема процесу ситового сепарування 

та впливаючи фактори. Показники ефективності сепарування. 

Очищення поверхні зерна. Призначення та класифікація методів; техно-

логічне обладнання. Сухе очищення поверхні зерна; вологе очищення поверхні 

зерна. Параметрична схема процесу очищення поверхні зерна і впливаючи фак-

тори Показники ефективності очищення поверхні зерна. 
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Вологотеплова обробка зерна. Призначення ВТО; методи та режими ВТО; 

технологічне обладнання. Теоретичні основи процесу ВТО. Параметрична схе-

ма процесу ВТО і впливаючи фактори. Оцінка ефективності процесу; виробни-

чий ефект. 

Формування помельної партії. Завдання та заходи щодо здійснення. Змі-

шувальна цінність і показники якості помельної партії. Методи розрахунку по-

мельної партії. 

Здрібнення. Призначення процесу здрібнення; види та методи здрібнення; 

технологічне обладнання. Енергетична теорія процесу здрібнення. Параметри-

чна схема процесу здрібнення та впливаючи фактори. Показники ефективності 

сепарування. 

Сортування продуктів розмелу. Призначення процесу сортування; харак-

теристика сит, способи сортування та живлення сит; технологічне обладнання. 

Технологічні схеми сортування. Параметрична схема процесу і впливаючи фак-

тори. Показники ефективності сортування. 

Збагачення проміжних продуктів. Призначення процесу збагачення; ме-

тоди збагачення; технологічне обладнання; класифікація продуктів подрібнен-

ня. Технологічні схеми ситовіяльних машин. Параметрична схема процесу і 

впливаючи фактори. Показники ефективності сортування. 

Лущення. Призначення процесу лущення; методи лущення; технологічне 

обладнання. Технологічні схеми лущильних машин. Параметрична схема про-

цесу і впливаючи фактори. Показники ефективності лущення. 

Круповідділення. Призначення процесу круповідділення; способи крупо-

відділення; технологічне обладнання. Параметрична схема процесу і впливаю-

чи фактори. Показники ефективності калібрування. 

Асортимент та якість готової продукції борошномельних та круп’яних заво-

дів. Асортимент муки в Україні та зарубіжних країнах. Показники якості борошна 

та крупи. Цільове використання борошна. Асортимент круп’яних продуктів. 
 

Структура технологічних процесів на борошномельних заводах 

Основні технологічні операції очищення і підготовки зерна до сортових 

помелів. Вимоги до очищення і підготовки зерна до різних помелів. Структура і 

характеристика технологій очищення і підготовки зерна до сортових помелів. 

Особливості очищення і підготовки зерна до простих і макаронних помелів. 

Контроль побічних продуктів і відходів. 

Основні технологічні операції розмелу зерна. Загальні принципи побудо-

ви структури хлібопекарських помелів. Оббивний помел пшениці і жита. Обди-

рний помел жита. Двосортний 80-процентний помел жита. Особливості побу-

дови односортного 63-процентного помелу жита. Односортний 85-процентний 

помел пшениці. Сортовий помел пшениці на комплектному обладнанні. Струк-

тура етапів, характеристика і режим систем. Особливості виробництва мака-

ронної муки і її якість. Сортовий помел пшениці на восьмивальцьових верста-

тах. Особливості і варіанти побудування структури технологічних процесів на 

млинах малої потужності. Структура, технічна характеристика і режими систем 

для різних помелів. 
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Контроль технологічних процесів виробництва муки. Основні завдання і 

види контролю. Технохімічний контроль і оперативно-технологічний контролі. 

Баланс сортового помелу. Види балансів. Правила зняття балансу діючого мли-

нзаводу і складання балансу заводу, що проектується. 

Управління технологічними процесами виробництва муки. Основні за-

вдання управління. Управління технологічними процесами очистки зерна від 

домішок, підготовки зерна до помелу, розмелом, сортуванням і збагаченням зе-

рнових продуктів. Управління виходом і якістю різних сортів муки. 
 

Структура технологічних процесів на круп'яних заводах 

Задачі очистки і підготовки зерна в зерноочисному відділенні круп’яного 

заводу. Попередня очистка і сушіння зерна. Принципова технологічна схема пі-

дготовки зерна на круп’яному заводі.  

Виробництво круп з зерна проса, рису, гречки, вівса, ячменю, гороху, 

пшениці, кукурудзи (організація процесу лущення, сортування продуктів лу-

щення, шліфування ядра, полірування, контролю крупи і побічних продуктів). 

Виробництво круп підвищеної харчової цінності. Виробництво різних видів 

круп по взаємозамінних схемах. Структура, технічна характеристика і режими 

процесів лущення, шліфування, полірування. 

Контроль технологічних процесів виробництва крупи. Порядок розрахун-

ку виходу готової продукції. Правила зняття балансу діючого крупозаводу і 

складання балансу заводу, що проектується. 
 

Література 

Основна: – 30-40 

Додаткова: – 41-53, 78-79 

 

3.2.1.3. Технологія виробництва комбікормів 
 

Загальні питання 

Роль комбікормів у сучасному птахівництві, тваринництві і рибництві. 

Призначення і зоотехнічна ефективність комбікормів. Транспортування та за-

соби згодовування комбікормів. Історія розвитку комбікормової промисловості. 

Сучасний стан та тенденції ринку виробництва комбікормів. Гуманітарні про-

блеми виробництва комбікормів. 
 

Оцінка поживної цінності і фізичних властивостей кормових засобів і 

комбікормів 

Оцінка кормової цінності сировини і комбікормів. Оцінка фізичних влас-

тивостей кормових засобів і комбікормів. Зовнішній вигляд, колір і запах. Кру-

пність частинок. Масова частка вологи. Кислотність. Кут природного укосу. 

Насипна густина. Вміст металомагнітних домішок. Визначення розмірів і щіль-

ності гранул. Визначення водостійкості гранул. 
 

Характеристика комбікормової продукції 

Асортимент комбікормової продукції. Класифікація за призначенням: по-

внораціонні комбікорми, комбікорми-концентрати, кормові суміші. Класифіка-
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ція за видами, віком і призначенням тварин: комбікорми-стартери, комбікорми-

гроуери, комбікорми-фінішери, комбікорми для великої рогатої худоби, свиней, 

птиці, риби, хутрових звірів, домашніх тварин та ін., комбікорми для племінних 

тварин, комбікорми для тваринницьких комплексів та ін. Класифікація за фізи-

чним станом і виглядом: тверді і рідкі. Вимоги до якості комбікормової проду-

кції. Рецепти комбікормової продукції. Порядок розрахунку рецептів комбікор-

мів. Програми годівля сільськогосподарських тварин і птиці. 
 

Характеристика сировини для виробництва комбікормової продукції 

Класифікація кормових засобів для виробництва комбікормової продук-

ції. Сировина рослинного походження. Злакові та бобові культури. Побічні ко-

рмові продукти маслоекстракційних і зернопереробних виробництв: макухи і 

шроти олійних культур, зернові відходи, висівки пшеничні, мучки кормові за-

родок пшеничний, лузга плівчастих культур. Побічні кормові продукти крох-

мале-патокових виробництв: сухі кукурудзяні корми, корм пшеничний сухий, 

гідрол солений. Побічні продукти пивоварного і спиртового виробництв: соло-

дові паростки, пивна дробина, суха барда. Побічні продукти цукрової промис-

ловості: жом буряковий сухий, меляса бурякова. Каротиновмісна сировина: му-

ка трав’яна, мука з деревинної зелені, мука хвойна. Побічні продукти перероб-

ки тваринної сировини: мука м'ясо-кісткова, м’ясна, кров’яна, кісткова, мука з 

кератино- і колагеновмісної сировини, жир тваринний кормовий, молоко сухе 

знежирене, сироватка молочна суха. Побічні продукти переробки риби, молюс-

ків і морських тварин: мука рибна, мука крилева, китова. Сировина мінерально-

го походження: макро- і мікроелементи. Продукти мікробіологічних і біохіміч-

них виробництв: дріжджі кормові, кормові препарати амінокислот, вітаміни, 

ферментні препарати та ін. 
 

Організація виробництва комбікормів 

Принципи організації комбікормів. Принципи організації технологічного 

процесу виробництва комбікормів. Класифікація технологій виробництва роз-

сипних і формованих комбікормів за принципом утворення кінцевої суміші 

компонентів комбікормів: технології І-го, ІІ-го, ІІІ-го і ІУ-го покоління. Харак-

теристика комбікормових заводів.  
 

Технологічні процеси комбікормових виробництв 

Призначення та оцінка ефективності технологічних процесів виробництва 

комбікормів. Технологічний процес сепарування. Технологічний процес лу-

щення зерна плівчастих культур. Технологічний процес подрібнення. Техноло-

гічні процеси дозування та змішування компонентів комбікормів. Технологічні 

процеси теплової обробки зерна і комбікормів: сухе нагрівання повітрям, підс-

мажування, мікронізація, волого-теплова обробка, флакування, подвійне грану-

лювання, екструдування та експандування зерна і комбікормів. Технологічний 

процес гранулювання комбікормів. 
 

Технологія приймання, розміщення та зберігання сировини для виробни-

цтва комбікормової продукції 
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Технологія приймання та розміщення сипкої сировини. Технологія прий-

мання, обробки та розміщення затареної сипкої сировини. Технологія прийман-

ня та розміщення рідкої сировини. Особливості технології зберігання сировини 

на комбікормових заводах. Особливості зберігання зерна. Особливості збері-

гання мучнистої сировини, шротів олійних культур і мучнистої сировини, побі-

чних продуктів харчових виробництв, трав’яної муки, мінеральної сировини, 

препаратів біологічно активних речовин і преміксів.  
 

Технологія підготовки сировини для виробництва комбікормів 

Технологія очищення зернової сировини при виробництві комбікормів. 

Технологія лущення зерна плівчастих зернових культур. Технологія теплової 

обробки зерна: технологія підсмажування зерна, технологія мікронізації зерна, 

технологія обробки зерна методом подвійного гранулювання, технологія екст-

рудуваня зерна, технологія волого-теплової обробки зерна з подальшим плю-

щенням. Технологія подрібнення зернової, кускової та гранульованої сировини: 

роздільне подрібнення зернової сировини, подрібнення попередніх сумішей зе-

рнової, кускової та гранульованої сировини, двоступеневе подрібнення сирови-

ни, порціонне подрібнення зернової та іншої сировини. Технологічні прийоми 

забирання продуктів подрібнення з-під машин для подрібнення. Технологія під-

готовки не зернової сировини: технологія підготовки мучнистої сировини і роз-

сипної трав’яної муки, технологія підготовки шротів олійних культур, техноло-

гія підготовки кормових продуктів харчових виробництв, технологія підготовки 

пресованої та кускової сировини, технологія підготовки солі кухонної, техноло-

гія підготовки кормової крейди та іншої сировини мінерального походження, 

технологія підготовки попередніх сумішей важкосипкої сировини, технологія 

підготовки рідких видів сировини. 
 

Технології виробництва комбікормів, білково-вітамінних добавок і преміксів 

Технологія дозування та змішування компонентів комбікормів: об’ємне 

дозування та змішування компонентів комбікормів, багатокомпонентне вагове 

дозування та змішування компонентів комбікормів, безперервне дозування та 

змішування. Технологія пресування розсипних комбікормів: технологія грану-

лювання розсипних комбікормів, технологія мікрокапсулювання комбікормів, 

технологія експандування комбікормів, технологія кондиціонування комбікор-

мів. Технологія введення рідких компонентів до складу комбікормів. Техноло-

гія виробництва повнораціонних комбікормів. Технологія виробництва комбі-

кормів вирівняного гранулометричного складу. Технологія виробництва повно-

раціонних комбікормів на основі білково-вітамінних добавок. Технологія виро-

бництва преміксів.  
 

Література 

Основна: 54-64 

Додаткова: 65-77, 78-79 
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3.2.1.4.  Первинна обробка і зберігання луб’яних культур  
 

Загальні відомості про луб’яні культури, способи їх первинної обробки, 

заготівля і зберігання сировини, підготовка і приготування трести, сушіння во-

локнистих матеріалів. Сутність процесів при механічній обробці лубоволокнис-

тої сировини, обладнання для виробництва волокна і лубу, процесів куделепри-

готування. 

Морфологічна будова стебел лубоволокнистих рослин. Будова стебла лу-

боволокнистих рослин. Особливості будови стебел різних лубоволокнистих ро-

слин. Будова волокнистої тканини луб’яної рослини. Особливості будови сте-

бел, що впливають на процес їх обробки. 

Способи первинної обробки луб’яних волокон. Розвиток техніки первин-

ної обробки луб’яних волокон. Сучасні способи первинної обробки луб’яних 

волокон. Оцінка лубоволокнистих матеріалів. Принцип оцінки. Оцінка стебло-

вих матеріалів. Оцінка волокна. 

Заготівля і зберігання сировини. Відносини заводу з постачальниками си-

ровини. Сировинний двір заводу. Організація приймання і укладання сировини. 

Зберігання і транспортування сировини. Підготовка стебел до обробки. Вироб-

ниче сортування. Пресування стебел. 

Приготування трести та облагороджування лубу. Способи біологічної та 

хімічної обробки лубоволокнистої сировини. Сутність процесу мочіння. Пара-

метри процесу мочіння. Способи прискорення процесу мочіння. Теплове мо-

чіння. Холодноводне мочіння. Розстил (росяне мочіння). Способи хімічної об-

робки стебел і лубу. Очищення стічних вод. 

Віджимання та промивання матеріалів. Параметри процесів віджимання 

та промивання. Сушіння мокрих матеріалів. Форми та енергія зв’язку вологи в 

матеріалах. Поняття про статику, кінетику та динаміку сушіння. Способи та 

режими сушіння. Устрій сушарок. 

Сутність процесів при механічній обробці лубоволокнистої сировини. 

Вимоги до процесів руйнування стебел і розділення волокна та деревини. Про-

цес плющення. Процес м’яття. Процес тіпання. 

Виробництво довгого волокна. Виробництво довгого волокна льону та 

конопель. Виробництво довгого волокна кенафу. Виробництво короткого воло-

кна. Характеристика сировини для одержання короткого волокна. Процес тря-

сіння. Процес м’яття. Процес тіпання. 

Виробництво лубу. Одержання довгого та короткого лубу. Одержання 

лубу у вигляді стрічки. Виробництво лубу кенафу. 

Інноваційні технології поглибленої переробки стебел льону та конопель з 

метою одержання целюлозовмісних виробів. 
 

Література 

Основна: 80-97 

Додаткова: 78-79 
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3.2.2. Зразок екзаменаційного завдання зі спеціалізації «Технологія зерно-

вих, бобових, круп'яних продуктів і комбікормів, олійних і луб'яних культур» 

 

1. Класифікація зерносушарок та їх технологічні схеми. Способи підви-

щення ефективності роботи зерносушарок різних типів. 

2. Структура драного процесу сортового помелу на комплектному 

обладнанні. Технічна характеристика і режими систем. Показники якості 

сортового борошна. 

3. Технологія дозування та змішування компонентів комбікормів: об’ємне 

дозування та змішування компонентів комбікормів, багатокомпонентне вагове 

дозування та змішування компонентів комбікормів, безперервне дозування та 

змішування. Оцінка ефективності технологічних процесів дозування та змішу-

вання. 

3.2.3. Список рекомендованої літератури зі спеціалізації «Технологія зер-

нових, бобових, круп'яних продуктів і комбікормів, олійних і луб'яних культур» 

 

3.2.3.1. Технологія післязбиральної обробки та зберігання зерна 

1. Вобликов, Е.М. Зернохранилища и технологии элеваторной про-

мышленности: Учебное пособие. – СПб.: Изд. «Лань», 2005. – 208 с. 

2. Вобликов, Е.М. Технология элеваторной промышленности. – Ростов 

н/Д.: Изд. Центр. «МарТ», 2001. – 192 с. 

3. Жидко, В.И. Зерносушение и зерносушилки / В.И. Жидко, В.А. Резчи-

ков, В.С. Уколов. – М.: Колос, 1982. – 239 с. 

4. Інструкція по сушінню продовольчого, кормового зерна, насіння 

олійних культур та експлуатації зерносушарок. – Одеса-Київ, 1997. – 72 с. 

5.  Малин, Н.И. Технология хранения зерна. – М.: КолосС, 2005. – 280 с. 

6. Малин, Н.И. Энергосберегающая сушка зерна. – М.: КолосС, 2004. – 240 с. 

7. Платонов, П.Н. Элеваторы и склады / П.Н. Платонов, С.П. Пунков, 

В.Б. Фасман. – М.: Агропромиздат, 1987. – 320 с. 

8.  Послеуборочная обработка и хранение зерна./ Е.М. Вобликов, В.А. 

Буханцов, Б.К. Маратов, А.С. Прокопец. – Ростов н/Д.: Изд. Центр. «МарТ», 

2001. – 240 с. 

9. Станкевич, Г.М. Сушіння зерна: Підручник / Г.М. Станкевич, Т.В. 

Страхова, В.І Атаназевич. – К.: Либідь, 1997. – 352 с. 

10. Трисвятский, Л.А. Хранение зерна.– М.: Колос, 1975.– 399 с. 

11. Трисвятский, Л.А. Хранение и технология сельскохозяйственных про-

дуктов /Л.А. Трисвятский, Б.В. Лесик, В.Н. Курдина. – М.: Колос, 1991. – 415 с. 

12. Атаназевич, В.И. Сушка зерна. – М.: Агропромиздат, 1989. – 240 с. 

13. Боуманс, Г. Эффективная обработка и хранение зерна. Перевод с анг-

лийского.– М.: ВО Агропромиздат, 1991.– 606 с. 

14. Бриль, М.С. Основы стандартизации, контроль и управление качест-

вом продукции / М.С. Бриль, Э.И. Накул. – К.: Вища школа, 1980.– 270с. 

15. Влага в зерне / А.С. Гинзбург, В.Н. Дубровский, Е.Д. Казаков и др. – 

М.: Колос, 1969. – 224 с. 
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16. Гинзбург, А.С.  Основы теории и техники сушки пищевых продуктов. 

– М.: Пищевая промышленность, 1973. –528 с. 

17.  Данильчук, П.В.  Довідник по зберіганню зерна. – К.: Урожай, 1989. – 96 с. 

18.  Данильчук, П.В. Оценка качества зерна в хозяйствах и на хлебоприе-
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25. Мишустин, Е.Н. Микробы и зерно / Е.Н. Мишустин, Л.А. Трисвятс-
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28. Трисвятский, Л.А. Технология приема, обработки, хранения зерна и 
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3.2.3.2. Технологія борошномельно-круп'яного виробництва 

30. Бутковский, В.А. Современная техника и технология производства 

муки [Текст] / В.А. Бутковский, Л.С. Галкина, Г.Е. Птушкина.  – М.: ДеЛи 

принт, 2006. – 319 с. 

31. Бутковский, В.А. Технологии зерноперерабатывающих производств 

[Текст] / В.А. Бутковский, А.И. Мерко, Е.М. Мельников. – М.:  Интерграф сер-

вис, 1999. – 472 с. 

32. Демский, А.Б. Комплектные зерноперерабатывающие установки ма-

лой мощности [Текст] / А.Б. Демский. – М.:ДеЛи принт, 2004. – 264с.  

33. Егоров, Г.А. Технология муки. Практический курс  [Текст] / Г.А. Его-

ров. – М.:ДеЛи принт, 2007. 

34. Козьмина, Н.П. Зерноведение. [Текст] / Н.П. Козьмина, В.А. Гунькин, 

Г.М. Сусленок. – М.: Колос, 2006. – 464 с. 

35. Мерко, І.Т. Технології мукомельного і круп’яного виробництва  

[Текст] / І.Т. Мерко. – О.: Друкарський дім, 2010. – 472 с. 

36. Мерко, І.Т. Наукові основи і технологія переробки зерна [Текст] / І.Т. 

Мерко, В.О. Моргун. – О.: Друк, 2001. – 348 с. 
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Пищевая промышленность 
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Зернові продукти і комбікорми  

Зерно і хліб  

Известия вузов, серия «Пищевая технология» 

Корми і факти  

Комбикорма  

Кондитерское производство 
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Вісник Хмельницького національного університету 
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http://www.allaboutfeed.net/
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94. Чурсіна, Л.А. Наукові основи комплексної переробки стебел та насін-
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3.3. Спеціалізація "Технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з 

гідробіонтів" 

 

3.3.1. Технології м’ясних продуктів 

 

3.3.1.1. Загальні питання 
 

Поняття про технологію м’яса як науку. Сучасний стан м’ясної промисло-

вості та перспективи розвитку. Сировинна зона. Асортимент м’ясної продукції. 

Обсяги виробництва основних груп м’ясних продуктів. Типи м’ясних підпри-

ємств. Напрямки розвитку м'ясної промисловості. Основні завдання технології 

м'яса і м’ясних продуктів. 

 

3.3.1.2. Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса 
 

Характеристика м’яса як об’єкту технології. Стан сировинної бази 

м’ясопереробної галузі України. Класифікація тканин м’яса. Загальна характе-

ристика хімічного складу і харчової цінності м’яса свійських тварин і птиці. 

Показники якості м’яса та фактори, що на них впливають. 

Будова, склад і властивості м’язової тканини свійських тварин і птиці. 

Морфологічна будова м’язової тканини. Хімічний склад м’язової ткани-

ни. Класифікація, будова і властивості білків м’язової тканини. Харчова та 

промислова цінність м’язової тканини. 

Будова, склад і властивості сполучної тканини м’яса свійських тварин і 

птиці. Фізико-хімічні властивості білків м’яса. 

Різновидності сполучної тканини. Особливості будови і властивості вла-

сне сполучної тканини. Будова і властивості білків сполучної тканини. Харчо-

ва та промислова цінність сполучної тканини. Водозв’язуюча здатність м’яса. 

Форми зв’язку вологи у м’ясі. Структурно-механічні властивості м’яса. 

Будова, склад і властивості кісткової та хрящової тканин м’яса свійських 

тварин і птиці. 

Будова кісткової тканини, класифікація кісток. Хімічний склад кісткової 

тканини і його залежність від природних факторів. Харчова і промислова цін-

ність кісток. Особливості будови, складу і властивостей хрящової тканини. 

Будова, склад і властивості жирової тканини свійських тварин і птиці. 

Морфологічний будова жирової тканини. Хімічний склад жирової тка-

нини. Властивості жирів. Харчова і промислова цінність жирової тканини.  

Склад і властивості крові свійських тварин і птиці  Морфологічний 

склад крові. Хімічний склад крові і її фракцій. Властивості крові. Харчова і 

промислова цінність крові. 

Автоліз м’яса. Поняття про автоліз м’яса. Причини автолітичних змін 

м’яса, характеристика стадій автолізу м’яса. Властивості м’яса з відхиленням 

від нормального перебігу автолізу. Мікробне псування м’яса. 

Методи прискорення дозрівання м’яса. Технологічне значення дозріван-

ня м’яса. Класифікація методів дозрівання м’яса, їх переваги та  недоліки. 
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3.3.1.3. Науково-практичні основи переробки м’яса і виробництва 

м’ясних продуктів 

 

3.3.1.3.1. Технології первинної переробки худоби і продуктів забою тва-

рин. 

 

Способи транспортування тварин. Транспортні засоби і вимоги до них. 

Приймання тварин на м’ясні підприємства за різними системами. Шляхи зни-

ження втрат в процесі транспортування. Організація приймання худоби на 

м’ясних підприємствах. Приймання худоби за живою масою і вгодованістю та 

за кількість і якість м’яса. Передзабійне утримання тварин. Вплив статі, віку, 

вгодованості тварин на тканинний склад м’яса. 

Форми зв’язку вологи в м’ясі, вологозв’язувальна здатність м’яса, поняття 

активності води. 

Зміни властивостей м’яса в процесі автолізу. Специфіка автолізу в м’ясі з 

ознаками PSE і DFD. 

Забій та первинна переробка великої рогатої худоби. Оглушення тварин 

електричним струмом, механічне оглушення. Забій і знекровлення. Забілуван-

ня і механічне знімання шкури. Видалення внутрішніх органів. Розпилювання, 

зачищення і оцінювання якості туш. 

Забій та первинна переробка свиней. Оглушення свиней електричним 

струмом, газовою сумішшю. Забій і знекровлення. Оброблення свинячих туш 

у шкурі. Оброблення свинячих туш методом крупонування. Оброблення сви-

нячих туш з повним зніманням шкури. 

Забій та первинна переробка дрібної рогатої худоби. Забій і знекровлення. 

Забілування і механічне знімання шкури. Нутрування, зачищення. Оцінювання 

якості туш. 

Обробка харчових субпродуктів. Склад і харчова цінність субпродуктів. 

Розподіл субпродуктів за харчовою цінністю і морфологічною будовою. Об-

роблення м’ясо-кісткових, м’якушевих, слизових та шерстних субпродуктів. 

Організація оброблення субпродуктів на потоково-механізованих лініях.  

Збирання та консервування ендокринно-ферментної сировини та органоп-

репаратів. Загальна характеристика сировини для виробництва органопрепа-

ратів. Збирання та первинна переробка ендокринно-ферментної сировини. 

Консервування та транспортування сировини. 

Переробка крові забійних тварин. Напрями використання крові. Хімічний 

склад і властивості крові. Механізм зсідання крові Первинна обробка крові: 

дефібринування, стабілізація, сепарування. Консервування крові. Сушіння 

крові. Типи сушарок. 

Обробка кишок. Поняття кишкового комплекту. Класифікація кишок та їх 

хімічний склад. Промислове використання кишок. Оброблення кишок на по-

токово-механізованих лініях. 

Виробництво харчових топлених жирів. Класифікація харчової жиро си-

ровини. Хімічний склад і властивості жирів. Основні способи перероблення 
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жиро сировини. Виробництво жиро-білкової емульсії. Очищення жиру. Обро-

блення шквари. Окислювальні зміни і гідроліз жиру. 

Оброблення шкуро-хутрової сировини. Хімічний склад і будова шкур. 

Топографія шкур. Контурування шкур. Фізичні методи консервування шкур. 

Хімічні методи консервування. Кінетика соління. Технологія консервування 

шкур. Потоково-механізовані лінії консервування шкур. Вади шкур, що вини-

кають при консервуванні і зберіганні. Оброблення волосу та щетини. 

Виробництво кормової продукції і технічного жиру. Асортимент харчової 

продукції. Види, номенклатура сировини. Вимоги стандарту до сухих тварин-

них кормів. Ветеринарно-санітарні вимоги до виробництва білкових кормів та 

технічного жиру. Технологія кормового борошна на установках періодичної й 

безперервної дії. Упакування, зберігання готової продукції. 

Переробка курячих яєць і виробництво яйцепродуктів. Будова, склад та 

властивості яєць. Вади яєць. Зберігання яєць і зміни, що відбуваються при 

зберіганні. Виробництво меланжу. Вимоги стандарту до готової продукції.  

Виробництво сухих яєчних продуктів. Упакування, зберігання яйцепродуктів. 

Холодильна обробка і зберігання м’яса та м’ясопродуктів. Охолодження і 

підморожування. Способи, технологія і техніка охолодження. Зберігання охо-

лодженого м’яса і м’ясопродуктів. Заморожування, зміни м’яса при заморожу-

ванні. Зберігання замороженого м’яса. Розморожування м’яса і 

м’ясопродуктів. 

 

3.3.1.3.2. Технології виготовлення м'ясних і м'ясомістких продуктів. 

 

Сучасний асортимент м’ясопереробної галузі згідно нормативних докуме-

нтів. Показники безпеки м’ясних продуктів згідно НД. Товарні показники і тех-

нологічні характеристики м’яса. Види основної м’ясної сировини. Класифікація 

м’ясної сировини за термічним станом. Традиційні схеми знежилування і сор-

тування м’яса. Європейська схема сортування м’яса. Основні види не м’ясної 

сировини в ковбасному виробництві.  

Якісні характеристики основних груп м'ясної і не м'ясної сировини. Фізич-

ні, електро-фізичні і структурно-механічні властивості властивості м’ясної си-

ровини. Хімічний склад і біологічна цінність м’яса,  субпродуктів, м’яса птиці, 

харчової крові. Характеристики ММО і МПМО. Зв’язок функціонально-

технологічних, структурно-механічних властивостей м’яса з автолітичними 

процессами в м’ясі (PSE, DFD, NORM). Хімічний склад основних групп не 

м’ясної сировини. Яєчні та молочні продукти як сировина для м’ясопереробної 

галузі. Білковмісні рослинні наповнювачі, їх класифікація. 

Функціонально-технологічні властивості властивості м’ясної сировини та 

основні групи харчових добавок. Поняття про Аw, ВУЗ, ЖУЗ, ВЗЗ, СВ, гелеут-

ворення. Поняття про харчові добавки. Класифікація основних груп харчових 

добавок для ковбасного виробництва. Харчові полісахариди. Барвники і стабі-

лізатори кольору. Консерванти та антиоксиданти. Смакові речовини та арома-

тизатори. Моделювання композиційних сумішей. Емульгуючі солі та регулято-

ри кислотності. Класифкація харчових фосфатів. 
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Типи ковбасних оболонок і пакувальних матеріалів для ковбасного вироб-

ництва. Види натуральних і штучних оболонок. Целюлозні та фіброузні оболо-

нки. Колагенові оболонки та пакувальні плівки. Пластикові оболонки. Способи 

«активного пакування». 

Технології виробництва ковбасних виробів вареної групи. Алгоритм ви-

робництва ковбасних виробів. Методи підготовки основної м’ясної сировини. 

Способи соління м’яса. Методи підготовки основної не м’ясної сировини. По-

няття про рецептуру. Узагальнена технологічна схема виробництв варених ко-

вбас, сосисок та сардельок. Особливості виконання технологічних процесів 

складання фаршу і термічного оброблення варених ковбас традиційного і не-

традиційного асортименту. Вимоги стандарту до якості ковбас вареної групи і 

ковбас з м’яса птиці. Технологія виробництва фаршированих ковбас. Техноло-

гія виробництва м’ясних хлібів. Виготовлення білкових стабілізаторів та ему-

льсій на основі тваринних та рослинних білків. Особливості використання бі-

лкових препаратів тваринного і рослинного походження у виробництві 

м’ясних продуктів. Вплив технологічного обладнання на якість м’ясних ему-

льсій 

Виробництво напівкопчених, варено-копчених, копчено-запечених і сма-

жених ковбас. Поняття про копчення, сушіння, коптильні препарати. Механізм 

копчення. Вимоги до сировина для ковбас даної групи. Особливості технології 

виробництва напівкопчених ковбас традиційного і нетрадиційного ассортимен-

ту. Технології варенокопчених і копчено-запечених ковбас. Вимоги норматив-

них документів щодо ковбасних виробів традиційного і нетрадиційного ассор-

тименту. Особливості складу і стану емульсій з грубо подрібненої сировини. 

Фактори що формують властивості м’ясних емульсій при грубому подрібненні. 

Особливості технологій приготування емульсій в кутері та мішалці. 

Виробництво сирокопчених і сиров’ялених ковбас. Асортимент, класифі-

кація і вимоги згідно міжнародних і національних стандартів. Вимоги до си-

ровини. Особливості процесів сушіння. Хімізм і технологія процесів утворен-

ня структури, аромату, смаку. Умови і терміни зберігання. Технологія сироко-

пчених і сиров’ялених ковбас з використанням традиційних схем виробницт-

ва. Особливості виробництва сирокопчених і сиров’ялених ковбас з викорис-

танням стартових культур і ГДЛ. Технологія сирокопчені ковбаси з мазеподі-

бною консистенцією. Комбіновані схеми виробництва сирокопчених і си-

ров’ялених ковбас з використанням кліматичних камер. Виробництво сироко-

пчених і сиров’ялених ковбас без оболонки і мікс-салямі. 

Біохімічні зміни в м’ясі і м’ясопродуктах підчас проходження мікробіоло-

гічних процесів. Осіменіння м’яса і м’ясопродуктів мікроорганізмами. Перетво-

рення білків під впливом ферментних систем мікроорганізмів. Перетворення лі-

підів і вуглеводів під впливом мікроорганізмів. Фактори, які впливають на біо-

хімічні зміни підчас проведення мікробіологічних процесів. 

Науково-практичні принципи ферментації і сушіння м’ясних продуктів. 

Ферменти і ферментні препарати, які використовуються в м’ясопереробній га-

лузі. Вплив ферментації і сушіння на органолептичні характеристики м’ясних 
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продуктів. Вплив ферментації і сушіння на мікробіологічну стабільність 

м’ясних продуктів 

Технології ковбас з використанням субпродуктів та крові. Технологія лі-

верних, кров’яних, паштетних ковбас, паштетів м'ясних і м'ясомістких. Техно-

логія салтисонів і холодців. Нормативні вимоги щодо їх показників якості, 

умов зберіганні і реалізації. Особливості виробництва м'ясних і мясомістких 

ковбасних виробів для дітей різних вікових груп. 

Науково-практичні принципи розроблення рецептури м’ясних продуктів. 

Науково-практичні принципи розроблення рецептури м'ясомістких продуктів. 

Прогнозуюча мікробіологія м’ясних продуктів. Розрахунок F-показника і тер-

міна придатності. 

Технологія виготовлення продуктів з м’яса. Асортимент продуктів із сви-

нини, яловичини, баранини. Способи розділення напівтуш у технології виро-

бів із м’яса за практичним напрямом використання Класифікація продуктів із 

м’яса. Мінімальна специфікація якості продуктів із м’яса згідно нормативної 

документації. Асортимент. Способи соління. Термічна обробка. Реструктуро-

вані продукти. 

Технологічний процес виробів з соленого м'яса. Характеристика основної 

сировини. Вимого до санітарно-гігієнічного стану сировини. Специфіка 

м’ясної сировини з признаками PSE, DFD у технології солоних м’ясних виро-

бів з відхиленням від класичного ходу автолітичних процесів. Хіміко-

технологічні і  споживчі властивості PSE і DFD м’ясної сировини. Напрямки 

ефективного використання сировини PSE, DFD у технології виробів із м’яса. 

Класифікація, асортимент та мінімальні специфікації якості напівфабрика-

тів та виробів кулінарних. Основна м'ясна сировина та м'ясо птиці для їх вироб-

ництва. Умови пакування та зберігання. 

Технологія та мінімальні специфікації якості напівфабрикатів м’ясних. 

Розбирання на відруби. Технологія великошматкових напівфабрикатів та фа-

сованого м’яса. Натуральні напівфабрикати, великошматкові, порційні, дріб-

но-шматкові. Умови зберігання та реалізації. 

Технологія та мінімальні специфікації якості напівфабрикатів кулінарних. 

Асортимент. Характеристика сировини. Органолептичні та фізико-хімічні показ-

ники. Технологічні схеми. Характеристика технологічних процесів та технології 

виготовлення. 

Технологія та мінімальні специфікації якості напівфабрикатів в тістовій 

оболонці. Технологія виготовлення заморожених напівфабрикатів. Асортимент 

заморожених напівфабрикатів. Характеристика сировини. Органолептичні та фі-

зико-хімічні показники. Технологічна схема виробництва пельменів. Технологія 

виготовлення пельменів, вареників, равіолі. 

Технологія та мінімальні специфікації якості виробів кулінарних. Асорти-

мент. Характеристика сировини. Органолептичні та фізико-хімічні показники. 

Особливості технології виробництва. Технологія виготовлення швидкозаморо-

жених м’ясних страв. Асортимент продуктів швидкого приготування. Характе-

ристика технологічних процесів. Технологія виробництва виробів з тіста з начи-

нками. 
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Науково-практичні основи зберігання м’ясних продуктів. Процеси, які про-

ходять в м’ясній сировині і продуктах при зберіганні: фізико-хімічні, хімічні, 

біохімічні, мікробіологічні. Вплив вмісту вологи в сировині і м’ясопродуктах. 

Вплив температури зберігання. Бар’єрні принципи у виробництві м’яса і 

м’ясних продуктів для забезпечення потрібних термінів зберігання. Вплив упа-

ковки і пакувальних матеріалів на тривалість зберігання м’ясних продуктів. 

 

3.3.1.3.3. Технології м'ясних і м'ясомістких консервів 

 

Поняття про консерви. Класифікація консервів та матеріали для виготовлен-

ня консервної тари. Сучасний стан виробництва м’ясних консервів в Україні. 

Класифікація м’ясних та м'ясомістких консервів. Види консервної тари. Мате-

ріали для виготовлення тари.  

Характеристика матеріалів для виготовлення тари. Методи виготовлення 

тари та контроль якості. Характеристика жерсті, алюмінію, ламістеру. Перева-

ги та недоліки однієї тари перед іншою. Виготовлення металевих банок та 

кришок. Типи металевих банок. Контроль якості жерстяної, алюмінієвої, скля-

ної тари. Умовні позначення тари. Коефіцієнти перерахунку. 

Характеристика основної та допоміжної сировини. Відмінності технологі-

чних схем. Санітарна обробка металевої та скляної тари перед наповненням. 

Вимоги до основної та допоміжної сировини. Складання технологічних схем 

для консервів з м’яса та субпродуктів. Обсіменіння сировини мікрофлорою на 

всіх етапах технологічної обробки. Гігієна консервного виробництва. Вимоги до 

санітарної обробки обладнання, інвентаря. Заходи по проведенню дезінсекції, 

дератизації. 

Технологічні процеси виробництва консервів. Характеристика технологі-

чних процесів розморожування м’яса та субпродуктів. Розбирання та обвалю-

вання м’яса яловичини, свинини, баранини. Особливості знежилування м’яса в 

консервному виробництві.  

Особливості підготовки сировини на шинкові консерви. Відмінності роз-

бирання та знежилування м’яса на шинкові консерви. Подрібнення на шинкові 

консерви. Підготовка сировини та витримка у посолі. Особливості виготов-

лення пастеризованих консервів. 

Характеристика технологічних процесів подрібнення сировини. Подріб-

нення м’яса та субпродуктів в залежності від груп консервів. Підготовка сиро-

вини та витримка у посолі для певних груп консервів. Складання фаршу в мі-

шалках, кутерування сировини. 

Особливості підготовки сировини на субпродуктові консерви. Знежилу-

вання субпродуктів на субпродуктові консерви. Характеристика технологіч-

них процесів бланшування, варки, обсмажування. Проведення попереднього 

термічного оброблення сировини для різних груп консервів. Підготовка соусів 

та бульйонів. 

Особливості порціонування фаршу в банки, підготовка кришок та банок. 

Наповнення банок м’ясом або фаршем. Допустимі відхилення маси нетто. Ме-
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тоди маркування, порядок нанесення умовних позначень. Перевірка якості ро-

боти за катувальної машини.  

Стерилізація консервів. Характеристика обладнання для стерилізації консе-

рвів. Методи стерилізації. Формула стерилізації. Характеристика термограм. Хі-

мічні зміни продукту в процесі стерилізації. Визначення науково-обґрунтованих 

режимів стерилізації. Способи визначення режимів стерилізації. Вибір штамів 

тест-мікроорганізмів в залежності від величини рН середовища. Формула визна-

чення летального ефекту. 

Сортування, етикетування, пакування консервів. Терміни зберігання. Харак-

теристика першого та другого сортування консервів, Виробничі дефекти, вико-

ристання консервів з дефектами. Етикетування та пакування консервів у гофро-

тару або в термоусадочну плівку. Нанесення реквізитів на етикетку. Терміни 

зберігання консервів. Вимоги стандартів щодо якості м’ясних та м'ясомістких 

консервів. Відбір проб для досліджень. Характеристика органолептичних, фізи-

ко-хімічних показників консервів. 

Вимоги стандартів і мінімальних специфікацій якості продуктів тваринного 

походження щодо м'ясних і мясомістких консервів. Нормативне регулювання 

якості та безпечності м'ясних і м'ясомістких консервів. Фізико-хімічні і органо-

лептичні показники якості консервів згідно чинних нормативних документів. 

Особливості виробництва консервів для дитячого харчування. Особливості 

організації підприємств. Вимоги до якості сировини. Основні принципи розроб-

ки рецептур та технології. 

Вимоги до санітарного режиму консервних підприємств. Положення по са-

нітарії та гігієні. Санітарні вимоги для підприємств консервної промисловості. 

Основні положення інструкції по попередженню попадання сторонніх предметів. 

Основні положення інструкції по санітарії та гігієні. Ознаки псування консервів 

при їх зберіганні та транспортуванні.  Причини псування. Заходи боротьби з псу-

ванням. 

 

Література 

Основна: 1-20 

Додаткова: 1-20 

 

3.3.2. Технологія молочних продуктів 

 

3.3.2.1. Хімія і фізика молока і молочних продуктів 

 

Склад та поживна цінність незбираного молока та інших видів молочної 

сировини. Складові компоненти молока, що обумовлюють харчову та біологі-

чну цінність молока. Функції складових компонентів молока. 

Білки молока, їх класифікація та біологічні функції. Особливості аміно-

кислотного складу білків молока. Характеристика казеїну і його фракцій. Ха-

рактеристика основних представників сироваткових білків. Особливості білків 

оболонок жирових кульок. 
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Ліпіди молока та їх класифікація. Особливості жирно кислотного складу 

молочного жиру. Числа, які характеризують природу жиру. 

Лактоза молока, її будова, форми та властивості. Значення лактози в те-

хнології виробництва молочних продуктів. 

Сольовий склад молока. Сольова рівновага. Фактори, що впливають на 

сольову рівновагу. Характеристика макро- і мікроелементів молока. 

Полідисперсна система молока. Фази рівновагової полідисперсної сис-

теми, які присутні у молочній сировині. Характеристика дисперсної фази ко-

лоїдної системи молочної сировини. Фактори стійкості колоїдної фази. Склад і 

структура оболонки жирової кульки. Фактори стійкості емульсії у молочній 

сировині. Компоненти молочної сировини, які складають дисперсну фазу іс-

тинного розчину. 

Фізико-хімічні властивості молочної сировини, їх зміни у процесі збері-

гання та технологічного оброблення. 

Види бродіння, які мають місце при виробництві молочних продуктів. 

Шляхи молочнокислого бродіння. Механізм бродіння гомоферментативним, 

гетероферментативним та пентозофосфатним шляхом.  

Процеси зміни складових молока при виробництві і зберіганні різних 

молочних продуктів. Зміни складових частин молочної сировини при первин-

ному обробленні та зберіганні. Зміни складових молока під час виробництва 

кисломолочних продуктів. Зміни складових молока під час виробництва вер-

шкового масла. Зміни складових молока під час виробництва різних видів си-

рів. Зміни складових молока під час виробництва молочних консервів. 

 

3.3.2.2. Науково-практичні основи технології молока 

 

Вимоги до сировини в молочній промисловості. Показники, які характе-

ризують якість і безпеку молока. Вимоги до молока при заготівках, ДСТУ на 

молоко, яке заготовляють. Первинна обробка молока. Анормальне молоко, 

способи визначення і використання. 

Способи механічної обробки молока, обладнання, яке використовується. 

Нормалізація молока, способи, призначення. Особливості нормалізації при ви-

робництві різних молочних продуктів. 

Відцентровне очищення молока, закономірності процесу. Фактори, що 

впливають на процес сепарування та механічного очищення, способи інтенси-

фікації процесу. 

Вади молока та вершків, які заготовляють, причини їх виникнення та ме-

тоди їх усунення. 

Гомогенізація молока, суть процесу, способи і призначення. Фактори, 

що впливають на дисперсність молочного жиру і агрегативну стійкість гомо-

генізованих сумішей. 

Закваски, їх види та технологія використання. Роль молочнокислої мік-

рофлори при виробництві різних груп молочних продуктів. 

Теплове оброблення молока та молочних продуктів. Способи, режими, 

зміни структурних компонентів молока при тепловому обробленні. Обґрунту-
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вання режимів пастеризації молока при виробництві різних груп молочних 

продуктів. Обґрунтування режимів та видів стерилізації, що застосовуються 

при різних способах виробництва. Обладнання, що використовується для теп-

лового оброблення молока і молочних продуктів. 

Поняття миття та дезінфекції. Фактори, що впливають на процеси миття 

та дезінфекції, шляхи інтенсифікації процесу. 

 

3.3.2.3. Технологія молочних і молоковмісних продуктів 

 

Етапи розвитку та сучасний стан молочної промисловості у світі та в 

Україні. Сировинна зона. Асортимент молочної продукції. Загальна характерис-

тика галузей молочної промисловості. Типи молочних підприємств. Напрямки 

розвитку молочної промисловості. 

Технологія питних видів молока і вершків. Асортимент питних видів мо-

лока і вершків, їх характеристика. Основні технологічні операції: нормалізація, 

механічне та теплове оброблення, фасування та маркування, зберігання, транспо-

ртування. Основні види споживної тари для рідких молочних продуктів. 

Технологія питного стерилізованого молока. Асортимент і характеристи-

ка продукту. Вимоги до сировини. Визначення дози внесення солей-

стабілізаторів. Вибір та обґрунтування режимів стерилізації. Зміни фізико-

хімічних показників молока під час стерилізації. Загальні технологічні операції 

виробництва стерилізованого молока. Одно- та двоступеневі способи вироб-

ництва стерилізованого молока у пляшках. 

Технологія напоїв кисломолочних. Основні способи виробництва напоїв 

кисломолочних: термостатний і резервуарний. Загальна технологічна схема. 

Класифікація напоїв кисломолочних. Харчова, біологічна цінність та дієтичні 

властивості напоїв кисломолочних. Біохімічні процеси, що протікають при 

виробництві напоїв кисломолочних. Види бродіння. Склад заквасок для кисло-

молочних продуктів. Особливості виробництва окремих видів напоїв кисломо-

лочних: кефіру, йогурту, ряжанки, простокваші, ацидофільних напоїв тощо. 

Технологія сиру кисломолочного. Фізико-хімічні основи виробництва 

сиру кисломолочного. Асортимент  і  харчова  цінність,  показники якості . Но-

рмалізація сумішей при виробництві сиру кисломолочного. Бактеріальні пре-

парати для виробництва сиру кисломолочного, їхній склад. Загальна техноло-

гічна схема виробництва. Основні способи і лінії по виробництву сиру кисло-

молочного.  

Технологія  сиркових виробів. Виробництво кисломолочних сирків, сир-

кових десертів, паст, напівфабрикатів. 

Технологія сметани. Біохімічні і фізико-хімічні основи виробництва сме-

тани, її основні види. Способи виробництва. Особливості технології окремих 

видів сметани. Вади сметани, причини виникнення, заходи по усуненню. Осо-

бливості технології сметанних продуктів.  

Склад, харчова та біологічна цінність морозива. Сировина для виробниц-

тва морозива та його асортиментний ряд. Основні принципи складання сумішей. 

Стабілізатори, смакові і ароматичні речовини. Режими теплового оброблення, 
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гомогенізації, фризерування, загартування та зберігання морозива. Особливості 

технологій окремих видів морозива. 

Харчова і біологічна цінність сирів. Сировина для виробництва сирів. 

Сиропридатність молока, вимоги до його якості. Способи підвищення сироп-

ридатності молока. Ферментні препарати, бактеріальні закваски, мінеральні 

речовини (маються на увазі сіль кухонна та солі кальцію), їх роль у технології 

натуральних сирів. 

Принципи класифікації сирів. Загальна технологічна схема виробництва 

натуральних сирів. Основні технологічні операції, їх призначення. Підготовка 

молока до сичужного зсідання. Резервування, визрівання, бактофугування, но-

рмалізація, термізація, пастеризація молока. Зсідання молока. Оброблення згу-

стку та сирного зерна. Формування, самопресування, пресування та соління 

сиру. Розрізування сирного згустку, становлення, оброблення та розкислення 

сирного зерна, друге нагрівання сирного зерна, часткове соління зерна, обсу-

шування сирного зерна. Формування, самопресування, пресування та соління 

сиру. Особливості визрівання сирів. Умови і тривалість процесу визрівання 

сирів різних груп. Догляд за сирами при визріванні. Біохімічні процеси при 

визріванні сирів. Перетворення складових частин сиру в процесі визрівання. 

Використання білків та жиру при виробництві сирів. 

Особливості технологій сирів різних груп.  Виробництво твердих сичу-

жних сирів. Технологія твердих сичужних, напівтвердих та м’яких сирів. Тех-

нологія розсільних та плавлених сирів. 

Особливості технологій сирних продуктів. Вимоги до рослинних жирів 

та замінників молочного жиру, які використовують у виробництві сирних 

продуктів. Способи введення рослинних жирів у нормалізовану молочно-

рослинну суміш. Особливості технологій сирних продуктів.  

Харчова і біологічна цінність масла, класифікація масла вершкового, йо-

го консистенція та структура. Вершки як сировина для виробництва вершко-

вого масла. Вершки як емульсія молочного жиру, види вершків залежно від 

масової частки жиру. Стабільність вершків як дисперсної системи, дестабілі-

зація та деемульгування високожирних вершків, вплив факторів на ступінь та 

швидкість процесу дестабілізації. Вимоги до складу та якості вершків, вади 

вершків та способи їх виправлення. 

Способи виробництва масла вершкового, переваги та недоліки. Вироб-

ництво масла вершкового способом збивання. Особливості виробництва масла 

способом збивання вершків. Режими пастеризації та дезодорації вершків. Фі-

зичне дозрівання вершків, призначення, сутність одноступінчастого та ступін-

частого режимів дозрівання, сутність та стадії збивання вершків. Фактори, що 

впливають на температуру збивання. Механічне оброблення та нормалізація 

масла. Промивання масляного зерна. Особливості збивання у масловиготов-

лювачах періодичної та безперервної дії, регулювання вмісту вологи у маслі. 

Виробництво масла вершкового способом перетворення високожирних 

вершків. Особливості виробництва масла вершкового способом перетворення 

ВЖВ. Режими. Отримання ВЖВ, режими та їх вплив на втрати жиру. Нормалі-

зація і перетворення ВЖВ у масло. Сутність обернення фаз. Стадії перетво-
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рення, регулювання консистенції масла, особливості виробництва масла у ма-

слоутворювачах різної конструкції. Термостатування масла. 

Спреди. Особливості технологій їх виробництва. Характеристика спре-

дів. Рецептурні компоненти для виробництва спредів, вимоги до їх якості. Те-

хнологічні особливості виробництва. Маслоробна та маргаринова схеми. Ви-

моги до немолочних жирів. Види спредів. Фактори, що впливають на якість 

спредів. Органолептичні показники якості спредів. Особливості формування 

консистенції спредів. Вади спредів, причини виникнення, способи усунення. 

Теоретичні основи і способи консервування молока. Класифікація моло-

чних консервів. Асортимент молочних консервів. Загальні технологічні опера-

ції у виробництві молочних консервів. Вимоги до якості молока, що консерву-

ється. Загальні технологічні операції у технологіях  молочних консервів.  

Технологія згущених молочних консервів з цукром. Способи і технологі-

чні схеми  виробництва згущених молочних консервів з цукром. Цукор як кон-

сервувальний засіб, приготування та особливості внесення цукрового сиропу у 

згущене молоко. Способи охолодження згущених молочних консервів з цукром 

та їх вплив на показники якості готових продуктів. Види згущених молочних 

консервів з цукром та наповнювачами, особливості технологій їх виробництва. 

Вади згущених молочних консервів з цукром, причини їх виникнення та заходи 

щодо попередження. 

Технологія згущених стерилізованих молочних консервів. Вимоги до сиро-

вини для виробництва згущених стерилізованих молочних консервів. Сольова 

рівновага і способи стабілізації білків молока. Обґрунтування режимів і способів 

стерилізації. Визначення ефективності стерилізації. Види стерилізованих молоч-

них консервів та особливості їх технологій.  

Технологія сухих молочних консервів. Характеристика, склад, асорти-

мент сухих молочних консервів. Теоретичні основи і способи сушіння молока. 

Молоко сухе незбиране, молоко сухе знежирене, молоко сухе «Домашнє», ве-

ршки сухі, вершки високожирні сухі, продукти молочні сухі з рослинними 

компонентами, продукти сухі кисломолочні.  

Технологія швидкорозчинних сухих молочних продуктів. Способи під-

вищення розчинності сухого молока. Молоко сухе «Смоленське» підвищеної 

розчинності, молоко сухе швидкорозчинне, суміші багатокомпонентні сухі. 

Основні принципи адаптації молока коров'ячого при виробництві дитя-

чих продуктів. Технологія сухих молочних продуктів для дитячого, дієтичного 

і ліку вального харчування. Особливості технології сухих молочних сумішей 

«Малютка» та «Малиш». 

 

Література 

Основна: 21-40 

Додаткова: 21-40 

 

3.3.3. Технології продуктів з гідробіонтів 

 

3.3.3.1. Загальні питання 
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Основні етапи розвитку науки про технологію риби і методи досліджен-

ня технологічних режимів. Сучасний стан світового і вітчизняного рибальства. 

Роль рибної промисловості в забезпеченні продовольчої безпеки. Перспективи 

розвитку рибного господарства України 

 

3.3.3.2. Основи іхтіології 

 

Систематичне положення та морфо-біологічні і екологічні особливості 

рибоподібних і риб. Місце рибоподібних і риб у загальній системі хордових 

тварин, основні таксономічні категорії та їх представники. Надкласи, класи,  

підкласи, надряди, основні ряди, родини, роди та види рибоподібних і риб. 

Визначники прісноводних і морських рибоподібних і риб. Методи визначення 

різних таксонів риб за визначниками. 

Морфологічні особливості рибоподібних і риб та їх використання у сис-

тематиці. Форма тіла, основні частини тіла риби і будова голови, тулуба, лус-

ки. Плавці риби, їх будова та функції. Ротовий отвір, його положення, розміри 

та типи. 

Внутрішня будова та фізіологічні особливості рибоподібних і риб. Ос-

новні системи органів рибоподібних і риб (дихальна, травна, кровоносна та 

інші), їх будова, функція та значення. 

Риба і абіотичні фактори водного середовища. Основні абіотичні факто-

ри водного середовища (температура води, розчинений у воді кисень, мінера-

лізація води, течія, грунти та ін.) та їх вплив на риб. Пристосування рибоподі-

бних і риб до умов існування у водному середовищі. 

Способи дихання риби і рибоподібних, основні та додаткові органи ди-

хання. Орієнтація у водному середовищі, осморегуляція, запліднення та ін. 

Спосіб життя риб. Розмноження, розвиток і життєвий цикл риб. Розміри, 

ріст та вік риб. Живлення, харчові взаємовідносини. Біотичні взаємовідносини 

та екологічні групи риб. Формування одновидових угруповань риб: популяція, 

зграя, косяк, скупчення, колонія, стадо; причини і мета їх утворення. Міжви-

дові взаємовідносини у риб: хижацтво, конкуренція, коменсалізм, мутуалізм. 

Іхтіоценози та їх місце у трофічних ланцюгах. Поведінка і міграції риб. 

Динаміка чисельності, смертності і біомаси риб. Структура популяції ри-

би. Основні закономірності динаміки чисельності .і біомаси популяцій риб. Запаси 

риб і чинники, що впливають на них. Методи вивчення запасів риб. Рибопродук-

тивність та прогнозування вилову риби. 

Поширення морських і океанічних риб. Географічне поширення риб у 

морях і океанах. Прибережні (неретичні) і океанічні види риб, пелагічна та 

глибоководна іхтіофауна, її основні представники. Риби лиманів і гирлових 

ділянок річок. Біполярне і амфібореальне поширення риб (арктична, антаркти-

чна, бореальна, нотальна та тропічна зоогеографічні зони). 

Поширення прісноводних риб. Розподіл прісноводних риб у палеарктич-

ній, неоарктичній, амурській, китайсько-індійській, африканській, австралій-

ській та південно-американській зоогеографічних зонах. Характеристика по-

ширення риб за фауністичними комплексами. 



48 

 

Поширення риб у водоймах України. Поширення прісноводних риб у 

внутрішніх водоймах України: річках, озерах, малих і великих водосховищах, 

ставах та інших водоймах.  Інтродукція, інтервенція та інвазія риб. Аклімати-

зація риб. Фази акліматизації риб-вселенців. Методи акліматизації риб. Зна-

чення акліматизації риб. 

Основні родини морських промислових риб. Промислово-біологічна 

характеристика морських промислових риб: родини оселедцевих, тріскових, 

ставридових, анчоусових, камбалових, кефалевих, скумбрієвих та інших риб. 

Промислове районування та характеристика основних промислових районів 

світу.  

Основні родини прохідних промислових риб. Промислово-біологічна 

характеристика прохідних промислових риб світу: родин осетрових, 

оселедцевих, лососевих та інших. Біологічні та сировинні рибні ресурси  

акваторій прибережних морів, лиманів та гирл річок. 

Основні родини прісноводних промислових риб. Промислово-біологічна 

характеристика прісноводних промислових риб світу: родин коропових, 

окуневих, вугрових, сигових, щукових, сомових  та інших. Біологічні та 

сировинні рибні ресурси акваторій внутрішніх водойм: річок, озер та 

водосховищ. 

Основні родини промислових риб водойм України. Промислово-

біологічна характеристика риб Азово-Чорноморського басейну. Рідкісні та 

зникаючі промислові риби України.  

 

3.3.3.3. Фізико-хімічні основи обробки гідробіонтів 

 

Фізико-хімічні основи холодильної обробки гідробіонтів. Принципи 

консервування гідробіонтів. Біоз, анабіоз, абіоз. Модифікація принципів кон-

сервування: эубіоз, гемібіоз, термоанабіоз, ксероанабіоз, осмоанабіоз, ацідоа-

набіоз, наркоанабіоз, ацідоценоанобіоз, алкоценоанабіоз (алкогольценоанабі-

оз), хемоанабіоз, термоабіоз, хімабиоз, променева стерилізація, механічна сте-

рилізація. Порівняльна оцінка методів консервування харчових продуктів. Те-

хнічні способи реалізації. Методи обробки гідробіонтів на основі біозу. 

Методи обробки гідробіонтів на основі термоанабіозу (психроанабіоз, крі-

оанабіоз). Охолодження, глибоке охолодження (підморожування), надглибоке 

охолодження (заморожування). Кріоскопічна і кріогідратна температури. Фізич-

ні, біохімічні, гістологічні, мікробіологічні зміни тканин гідробіонтів при різних 

методах холодильної обробки і зберіганні. Вплив низьких температур на мікроф-

лору гідробіонтів, розвиток ферментативних і хімічних процесів в тканинах вод-

ної сировини.  

Характеристика теплообміну при холодильній обробці. Кінетика і трива-

лість процесів охолодження, заморожування, розморожування. Фактори, які 

впливають на швидкість процесу. Принципи математичного моделювання про-

цесів охолодження, глибокого охолодження і надглибокого охолодження. Розра-

хункова оцінка тривалості процесів холодильної обробки гідробіонтів. Безперер-

вний холодильний ланцюг в рибній промисловості. 
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Характеристика охолоджуючих середовищ. Вимоги до охолоджуючих се-

редовищ, їх вплив на якість сировини, що оброблюється. Фізико-хімічні основи 

глибокого охолодження риби і морепродуктів. Механізм кристалоутворення в 

тканинах гідробіонтів. Фізичні основи кристалоутворення при заморожуванні. 

Динаміка виморожування води в тканинах сировини. Критичний інтервал темпе-

ратур. Кількість вимороженої води, як функція температури. Зміни теплофізич-

них властивостей сировини при заморожуванні. Температурні графіки заморо-

жування. Швидкість заморожування: середня, номінальна та ефективна. Порів-

няльна оцінка повільного та швидкого процесу. Середня кінцева і середня 

об’ємна температури заморожування.  

Тривалість і граничний термін зберігання рибопродукції. 

Фізико-хімічні основи розморожування. Температурні графіки розморожу-

вання. Особливості теплопідводу при розморожуванні. Розрахунок кількості те-

пла на розморожування. Фактори, що впливають на швидкість, тривалість роз-

морожування та якість розмороженої сировини. Фізико-хімічні зміни сировини 

при розморожуванні.  

Фізико-хімічні основи хемоанабіозу та ксероанабіозу. Застосування кухон-

ної солі в технології виробництва різних видів продукції з сировини водного по-

ходження. Фізико-хімічні основи посолу риби і морепродуктів (осмоанабіоз). 

Консервуюча дія розчину хлористого натрію. Посол і просолювання. Класифіка-

ція способів просолювання. Масообмін під час просолювання і зберігання про-

дуктів, що консервовані сіллю. Фактори, що впливають на розвиток дифузійного 

обміну. Тривалість просолювання. Швидкість просолювання. 

Фактори, що впливають на хід просолювання і якість солоної риби. Фізич-

ні зміни у сировини під час просолювання. 

Методи складання балансу речовин при просолюванні. Дозрівання солоної 

продукції. Субстратна і ферментна теорії процесу дозрівання. Кількісна оцінка 

здатності рибної сировини до дозрівання і ступеня дозрівання солоної рибопро-

дукції. Регулювання швидкості дозрівання. Дозрівачі. Форми зв’язку води у м’ясі 

риби. Активність води. Консервування гідробіонтів в результаті зневоднення. 

Мета і способи здійснення процесів. Провісна, в'ялена, сушена продукція з гід-

робіонтів. Тепло- і масообмін при сушінні сировини водного походження. Прин-

ципи математичного моделювання процесів сушки рибного сировини. Швид-

кість сушіння. Фактори, що впливають на швидкість зовнішньої та внутрішньої 

дифузії вологи. Залишкова рівновагова вологість. Зміни маси, розмірів, структу-

ри, властивостей та складу тканин під час сушіння. Процес холодного копчення, 

як окремий випадок сушіння сировини в атмосфері продуктів піролізу деревини. 

Формування органолептичних характеристик різних видів продукції зниженої 

вологості. Фізико-хімічні основи та етапи сублімаційного сушіння. Біохімічні 

особливості процесів, що мають місце при просолюванні та в’яленні риби. До-

зрівання в’яленої рибопродукції. 

Фізико-хімічні основи копчення. Хімічний склад деревини. Продукти пі-

ролізу і деревини. Коптильний дим та його властивості. Хімічний склад копти-

льного диму. Роль компонентів диму у створенні кольору, смако-ароматичних 

властивостей копченого продукту. Бактерицидні, бактеріостатичні та антиокс-



50 

 

нювальні властивості коптильного диму. Технологічний коптильний дим як ос-

новне робоче тіло в копченні. Вимоги до коптильного диму. Вимоги до складу 

деревини для отримання коптильного диму. Проблеми димового копчення. Фі-

зико-хімічні основи отримання коптильних препаратів і рідин. Склад, властивос-

ті та вимоги до якості коптильних препаратів і рідин. 

Фізико-хімічні основи електрокопчення риби. Використання ЕМП, НВЧ та 

ІЧ нагріву для пропікання риби. 

Нові фізичні методи консервування риби. Використання ультрафіолетово-

го випромінювання (УФВ) в технології рибної продукції. Проникаюча здатність 

УФВ. Бактеріостатичний та бактерицидний вплив УФВ. Інфрачервоне випромі-

нювання (ІЧВ), як чинник інтенсифікації технологічних процесів виробництва 

рибопродукції. 

 

3.3.3.4. Науково-практичні основи переробки гідробіонтів і виробництва 

продуктів на їх основі 

 

Холодильна обробка водної сировини. Види і способи холодильної об-

робки гідробіонтів. Перспективні напрями холодильної обробки  сировини во-

дного походження. Роль і значення холодильної технології, переваги консер-

вування холодом, застосування холоду в технології продуктів з водної сиро-

вини, зв'язок з іншими способами консервування. Історія розвитку, сучасний 

стан і перспективи низькотемпературної обробки. Класифікація способів хо-

лодильної обробки. Безперервний холодильний ланцюг в рибній промисловос-

ті. Класифікація основних способів холодильної обробки залежно від виду 

охолоджуючого середовища, умов і характеру теплообміну, наявності безпо-

середнього контакту з продуктом. Виробництво охолодженої рибопродукції. 

Класифікація способів охолодження. Використання гомогенних охоло-

джуючих середовищ. Промислові способи охолодження сировини. 

Охолодження в рідких середовищах. Виробництво охолодженої рибоп-

родукції з використанням гетерогенних охолоджуючих середовищ. Охоло-

дження водним льодом. Види льоду і способи його отримання. Вимоги до яко-

сті льоду, розрахунок потреби і норми витрати льоду. Техніка охолодження 

льодом. Достоїнства і недоліки охолодження риби льодом. 

Зберігання та дефекти охолодженої риби. Організація приймання, відва-

нтаження і транспортування охолодженої риби. Умови розміщення, режими і 

терміни зберігання охолодженої риби. Збільшення тривалості зберігання за 

рахунок використання антисептиків, антибіотиків, модифікованого газового 

середовища, діоксиду вуглецю, азоту. Радурізація. Електроактовані водні роз-

чини солей. Дефекти охолодженої риби. Контроль технологічного процесу ви-

робництва охолодженої рибопродукції. 

Консервуюча дія субкріоскопічної температури при виробництві моро-

женої і підмороженої рибопродукції. Зміни які відбуваються в тканинах гідро-

біонтів при субкріоскопічних температурах. ТТехнологія консервування гід-

робіонтів заморожуванням. 
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Класифікація, характеристика і порівняльна оцінка промислових спосо-

бів заморожування. Технологія заморожування в розсолах, повітрі, плиткових 

апаратах, киплячих холодильних агентах. Порівняльна оцінка способів замо-

рожування.  

Технологічна схема підморожування риби. Призначення, способи здійс-

нення і режими технологічних операцій. Особливості змін тканин сировини 

при підморожуванні. Кінетика і тривалість процесу підморожування. Витрата 

холоду. Режими підморожування. Холодильне зберігання підмороженої риби. 

Вимоги до якості і пороки підмороженої риби. Причини виникнення і способи 

усунення. Порівняльний аналіз процесу підморожування і заморожування. 

Зберігання і перевезення мороженої і підмороженої продукції з гідробі-

онтів. Технологія виробництва мороженого філе. 

Технологія виробництва морожених фаршів і напівфабрикатів. Техноло-

гічна схема виробництва мороженого фаршу і фаршу «Особливого». Призна-

чення, способи здійснення і режими технологічних операцій. Способи отри-

мання рибних фаршів. Промивка рибного фаршу і відділення води. Стабіліза-

ція рибних фаршів. Суміші стабілізуючих речовин і їх приготування. 

Технологічна схема виробництва морожених напівфабрикатів, набори 

для юшки. Призначення, способи здійснення і режими технологічних опера-

цій. 

Холодильне зберігання та транспортування заморожених гідробіонтів. 

Холодильне розморожування заморожених гідробіонтів. Класифікація і порів-

няльна оцінка способів розморожування. Технологічні режими розморожу-

вання. 

 

3.3.3.5. Технології стерилізованих консервів з гідробіонтів 

 

Систематизація консервів з гідробіонтів.Класифікація консервів за приз-

наченням і основному виду сировини. 

Принципи побудови технологічних процесів консервування гідробіонтів. 

Фактори, які визначають якість консервованих гідробіонтів. Технологічні 

особливості сировини тваринного походження. Принципи побудови технологі-

чних схем виробництва рибних стерилізованих консервів. Угрупування техно-

логічних процесів виробництва консервів за призначенням. 

Загальні процеси технологічних схем виробництва рибних стерилізова-

них консервів. Прийом і зберігання сировини. Розморожування, сортування, 

видалення забруднень, розбирання сировини. Призначення і методи здійснен-

ня технологічних операцій. Методика розрахунку параметрів та режимів здій-

снення технологічних операцій. 

Класифікація методів попередньої теплової обробки при виробництві 

консервів з гідробіонтів. Бланшування. Визначення поняття, призначення 

процесу. Фізико-хімічні, органолептичні, гістологічні зміни сировини. Особ-

ливості процесу бланшування при використанні гострої пари, води, розчину 

кухонної солі, рослинної олії. Режими бланшування, вимоги до якості напів-
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фабрикату. Методика розрахунку параметрів та режимів здійснення техноло-

гічних операцій. 

Гаряче копчення напівфабрикату для виробництва консервів. Призна-

чення процесів підсушування, пропікання, їх вплив на якість консервів. Особ-

ливості мікробіологічних, хімічних і органолептичних змін при гарячому коп-

ченні в виробництві консервів. Методика розрахунку параметрів та режимів 

здійснення технологічних операцій. 

Обжарювання. Теплофізичні характеристики, поняття, визначення про-

цесів. Органолептичні, гістологічні і мікробіологічні зміни в сировині при об-

жарюванні. Вимоги до якості олії, використовувані види рослинних олій, їх 

характеристики, зміни під дією температур. Визначення ефективності процесу 

(коефіцієнт змінності олії).  

Умови зберігання і транспортування консервів. 

Виробництво консервів з безхребетних. 

Вимоги до сировини. Технологічні особливості безхребетних, як сирови-

ни для виробництва консервів. Технологія виробництва консервів з ракоподіб-

них. Особливості технології консервів з молюсків. Виробництво консервів з 

макрофітів. 

Особливості виробництва консервів спеціального призначення. 

Виробництво консервів для дитячого і дієтичного харчування: асорти-

мент, специфічні вимоги до складу органолептичні показники, особливості 

процесів механічної і термічної підготовки сировини, стерилізації. 

Контроль технологічного процесу виробництва рибних стерилізованих 

консервів. Значення і зміст контролю рибоконсервного виробництва. Організа-

ція виробничого контролю. 

 

3.3.3.6. Технології кормової та технічної продукції з водних біоресурсів 

 

Технологія кормового рибного борошна; кормового, ветеринарного та те-

хнічного жиру. 

Сировинна база. Сучасний світовій стан та тенденції розвитку виробниц-

тва кормових продуктів з гідробіонтів.  

Вимоги Кодексу Відповідального Рибальства до повної переробки сиро-

вини. Класифікація кормової та технічної продукції з сировини водного похо-

дження. Сучасний стан сировинної бази та класифікація сировини для вироб-

ництва кормової та технічної продукції.  

Основні способи виробництва кормового борошна та жиру з рибної сиро-

вини. 

Кормове рибне борошно як джерело якісного кормового білку. Якість ко-

рмового борошна. Світові та вітчизняні критерії та показники якості кормово-

го рибного борошна.  

Виробництво кормового рибного борошна пресово-висушувальним та, 

центрифужно-висушувальним способами. Технологічні схеми та технологічні 

операції. Обґрунтування технологічних режимів. Зміни сировини на різних 
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стадіях технологічного процесу. Окислювальне згіркнення жирів та ліпідів си-

ровини. 

Перспективні способи виробництва кормового борошна та жиру з рибної 

сировини. Переробка підпресових бульйонів. Виробництво підпресового жи-

ру. Застосування поверхнево-активних речовин та гідроколоїдів при виробни-

цтві кормового рибного борошна. 

Виробництво кормового рибного борошна способом електроплазмолізу та 

ферментативним способом. 

Зберігання та транспортування кормового борошна. Причини саморозіг-

ріву та самозаймання кормового рибного борошна. Комахи-шкідники кормо-

вого рибного борошна. Мікробіологічні процеси у кормовому рибному боро-

шні. Технологія виробництва кормового рибного фаршу. Технологія вироб-

ництва кормового рибного силосу. 

Технологія виробництва замінника незбираного кормового молока 

(ЗНМ). Виробництво кормового та технічного рибного білкового гідролізату. 

Технологія кормових та технічних продуктів з крилю. Технологія кормового 

варено-мороженого крилю. Хімічний склад продукту та його зміни при збері-

ганні. Умови зберігання та транспортування.  

Технологія кормів хімічного консервування з крилю. Консерванти, які 

застосовують при виробництві кормових фаршів з крилю. Хімічний склад про-

дукту та його зміни при зберіганні. Умови зберігання та транспортування.  

Кормові продукти з двостулкових молюсків.  

Хімічний склад сировини. Контроль технологічного процесу виробницт-

ва кормових та технічних продуктів з двостулкових молюсків. 

 

Література 

Основна: 11-60 

Додаткова: 41-60 

 

3.3.4.1 Зразок екзаменаційного завдання зі спеціалізації "Технологія м’яса 

і м’ясних продуктів" 

 

1. Методи первинної переробки свиней. Способи знерухомлення. Знек-

ровлення та напрямки використання крові. Трихінелоскопія. Основні техноло-

гічні операції та параметри проведення процесу забою. 

2. Вплив температури на розвиток мікроорганізмів і властивості ферме-

нтативних процесів. Охолодження та зберігання м'ясопродуктів. 

3. Шляхи поліпшення структури, кольору і аромату м'ясопродуктів. 

4. Технологія виробництва ліверних ковбас 

 

3.3.4.2 Зразок екзаменаційного завдання зі спеціалізації "Технологія мо-

лочних продуктів"  

1. Склад та поживна цінність незбираного молока та інших видів молоч-

ної сировини. Складові компоненти молока, що обумовлюють харчову та біо-

логічну цінність молока. Функції складових компонентів молока. 



54 

 

2. Вимоги до сировини в молочній промисловості. Показники, які харак-

теризують якість і безпеку молока. Вимоги до молока при заготівках, ДСТУ на 

молоко, яке заготовляють. Первинна обробка молока. Анормальне молоко, 

способи визначення і використання. 

3 Технологія питних видів молока і вершків. Асортимент питних видів 

молока і вершків, їх характеристика. Основні технологічні операції: нормаліза-

ція, механічне та теплове оброблення, фасування та маркування, зберігання, тра-

нспортування. Основні види споживної тари для рідких молочних продуктів. 

 

3.3.4.3 Зразок екзаменаційного завдання зі спеціалізації "Технологія про-

дуктів із гідробіонтів" 

 

1. Різноманітність сировинної бази та її мінливість. Технологічні властивості 

та технологічний склад сировини водного походження. Білки м’язової тканини. 

2. Консервуюча дія солі. Етапи посолу. Закони Фіка в теорії посолу. 

3. Процеси попередньої обробки, як фактор, який визначає якість консерво-

ваних гідробіонтів. 

4. Визначення копчення. Класифікація способів копчення гідробіонтів. Осно-

вні технологічні ефекти копчення. 
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3.4. Спеціалізація "Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-

косметичних продуктів" 

 

3.4.1 Науково-практичні основи технології жирів і жирозамінників 

 

Класифікація та загальна характеристика жирів. Фізичні та хімічні влас-

тивості жирів та їх похідних. Види та характеристика олійної сировини. Харчове 

псування жирів. Речовини, супутні ацилгліцеринам в жирах. 

Основні способи видобування олії. Загальна характеристика насіння олій-

них культур. Зберігання олійної сировини. Очищення олійної сировини. Кондиці-
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онування олійної сировини за вологістю. Підготовчі операції при переробці олій-

ної сировини. Подрібнення і вологотеплове оброблення олійного насіння.  

Вилучення олії пресуванням. Теоретичні основи процесу пресування. Отри-

мання олії методом екстракції. Розчинники рослинних олій. Методи екстракції та 

види екстракторів. Переробка місцелли. Оброблення і зберігання макухи і шроту. 

Регенерація і рекуперація  розчинника.  

Поняття про рафінацію жирів та олій. Методи рафінації: фізичні, 

хімічні і фізико-хімічні. 

Фізичні методи рафінації жирів, їх характеристика. Відстоювання, 

центрифугування, фільтрування. Фактори, що впливають на швидкість 

процесів і ступінь очищення олій.  

Хімічні методи рафінації. Гідратація. Вплив температури води на процес 

гідратації. Обробка олій фосфорною кислотою. Гідратація жирів із 

застосуванням електролітів. Технологічна схема і режим гідратації. Лужна 

рафінація жирів, її сутність. Технологічні схеми лужної рафінації. 

Промивання, сушка жирів після лужної рафінації. Обробка лимонною 

кислотою.  

Фізико-хімічні методи рафінації жирів. Адсорбційна рафінація, її 

сутність. Види адсорбентів, їх характеристика. Схеми і режими періодичного і 

безперервного відбілювання. Дезодорація жирів і олій. Сутність процесу 

дезодорації; умови та режими здійснення процесу. Схеми періодичної і 

безперервної дезодорації. Інші методи рафінації.  

Гідрогенізація олій та жирів. Теоретичні основи процесу гідрогенізації. Змі-

на фізико-хімічного складу олій та жирів при гідрогенізації. Температурні режи-

ми. 

Переетерифікація жирів. Теоретичні основи процесу. Сировина, каталіза-

тори для переетерифікації жирів, характеристика переетерифікованих жирів, 

їх застосування. Саломаси, їх види, склад і властивості. Вимоги до якості хар-

чових саломасів.  

Технологія виробництва маргарину. Характеристика та види маргарину. 

Сировина, що використовується для виробництва маргарину. Властивості 

емульгаторів в маргариновому виробництві. Види консервантів для маргарину. 

Складання рецептур. Основні технологічні операції при виробництві маргарину. 

Поняття про емульсії. Види емульсій: прямі, зворотні та змішані. 

Технологія виробництва майонезу. Характеристика та асортимент майонезу. 

Сировина, що використовується для виробництва майонезу. Характеристика 

способів виробництва майонезів. Основні технологічні операції при виробництві 

майонезів. 

Ефірні олії: характеристика складу та фізико-хімічні властивості. 

Класифікація сировини по локалізації ефірної олії; форма зв'язку ефірної олії  

з сировиною. Методи переробки ефіровмісної сировини. Вилучення ефірних 

олій методом дистиляції з водяною парою. Екстракція ефіровмісної сировини. 

Гліцерин і жирні кислоти, методи їх одержання з жирів. Фізико-хімічні 

основи процесів.  
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Господарче і туалетне мило. Мила як миючі засоби, асортимент. Методи 

оцінки фізико-хімічних властивостей їх водних розчинів. Властивості миючих 

засобів, які обумовлюють миючі дії: поверхнева активність, емульгування, 

пептизація, піноутворення, солюбілізація. Основна сировина для виробництва 

мила. Технологічні операції виробництва мила. 

Харчові поверхнево-активні речовини: загальна характеристика, методи 

синтезу. 

Синтетичні жирні кислоти, вищі жирні спирти та їх похідні, синтетичні 

миючі засоби: сутність технологій. 

Екологічні проблеми галузі. Перспективні технології щодо збереження 

довкілля шляхом раціонального використання матеріальних і енергетичних 

ресурсів. 

 

3.4.2 Технології жирів і жирозамінників 

 

Сучасний стан олієжирової галузі в світі та на Україні. Перспективи 

розвитку. 

Сировинна база олійно-видобувної промисловості. Олійна сировина, її 

класифікація, характеристика, хімічний склад. Облік сировини, готової 

продукції у виробництві. Баланс теоретичних виходів продукції. Біохімічні 

основи та сучасні технології зберігання насіння олійних культур. Типи та 

характеристика сховищ. 

Теоретичні основи та технологія підготовчих процесів до перероблення 

насіння олійних культур. Очищення від домішок. Домішки різного насіння і їх 

негативна роль при зберіганні і переробленні насіння. Основні принципи 

очищення олійного насіння від домішок. Відходи очисних цехів і шляхи їх 

раціонального використання. 

Кондиціонування олійного насіння за вологістю і його, значення при 

підготовці їх до зберігання та переробки. Форми зв'язку вологи з матеріалом. 

Вплив процесу сушіння на окремі компоненти олійного насіння і біохімічні 

процеси, що протікають при сушінні. Основні способи сушіння олійного 

насіння і їх здійснення в сушарках різних типів. Нові перспективні методи і 

режими сушіння олійного насіння. Залежність режимів сушки від видів 

насіння. Фракціонування олійного насіння за розмірами. 

Процеси обрушення олійного насіння і сепарування рушанки; 

необхідність проведення цих процесів при переробці олійного насіння і їх 

мета. Основні способи обрушення олійного насіння і апаратурне оформлення. 

Причини труднощів, що виникають при обрушення гібридного насіння 

соняшнику. Сепарування рушанки. Основні технологічні схеми сепарування 

рушанки при переробці насіння різних олійних культур. Втрати олії при 

сепарування рушанки, шляхи зниження.  

Мета і завдання подрібнення олійного насіння і ядра і значення цієї 

операції у виробництві рослинних олій. Теоретичні основи процесу 

подрібнення олійного насіння і ядра. Локалізація олії в клітинах олійного 

насіння. Зміна локалізації олії в ядрі в процесі подрібнення і значення для 
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подальших процесів вилучення олії. Складання матеріальних та теплових 

балансів. 

Теоретичні основи та технологія пресування. Складання матеріальних та 

теплових балансів. Приготування мезги: мета, значення і вплив на вихід олії. 

Існуючі уявлення про сутність процесів, що протікають при приготуванні 

мезги. Дія вологи і тепла при приготуванні мезги, теплова денатурація 

білкових речовин м’ятки.  

Пресовий метод вилучення олії. Загальні уявлення про хід пресування і 

основні вимоги, що пред'являються до структури мезги для пресування. 

Теоретичні основи процесу віджиму і вплив на нього різних факторів. 

Загальна схема пристрою шнекових пресів і їх класифікація. Вплив різних 

чинників на величину тиску. 

Дворазове пресування на шнекових пресах; послідовність процесів і 

основні показники. Одноразове пресування. Доцільність використання 

екструдерів і експандерів для вилучення олії з олійної сировини. 

Загальні втрати масла при пресовому способі отримання рослинних олій. 

Підготовка до зберігання макухи. Використання відходів виробництва. 

Екстракційний метод вилучення олії. Процес екстракції рослинних олій 

органічними розчинниками, його сутність. Порівняльна рентабельність 

виробництва рослинних олій пресуванням і екстракцією. 

Промислові розчинники для екстракції рослинних олій і їх класифікація. 

Склад і властивості промислових розчинників. Теоретичні основи процесу 

екстракції рослинних олій. Молекулярна і конвективна дифузія при екстракції 

і вплив різних чинників на швидкість дифузії. Вплив різного стану матеріалу, 

що екстрагується на процес екстракції. Методи і технологічні схеми 

підготовки матеріалів до екстракції. 

Загальна класифікація екстракційних апаратів і екстракторів 

безперервної дії. Пристрій і робота найбільш поширених екстрактів, які 

працюють за методом занурення матеріалу в розчинник і за методом 

багаторазового противоточного зрошення матеріалу розчинником. Складання 

матеріальних та теплових балансів екстракційних установок. 

Місцелла. Методи видалення розчинника з місцелли. Дистиляція 

місцелли. Способи дистиляції: в плівці, в шарі, шляхом розпилення. 

Порівняльна ефективність методів дистиляції. Пристрій і робота сучасних 

промислових установок для дистиляції місцелли. Складання матеріальних та 

теплових балансів.  

Характеристика шроту, що виходить з екстрактора. Видалення 

розчинника зі шроту. Вплив режимів обробки шротів на їх склад. Підготовка 

шроту до зберігання. Складання матеріальних та теплових балансів. 

Перспективні технології одержання олії з насіння з використанням 

ферментів. Теоретичні основи процесу розділення суспензії та технологія 

первинного очищення рослинної олії. 

Речовини, супутні рослинним оліям: фосфоліпіди, жиророзчинні 

вітаміни, воскові речовини, пігменти тощо. Їх локалізація в олійному насінні, 

зміни при зберіганні і переробці насіння, вплив на якість олій.  
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Теоретичні основи та технологія рафінування олій та жирів. Складання 

матеріальних та теплових балансів.  

Гідратація фосфоліпідів. Механізм процесу гідратації. Основні 

технологічні схеми гідратації і їх апаратурне оформлення. Вимоги до 

гідратованої олії, характеристика фосфатидних концентратів і рослинних 

фосфоліпідів, шляхи їх використання. 

Видалення з олій вільних жирних кислот. Теоретичні основи процесів 

нейтралізації. Способи здійснення. Дистиляційні методи видалення вільних 

жирних кислот. Безлужна рафінація саломаса.  

Дезодорація олій і жирів. Одоріруючі речовини, їх природа і властивості. 

Теоретичні основи процесу. Технологічні схеми і апаратурне оформлення. 

Порівняльна характеристика дезодораційних установок. 

Адсорбційні методи рафінації олій. Характеристика пігментів олій. 

Теоретичні основи адсорбційного очищення олій і жирів. Адсорбенти, їх 

характеристика. Основні технологічні схеми і обладнання.  

Відходи і втрати жирів на окремих етапах рафінації. Раціональні способи 

концентрування соапсток. Раціональне використання відходів рафінації 

окремих видів олій.  

Особливості рафінації різних видів олій: ріпакової, соєвої, коріандрової, 

бавовняної і кукурудзяної. 

Загальна характеристика методів модифікації харчових жирів. 

Теоретичні основи та технологія гідрогенізації, переетерифікація, 

фракціювання та купажування. Складання матеріальних та теплових балансів. 

Жирнокислотний і гліцеридний склад основних рослинних олій та 

тваринних жирів. Вплив жирнокислотного і гліцеридного складу олій і жирів 

на їх властивості (консистенція, температура плавлення, стійкість до 

окислення тощо). Зміна кислотного і гліцеридного складу різними методами 

модифікації жирів (гідрування, переетерифікація). Механізм і кінетика 

каталітичного гідрування жирів. Вплив ненасиченості жирних кислот на 

швидкість гідрування.  

Промислові каталізатори гідрування жирів. Дисперсні порошкоподібні і 

стаціонарні каталізатори. Технологічні вимоги до каталізаторів. 

Характеристика промислових каталізаторів. Склад і технологічні властивості 

різних каталізаторів. Технологія відділення каталізатора від гідрованих жирів.  

Водень і його властивості. Виробництво водню. Зберігання водню. 

Технологія гідрогенізації жирів. Конструкція автоклавів і колонних реакторів. 

Гідрування методом із зовнішній циркуляцією водню і методом насичення на 

суспендованих каталізаторах. Безперервне гідрування на стаціонарному 

каталізаторі. Очищення водню, що відходить з гідрогенізаційної установки. 

Матеріальний баланс промислового процесу гідрування (баланс водню, олії і 

каталізатора). Асортимент і якість харчових і технічних гідрованих жирів. 

Переетерифікація жирів: внутримолекулярна і межмолекулярна. 

Каталізатори переетерифікації жирів. Механізм переетерифікації жирів. 

Технологія переетерифікації жирів: підготовка каталізатора, вимоги до 
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жирової сировини для переетерифікації, підготовка сировини. Апаратурне 

оформлення безперервного і періодичного процесу переетерифікації жирів. 

Властивості і галузь застосування переетерифікованих жирів. 

Співвідношення між жирнокислотним складом переетерифікованих жирів і їх 

основними властивостями (температура плавлення, твердість, консистенція). 

Фізико-хімічні основи маргаринового виробництва. Технологія 

маргарину у різних товарних формах.  

Харчова цінність жирів і маргаринової продукції. Асортимент 

маргаринової продукції. Жирова сировина для виробництва маргаринової 

продукції, вимоги до неї. Характеристика водно-молочної фази маргарину. 

Склад молока і зміна його під впливом мікробіологічних процесів. Сутність 

процесів пастеризації і стерилізації. Устаткування і технологічні параметри 

процесів. Характеристика молочнокислих культур ферментованого молока, 

що використовується при виробництві. 

Сутність дії емульгаторів. Характеристика гідрофільних і ліпофільних 

емульгаторів. Поняття про емульсії. Використання харчових поверхнево 

активних речовин в маргариновому виробництві. Наукові основи складання 

рецептур маргаринової продукції. Рецептури жирової основи і водно-молочної 

фази.  

Теоретичні основи переохолодження жирів і жирових емульсій. Існуючі 

схеми отримання маргарину і кулінарних, кондитерських, хлібопекарських та 

для молочної промисловості жирів. Складання матеріальних та теплових 

балансів. 

Технології виробництва спредів. Асортимент спредів. Характеристика 

сировини. Види обладнання.  Технологія та техніка отримання спредів. 

Складання матеріальних балансів. 

Технологія майонезів, салатних соусів та харчових ПАР. Складання 

матеріальних та теплових балансів. Асортимент майонезів. Технологія і 

техніка отримання майонезу. 

Теоретичні основи та технологія сирого та дистильованого гліцерину, 

дистильованих жирних кислот. Сучасні уявлення про механізм процесу 

гідролізу жирів. Кінетика процесу та шляхи його інтенсифікації. Склад і 

властивості жиро- і водорозчинних домішок гліцеринових вод, їх вплив на 

технологію переробки гліцеринових розчинів і якість готового продукту. 

Сучасні способи очищення і концентрування гліцеринових вод. Сутність 

процесів дистиляції гліцерину і жирних кислот. Фактори, що впливають на 

швидкість процесу і на якість гліцерину і жирних кислот.  

Способи отримання мила. Фізико-хімічні властивості мила. Природа 

водних розчинів мила. Теоретичні основи миючої дії мила. Складання 

рецептури мила.  

Теоретичні основи варіння мила з розщеплених і нейтральних жирів. 

Технологія варіння: основи для господарського і туалетного мила. Переваги та 

недоліки сучасних вітчизняних і зарубіжних способів безперервного 

миловаріння. 
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Сутність процесів охолодження, сушіння і механічної обробки мила. 

Шляхи інтенсифікації процесів охолодження, сушіння і механічної обробки 

мила. Основні переваги синтетичних миючих засобів перед жировим милом.  

Виробництво харчових поверхнево-активних речовин (ПАР). Вимоги до 

харчових поверхнево-активних речовин, їх характеристика. Види харчових 

ПАР. Харчові ПАР на основі гліцерину, молочної кислоти, вищих жирних 

спиртів. Способи отримання. Основні напрямки використання харчових ПАР. 

Теоретичні основи похідних жирів технічного призначення. Технологія 

синтетичних миючих засобів.  

Виробництво ефірних олій на сучасному етапі. Основні напрямки та 

шляхи подальшого розвитку і вдосконалення технології і техніки виробництва 

ефірних олій. 

Класифікація сировини по локалізації ефірної олії; форма зв'язку ефірної 

олії з сировиною. Особливості локалізації ефірних олій, екстрактивних 

речовин в промисловій частині сировини. Тип ефіроолійних сховищ. Їх вплив 

на організацію збирання, зберігання та переробки сировини, структура 

сировини. Кількісні і якісні зміни ефірних олій в процесі вегетації рослин, 

період збирання і зберігання. Біохімічні основи підготовки сировини до 

основного процесу переробки.  

Отримання ефірних олій з сировини методом дистиляції з водяною 

парою. Теоретичні основи процесу, вплив основних параметрів на витрати 

пари і якість ефірних олій. Застосування процесу для очищення ефірних олій 

(«ректифікація»), для збагачення їх цінними компонентами. Вплив хімічних 

властивостей основних компонентів ефірної олії на вибір способу здійснення 

процесу. Способи здійснення методу.  

Сучасні уявлення про сутність і теорії процесів, що протікають при 

добуванні ефірних олій з сировини. Основні етапи вилучення олії з сировини і 

вимоги до організації процесу в періодичних і безперервно діючих перегінних 

апаратах. Ефективність процесу. Побічні хімічні процеси, що змінюють склад 

і якість ефірних олій. Технологічна оцінка існуючих безперервно діючих 

перегінних апаратів. Процес декантування «первинних» ефірних олій. Основні 

закони. Оптимальний технологічний режим, що забезпечує найбільший 

видобуток «первинної» олії. 

Методи вилучення «вторинних» ефірних олій з дистиляційних вод. 

Частка «вторинних» олій в залежності від властивості компонентів олії і 

технологічного режиму переробки сировини. Відмінності в якісному складі 

«первинних» і «вторинних» олій.  

Отримання «вторинних» ефірних олій методом адсорбції. Теоретичні 

основи процесу. Технологічні схеми, характеристика адсорбенту. Можливості 

поліпшення якості та зниження втрат ефірної олії.  

Отримання «вторинних» олій методом рідинної екстракції. Теоретичні 

основи методу. Спеціальні вимоги до розчинників. Способи здійснення 

процесу. Технологічна схема. Порівняльна рентабельність методів рідинної 

екстракції і адсорбції. 
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Приведення ефірних олій в товарний вигляд. Сутність процесу 

відстоювання ефірної олії-сирцю і прискореного теплового зневоднення, 

глибина знімання вологи, поєднання даного процесу з вакуум-сушінням. 

Теоретичні основи процесу вакуум-сушіння ефірних олій. Технологічні 

режими відстоювання і вакуум-сушіння. Способи фільтрації ефірних олій. 

Втрати ефірних олій. 

Існуючі уявлення про можливості рекуперації ефірних олій з повітря 

методом адсорбції. Вибір адсорбенту в залежності від хімічних властивостей 

компонентів ефірної олії. Характеристика технологічної схеми і режиму 

процесу в залежності від природи адсорбенту. Основні закономірності 

процесу. Ступінь вилучення ефірної олії. Режими десорбції ефірних олій з 

різних адсорбентів методом дистиляції з водяною парою. 

Утилізація відходів у виробництві ефірних олій методом дистиляції з 

водяною парою. Якісний склад відходів, можливість отримання з них жирних 

олій, екстрактів для парфумерно-косметичних виробництв, продуктів для 

виробництва синтетичних запашних речовин, лікарських засобів, харчових 

барвників і кормового борошна. 

Екстракція ефіроолійної сировини. Процеси екстракції ефіроолійної 

сировини органічними розчинниками, сутність, можливість отримання 

додаткової продукції. Принципова технологічна схема. Вимоги до 

розчинників ефірних олій. Застосовувані в промисловості розчинники, склад і 

властивості. Способи очищення розчинників, їх фізико-хімічна сутність. 

Технологічні схеми очищення розчинників. Теоретичні основи процесу 

екстракції в системі тверде тіло - рідина.  

Особливості екстракції ефіроолійної сировини. Супутні біохімічні та 

сорбційні процеси, їх вплив на вихід і склад екстрактів. Загальна класифікація 

екстракційних апаратів безперервної дії. Технологічна оцінка екстракторів, які 

працюють за методом занурення. Нові перспективні методи екстракції 

ефіроолійної сировини. Перероблення  місцелли. Зміна хімічного складу 

екстрактів при дистиляції місцелли. Способи дистиляції. Порівняльна 

ефективність дистиляції в шарі і в плівці. Сучасні промислові установки для 

дистиляції місцелли.  

Отримання абсолютної олії з екстрактів екстракцією етиловим спиртом. 

Теоретичні основи процесу. Способи здійснення. Технологічна схема.  

Переробка відходів виробництва.  

Отримання ефірної олії з клітинного соку квіткової сировини високої 

вологості. Технологічна схема. Сутність процесів. Промислові випарники і їх 

технологічна оцінка. Можливість отримання біологічно активних речовин з 

відходів методом екстракції. Вимоги до розчинників. 

Виділення ефірної олії з воску гідролізом складних ефірів. 

Отримання косметичного воску відбілюванням воску-сирцю. Сутність 

процесу. Норми втрат розчинників і шляхи їх зниження. 

Технологія парфумерно-косметичних виробництв. Основні напрямки 

розвитку парфумерно-косметичного виробництва. Загальна характеристика та 

значення парфумерно-косметичних виробів. Вимоги до якості. 
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Сучасний рівень виробництва і асортимент парфумерно-косметичних 

виробів. Сировина, що використовується у виробництві парфумерно-

косметичних виробів, її призначення, характеристика та вимоги до якості. 

Технологія і теоретичні основи окремих процесів виробництва 

парфумерних виробів, косметичних кремів і лосьйонів, засобів догляду за 

волоссям, зубних засобів, виробів декоративної косметики.  

Особливості технології приготування парфумерно-косметичних виробів 

в аерозольній формі упаковки.  

Фізико-хімічні основи технології парфумерних засобів: настоїв, 

парфумерних композицій та парфумерних рідин.  

Фізико-хімічні основи технології виробництва засобів за доглядом за 

шкірою обличчя, рук, ніг, волосся, зубами та порожнечею рота 

Теоретичні основи та технологія виробництва декоративної косметики. 

 

Література 

Основна: 1-30 

Додаткова: 31-60 

 

3.4.3 Зразок екзаменаційного завдання зі спеціалізації "Технологія жирів, 

ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів"  

 

1. Класифікація та загальна характеристика жирів. Фізичні та хімічні 

властивості жирів та їх похідних. Види та характеристика олійної сировини. 

Харчове псування жирів. Речовини, супутні ацилгліцеринам в жирах. 

2. Теоретичні основи та технологія підготовчих процесів до 

перероблення насіння олійних культур. Очищення від домішок. Домішки 

різного насіння і їх негативна роль при зберіганні і переробленні насіння. 

Основні принципи очищення олійного насіння від домішок. Відходи очисних 

цехів і шляхи їх раціонального використання. 

3. Утилізація відходів у виробництві ефірних олій методом дистиляції з 

водяною парою. Якісний склад відходів, можливість отримання з них жирних 

олій, екстрактів для парфумерно-косметичних виробництв, продуктів для 

виробництва синтетичних запашних речовин, лікарських засобів, харчових 

барвників і кормового борошна. 

 

3.4.4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

зі спеціалізації "Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-

косметичних продуктів" 

 

Основна література 

 

1. Технология жиров и жирозаменителей: Учебное пособие / В.Х. 

Паронян. – М.: ДеЛи принт, 2006. – 760 с. 



70 

 

2. Технология производства растительных масел: Учебное пособие / 

В.М. Копейковский, С.И. Данильчук, Г.И. Арбузова и др. – М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1982. – 416 с. 

3. Технологія рослинних олій: Підручник / М.І. Осейко. – К.: Варта, 

2006. – 280 с. 

4. Технология получения растительных масел: Учебное пособие / 

В.Г. Щербаков. – М.: Колос, 1992. – 207 с.   

5. Технология переработки жиров / под ред. Н.С. Арутюняна. – М.: 

Пищепромиздат, 1998. – 450 с. 

6. Научно-практические основы технологии жиров и жирозаменителей: 

Учебное пособие / О.П. Чумак, Ф.Ф. Гладкий. – Харьков: Курсор, 2006. – 175с. 

7.  Технология майонезов, салатных соусов и дрессингов: Учебное 

пособие / В.К. Тимченко, А.К. Зябченкова, А.А. Савус. – Харьков: НТУ «ХПИ», 

2007. – 160 с. 

8.  Технологія модифікованих жирів: Навчальний посібник / Ф.Ф. 

Гладкий, В.К. Тимченко, І.М. Демідов. – Харків: Підручник НТУ «ХПІ», 2012. 

– 210 с. 

9.  Бухштаб З.И., Мельник А.П., Ковальов В.М. Технология 

синтетических моющих средств. Підручник – М.: Легкопромбытиздат, 1989. – 

320 с. 

10. Мельник А.П. Практикум по технологии синтетических моющих 

средств. – Харьков: ХПИ, 1994. – 240 с. 

11. Мельник А.П., Чумак О.П., Березка Т.О. Практикум з хімії та 

технології поверхнево-активних похідних вуглеводневої сировини. – Харків: 

НТУ «ХПІ», 2004. – 376 с. 

12. Лобанов В.Г., Шаззо А.Ю., Щербаков В.Г. Теоретические основы 

хранения и переработки семян подсолнечника. М.: Колос, 2002 г., 592 с. 

13. Биохимия растительного сырья. /В.Г. Щербаков, В.Г. Лобанов, Т.Н. 

Прудникова и др. Под ред. В.Г. Щербакова. М.: Колос, 1999 г., 376 с. 

14. Тютюнников Б.Н. Химия жиров. М.: Пищевая промышленность, 1974 

г., 456 с. 

15. Химия жиров. /Б.Н. Тютюнников, З.И. Бухштаб, Ф.Ф. Гладкий и др. 3-

е изд., перераб. и доп. М.: Колос, 1992 г., 448 с. 

16. Кошевой Е.П., Блягоз Х.Р. Экстракция двуокисью углерода в пищевой 

технологии. Майкоп.: Майкопский государственный технологический 

институт, 2000 г., 496 с. 

17. Экспертиза масел, жиров и продуктов их переработки. Качество и 

безопасность / Корнена Е.П., Колманович С.А. и др. – Новосибирск, Сибирское 

университетское издательство, 2007. – 272 с. 

18. Арет В.А., Николаев Л.К., Николаев Б.Л. Физико-механические 

свойства сырья и готовой жиросодержащей продукции. –СПб.: Гиорд, 2009. –

448 с. 

19. Паронян В.Х., Скрябина Н.М. Научно-теоретические аспекты 

инноваций пищевой технологии: научная монография. – М.: Полиграф, 2012-

180с. 
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20. Паронян В.Х., Скрябина Н.М., Восканян О.С. Теоретические основы 

получения эмульсионных продуктов питания нового поколения. –

М.:Полиграфсервис, 2008. – 104 с. 

21. Паронян В.Х., Скрябина Н.М., Восканян О.С. Теоретические основы 

науки о технических жировых дисперсных системах. –М.: Полиграфсервис, 

2009. – 121 с. 

22. Паронян В.Х., Скрябина Н.М., Каримов Р.Ф. Эмульсионные продукты 

питания функционального назначения. –М.: Полиграфсервис, 2007.132 с. 

23. Паронян  В.Х.,  Скрябина  Н.М.,  Восканян  О.С.  Физико-химические  

и  реологические  характеристики  технических  жирових продуктов. –М.: 

Полиграф, 2009. – 139 с. 

24. Паронян В.Х., Скрябина Н.М. Инновационный подход получения 

эмульсионных продуктов питания нового поколения. –М.: Полиграфсервис, 

2007. – 226 с. 

25. Руководство по технологии получения и переработки растительных 

масел и жиров. Л.: ВНИИЖ. Т.1, кн.1, 1967 г.,585 с.; Т.1, кн.2, 1967 г., 342 с.; 

Т.2, 1973 г., 350 с.; Т.3, 1977 г., 351 с. 

26. Технология производства растительных масел. /В.М. Копейковский и 

др. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982 г., 416 с. 

27. Арутюнян Н.С., Корнена Е.П. Фосфолипиды растительных масел. М.: 

Агропромиздат, 1986 г., 256 с. 

28. Братус И.Н. Химия душистых веществ. Изд. 2-ое, перераб. и доп. М.: 

Агропромиздат, 1992 г., 239 с. 

29. Хейфиц Л.А., Дашунин В.М. Душистые вещества и другие продукты 

для парфюмерии. М.: Химия, 1994 г., 256 с. 

30. Муравьева Д.А. Фармакогнозия: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Медицина, 1991 г., 560 с. 

 

Додаткова література 

 

31. Химическая энциклопедия в 5-ти томах. М.: Советская энциклопедия, 

1986, 1991 г.г. 

32. Турышева Н.А. Технология натуральных эфирных масел. /Технология 

натуральных эфирных масел и синтетическх душистых веществ/ Сидоров И.И., 

Турышева Н.А., Фалеева Л.П., Ясюневич Е.И. М.: Легкая и пищевая промыш-

ленность, раздел 1, 1984 г., 231 с 

33. Каспаров Г.Н. Основы производства парфюмерии и косметики. Изд. 2 

– е, перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1988 г., 280 с. 

34. Войткевич С.А. Эфирные масла для парфюмерии и ароматерапии. М.: 

Пищевая промышленность, 1999 г., 284 с. 

35. Турышева Н.А. Учебное пособие к лабораторному практикуму по то-

вароведению эфирномасличного сырья. Краснодар: КПИ, 1991 г., 84 с. 

36. Турышева Н.А. Учебное пособие к лабораторному практикуму по то-

вароведению эфирномасличного сырья. Цветочное и корневое сырье. Красно-

дар: КПИ, 1992 г., 88 с. 
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37. Танасиенко Ф.С. Эфирные масла. Состав и содержание в растениях. 

Киев, Наукова думка, 1984 г. Ботаника: Морфология и анатомия растений. 

/Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г. и др. М.: Просвещение, 1988 г., 

480 с. 

38. Петрова Н.Л., Зеленецкая А.А., Скворцова А.Б. Анализ синтетических 

душистых веществ и эфирных масел. М.: Пищевая промышленность, 1972 г., 

334 с. 

39. Справочник технолога эфирномасличного производства. М.: Легкая и 

пищева промышленность, 1981 г., 183 с. 

40. Справочник для работников лабораторий эфирномасличных предпри-

ятий /Персидская К.Г., Чипига А. П./. М.: Медицина, 1988 г., 464 с. 

41. Георгиев Е. Технология на естествените и синтечните ароматни про-

дукти. – София, Болгария: Земиздат, 1995 г., 371 с. 

42. Kurt Baner, Dorothea Garbe Common Fragranceand Flavor Materials. 

Weinheim (FRG): 1985, 213 р. Димитров Д.Н. Технолгия на парфюмерийните и 

косметичните препарати. – Пловдив (Болг): Высш. Институт по хранително – 

вкусова промшленност, 1988 г., 366 с. 

43. Виламо Х. Косметическая химия. Пер. с фин. М.: Мир, 1990 г., 288 с. 

44. Войцеховская А.П., Вольфензон И.И. Косметика сегодня. М.: Химия, 

1991 г., 176 с. 

45. Лекарственные растения в дерматологии и косметологии. /В.С. Ягод-

ка. Киев: Наукова думка, 1992 г., 272 с. 

46. Марголина А.А. Новая косметология. /А.А. Марголина, Е.И. Эрман-

дес, О.Э. Зайкина. М.: ООО «Клавель», 2000 г., 204 с. 

47. Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза парфюмерно-

косметических товаров. /А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская, Т.Е. Ивахненко. Ро-

стов-на-Дону: Издательский центр Март, 2001 г., 144 с. 

48. Паронян В.Х., Скрябина Н.М. Аналитический контроль и оценка ка-

чества масложировой продукции: учебное пособие. –М.: ДеЛи принт, 2007. 312 

с. 

49. Щербаков В.Г., Лобанов В.Г. Лабораторный практикум по биохимии и 

товароведению масличного сырья. –М.: Колос, 2007. – 247 с. 

50. Паронян В.Х., Скрябина Н.М. Интеграция науки, образования, 

производства и экологии на основе наукоемких технологий: научная 

монография. – М.: Полиграф, 2011-361с. 

51. Періодичні видання: 

«Пищевая  промышленность»,   

«Хранение  и  переработка сельскохозяйственного сырья»,  

«Масложировая промышленность»,  

«Масла и жиры». 

52. Процеси і апарати харчових виробництв: Підручник вузів / 

І.Ф. Малежик , П.С. Циганков, П.М. Немирович і ін.; За ред. І.Ф. Малежика. – 

К.: НУХТ, 2003. – 400 с. 

53. Романовська Т.І. Фізико-хімічні аспекти харчових технологій. – К.: 

Наукова думка, 2006. – 150 с. 
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54. Азнаурян М.П., Калашева Н.А. Современные технологии очистки 

жиров, производства маргарина и майонеза. – М.: «Сампо-Принт», 1980. – 

493 с. 

55. Васильева Г.Д. Дезодорация растительных масел и жиров. – С-Пб.: 

ГИОРД, 2002. – 192 с. 

56. Жиры и масла. Производство, состав и свойства, применение / 

Р. О’Брайен: пер. с англ. 2-го изд. В.Д. Широкова, Д.А. Бабейкиной, 

Н.С. Селивановой, Н.В. Магды. – СПб: Профессия, 2007. – 752 с. 

57. Філінська А.О., Черваков О.В., Ебіч Ю.Р. Виробництво маргаринової 

продукції. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2012. – 164 с. 

58. Кислухина О.В., Кюдулас И.И.  Биотехнологические основы 

переработки растительного сырья Каунас: Технология, 1997. 

59. Лоулесс Д. Энциклопедия ароматических масел. – М.: Крон- Пресс, 

2000. 

60. Нагорнов С.А., Дворецкий Д.С., Романцова С.В., Таров В.П. Техника 

и технологии производства и переработки растительных масел: учебное 

пособие [електроний ресурс] Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. 

 

 

3.5. Спеціалізація "Технологія консервованих і охолоджених харчових 

продуктів" 

 

3.5.1. Перелік питань вступного іспиту зі спеціалізації "Технологія консе-

рвованих і охолоджених харчових продуктів" 

 

Технологічні особливості сировини. Порівняльна оцінка методів консер-

вування харчових продуктів 

Консервна промисловість України. Стан та шляхи її розвитку. Ідеологія 

сучасних технологій консервованих продуктів з заданим фізико-хімічними і ор-

ганолептичними властивостями. 

Значення консервованих харчових продуктів для господарства і харчу-

вання. Складність та різноманітність технологічних процесів виробництва кон-

сервів. Основні процеси, загальні для більшості виробництв, які випускають 

фруктові, овочеві, м’ясні і рибні консерви. 

Технологічні особливості сировини. Хімічні особливості сировини, біохі-

мічний склад фруктів та овочів. 

Принципи побудови технологічних процесів виробництва консервованих 

харчових продуктів на основі особливостей хімічного складу сировини. 

Пектинові речовини, Форми пектинових речовин рослинної сировини: 

високо- та низькометоксильований пектин. Пектинові кислоти ти їх солі. 

Ферменти фруктів і  овочів та їх вплив на якість консервованої продукції. 

Ферментативне потемніння, методи його запобігання. 

Використання ферментів мікробіологічного походження в технології 

фруктоовочевих соків. Іммобілізовані ферменти. Мультиензимні композиції 

(МЕКи). 
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Хімічних склад та властивості харових добавок (БАД). Класифікація хар-

чових добавок в залежності від їх дії. Консистенція харчових добавок. Желюю-

чі речовини. Крохмаль та його похідні , целюлоза, камеді, геміцелюлози. 

Біологічні особливості сировини. Клітинна структура рослинної тканини, 

хімічний склад і фізіологічні властивості структурних елементів. Структура, 

модель і фізико-хімічні властивості цитоплазматичних мембран (ЦПМ). 

Напівпроникність ЦПМ, як основний фактор, який характеризує норма-

льний чи патологічний стан об’єкта переробки і збудника псування в консерв-

ному виробництві. 

Реакція рослинної клітини на технологічні дії. Фактори зовнішнього се-

редовища, що викликають пошкодження ЦПМ – механічне подрібнення, дія 

високих і низьких температур, електроплазмоліз та ін. 

Біофізичні основи отримання соків. Значення фізіологічних показників 

ЦПМ і анатомічних характеристик клітинної структури. 

Порівняльна оцінка методів консервування харчових продуктів. Причини 

псування харчових продуктів – мікробіологічні та ферментативні. Принципи 

консервування. Біоз. Використання фізичних, хімічних, фізико-хімічних і біо-

хімічних факторів для запобігання псуванню. Класифікація методів консерву-

вання харчових продуктів, які використовуються в консервному виробництві. 

Анабіоз. Основи і порівняльна характеристика методів, заснованих на 

цьому принципі. Охолодження, заморожування, зневоднення (сушіння). 

Методи анабіозу: використання осмотично-діючих речовин (ОДР) – цук-

ру і солі. Комбінування осмотичних методів з іншими способами консервуван-

ня. Зберігання сировини і напівфабрикатів в регульованому (РГС) та модифіко-

ваному (МГС) газових середовищах.  

Біохімічні і хімічні методи, засновані на бактерицидній дії кислот та ети-

лового спирту. Комбінування методів з термічною обробкою продуктів. 

Абіоз. Консервування шляхом нагрівання харчових продуктів в гермети-

чній тарі – метод  Н. Аппера. Історія відкриття методу. Варіанти теплової сте-

рилізації – використання мікрохвильової енергії і асептичне консервування. 

Методи “холодної” стерилізації – знепліднююче (стерилізуюче) фільтру-

вання (СФ); обробка високим тиском; використання радіаційної енергії – УФ-

променів та іонізуючого випромінювання (ІВ). 

Хімічні методи консервування. Хімічні консерванти в технології консер-

вованих харчових продуктів і напівфабрикатів: бензойна, сорбінова, сірчиста 

кислоти та їх солі. Санітарна обробка сировини, обладнання. Миючі та поверх-

нево-активні речовини. Використання антибіотиків. 

Поняття "технології бар'єрів”. Схема і сутність концепції бар'єрної технології. 

 

Попередня обробка сировини. Попередня теплова обробка. Консервна та-

ра. Фасування та герметизація. Мікробіологічні і теплофізичні основи теплової 

стерилізації консервів. 

Попередня обробка сировини. Технологічні вимоги до доставки, збері-

гання та миття сировини. Проблеми використання поверхнево-активних речо-
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вин (ПАР). Основні способи, призначення і теоретичне обґрунтування поперед-

ньої теплової обробки – бланшування і обжарювання. 

Характеристика і техніка процесу обжарювання. Контроль процесу. Фак-

тори, що визначають якість обжареного продукту. Фізико-хімічні зміни проду-

кту і олії при обжарюванні 

Проблеми процесу обжарювання – запобігання псуванню олії і раціона-

льні витрати олії. Коефіцієнт замінності олії і шляхи його збільшення. Техноло-

гічні вимоги до конструкції  печей для обжарювання. 

Консервна тара. Види тари для консервів. Вимоги до консервної тари. 

Характеристика і класифікація металевої тари. Особливості конструкції і 

герметизації. 

Характеристика і класифікація скляної тари. Особливості конструкції і ге-

рметизації. Контроль герметичності. 

Полімерні матеріали для упаковки. Типи полімерних плівок. Термоусадо-

чні і розтягуючі плівки. Полімерні композиції в герметичних упаковках. 

Підготовка тари до фасування. Санітарна обробка тари. Характеристика 

мийних засобів. 

Фасування, герметизація, контроль герметичності. 

Мікробіологічні і теплофізичні основи теплової стерилізації консервів 

Теоретичні основи теплової стерилізації консервів. Параметри процесу. 

Вибір температури стерилізації. Способи стерилізації. 

Вибір часу стерилізації. Дві складові часу стерилізації. Мікробіологічна 

складова часу – летальний час (τлет.). Закономірності залежності τлет. від темпе-

ратури. Рівняння летального часу. Високотемпературна короткочасна обробка. 

Асептичне консервування. 

Закономірності залежності τлет. від кількості мікроорганізмів при постій-

ній температурі. Криві виживання. Вплив основних елементів хімічного складу 

консервів на летальний час мікроорганізмів. 

Теплофізична складова часу стерилізації. Фактори, які впливають на час 

прогрівання. Рівняння термічної інерції харчових продуктів при стерилізації. 

Шляхи інтенсифікації теплообміну при стерилізації. Температурній фак-

тор. Ступінчаста і ротаційна стерилізація. 

 

Математичний аналіз режимів стерилізації. Фізичний параметр процесу 

стерилізації. Техніка теплової стерилізації. Зміни якості продукту при стерилі-

зації. Види браку. 

Математичний аналіз процесу стерилізації консервів. Поняття про леталь-

ність процесу. Нормативна і фактична летальність. Визначення нормативної ле-

тальності на основі рівняння кривої виживання. Поняття про ступінь стериль-

ності. 

Визначення фактичної летальності. Використання рівняння летального 

часу для математичною аналізу термограм діючих режимів процесу стерилізації 

консервів. Криві летальності. Умови наукового обґрунтування режимів стерилі-

зації консервів за мікробіологічними показниками. 
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Фізичний параметр процесу стерилізації. Розрахунок тиску в консервній 

тарі в закритих і відкритих апаратах. Вплив температури фасування і ступеня 

наповнення тари продуктом. 

Заходи для зниження тиску в тарі. Методи ексгаустування – тепловий і 

механічний та техніка їх проведення. Теплове ексгаустування і явище ва-

куумної деформації металевої тари. 

Механічне ексгаустування і явища вакуумного розширення і вакуумного 

поглинання. Застосування протитиску. 

Техніка стерилізації консервів в металевій, скляній і полімерній тарах в 

апаратах періодичної дії – автоклавах. Техніка створення протитиску при вико-

ристанні різких гріючих середовищ. Конструкції, переваги і недоліки верти-

кальних автоклавів. Нові типи автоклавів і техніка стрилізації в них. 

Техніка стерилізації (пастеризації) консервів в апаратах безперервної дії в 

металевій тарі і скляній при різних типах закупорювання. Сучасні вітчизняні та 

зарубіжні безперервнодіючі стерилізатори і пастеризатори. 

Техніка асептичного консервування. 

Зміна якості консервованих продуктів. Види і причини браку консервів 

Зміни вуглеводів сировини при зберіганні і технологічній переробці. 

Цукри: сахароза, глюкоза, фруктоза, їх типологічні властивості. Замінники 

цукрів. Дегідратація цукрів. Реакції карамелізації і сахароамінні реакції. 

 Зміни ліпідів. Токсичність продуктів розпаду жирів. Фактори, що обу-

мовлюють стійкість ліпідів до прогіркання. 

Вітаміни рослинної і тваринної сировини. Вітамін С і β-каротин. Зміни 

вітамінів при переробці сировини. 

Азотні сполуки. Зміни білків та амінокислот при техологічній переробці. 

Зміна кольору. Природні барвники фруктів та овочів – поліфеноли, β-каротин, 

хлорофіл. 

Закономірності термічної деградації харчових речовин при стерилізації. 

Математичний аналіз режимів стерилізації за хімічними і реологічними показ-

никами. 

Завершальна обробка консервів. Види і причини браку. Мікробіологічний, 

фізичний, хімічний бомбаж. Псування без утворення бомбажу. 

Боротьба з браком консервів. Аналіз порушень параметрів і режимів 

технологічного процесу виробництва консервів і видів браку, викликаних цими 

порушеннями. Дотримання технологічної дисципліни – запорука і фактор по-

передження появи браку і харчових отруєнь. 

 

Теплофізичні основи холодильної технологи 

Основні види переносу тепла. Внутрішні тепловиділення при охолоджен-

ні харчових продуктів. Визначення тривалості охолодження. Поля температур і 

середньоб'ємна температура як технологічний параметр охолодження харчово-

го продукту. 

Теплоперенос при заморожуванні. Кількість тепла, що відводиться при 

заморожуванні. Розрахунок тривалості замороження. Формула Планка. Серед-

ньооб'ємна температура як технологічний параметр замороженого харчового 
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продукту. Вплив початкової температури продукту, вмісту сухих речовин на 

тривалість замороження. 

Масоперенос при охолодженні, заморожуванні і зберіганні. Усихання ха-

рчових продуктів при низькотемпературній обробці. 

Стан вологи в харчових продуктах при льодоутворенні. Доля 

вимороженої вологи. Теплофізичні характеристики харчових продуктів (питома 

теплоємність, коефіцієнт теплопровідності, коефіцієнт температуропровідності) 

та їх залежність від температури. 

 

Кріобіологічні і біохімічні основи холодильної технології 

Дія низьких температур на біологічні об'єкти. Проблема біологічної дії 

низьких температур на рослинні і тваринні клітини, тканини та організми. 

Фізико-хімічні, біофізичні та біохімічні фактори і механізми стійкості біо-

логічних об'єктів до низькотемпературного виливу. Механізми дії 

кріопротекторів. Вплив температурних режимів на зворотність змін біологічних 

об’єктів при заморожуванні. Низькотемпературний анабіоз. 

Відношення мікроорганізмів до температурних умов розвитку. 

Психрофільні мікроорганізми та їх фізіологічні процеси при низьких темпера-

турах. Причини відмирання мікроорганізмів при низьких температурах. 

Фізіолого-біохімічні основи охолодження і зберігання охолоджених рос-

линних продуктів. Дія температури на біохімічні процеси. Основні процеси 

пов'язані з диханням. 

Автолітичні процеси в м’ясі в післязабійний період: посмертне заклякан-

ня, розм’якшення і дозрівання. Холодове скорочення м'язової тканини, явище 

«загару» і заходи його попередження. 

Фізико-хімічні та біохімічні процеси в м’язовій та жировій тканинах при 

охолодженні, заморожуванні та зберіганні м’яса і м’ясопродуктів. 

 

Технологічні аспекти холодильної обробки і зберігання харчових про-

дуктів 

Технологія охолодження, заморожування і зберігання продуктів тварин-

ного та рослинного походження. Способи і технологічні режими охолодження, 

заморожування та зберігання, технічні засоби їх забезпечення. Усушка харчо-

вих продуктів при холодильній обробці і зберіганні, способи її скорочення. 

Виробництво заморожених напівфабрикатів та готових до споживання 

страв з рослинної і тваринної сировини. Послідовність технологічних операцій, 

їх особливість. Використання пакувальних матеріалів. 

Технологія отеплення і розморожування харчових продуктів, 

технологічні режими і технічні апарати. Створення безперервного холодильно-

го ланцюга. 

 

Література 

Основна: 

Додаткова: 
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3.5.2. Зразок екзаменаційного завдання зі спеціалізації "Технологія консе-

рвованих і охолоджених харчових продуктів" 

 

1. Хімічні методи консервування. Хімічні консерванти в технології кон-

сервованих харчових продуктів і напівфабрикатів: бензойна, сорбінова, сірчис-

та кислоти та їх солі. 

2. Боротьба з браком консервів. Аналіз порушень параметрів і режимів 

технологічного процесу виробництва консервів і видів браку, викликаних цими 

порушеннями. 

3. Фізико-хімічні та біохімічні процеси в м’язовій та жировій тканинах 

при охолодженні, заморожуванні та зберіганні м’яса і м’ясопродуктів. 

 

3.5.3. Список рекомендованої літератури зі спеціалізації "Технологія кон-

сервованих і охолоджених харчових продуктів" 

 

1. Фізико-хімічні і біологічні основи консервного виробництва: Підруч-

ник/ Б.Л. Фламенбаум, А.Т. Безусов, В.М. Сторожук. Г.П. Хомич. - Одеса: 

Друк. 2006. - 400 c. 

2. Флауменбаум Б.Л. Основы консервирования пищевых продуктов: 

Учебник/ Б.Л. Флауменбаум, С.С. Танчев, М.А. Гришин. - М.: Агропромиздат, 

1986. - 494 с. 

3. Асептическое консервирование плодоовощных продуктов/ В.И. Рога-

чев, О.Г. Фромзель, Н.Н. Мазохина-Поршнякова и др. Под ред. В.И. Рогачева.- 

М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. - 288 с. 

4. Анализ и оценки качества консервов по микробиологическим показателям/ 

Под ред. Н.Н. Мазохиной-Поршняковой. - М.: Пищевая пром-сть, 1977. - 470 с. 

5. Бабарин В.П. Справочник по стерилизации консервов/ В.П. Бабарин, 

Н.Н., Мазохина-Поршнякова, В.И. Рогочев. - М.: BO Агропромиздат. 1987.-270 с. 

6. Безвредность пищевых продуктов/Под ред. Г.Р. Робертс. - Пер. с англ.- 

М.: Агропромиздат. 1986. - 287 c. 

7. Вода в пищевых продуктах /Под ред. Р.Б. Дакуорта. - Пер. с англ. - М.: 

Пищевая пром-сть, 1980. - 375 с. 

8. Грачева И.М. Технология ферментных препаратов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Агропромиздат 1987. - 335 c. 

9. Крутошикова А., Угер М. Подслащивающие вещества в пищевой про-

мышленности/  Под ред. И.Ф. Бугаенко./ Пеp. co словацкого. - М.: Агропромиз-

дат. 1988. - 158 с. 

10. Муравин Я.Г. Применение полимерних и комбинированных материа-

лов для упаковки пищевых продуктов / Я.Г. Муравин. М.П. Толмачева, А.М. 

Додонов. - М.: Агропромиздат, 1985. - 205 c. 

11. Наместников А.Ф. Химия в консервной промышленности. - M.: Пи-

щевая промышленность,1965. - 259 с. 

12. Нечаев А.П. Пищевые добавки /А.П. Нечаев, А.А. Кочеткова, АН. 

Зайцев. -М.: Колос-Пресс, 2002. - 256 с. 

13. Пищевая химия / Под ред. А.П. Нечаева.- СПб: ГИОРД, 2001.-581с. 
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14. Рогов И.А. Химия пищи /  И.А. Рогов, Л.В. Антипова, Н.И. Дунченко. 

– М.: Колос, 2007. - 853 с.   

15. Росивал Л. Посторонние вещества и пищевые добавки в продуктах /  

Л. Рогосивал, Р. Энгст, А. Соколай / Пер. с нем. – М.: Легкая и пищевая про-

мышленность, 1982. - 263 с. 

16. Технологія консервування плодів, овочів, м’яса і риби. Б.Л. Флаумен-

баум, Є.Г. Кротов, О.Ф. Загібалов та ін./ Підручник за ред. Б.Л. Флауменбаума. 

- К.: Вища шк., 1995.-301 с. 

17. Ферментные препараты  в пищевой промышленности / Под ред. В.Л. 

Кретовича и В.Л. Яровенко. – М.: Пищевая промышленность, 1975.-535 с. 

18. Химический состав пищевых продуктов.Кн. 2: Справочные таблицы 

содержания аминокислот, жирных кислот, макро- и микроэлементов, ограниче-

ских кислот и углеводов / Под ред. И.М. Скурихина и М.Н. Волгарева. – М.: 

Агропромиздат, 1987. - 360 с. 

19. Шобингер У. Фруктовые и овощные соки: научные основы и техноло-

гии / Пер. с нем. - СПб: Профессия, 2004. - 640 с 

20. Головкин Н.А. Холодильная технология пищевых продуктов/ Учеб-

ник. М.:Легкая и пищ.пром., 1984. – 240 с. 

21. Быстрое замораживание. Алмаши Э., Эрдели Л., Шарой/ 

Учеб.пособие. М.: Легк.и пищ.пром., 1981. – 408с. 

22.3амораживание пищевых продуктов. Постольски Я., Груда З./ 

Учеб.пособие. М.: Пищ. пром., 1984. – 607с. 

23. Шаробайко В.И. Биохимия продуктов холодильного консервирования/ 

Учеб.пособие. М.: Агропромиздат, 1991. – 255с. 

24. Бараненко А.Н. Холодильная технология пищевых продуктов/ Учеб-

ник для вузов: в 3 кн. – СПб.: ГИОРД, 2007. 

25.  Консервирование пищевых продуктов холодом. Рогов И.А., Куцакова 

В.Е., Филиппов В.И.и др./ М.: Колос, 1999. – 176с.  

 

3.6. Спеціалізація "Технологія харчової продукції " 

 

3.6.1 Перелік питань вступного іспиту зі спеціалізації "Технологія харчо-

вої продукції " 

 

3.6.1.1. Технологічне забезпечення якості кулінарної продукції 

 

Концепція раціонального харчування та її вплив на сучасний стан i розви-

ток технології кулінарної продукції. Альтернативні види харчування, їхнє зна-

чення в обґрунтуванні технології кулінарних виробів. Особливості лікувально-

го, профілактичного харчування. Харчування в екстремальних умовах та умо-

вах порушеного екологічного середовища. Харчова та біологічна цінність як 

критерії якості харчових продуктів, шляхи їхньої оптимізації. Фактори, які ви-

значають структурно-механічні властивості кулінарної продукції. Характерис-

тика рідиноподібних i твердоподібних коагуляційних структурованих дисперс-

них систем. Структуроутворення у дисперсних системах, способи управління 
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ним. Стан вологи у харчових продуктах, її роль у формуванні структури та кон-

систенції кулінарної продукції. 

Характеристика білків харчових продуктів. Уявлення про структуру, фі-

зико-хімічні властивості, харчову i біологічну цінність, енергетичну та пласти-

чну функції, норму споживання білків. Наукові принципи конструювання реце-

птур страв з урахуванням амінокислотного скору білків. Харчові продукти як 

джерела білкових речовин. Методи визначення харчової та біологічної цінності 

білків та білоквмісних продуктів. Засвоюваність білків. Поняття про баланс 

азотистого обміну та умови азотистої рівноваги. 

Технологічна обробка білоквмісних продуктів як фактор збереження та 

підвищення біологічної та харчової цінності. 

Вуглеводи, їхня класифікація i загальна характеристика. Основні джерела 

вуглеводів. Фізіологічна та технологічна роль вуглеводів, норма споживання 

для різних верств населення. Прості цукри, їхня характеристика, технологічні 

властивості, харчова цінність. 

Крохмаль, його фізико-хімічні i технологічні  властивості, роль у харчу-

ванні. 

Некрохмальні полісахариди (пектинові речовини, клітковина, геміцелю-

лози), класифікація i загальна характеристика. Фізико-xiмічні властивості хар-

чових волокон. Природні джерела харчових волокон та їх значення у харчуван-

ні людини. Вплив технологічних факторів на зміни структурно-механічних i 

фізико-хімічних властивостей харчових волокон при тепловій обробці харчо-

вих продуктів. Вплив технологічних факторів на кінетику процесів набрякання 

та драглеутворення у харчових системах з пектином, желатином. Сутність ме-

ханізму утворення структури у харчових системах, виготовлених на основі во-

доростевих полісахаридів. Характеристика водоростевих гідроколоїдів. Їх за-

стосовування у харчових виробництвах. Фізіологічний вплив водоростевих гід-

роколоїдів на організм людини. Білково-полісахаридні комплекси, їхня роль в 

удосконаленні технологічних процесів для отримання продуктів харчування із 

заданими властивостями. 

Ліпіди, класифікація, фізико-хімічні властивості. Харчова цінність, норми 

споживання жирів. Фізико-хімічні зміни властивостей жирів під впливом часу, 

параметрів зберігання, технологічних факторів. 

Вітаміни, загальна характеристика, класифікація, роль у харчуванні лю-

дини. Гіпо- та гіпервітамінози. Харчові джерела вітамінів. Норми споживання 

вітамінів. Синергетична взаємодія вітамінів. Технологічні фактори, що запобі-

гають руйнуванню вітамінів. 

Мінеральні речовини (макро- i мікроелементи), класифікація, загальна 

характеристика, роль у харчуванні людини. Норми споживання для окремих 

верств населення. 

Вода i її значення для життя людини. Вода як розчинник, структурний 

елемент клітин i тканин, кінцевий продукт метаболізму. Рівні споживання води 

у повсякденному, лікувально-профілактичному, екстремальному харчуванні. 

Роль води у споживанні білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамі-

нів. Вода як технологічне середовище, поняття про зв'язану та структурно-
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вільну вологу. Вода як середовище для розвитку мікроорганізмів. Поняття про 

електроліти та їхня роль у технологічних процесах. Методи визначення води та 

її стану в харчових продуктах. Норми споживання води. 

Поняття про неенергетичні xapчовi речовини (органічні i неорганічні ки-

слоти, пігменти). 

Особливості харчування людини в умовах порушеного довкілля.  

Енергетична рівновага i наукові основи розрахунку енергетичної цінності 

раціонів харчування для різних груп населення. 

Фізіологічні основи складання раціонів харчування. Основні фізіологічні 

вимоги до режиму харчування різних груп населення. 

Особливості дитячого, профілактично-лікувального харчування.  

Фізіологічні принципи складання i обґрунтування меню. 

 

Література 

Основна: 2, 15-19,28-31  

Додаткова: 19, 20, 32, 33 

 

3.6.1.2. Технологія кулінарної продукції ресторанного господарства 

 

Загальна характеристика закладів ресторанного господарства (ЗРГ), тех-

нологічні принципи створення та виробництва кулінарної продукції. 

Роль закладів ресторанного господарства, сучасний стан та перспективи 

розвитку в Україні та за кордоном. 

Характеристика виробничо-технологічної діяльності ЗРГ, її мета та за-

вдання. Характеристика виробничого та технологічного процесів виробництва 

кулінарної продукції у ЗРГ. Класифікація технологічних процесів за сукупними 

ознаками, основні етапи, операції, режими, їхня мета. Технологічні принципи 

створення кулінарної продукції із заданими властивостями. Методи оцінки те-

хнологічного процесу та вибору оптимального варіанта. 

Кулінарна продукція - як об'єкт фізико-хімії дисперсних систем. Поділ 

кулінарної продукції залежно від агрегатного стану дисперсної фази i дисперс-

ного середовища. 

Сучасне уявлення про фізико-хімічну механіку дисперсних систем. Піни 

як дисперсні системи, фізіологічне та технологічне призначення. Функціональ-

но-технологічні властивості сировини, рецептурних сумішей, напівфабрикатів, 

їхня роль у формуванні якості кулінарної продукції. Модель якості кулінарної 

продукції. Реалізація методології системного підходу при діагностиці та розро-

бці нової кулінарної продукції. Теоретичні та практичні передумови проекту-

вання та моделювання рецептурного складу та технологічного процесу вироб-

ництва кулінарної продукції. Діагностика технологічних процесів виробництва 

напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів у ЗРГ. 

Технології напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів з: овочів, плодів, 

грибів; круп, бобових та продуктів їх переробки; борошна; м'яса, м'ясопродуктів 

та дичини; птиці, кролика та дичини; риби, рибопродуктів та нерибної водної 

сировини; яєць та яйцепродуктів; сиру кисломолочного, а також супів; coycів; 



82 

 

холодних страв та закусок; солодких страв; напоїв; борошняних кондитерських 

виробів: характеристика функціонально-технологічних властивостей вихідної 

сировини як об'єкта переробки в ЗРГ. Вплив морфологічної будови та хімічного 

складу структурних елементів клітин та тканин сировини рослинного (овочі, 

плоди, ягоди, гриби, крупи, бобові, борошно та iн.) та тваринного походження 

(м'ясо, птиця, яйця, сир кисломолочний, риба, рибопродукти, нерибна водна си-

ровина) на реалізацію їхніх функціонально-технологічних властивостей. 

Класифікація та характеристика технологічних способів, що застосову-

ються на етапі механічної кулінарної та теплової обробки сировини та напівфа-

брикатів, підготовки до реалізації, зберігання та випуску готової кулінарної 

продукції. Теоретичне обґрунтування параметрів окремих технологічних опе-

рацій, фактори та сутність фізико-хімічних процесів, що обумовлюють зміни 

маси, консистенції, харчової цінності, кольору та аромату; норми відходів та 

втрат. Наукове обґрунтування зміни маси харчових продуктів при різних спо-

собах кулінарної обробки, шляхи зменшення втрат. Кінетика структурних змін 

у харчових системах у процесі технологічної переробки. 

Діагностика технологічних процесів виробництва кулінарної продукції з 

визначенням критичних точок контролю. Управління технологічними проце-

сами та якістю готової продукції, апаратурне оформлення. Обґрунтування умов 

та строків зберігання й реалізації готової продукції; вимоги до якості, вади та 

способи їх усунення. Перспективи розвитку асортименту та технологій куліна-

рної продукції. Особливості технології кулінарної продукції для різних контин-

гентів споживачів. 

Характеристика дієтичного та лікувально-профілактичного харчування. 

Види та призначення дієт та лiкyвaльнo-пpoфiлaктичниx раціонів. Технологічні 

способи, операції, сировина, що задовольняють вимогам piзних дієт та раціонів. 

Характеристика piзних видів спеціального харчування для шахтарів, 

спортсменів, військових та ін. Характеристика i класифікація, шляхи викорис-

тання дієтичних i харчових добавок, новітні технології їх отримання. Основні 

технологічні підходи при розробці функціональних продуктів харчування, їх 

характеристика та призначення. 

Індустріальні технології кулінарної продукції ресторанного господарства 

(технології охолоджених i швидкозаморожених, ІЧ-оброблених напівфабрика-

тів, страв та кулінарних виробів). 

Моніторинг якості та безпечності кулінарної продукції ресторанного гос-

подарства. 

Контроль якості та безпечності кулінарної продукції ресторанного госпо-

дарства. Організація роботи технологічних та санітарно-харчових лабораторій. 

Порядок проведення органолептичної оцінки сировини, напівфабрикатів i го-

тових виробів, основні правила сенсорної оцінки. 

Порядок відбору зразків сировини, напівфабрикатів, готових виробів для 

проведення аналізу в харчових лабораторіях. Термін проведення аналізів. 

Наукове обґрунтування визначення узагальнених характеристик якості та 

безпечності кулінарної продукції ресторанного господарства. 

Роль i значення стандартизації у закладах ресторанного господарства. 
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Організація контролю якості та безпечності кулінарної продукції. Форми 

контролю. Характеристика методів лабораторного контролю: хімічних, фізич-

них, бактеріоскопічних та інших. 

 

Література 

Основна: 1,3,4, 9,21,26,27, 28, 29, 31-34 

Додаткова: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 32, 33 

 

3.6.1.3. Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв 

 

Вода і її значення для життя людини. Вода як розчинник, структурний 

елемент клітин і тканин, кінцевий продукт метаболізму. Роль питного водного 

режиму в збереженні здоров’я людини, підвищенні опірності організму, зни-

женні впливу середовища. Домішки і токсичні речовини у воді, їх вплив на 

стан людини. Вода як технологічне середовище на харчовому підприємстві.  

Роль технологічних факторів у зниженні впливу забруднюючих речовин води 

на людину.  

Будова молекул води, поняття про водневий зв'язок. Зв’язана та структу-

рно вільна вода. Активність води. Карбонатна рівновага в природній воді  і її 

розрахунок. Форми заліза у воді, діаграма рН - Еh  для сполук заліза, присут-

ніх в природній воді. Жорсткість  води, види жорсткості води, класифікація 

природних вод за жорсткістю, розрахунок жорсткості води. Лужність води, 

види лужності, розрахунок лужності води. Електролітична дисоціація води, 

іонний добуток води, водневий показник, Класифікація природних вод за зна-

ченням рН. Фазові перетворення води. Структурована вода. Електричні влас-

тивості дисперсних систем. Агрегативна та седиментаційна стійкість дисперс-

них систем. Поверхневі явища. Поверхнево-активні речовини. 

Основні типи домішок в природних водах. Їх класифікація і загальна ха-

рактеристика. Класифікації природних вод, їх характеристика і сфери застосу-

вання. Особливості відбору зразків для аналізу якості води. Органолептичні по-

казники якості води та методи їх визначення.  Фізико-хімічні показники якості 

води та методи їх визначення. Санітарно-токсикологічні показники якості води 

та методи їх визначення.  Показники епідемічної безпеки води і методи їх ви-

значення. Індекси якості води  і їх розрахунок. Стабільність води. Індекси стабі-

льності води.  

Вимоги до якості води у виробництві продуктів харчування. Організація 

контролю якості води в лабораторії на харчовому виробництві. Системи управ-

ління безпечністю і якістю води у виробництві продуктів харчування. Законо-

давче, медичне, наукове і господарське значення ГДК  у воді. Задачі гігієни і 

санітарії у водопідготовці. Гігієнічний контроль виробництва фасованих вод, 

безалкогольних напоїв, пива і горілки. 

Вибір способів  очищення води на основі класифікації домішок за фазо-

во-дисперсним станом. Загальна характеристика процесів дифузії, осмосу, 

кристалізації, випаровування, гідролізу, гідратації та окиснення, що протіка-

ють у водних розчинах. Механізм процесу коагуляції домішок води, фактори, 
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що впливають на процес коагуляції, умови використання різних коагулянтів.  

Класифікація і загальна характеристика коагулянтів і флокулянтів. Очищення 

природних вод способом флотації, механізм процесу, фактори, що впливають 

на процес флотації. Теоретичні основи процесу механічної фільтрації домі-

шок. Іонний обмін в очищенні води, механізм іонного обміну, фактори, що 

впливають на процеси іонного обміну. Основні типи іонітів і їх загальна хара-

ктеристика. Хімізм процесів реагентного  зм’якшення води. Фізико-хімічні 

основи адсорбційного очищення води. Типи і технічні характеристики активо-

ваного вугілля. Теоретичні основи процесів очищення води від домішок за до-

помогою напівпроникних мембран. 

Будова і принцип дії обладнання для коагуляції домішок природних вод. 

Будова і принцип дії обладнання для очищення вод від домішок способом 

флотації. Дезодорація і дегазація води, характеристика способів і обладнання. 

Класифікація і загальна характеристика способів механічного фільтрування 

природних вод. Будова і принцип роботи напірних фільтрів для механічної фі-

льтрації води.  Характеристика способів, матеріалів і обладнання для очищен-

ня природних вод від сполук заліза та марганцю. Загальна характеристика 

способів зм’якшення води. Будова і принципи дії установок для реагентного 

зм’якшення води.  Будова і принцип дії натрій – катіонітового фільтру. Особ-

ливості регенерації різних іонообмінних фільтрів. Будова і принцип дії уста-

новки зворотного осмосу. Загальна характеристика способів знезараження во-

ди. Будова і принцип дії обладнання для реагентного і безреагентного знеза-

раження води. Принципові технологічні схеми  підготовки води у виробництві 

фасованих вод, безалкогольних напоїв, пива, горілки та інших продуктів хар-

чування. 

Класифікація промислових стічних вод за типом забруднень. Вимоги до 

стічних вод, що скидають в міську каналізацію та  поверхневі водні об’єкти. 

Загальна характеристика способів очищення стічних вод.  Стадії очищення 

стічних вод промислового підприємства. 

 Види осадів стічних вод, їх загальна характеристика. Технологічний 

цикл обробки осадів стічних вод. Схеми ущільнення і згущення осадів. Стабі-

лізація осадів. Стадії і основні технологічні параметри анаеробного метаново-

го зброджування осаду. 

Види відкладень в трубопроводах і теплообмінному обладнанні, що 

обумовлюють їх заростання. Характеристика і вибір способів стабілізаційної 

обробки води. Корозія трубопроводів і теплових мереж. Види і форми корозії. 

Системи і схеми водопостачання підприємств харчової галузі. Оборотне 

водопостачання. Системи оборотного водопостачання. Конструктивні схеми 

та принципи дії градирень.  Водовідведення на харчових підприємствах. 

 Санітарні зони джерел водопостачання. Заходи з охорони водних дже-

рел. Альтернативні джерела води. Комплексне та раціональне використання 

води на харчових підприємствах. 

 

Література 

Основна: 49-58 
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Додаткова: 59 -63 

 

3.6.1.4. Основи методології та організації наукових досліджень  

 

Методологія наукового дослідження. Діалектика як теорія та методоло-

гія наукового дослідження. Основні етапи та форми у процесі наукового дос-

лідження. Аргументація та доказ у науковому дослідженні. Системний підхід 

до удосконалення технологій i моделювання технологічних процесів. Основні 

поняття (система, структура, ієрархія, складність) та задачі системного підхо-

ду. Системний аналіз. 
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Організація науково-дослідної роботи. Методи планування наукових дос-

ліджень, основні стадії науково-дослідних робіт. Правила оформлення резуль-

татів досліджень. 

 

Література 

Основна: 11, 12, 26, 41-48 

Додаткова: 13, 14, 19, 28, 29, 30, 31 

 

3.6.2. Зразок екзаменаційного завдання зі спеціалізації "Технологія харчо-

вої продукції " 

 

1. Роль оптимального (раціонального) харчування та води в збереженні 

здоров’я людини, підвищенні опірності організму, зниженні впливу середовища.  

2. Систематизація складових частин їжі та харчових продуктів.  

3. Принципи моделювання технологічних процесів як основа створення 

інноваційних технологій. 

4. Значення досліджень в галузі технології продуктів харчування як дос-

лідження етапів технологічного процесу. 

 

3.6.3.Список рекомендованої літератури зі спеціалізації "Технологія хар-

чової продукції " 

 

1. Артюхова С А. Технология продуктов из гидробионтов / С.А. 

Артюхова, В.Д. Богданов, В.М. Дацун, Э.Н. Ким. - К., 2001. 

2. Богомолов О.В. Технологія переробки продукції рослинництва : 

навч. посіб. / О.В. Богомолов, О.М. Сафонова, Ф.В. Перцевий; за ред. О.В. Бо-

гомолова. - X., 2000. - 149 с. 

3. Біленька І.Р. Оздоровчі продукти на основі топінамбура: моногр./ 

І.Р. Біленька, Н.А. Лазаренко.— Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 

2015. – 127 с. 

4. Воробьева Т.М. Большая кулинарная энциклопедия / Т.М. 

Воробьева, Т.А. Гаврилова. - М.: Эксмо, 2003. - 255 с. 

5. Домарецький В.А. Технологія харчових продуктів: підручник В. А. 

Домарецький, М.В. Остапчук, A.I. Українець; за ред. АЛ. Українця. - К.: НУХТ, 

2003. - 572 с. 

6. ДСТУ 3862-99 «Громадське харчування. Термін та визначення» : 

Гос. стандарт Украины. - К., 2000. - 17 с. 

7. ДСТУ 3946-2000. «Продукция пищевая. Основные положения» : 

Гос. стандарт Украины. - К., 2000. - 6 с. 

8. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів: для 

підприємств громадського харчування вcix форм власності / О.М. Шалимінов, 

Т.П. Дятченко, Л.О. Кравченко та ін. - К. : А.С.К., 2000. - 848 с. 

9. Збірник рецептур страв (технологічних карт) з використанням рослин-

ного підсолоджувача - стевіясану. - К. : Київ. нац. торг,- екон. ун-т, 2001. - 87 с. 
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10. Ковалев Н.И. Технология приготовления пищи : учебник / Н.И. 

Ковалев, М.Н. Куткина, В.А. Кравцова. - М. : Деловая лит-ра, 2005. - 467 с. 

11. Концепція державної політики у сфері харчування населення Укра-

їни на період до 2005р. // Практичний лікар. - 2001. - № 1. – с. 50-53. 

12. Нутриціологія: навч.посібник/ Н.В. Дуденко та ін..; під заг.ред Н.В. 

Дуденко .— Х.: Світ Книг, 2013. – 560 с.  

13. Пересічний М.І. Технологія продуктів харчування з використанням 

біологічно активних добавок : навч. посіб. M.I. Пересічний, М.Ф. Кравченко, 
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14. Пересічний M.I. Технологія виробництва продукції громадського 

харчування радіозахисної дії - теорія та практика / М.І. Пересічний, М.Ф. Крав-

ченко, О.М. Григоренко. - К. : Медекол МНІЦ БІО-ЕКОС, 1999. - 231 с. 

15. Пересічний M.I. Методичні рекомендації щодо харчування дітей, 

які зазнали впливу радіаційного опромінення / M.I. Пересічний, М.Ф. Кравчен-

ко. - К. : Книга, 2007. - 84 с. 

16. Пересічний M.I. Технологія продуктів харчування функціонального 

призначення : монографія / M.I. Пересічний, М.Ф. Кравченко та iн. - К. : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 717 с. 

17. Пивоваров П.П. Теоретична технологія продукції громадського хар-

чування: навч. посіб. - Ч. I. Білки в технології продукції громадського харчуван-
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рчування: навч. посіб. - Ч. IІІ. Ліпіди та їx значення у формуванні фізико-
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3.7. Спеціалізація "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" 

 

3.7.1. Перелік питань вступного іспиту зі спеціалізації "Технологія цукри-

стих речовин та продуктів бродіння" 

 

3.7.1.1. Технологія вина 

 

Загальні питання  

Сучасний стан розвитку виноградарства та виноробства в Україні, основ-

ні сьогоденні проблеми.  

Створення в Україні сучасних високомеханізованих виноробних підпри-

ємств. Завдання, плани та прогнози розвитку, основні напрямки науково-

технічного прогресу для підвищення ефективності виробництва. Основні акту-

альні проблеми галузі та шляхи їх вирішення. 

Технологія виноробства як комплекс біохімічних, мікробіологічних та фі-

зико-хімічних перетворень, пов'язаних з біохімічною конверсією вуглеводів та 

інших сполук виноградного сусла, змінами його складу та властивостей.  

Класифікація вин. Основні способи переробки винограду при виробницт-

ві вин різних класифікаційних груп. 

Фізико-хімічний склад вин. Їх харчова, біологічна, енергетична, фізіоло-

гічна цінність. Основні шляхи підвищення якості виноробної продукції. 

Безпечність вина. 

Основні напрямки наукових досліджень в галузі створення інноваційних 

технологій та впровадження їх на сучасних підприємствах, моніторинг ситуації 

на світовому ринку вина, виробництво конкурентоспроможної вітчизняної про-

дукції.  

 

Виноград як сировина для виробництва виноматеріалів 

Характеристика винограду як сировини для виноробної промисловості. 

Вимоги, що пред'являються до технічних сортів винограду. Контроль над хо-

дом дозрівання. Технологічна характеристика мікроорганізмів, що знаходяться 

на виноградному гроні. 

Цукри виноградної ягоди.  

Органічні кислоти винограду і вина. Їх значення у формуванні смаку вина.  

Фенольні сполуки винограду і вина та їх роль у виноробстві. Склад барв-

них речовин винограду. Перетворення антоціанів у винограді. 

Азотисті речовини виноградного сусла і вина, їх роль у виноробстві. Азо-

товмісні речовини як необхідне живильне середовище для дріжджів і субстрат 

для синтезу альдегідів. Продукти окиснювального дезамінування амінокислот 

— альдегіди жирного ряду. Їх роль у формуванні кольору, букету та смаку вин. 

Використання ферментних препаратів в сучасній технології переробки 

винограду. Технологічне значення оксидоредуктаз (о-дифенолоксидаза, аскор-

батоксидаза, пероксидаза, каталаза) та гідролаз (інвертаза, полігалактуроназа, 

пектинестераза, протеїназа тощо). 
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Сорти винограду нової селекції, що володіють підвищеною стійкістю до 

хвороб і шкідників. Характеристика та використання їх у виноробстві. 

 

Технічне забезпечення виноробної галузі 

Устаткування для доставки і приймання винограду, пробовідбірники, 

прийомні бункери-живильники. 

Дробильно-гребневідокремлювальне обладнання. 

Резервуари для виноробства. 

Устаткування, що застосовується для освітлення вин (фільтри, центрифу-

ги, гідроциклони, флотаторі та ін. 

Теплообмінне обладнання для проведення пастеризації, нагрівання мезги, 

обробки вин холодом. 

Сучасне обладнання для зброджування виноградного сусла. 

Устаткування для відділення сусла від мезги. Типи стікачів. 

Сучасне обладнання для переробки винограду за «білим способом». Су-

часне технічне забезпечення переробки винограду за «червоним» способом. 

Устаткування ліній розливу тихих вин. 

 

Технологічні особливості приготування виноматеріалів 

Процес спиртового бродіння. Основні, побічні та вторинні продукти 

спиртового бродіння. Способи бродіння сусла. Яблучномолочне бродіння 

(ЯМБ). Мікроорганізми, що викликають ЯМБ. Методи контролю процесу яблу-

чномолочного бродіння. 

Технологія виробництва білих столових вин, її особливості.  

Особливості технології виробництва шампанських і коньячних виномате-

ріалів. 

Технологія виробництва рожевих і червоних столових вин. 

Класична технологія виробництва напівсухих та напівсолодких вин. 

Купажна технологія виробництва напівсухих та напівсолодких вин. 

Особливості технології виробництва десертних мускатних вин. 

Технологія виробництва хересу. Способи хересування вин. 

Технологія виробництва мадери. Способи мадеризаціі. 

Технологія виробництва портвейну. Способи портвейнізації. 

Технологія виробництва вин типу малаги. 

Технологія виробництва вин типу марсали. 

Технологія виробництва токайських вин в Угорщині та в Україні. 

Технологія виробництва кахетинських вин. 

Технологія виробництва кагору. 

Технологія виробництва вермутів.  

Технологія виробництва шампанського та ігристих вин пляшковим спо-

собом. 

Технологія виробництва шампанських та ігристих вин резервуарний спо-

сіб. Егалізація шампанських виноматеріалів. 

Технологічні схеми перегонки коньячних виноматеріалів. Витримка ко-

ньячних спиртів у дубовій тарі і металевих резервуарах. 
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Технологія виробництва органічних вин.  

Технологія переробки вторинних продуктів виноробства. 

Класифікація дріжджів. Приготування дріжджової розводки. Чисті куль-

тури дріжджів (ЧКД) у виноробстві. Використання активних сухих дріжджів у 

виноробстві. Роль дріжджів у формуванні якості коньяку. 

Оцтовокислі бактерії. Загальна характеристика, заходи боротьби з оцто-

вокислим скисанням.  

Біологічне кислотознижування – сучасні аспекти. 

Застосування SO2 у виноробстві. Стан і форми сірчистого ангідриду в су-

слі і вині. Застосування його як антисептика і антиокислювача. 

Застосування ферментних препаратів у виноробстві. 

Теоретичні основи обклеювання вина. 

Застосування нових препаратів для освітлення і стабілізації вин. 

Купаж вина, його мета і призначення. Інтерпретація терміну в сучасному 

виноробстві. 

Умови забезпечення стерильності розливу вина. 

 

Вино як готовий продукт 

Методи контролю у виноробстві. Мікробіологічний контроль та його зна-

чення в забезпеченні якості продукції. Методи визначення спирту у винах. 

Методи визначення цукрів у винах. Методи визначення фенольних речо-

вин у винах. 

Хвороби, вади і недоліки вин, способи їх попередження та усунення.  

Мікробіальні, фізико-хімічні та біохімічні  помутніння вин. Заходи усу-

нення.  

Фільтрація вина. Типи фільтрів для виноробства.  

Пастеризація вина. Переваги та недоліки. 

Дієтичні й поживні властивості виноградних вин.  

Гарантійні терміни зберігання вина в Україні і за кордоном. 

Органолептичний аналіз у виноробстві як інструмент ідентифікації якості 

вина. Основи дегустації вин. Шкали оцінки. 

 

Література 

Основна: 1–18. 

Додаткова: 44–62, 72. 

 

3.7.1.2. Технологія солоду, пива та безалкогольних напоїв 

 

Загальні питання 

Сучасний стан пивоварної галузі в Україні. Основні актуальні проблеми 

та шляхи їх вирішення. 

Завдання, плани та прогнози розвитку, основні напрямки науково-

технічного прогресу для підвищення ефективності виробництва.  
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Технологія пива як комплекс біохімічних, мікробіологічних та фізико-

хімічних перетворень, пов'язаних з біохімічною конверсією вуглеводів та інших 

сполук солодового сусла, змінами його складу та властивостей.  

Класифікація пива. Сировина для виробництва солоду та пива. 

Фізико-хімічний склад пива. Його харчова, біологічна, енергетична, фізі-

ологічна цінність. Основні шляхи підвищення якості пива. 

Критерії безпеки пива. 

Основні напрямки наукових досліджень в галузі створення інноваційних 

технологій та впровадження їх на сучасних підприємствах, виробництво конку-

рентоспроможної вітчизняної продукції. Створення в Україні сучасних високо-

механізованих пивоварних підприємств. 

 

Сировина та допоміжні матеріали для виробництва пива. 

Зернові культури та сахаристі продукти, які використовують у виробниц-

тві пива. Хімічний склад зернових культур. 

Хміль. Загальні властивості, вплив хімічного складу шишок хмелю на 

якість пива.  

Ферменти та ферментні препарати: їх застосування та основні властивості. 

Вода. Хімічний склад і властивості води. Засоби покращення складу води, 

способи її знезараження. 

  

Технологія солоду 

Науково-практичні основи замочування, пророщування зерна. Теоретичні 

основи висушування та термічної обробки солоду. Технологія солоду спеціаль-

ного типу. 

 

Технологія пивного сусла 

Теоретичні основи подрібнення зернопродуктів. Переведення екстракт-

них речовин зернопродуктов і солоду в розчин (затирання). Способи затирання 

із застосуванням ферментних препаратів. Науково-практичні основи фільтру-

вання затору. Кип'ятіння сусла з хмелем або його препаратами. Фізико-

хімічний склад сусла. Охолодження та освітлення сусла. 

 

Зброджування пивного сусла та доброджування пива 

Процес спиртового бродіння пивного сусла. Способи бродіння. Практика 

культивування, використання та зберігання дріжджів. Обладнання бродильного 

відділення. Процеси, які проходять при доброджуванні та визріванні пива. Об-

ладнання відділення для доброджування пива.  

Хвороби та пороки пива.  

Освітлення, розлив, корегування вмісту СО2, пастеризація пива.  

Основні показники якості пива.  

Мікробіальна та фізико-хімічна стійкість пива. 

Сучасне обладнання, яке забезпечує технологічні, гігієнічні, економічні 

та екологічні вимоги до виробництва високоякісного пива.  

Утилізація вторинних продуктів виробництва пива. 
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Література 

Основна: 19-23. 

Додаткова: 46, 64-71. 

 

3.7.2. Зразок екзаменаційного завдання зі спеціалізації "Технологія цук-

ристих речовин та продуктів бродіння" 

 

1. Сучасний стан та перспективи розвитку виноградарства та виноробства 

України.  

2. Виноград як сировина для виробництва виноматеріалів. Класифікація 

виноградних вин.  

3. Характеристика пива як напою. Сорти пива, показники його якості. Фі-

зіологічні властивості пива. 

4. Математичне планування експерименту у наукових дослідженнях. 

Зміст та побудова плану експерименту методами математичного планування. 

Вибір параметрів оптимізації та факторів, що визначають процес. Однофактор-

не та багатофакторне планування експерименту. Математична обробка резуль-

татів досліджень. 

 

3.7.3. Список рекомендованої літератури 

 

1. Вина. Загальні технічні умови: ДСТУ 4806:2007 [Чинний від 2009-

01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. — 15 с. — (Національний 

стандарт України). 

2. Вина плодово-ягідні. Загальні технічні умови: ДСТУ  6036:2008. — 

[Чинний від  2009-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2008. — 15 с. — 

(Національний стандарт України). 

3. Виноматеріали плодово-ягідні оброблені. Загальні технічні умови: 

ДСТУ 6037:2008. — [Чинний від 2010-01-01]. — К.: Держспоживстандарт 

України, 2009. — 18 с. — (Національний стандарт України). 

4. Загальні правила переробки плодів і ягід на виноматеріали: КД У 

00011050-15.94.10-1:2008. — Затв. Мінагрополітики України 03.12.2008. — К.: 

Мінагрополітики України, 2008. — 27 с. (Нормативний документ Мінагрополі-

тики України. Технологічна інструкція). 

5. Коньяки України. Загальні технічні умови: ДСТУ 4700:2006 [Чин-

ний від 2008-02-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 11 с. – (Націо-

нальний стандарт України). 

6. Про виноград та виноградне вино: [Закон України: від 16 червня 2005 

р. № 3043-VІ // Відомості Верховної Ради України. — 2011.– № 37. — с. 373. 

7. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: 

[Закон України: від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР] // Відомості Верховної Ради 

України. – 1998. – № 19. – С. 298. 



96 

 

8. Соки плодово-ягідні спиртовані. Технічні умови: ДСТУ 4066-2002. 

— [Чинний від 2002-10-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2003. — 43 с. 

— (Національний стандарт України). 

9. Соки плодово-ягідні зброджено-спиртовані і спиртовані. Технічні 

умови: ДСТУ 5080:2008— [Чинний від 2009-10-01]. — К.: Держспоживстан-

дарт України, 2010. — 13 с. — (Національний стандарт України). 

10. Шампанське України. Загальні технічні умови. ДСТУ 4800:2007 

[Чинний від 2009-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 11 с. – 

(Національний стандарт України). 

11. Ампелография СССР [Текст] / под ред. А.М. Фролова-Багреева.– 

М.: Пищепромиздат, 1955.– том 5.– 490 с. 

12.  Негруль, А. М. Ампелография с основами виноградарства [Текст] / А. 

М. Негруль, Л. Н. Гордеева, Т. И. Калмыкова – М.: Высшая школа, 1979. – 396 с.  

13. Валуйко, Г.Г. Технологія вина: Підруч. / Г.Г. Валуйко, В.А. Дома-

рецький, В.О. Загоруйко. – К.: Центр навч. л-ри, 2003. – 592 с. 

14. Шольц, Е. П. Технология переработки винограда [Текст] /  Шольц, 

Е. П., Пономарев В.П. – М.: ВО Агропромиздат, 1990. – 447 с. 

15. Кишковский, З.Н. Химия вина [Текст] / З.Н. Кишковский, И.М. 

Скурихин. – М.: Пищевая промышленность, 1976. – 310 с. 

16. Родопуло, А.К. Биохимия виноделия [Текст] / А.К. Родопуло – М.: 

Пищевая промышленность, 1971. – 373 с. 

17. Теория и практика виноделия [в 4 т.] / [Ж. Риберо-Гайон, Э. Пейно, 

П. Риберо-Гайон, П. Сюдро] // Под ред. Г.Г. Валуйко [пер. с франц. Ф.Д. Шити-

кова]. Т. 4. Осветление и стабилизация вин. Оборудование и аппаратура. – М.: 

Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 416 с.  

18. Литовченко, А.М. Виноробство із плодів та ягід: підруч. / А.М. Ли-

товченко, А.Ю. Токар // За ред. д-ра техн. наук, проф. О.М. Литовченка. – 

Умань: УВПП, 2007. – 430 с. 

19. Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства: Підруч. / 

С.В. Іванов, В.А. Домарецький, В.Л. Прибильський та ін. // За заг. Ред.. д-ра 

хім.. наук, проф.. С.В. Іванова. – К.: НУХТ, 2012. – 487 с. 

20. Домарецький В.А. Технологія солоду та пива. – К.: Фірма «Інкос», 

2004. – 426 с. 

21. Домарецький В.А., Прибильський В.Л., Михайлов М.Г. Технологія 

екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної сировини. – Вінниця: Нова книга, 

2005. – 408 с.  

22. Кунце В. Технология солода и пива / пер. с нем. – СПб/: Изд-во 

«Профессия», 2001. – 849 с.  

23. Технохімічний контроль виробництва солоду, пива та безалкоголь-

них напоїв / А.Є. Мелетьєв, С.Р. Тодосійчук, В.М. Кошова. – Вінниця: Нова 

книга, 2008. – 392 с. 

24.  Мальцев Д.М., Емельянова Н.А. Основы научных исследований. - 

К., 1982. - 127 с. 

25.  Рузавин Г.И. Методы научного исследования. - М.: Мысль, 1975. - 

237 с. 



97 

 

26.  Скаткин М.Н. Методология и методика научного исследования. - 

М.: Просвещение, 1986. - 189 с.  

27. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових дослі-

джень. – К.: «КОНДОР», 2003. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. – 

К.: Центр учбової літератури, 2007.  

28. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія та організація наукових до-

сліджень. – К.: Знання, 2007.  

29. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. – К., 2003. Коваль-

чук В.В. Основи наукових досліджень. – К., 2004.  

30. Составление библиографического описания: Краткие правила. - 2-е 

изд. - М.: Книжная палата, 1991. - 224 с. 

31. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического иссле-

дования. - М.: Педагогика, 1982. 

32. Кедров Б. О творчестве в науке и технике. - М.: Молодая гвардия. - 

1987.  

33. Куприян А. П. Проблема эксперимента в системе общественной 

практики. - М.: Наука, 1981. 

34. Поллард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики. 

- М.: Финансы и статистика, 1982.Пирогов С.Ю. Управление наукой. Социаль-

но-экономический аспект. - М.: Мысль, 1983. 

35.  Швырев В.С. Анализ научного познания: основные направления, 

формы, проблемы. - М.: Наука, 1988. 

36.  Бабанский Ю.К. Методология и методика научного поис-

ка//Бабанский Ю. К. Избранные педагогические труды. - М.: Педагогика, 1989. 

- С. 435-555. 

37.  Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента. – Москва: 

Металлургия, 1968, - 155с. 

38.  Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование экспе-

римента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976. – 280 с. 

39.  Грачев Ю.П. Математические методы планирования эксперимен-

тов. – М.: Пищевая пром-сть, 1979. 

40.  Красовский Г.И., Филаретов Г.Ф. Планирование эксперимента. – 

Мн.: Издательство БГУ, 1982. – 302 с.  

41. Основы научных исследований: Учебник для технических вузов / 

В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. По-

пова. – М.: Высшая школа, - 1989. – 400с.: ил. 

42.  Планирование эксперимента в технике / В.И. Барабащук, Б.П. Кре-

денцер, В.И. Мирошниченко; Под ред. Б.П. Креденцера. – К.: Техніка, 1984. – 

200с., ил. 

43. ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки й техніки: Струк-

тура і правила оформлення. – К.5 Держстандарт України, 1995. – 37 с. 

44. Збірник технологічних інструкцій, правил і нормативних матеріалів 

з виноробної промисловості. У 2 т.т. / За ред. Загоруйко В.О., Яланецького А.Я. 

– Сімферополь: Тавріда, 2014.  



98 

 

45.  Технологические правила виноделия. В 2 т.т. / Под ред. Г.Г. Валуй-

ко и В.А. Загоруйко. – Симферополь: Таврида, 2006.  

46. Біологічні та фізико-хімічні основи харчових технологій: моногра-

фія / В.А. Домарецький, А.М. Куц, О.Ю. Шевченко та ін. // За ред. д-ра техн. 

наук, проф. В.А. Домарецького. — К.: Фенікс, 2011. — 704 с. 

47. Виноградов, В.А. Оборудование винодельческих заводов: в 2 т. Т. 1 

/ В.А. Виноградов. –Т. 1.– Симферополь: Таврида, 2002. – 416 с.  

48. Виноградов, В.А. Оборудование винодельческих заводов: в 2 т. Т. 2 / 

В.А. Виноградов // Под. ред. Г.Валуйко. –– Симферополь: Таврида, 2003. –– 352 с. 

49. Домарецький, В.А. Технология пищевых продуктов: учебник.  — 

К.: Издат. дом «Аскания», 2011. — 736 с.  

50. Загоруйко, В.А. Техника безопасности в винодельческой промыш-

лености / В.А. Загоруйко, В.А. Виноградов, О.Г. Бобров – Симферополь: Тав-

рида, 2006. – 270 с. 

51. Зінченко, В.І. Органолептичний аналіз вин / В.І. Зінченко. – К.: 

«Виноград. Вино», 2009. – 202 с. 

52. Ковалев, Н.Н. Дисперсные минералы в виноделии / Н.Н. Ковалев – 

К.: Преса України, 2006. – 142 с. 

53. Ковалев, Н.Н. Технология игристых вин / Н.Н. Ковалев – К.: Преса 

України, 2007. – 432 с. 

54. Мартиненко, Э.Я. Технология коньяка / Э.Ю. Мартыненко – Сим-

ферополь: Таврида, 2003. – 312 с. 

55. Гогичайшвили Е.А. // Сб. Вопросы биохимии виноделия. - Пищеп-

ромиздат, 1961. - С. 120. 

56. Методы технохимического контроля в виноделии / Под ред. В.Г. 

Гержиковой. 2-е изд.– Симферополь: Таврида, 2009. –304 с. 

57. Монтиньяк, М. Чудесные свойства вин. Как пить вино, чтобы укре-

пить здоровье:  пер. с фр. С.Г. Чалтыкян / Мишель Монтиньяк.– М.: Издательс-

кий дом ОНИКС, 1999. – 240 с.  

58. Голгоф, Ф. Вино і філософія. Симпозіум думки і келиха / Фріц Гол-

гоф. – К.: Темпора, 2010. – 368 с.  

59. Останина, Е.А. Французские вина: Секреты выбора, покупки и упо-

требления / Е.А. Останина. – М.: РИПОЛ классик, 2004. – 192 с. 

60. Справочник по виноделию / Под ред. Г.Г. Валуйко, В.Т. Косюры.  

2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь: Таврида, 2005. – 624 с. 

61. Хімія та біохімія вина. Лабораторний практикум: навч. посіб. / В.О. 

Русаков, Є.П. Шольц-Куликов, В.А. Домарецький та ін. // За заг. ред. Є.П. Шо-

льца-Куликова. – К.: УДУХТ, 2001. – 224 с. 

62. Русаков В.А., Осипова Л.А. Углеводы винограда и вина. Вып. 1. – 

Киев: Освита Украины, 2012. – 140 с.  

63.  Шольц-Куликов, Е.П. Виноделие по-новому /Под ред. Г.Г. Валуй-

ко. — Симферополь: Таврида, 2009. — 320 с. 

64. Технологія солоду, пива та безалкогольних напоїв у прикладах / 

А.Є. Мелетьєв, В.А. Домарецький, С.Р. Тодосійчук та ін. 



99 

 

65. Домарецький В.А. Екологія харчової сировини і продуктів харчу-

вання. К: ІСДО. 1994. – 344 с. 

66. Кретов И.Т., Антипов С.Т. Технологическое оборудование предп-

риятий бродильной промышленности. – Воронеж: Изд-во государственного 

университета, 1997. - 624 с. 

67. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості / І.С. 

Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов та ін. / За ред. І.С. Гулого. – Вінниця: Нова 

книга, 2001. – 576 с. 

68. Розрахунок продуктів бродильних виробництв, лікеро-горілчаних та 

безалкогольних напоїв / М.М. Коробов, І.М. Ройтер, П.М. Мальцев та ін. – К.: 

Вища школа, 1972. – 380 с. 

69. Технологическое оборудование предприятий бродильной промыш-

ленности / В.И. Попов, И.Т. Кретов, В.Н. Собников, В.К. Предтеченский. – М.: 

Легк. И пищ. Пром-сть, 1983. - 464 с. 

70. Фараджева Е.Д., Болотов Н.А. Производство хлебопекарных дрож-

жей. - Санкт-Петербург: Профессия, 2002. – 167 с. 

71. Методичні положення і норми продуктивності на вирбництво пива, 

солоду, безалкогольних напоїв, мінеральних вод та інших вод, розлитих у пля-

шки / І.М. Демчак, В.О. Завалевська, А.А. Нечіпорук, С.І. Мельник та ін. 

72. Періодичні видання 

Журнали: 

Акциз 

ВиноГрад 

Инновации и технологии 

Guide to Good Wine 

Drinks 

Wine Maker 

Wine Spectator 

Vineyard & Winery Management 

Биотехнология 

Биохимия 

Виноград. Вино 

Виноделие и виноградарство 

Известия ВУЗов. Пищевая технология 

Микробиология 

Микробиологический журнал 

Новые технологи 

Пиво и напитки 

Питание и общество 

Пищевая промышленность 

Пищевые ингредиенты: сырье и добавки 

Производство спирта и ликероводочных изделий 

Прикладная биохимия и микробиология 

Сад, виноград і вино України 

Садоводство и виноградарство 



100 

 

Тара и упаковка 

Drinks plus / Напитки плюс 

Наукові праці ОНАХТ 

Наукові праці НУХТ 

Харчова та переробна промисловість України 

Харчова наука та технологія 

Інтернет-ресурси 

Информационно-аналитический портал об алкоголе и напитках. – Режим 

доступа: http://mydrink.com.ua 

Портал вина, виноделия и виноградарства. – Режим доступа: 

http://eurowine.com.uа 

Портал пищевой промышленности Украины. – Режим доступа: 

http://www.ukrfood.com.ua 

Why Why Wine. – Режим доступа: http://whywhywine.ru 

Виноделие, виноградарство, алкоголь и табак, напитки. Портал отрасле-

вых ресурсов. – Режим доступу: http://eurowine.com.ua/node/10408 

Вино. Спиртные напитки. – Режим доступа: http://www.wine.ua 

Лаборатория мониторинга сырьевых ресурсов для виноделия. – Режим 

доступа: http://quercus.com.ua/publikacii 

Лапин, А. Оценка антиоксидантной активности вин / А. Лапин // Индустрия 

напитков. – № 5. – 2008. – С. 118-122. – Режим доступа: 

http://ionomer.ru/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=15&Itemid=25 

Оборудование для виноделия. – Режим доступа: 

http://vinogradnik.org.ua/shop/oborudovanie-dlja-vinodelija 

Первичное виноделие Della Toffola. – Режим доступа: 

http://www.pinta.kiev.ua/ru/technological-operation/wine-making.html 

Милеста. Оборудование для виноделия. – Режим доступа: 

http://milesta.ua/vinodelie 

 

3.8. Спеціалізація "Товарознавство харчових продуктів " 

 

3.8.1. Перелік питань вступного іспиту зі спеціалізації "Товарознавство 

харчових продуктів " 

 

3.8.1.1. Теоретичні основи товарознавства  

 

Об'єкт, предмет товарознавства. Категорії товарознавства. Зміст і основні 

завдання товарознавства на сучасному етапі розвитку економіки.  

Поняття про потреби та їх класифікація. Фактори формування потреб. 

Споживна вартість. Споживна цінність товарів. Характер і суть потреб насе-

лення у продовольчих товарах. 

Сутність теорії збалансованого й адекватного харчування. Потреби насе-

лення у продовольчих товарах і ступінь їх задоволення. 

Поняття про властивості товарів. Класифікація властивостей. Властивості 

соціального призначення, їх оцінка. Властивості функціонального призначення. 

http://whywhywine.ru/
http://eurowine.com.ua/node/10408
http://www.wine.ua/
http://quercus.com.ua/publikacii
http://ionomer.ru/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=15&Itemid=25
http://vinogradnik.org.ua/shop/oborudovanie-dlja-vinodelija
http://www.pinta.kiev.ua/ru/tag-pages.html?tags=%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5+%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b5
http://www.pinta.kiev.ua/ru/tag-pages.html?tags=della+toffola
http://www.pinta.kiev.ua/ru/technological-operation/wine-making.html
http://milesta.ua/vinodelie


101 

 

Надійність товарів. Комплексні показники: безвідмовність, довговічність, ре-

монтопридатність і збереженість. Ергономічні властивості: гігієнічні, антропо-

метричні, психолого - фізіологічні. Естетичні властивості. Основні показники: 

інформаційна виразність, раціональність форми, цілісність композиції та дос-

коналість виробничого виконання і товарного вигляду. Екологічні властивості: 

рівень шкідливого впливу, який здійснюють товари на оточуюче середовище у 

процесі їх експлуатації чи споживання. 

Властивості безпеки споживання: хімічна, електрична, радіаційна, меха-

нічна, термічна, санітарно-гігієнічна, пожежна. 

Особливості споживних властивостей продовольчих товарів (харчова, 

енергетична, біологічна, фізіологічна цінність, органолептичні властивості). 

Роль споживних властивостей у підходах до визначення нових конкурен-

тоспроможних товарів. 

Сутність поняття «якість товарів». Показники і параметри якості товарів; 

рівень якості продукції. 

Фактори збереження якості товарів: пакування, маркування, транспорту-

вання. та збереження.  

Пакування товарів. Значення пакування для захисту товарів від зовніш-

нього впливу, зменшення втрат, зниження їх якості. 

Маркування товарів. Способи маркування, загальні вимоги і зміст марку-

вання товарів. Транспортне маркування. Умовні позначення (символи) і пам'ят-

ки - інструкції з догляду за товарами, призначеними для використання. 

Транспортування товарів. Вплив укладання та умов транспортування на 

якість і збереження товарів. Методологічні основи оцінки якості товарів: реко-

мендації щодо раціонального використання товару та підвищення його якості, 

зниження можливих втрат під час товаропросування. 

Методи дослідження якості товарів: методи з використанням об'єктивних 

способів вимірювання (вимірювальний, реєстраційний, розрахунковий); методи 

з використанням евристичних способів оцінки (органолептичний, експертний, 

соціологічний). 

Контроль якості товарів. Види контролю: виробничий, вихідний, опера-

ційний, приймальний, інспекційний, суцільний, безперервний, періодичний, 

руйнівний. 

Приймання товарів за якістю, нормативна документація. Відбір проб для 

дослідження якості товарів. Сертифікація товарів. 

Визначення поняття «кодування товарів». Штрихове кодування в Україні. 

Методи класифікації. Кодування об'єктів класифікації. Ознаки класифікації то-

варів. Методи класифікації товарів. 

Асортимент товарів. Показники асортименту. Управління асортиментом. 

Види і засоби інформації про товари. 

Значення збереження якості та маси товарів під час товаропросування. 

Чинники середовища, що впливають на зміни споживних властивостей товарів 

під час товаропросування. 
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Фізичні, хімічні, біохімічні та мікробіологічні процеси в товарах. Консер-

вування харчових продуктів і сировини. Основи зберігання товарів. Гарантійні 

та граничні терміни зберігання товарів. Норми природних втрат. 

Класифікації експертиз товарів. Види товарознавчих експертиз: докумен-

тальна, інформаційна, ідентифікаційна, якості, справжності, оціночна. Органі-

зація проведення експертизи товарів. Товарознавча судова експертиза. 

 

3.8.1.2. Товарознавство харчових продуктів 

 

Зерноборошняні товари 

Зернові культури. Значення зерноборошняних товарів у харчуванні. Тен-

денції споживання продуктів переробки зерна, норми споживання. 

Класифікація зернових культур. Особливості будови злакових культур, 

гречки й бобових культур. 

Хімічний склад і фізичні властивості зерна різних культур, розподіл по-

живних речовий між окремими анатомічними частинами зернини. Вплив струк-

тури і складу зерна на технологічні властивості та на харчову цінність продук-

тів переробки зерна. 

Поняття про зернову масу. Вимоги до якості зернових мас, базисні й об-

межувальні кондиції. 

Вплив зберігання на споживні властивості зерна. Процеси, які відбува-

ються у зерні під час зберігання. Засоби забезпечення збереження якості зерна 

(боротьба зі шкідниками, очищення, сушіння, систематичне спостереження за 

якістю). Дефекти зерна і можливості його вживання. 

Борошно. Загальна характеристика борошна. Класифікація. Фактори, що 

формують якість: вплив сировини і процесів виробництва на якість борошна. 

Хімічний склад борошна основних видів. Сорти борошна, розпізнавальні (хара-

ктерні) властивості борошна різних сортів. Вимоги до якості борошна. 

Способи й оптимальні умови зберігання борошна, крупи і круп'яних кон-

центратів. Зміна якості борошна, крупи і круп'яних концентратів під час збері-

гання та процеси, що її викликають. Біохімічні процеси, які відбуваються під 

час зберігання, реалізації борошна. Транспортування борошна. Умови переве-

зення та їх вплив на якість. 

Крупи. Загальна характеристика крупи. Класифікація круп. Фактори, що 

формують якість крупи - сировина і процеси виробництва. Хімічний склад, ха-

рчова цінність і споживні властивості круп основних видів. Крупи підвищеної 

біологічної цінності. Оцінка якості крупи. 

Збереження споживних властивостей круп на різних етапах товаропросу-

вання. Умови, способи та терміни зберігання окремих видів круп. Процеси, які 

впливають на збереження якості крупи, можливі дефекти. 

Макаронні вироби. Загальна характеристика макаронних виробів, значен-

ня в харчуванні, норми і рівень споживання. Споживні властивості макаронних 

виробів. Вплив сировини і процесів виробництва на формування асортименту 

та якість макаронних виробів. Хімічний склад виробів, їх харчова цінність, 

шляхи її підвищення. Класифікація макаронних виробів, характеристика асор-
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тименту. Вимоги до якості, пакування, транспортування і зберігання макарон-

них виробів. Зміни якості під час зберігання. 

Хліб і хлібобулочні вироби. Значення хліба та хлібобулочних виробів у 

харчуванні людини. Норми та рівень їх споживання. 

Загальна характеристика хліба і хлібобулочних виробів. Основи класифі-

кації. Фактори, що формують якість хліба: сировина і процеси виробництва. 

Хімічний склад і харчова цінність хліба з борошна різних видів і сортів, спожи-

вна якість виробів. Шляхи підвищення біологічної цінності, вдосконалення 

асортименту хліба та хлібобулочних виробів. 

Якість хліба та хлібобулочних виробів. Контроль якості хліба і хлібобу-

лочних виробів. Дефекти і хвороби хліба, причини їх виникнення та можливос-

ті їх усунення. 

Умови транспортування і зберігання хліба і хлібобулочних виробів.  Про-

цеси, що відбуваються в хлібобулочних виробах під час зберігання. 

Сухарні вироби. Загальна характеристика сухарних виробів. Класифіка-

ція. Споживні властивості. Фактори, що формують асортимент і якість: вплив 

сировини, рецептури, процесів виробництва. Хімічний склад і харчова цінність 

сухарних виробів. Оцінка якості. 

Пакування сухарних виробів. Умови і термін зберігання сухарних виро-

бів. Дефекти, причини їх виникнення та можливості уникнення. 

Бубличні вироби. Загальна характеристика бубличних виробів. Класифі-

кація, характеристика асортименту. Фактори, що формують якість: сировина і 

процеси виробництва. Хімічний склад і харчова цінність виробів. Оцінка якості 

виробів. 

Пакування, транспортування бубличних виробів. Способи й оптимальні 

умови зберігання бубличних виробів. Процеси, що виникають під час зберіган-

ня. Втрати і шляхи їх зменшення. 

 

Фруктовоовочеві товари 

Характеристика хімічного складу та властивостей окремих речовин фрук-

тів і овочів, їх значення для формування споживних властивостей продукції: 

волога, цукри, пектинові речовини, органічні кислоти, вітаміни, фенольні, ко-

льорові, ароматичні, мінеральні, азотні речовини, глікозиди, ліпіди, фітонциди. 

Товарознавча, торговельна та ботанічна класифікація фруктів і овочів. її 

ознаки та призначення. Природні сорти: помологічні, ампелографічні, ботаніч-

ні, відмінні показники сортів. 

Поняття про товарну якість. Нормативна документація, регламентуюча 

якість фруктів і овочів. Правила відбору проб. Показники якості фруктів і ово-

чів, значення їх для споживних властивостей і збереження. Градація якості: 

стандартна, нестандартна, відходи. Товарні сорти та принципи їх розподілу. 

Зв'язок помологічних сортів фруктів, ботанічних сортів овочів, ампелографіч-

них сортів винограду з їх споживними властивостями і ціною. Дефекти фруктів 

й овочів, їх роль і вплив на оцінку якості продукції. 

Призначення товарної обробки, формування товарної якості фруктів і 

овочів. Вплив їхніх біологічних особливостей на товарну обробку. Призначення 
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обробки фруктів і овочів, місце їх проведення. Операції товарної обробки: ос-

новні (сортування і калібрування), допоміжні (пакування і фасування), сушіння, 

миття, чистка. Способи товарної обробки. Вплив способу обробки на форму-

вання якості, збереження та ефективність товаропросування фруктів і овочів. 

Тара і пакувальні матеріали. Способи укладання плодів у тару. Вплив та-

ри, пакування, способів укладання на якість та зберігання плодів і овочів. 

Призначення зберігання фруктів та овочів. Процеси, які відбуваються під 

час зберігання: фізичні, біологічні, мікробіологічні, фізіологічні і біохімічні. 

Чинники, що впливають на втрати фруктів і овочів під час зберігання: бі-

ологічні (особливості виду, сорту, будови, складу, умов вирощування, зрілості, 

фізіологічного стану, природної стійкості) і технологічні (способи та терміни 

збирання, товарної обробки, транспортування, умови і терміни зберігання). 

Умови і режими зберігання, їх обґрунтування. Регулювання і контроль 

режиму зберігання. Розміщення фруктів і овочів у плодоовочесховищах. Сані-

тарно-гігієнічний стан сховищ. Підготовка сховищ. 

Контроль якості фруктів і овочів під час зберігання. Способи зберігання 

фруктів і овочів, їх класифікація. Заходи щодо зменшення втрат фруктів і ово-

чів під час зберігання. 

Свіжи фрукти. Товарознавча характеристика фруктів. Насіннєві, кісточ-

кові, ягідні, субтропічні та горіхоплідні фрукти. Класифікація та особливості 

будови і хімічного складу. Ознаки сортів, їх використання. Оцінка якості, дефе-

кти, умови та термін зберігання. 

Свіжи овочі. Товарознавча характеристика вегетативних овочів: бульбо-

плоди, коренеплоди, капустяні, цибулеві, салатно-шпинатні, пряно-смакові. То-

варознавча характеристика плодових овочів: томатних, гарбузових, зернобобо-

вих. Оцінка якості, дефекти. Умови та термін зберігання. Втрати під час збері-

гання та заходи щодо їх зменшення. 

Продукти переробки фруктів і овочів. Класифікація продуктів переробки 

за методом консервування, харчова цінність консервованих фруктів і овочів. 

Фруктовоовочеві консерви: класифікація, асортимент, фактори, що впли-

вають на якість. Оцінка якості консервів. Дефекти. 

Заморожені фрукти й овочі. Сутність заморожування, його вплив на влас-

тивості сировини. Класифікація, асортимент, формування якості, оцінка якості, 

дефекти. 

Сушені фрукти й овочі. Характеристика, сутність сушіння, вплив на влас-

тивості сировини. Класифікація. Фактори формування якості, оцінка якості, то-

рговельні сорти, дефекти. 

Ферментовані фрукти і плоди: класифікація, технологія виробництва, 

асортимент, вимоги до якості, фасування, зберігання, дефекти. 

 

Крохмаль, цукор, кондитерські вироби 

Крохмаль і крохмалепродукти. Стан та перспективи розвитку виробницт-

ва, споживання. 

Характеристика крохмалю, будова, властивості. Фактори, що формують 

якість сировини, технологія виробництва. Види і товарні сорти. Вимоги до якості. 
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Види, товарні сорти, особливості одержання і використання крохмалеп-

родуктів. Характеристика та властивості крохмалепродуктів - штучне саго, мо-

дифікований крохмаль, патока, глюкоза, цукристі речовини, декстрини. Вимоги 

до якості. 

Упакування, маркування та зберігання крохмалю і крохмалепродуктів. 

Причини втрат маси. Фактори, що впливають на якість крохмалю і крохмалеп-

родуктів під час їхнього зберігання, транспортування та реалізації. Дефекти, 

причини їх виникнення та можливості попередження. 

Цукор. Значення цукру в харчуванні людини. Загальна характеристика, 

хімічний склад та харчова цінність, фізико-хімічні та технологічні властивості. 

Асортимент цукру. Цукор - пісок. Фактори, які формують якість: сировина, те-

хнологія виробництва. Вимоги до якості. 

Цукор-рафінад. Формування споживних властивостей: сировина, техно-

логія виробництва. Характеристика асортименту. Вимоги до якості. 

Упакування, маркування, транспортування та зберігання цукру. Можливі 

дефекти цукру, причини їх виникнення та заходи щодо попередження. 

Мед. Стан та перспективи розвитку виробництва та споживання меду. 

Значення меду в харчуванні людини. 

Особливості одержання меду. Хімічний склад, харчова цінність та спожи-

вні властивості меду. Класифікація й асортимент меду. Характеристика основ-

них видів. Вимоги до якості. Фальсифікація меду та способи її виявлення. Упа-

кування, маркування, транспортування і зберігання меду. Дефекти меду. При-

чини їх виникнення та заходи попередження. 

 

Кондитерські вироби 

Значення кондитерських виробів у харчуванні людини. Шляхи форму-

вання асортименту, підвищення якості та харчової цінності кондитерських ви-

робів. Класифікація кондитерських виробів. 

Цукристі кондитерські вироби. Характеристика сировини та її вплив на 

якість цукристих кондитерських виробів. 

Класифікація, особливості хімічного складу та харчова цінність фрукто-

во-ягідних кондитерських виробів. 

Загальна характеристика, види мармеладу. Формування споживних влас-

тивостей мармеладу фруктово-ягідного, желейного та желейно - фруктового. 

Сутність процес) драглеутворення. Характеристика асортименту. Вимоги до 

якості. Упакування, маркування, зберігання. Дефекти, причини їх виникнення 

та заходи попередження. 

Загальна характеристика пастильних виробів. Класифікація та характери-

стика асортименту Вимоги до якості. Упакування, маркування, зберігання. Де-

фекти, причини їх виникнення та заходи попередження. 

Загальна характеристика варення, джему, повидла, желе, цукатів. Чинни-

ки, що формують якість: сировина, особливості виробництва. Характеристика 

асортименту. Вимоги до якості. Упакування, маркування, зберігання. Дефект, 

причини їх виникнення та заходи попередження. 
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Загальна характеристика карамельних виробів. Хімічний склад та харчова 

цінність. Чинники, які формують якість: сировина, технологія виробництва. 

Характеристика основних видів начинок. Класифікація й асортимент карамелі. 

Вимоги до якості. Пакування, маркування, зберігання. Дефекти, причини їх ви-

никнення та заходи попередження. 

Характеристика какао-бобів: будова, склад та властивості складових час-

тин. Основні сорти. Хімічний склад та харчова цінність какао-бобів. Какао-

масло і його властивості. Замінники какао-масла. Переробка какао-бобів. 

Загальна характеристика шоколаду. Хімічний склад та харчова цінність. 

Чинники, що формують якість: сировина, технологія виробництва. Класифіка-

ція і характеристика асортименту. Вимоги до якості. Пакування, маркування, 

зберігання. Дефекти, причини їх виникнення та заходи попередження. 

Загальна характеристика какао-порошку. Хімічний склад та харчова цін-

ність. Характеристика асортименту. Вимоги до якості. Упакування, маркуван-

ня, зберігання. Дефекти, причини їх виникнення та заходи попередження. 

Загальна характеристика цукерок. Хімічний склад та харчова цінність. 

Вплив сировини і технології виробництва на формування споживних властиво-

сті ой цукерок. Класифікація й асортимент цукерок. Вимоги до якості. Упаку-

вання, маркування, зберігання. Дефекти, причини їх виникнення та заходи по-

передження. 

Загальна характеристика та відмінні особливості ірису. Хімічний склад та 

харчова цінність. Фактори, що формують якість: сировина, технологія вироб-

ництва. Класифікація та характеристика асортименту. Вимоги до якості. Упаку-

вання, маркування, зберігання. Дефекти, причини їх виникнення га заходи по-

передження. 

Загальна характеристика драже. Хімічний склад та харчова цінність. Фак-

тори, що формують якість: сировина, технологія виробництва. Класифікація та 

характеристика асортименту. Вимоги до якості. Упакування, маркування, збері-

гання. Дефекти, причини їх виникнення та заходи попередження. 

Борошняні кондитерські вироби. 

Загальна характеристика печива. Види. Фактори, що формують якість: 

сировина технологія виробництва. Характеристика асортименту. Вимоги до 

якості. Упакування, маркування, зберігання. Дефекти, причини їх виникнення 

та заходи попередження. 

Загальна характеристика галет. Відмінність їх від печива. Види. Фактори, 

що формують якість: сировина, технологія виробництва. Характеристика асор-

тименту. Вимоги до якості. Упакування, маркування, зберігання. Дефекти, при-

чини їх виникнення та заходи попередження. 

Загальна характеристика пряничних виробів. Відмінні особливості пря-

ників від інших борошняних кондитерських виробів. Вплив сировини і техно-

логії виробництва на формування якості. Класифікація та характеристика асор-

тименту. Вимоги до якості. Упакування, маркування, зберігання. Дефекти, при-

чини їх виникнення та заходи попередження. 

Вафлі їх загальна характеристика. Споживні властивості та їх формуван-

ня. Класифікація та характеристика асортименту. Вимоги до якості. Упакуван-
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ня, маркування, зберігання. Дефекти, причини їх виникнення та заходи попере-

дження. 

Торти та тістечка їх загальна характеристика. Відмінність їх від інших 

борошняних кондитерських виробів. Види. Характеристика випечених та 

оздоблювальних напівфабрикатів. Фактори, що формують якість: сировина, те-

хнологія виробництва. Характеристика асортименту. Вимоги до якості. Упаку-

вання, маркування. Зберігання. Дефекти, причини їх виникнення та заходи по-

передження. 

Кекси, рулети, ромова баба їх загальна характеристика. Відмінні особли-

вості. Види. Фактори, що формують якість: сировина, технологія виробництва. 

Характеристика асортименту. Вимоги до якості. Упакування, маркування, збе-

рігання. Можливі дефекти, причини їх виникнення та заходи попередження. 

Національні кондитерські вироби. 

Східні ласощі їх загальна характеристика. Класифікація та характеристи-

ка асортименту. Вимоги до якості. Упакування, маркування, зберігання. 

Загальна характеристика халви. Відмінність від інших груп цукристих 

кондитерських виробів. Хімічний склад та харчова цінність. Вплив сировини та 

технології виробництва на формування якості халви. Характеристика асорти-

менту. Вимоги до якості. Упакування, маркування, зберігання. Дефекти, причи-

ни їх виникнення та заходи попередження. 

Кондитерські вироби спеціального призначення. Класифікація. Загальна 

характеристика дієтичних, вітамінізованих, лікувальних, дитячих виробів та 

виробів для спортсменів і туристів. Особливості їх хімічного складу та харчова 

цінність. Фактори, що формують якість: сировина, технологія виробництва. 

Вимоги до якості. Упакування, маркування, зберігання. Можливі дефек-

ти, причини їх виникнення та заходи попередження. 

 

Смакові товари 

Значення смакових товарів у харчуванні людини. Фізіологічний вплив на 

організм людини. Класифікація смакових товарів. 

Чай. Загальна характеристика. Хімічний склад чаю, харчова цінність. 

Класифікація та асортимент. Основні напрямки формування асортименту. Бай-

ховий чай: чорний, червоний, жовтий і зелений. Вплив сировини й особливос-

тей виробництва па формування якості чаю. Фабричні та товарні сорти. 

Ароматизований та гранульований чай. Особливості виробництва, склад і 

властивості. Пресований чай. Сировина й особливості виробництва. Вимоги до 

якості. Товарні сорти. 

Оцінка якості чаю. Дефекти чаю, їх виникнення і шляхи запобігання. 

Чайні напої. Відмінність чайних напоїв від чаю. Характеристика асорти-

менту. Оцінка якості чайних напоїв. 

Умови і термін зберігання чаю та чайних напоїв під час товаропросуван-

ня, їх вплив на якість. 

Кава. Загальна характеристика. Хімічний склад і харчова цінність. Кла-

сифікація. Кава в зернах - сира і смажена. Характеристика особливостей складу 

й органолептичних властивостей. Товарні сорти. 
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Кава швидкорозчинна. Виробництво. Оцінка якості кави. Дефекти кави, 

причини їх утворення і шляхи запобігання. 

Кавові напої. Основні відміни кавових попоїв залежно від використаної 

сировини. Асортимент, оцінка якості, умови зберігання. 

Прянощі. Загальна характеристика. Значення прянощів у харчуванні. Ос-

новні ароматичні і смакові речовини. Класифікація. Характеристика асортимен-

ту. Оцінка якості прянощів. Дефекти прянощів і шляхи їх запобігання. Замінни-

ки прянощів та їх характеристика. 

Приправи: кухонна сіль, глутамат натрію, харчові кислоти, готові прип-

рави (столова гірчиця, хрін, соуси). Загальна характеристика. Значення приправ 

у харчуванні. Сировина, способи одержання, оцінка якості. Дефекти приправ і 

шляхи їх запобігання. Умови та термін зберігання прянощів і приправ. 

Безалкогольні напої. Загальна характеристика. Класифікація безалкоголь-

них напоїв. 

Мінеральні води. Загальна характеристика. Класифікація. Асортимент. 

Особливості хімічного складу та призначення мінеральних вод різних груп і 

видів. 

Негазовані безалкогольні напої: плодово-ягідні соки, сиропи, плодово-

ягідні морси, екстракти та гарячі плодово-ягідні напої, безалкогольні вина, кок-

тейлі та аперитиви. Загальна характеристика. Особливості їх виготовлення і ви-

користання. Класифікація й асортимент. 

Газовані безалкогольні напої: газована вода, газовані напої у пляшках, га-

зовані коктейлі, безалкогольне шампанське, безалкогольне пиво, сухі газовані 

напої. Асортимент, хімічний склад і харчова цінність. Фактори, які впливають 

на якість. 

Квас і напої з хлібної сировини. Загальна характеристика. Особливості їх 

використання. Асортимент. Оцінка якості безалкогольних напоїв. Дефекти, 

причини їх виникнення і шляхи запобігання. Умови і терміни зберігання. 

Слабоалкогольні напої. Пиво. Загальна характеристика Основні напрямки 

формування асортименту і підвищення якості пива. Класифікація. Асортимент. 

Оцінка якості. Дефекти пива, причини їх виникнення і шляхи запобігання. 

Умови і терміни зберігання пива. 

Медові напої. Загальна характеристика. Чинники, що впливають на 

якість. Асортимент. Вимоги до якості, умови і терміни зберігання. 

Алкогольні напої. Загальна характеристика. Основні напрями формуван-

ня асортименту. Класифікація алкогольних напоїв. Спирт. Сировина, способи 

одержання, відмінні особливості. Використання. Товарні сорти. Горілка. Зага-

льна характеристика. Фактори, що впливають на якість. Асортимент. Оцінка 

якості. 

Лікеро-горілчані вироби. Загальна характеристика. Фактори, що вплива-

ють на якість. Класифікація. Асортимент. Оцінка якості. Балова оцінка. Дефек-

ти, причини їх виникнення і шляхи запобігання. Умови і терміни зберігання. 

Алкогольні напої різних країн. 

Виноградні вина. Загальна характеристика. Основні напрямки формуван-

ня асортимент). Фактори, що впливають на якість. Класифікація. Асортимент. 
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Процеси, що відбуваються при утворенні, формуванні, дозріванні, старінні та 

відмиранні вин. 

Плодово-ягідні вина. Сировина й особливості технології виготовлення. 

Класифікація. Асортимент. Оцінка якості. Хвороби, вади і недоліки вин. 

Коньяки. Загальна характеристика. Фактори, що впливають на якість. 

Класифікація та асортимент. 

Оцінка якості вин і коньяків. Система балової оцінки. Хвороби, вади і не-

доліки вин та коньяків. Умови і терміни зберігання. 

Тютюнові вироби. Загальна характеристика Виробництво. Класифікація. 

Асортимент. Оцінка якості. Транспортування і зберігання тютюнових виробів. 

 

Харчові жири 

Значення жирів у харчуванні. Науково обґрунтовані норми їх споживан-

ня. Ліпіди: класифікація і загальні властивості. Жирні кислоти: насичені й не-

насичені. Властивості та вплив їх па температуру плавлення і застигання, кон-

систенцію, засвоюваність, харчову цінність і стійкість при зберіганні жирів. 

Сучасні уявлення про механізм окислення жирів. Фактори, що прискорю-

ють окиснення жирів. 

Органолептичні, фізичні та хімічні показники якості жирів, їх значення 

при оцінці складу і свіжості жирів. 

Рослинні олії. Класифікація. Хімічний склад і харчова цінність. Фактори, 

що формують якість рослинних олій: сировина, процеси виробництва. Рафіна-

ція рослинних олій та вплив окремих видів очистки на харчову цінність, стій-

кість олій при зберіганні. Побічні продукти виробництва рослинних олій і ра-

фінації, їх характеристика та використання. 

Характеристика асортименту рослинних олій. Оцінка якості. Торгові сор-

ти. Дефекти. Розфасовка, упаковка, маркування. 

Зміни якості олій під час зберігання. Втрати олій. Заходи щодо збережен-

ня якості та скорочення втрат рослинних опій під час транспортування, збері-

гання і реалізації. 

Жири тваринні топлені. Класифікація. Хімічний склад і харчова цінність. 

Фактори, що формують якість: сировина, процеси виробництва, їх характерис-

тика. Розфасовка, упаковка, маркування. 

Оцінка якості. Торгові сорти. Принципи поділу на сорти. Зміни якості 

тваринних топлених жирів у процесі зберігання. Умови і терміни транспорту-

вання, зберігання і реалізації. 

Маргарин. Характеристика. Класифікація. Хімічний склад і харчова цін-

ність. Фактори, що формують якість маргарину: сировина (жирова і не жирова), 

процес виробництва. Розфасовка, упаковка, маркування. 

Характеристика традиційних і нових (наливних, дієтичних, низькокало-

рійних) видів маргаринів. 

Оцінка якості. Торгові сорти. Принципи поділу на сорти. Дефекти. 

Зміни якості у процесі зберігання. Умови і терміни зберігання, транспор-

тування і реалізації Види втрат і причини їх виникнення. 
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Майонез. Класифікація. Хімічний склад і харчова цінність. Фактори, що 

формують якість майонезу: сировини і процеси виробництва. 

Характеристика традиційних (сметаноподібних) і нових пастоподібних 

(гострих і солодких) видів майонезу. Показники якості. Дефекти. Заходи щодо 

збереження якості під час транспортування, зберігання і реалізації майонезу. 

 

Молоко і молочні товари 

Значення молока та молочних продуктів з позицій сучасних вимог науки 

про харчування. Норми споживання. 

Хімічний склад та харчова цінність молока різних сільськогосподарських 

тварин. Характеристика основних речовин, що входять до складу молока, їх 

властивості, значення у харчуванні, зміни під час зберігання та переробки мо-

лока. Властивості молока (фізичні, хімічні) і процеси (фізичні, хімічні, біохімі-

чні), що проходять у молоці під впливом різних факторів.1 

Молоко та вершки. Загальні відомості. Спільні та відмінні властивості 

молока та вершків. Фактори, що формують якість молока та вершків. Сировина, 

процеси виробництва, види пакувальних матеріалів. Упаковка, тара та марку-

вання. 

Характеристика основних видів пастеризованого та стерилізованого мо-

лока і вершків. Види споживчих упаковок для молока та вершків. Оцінка якос-

ті. Зміна якості молока та вершків у процесі зберігання та реалізації. Умови та 

терміни зберігання, транспортування та реалізації. Дефекти. Заходи щодо збе-

реження якості, продовження термінів зберігання та скорочення втрат молока 

та вершків під час зберігання та реалізації. 

Кисломолочні товари. Загальна характеристика. Класифікація. Хімічний 

склад, харчове та дієтичне значення. Фактори, що формують якість: сировина, 

процеси виробництва. Характеристика традиційних та нових видів кисломоло-

чних продуктів. Оцінка якості. Розфасовка, упаковка, маркування та транспор-

тування. Зміни якості під час зберігання та реалізації. Умови та терміни збері-

гання і реалізації. Втрати: види та причини їх виникнення. Заходи щодо збере-

ження якості. Дефекти та їх попередження. 

Молочні консерви. Загальна характеристика. Класифікація молочних кон-

сервів залежно від використаної сировини та способів консервування. Хімічний 

склад та харчова цінність. Використання молочних консервів. Фактори, що фо-

рмують якість та стійкість під час зберігання: сировина, пронеси виробництва, 

види тари. 

Характеристика стерилізованих та згущених молочних консервів, сухих 

молочних продуктів та сухих молочних продуктів для дитячого харчування. 

Оцінка якості. Упаковка, маркування, транспортування та умови збері-

гання. Дефекти та їх характеристика. Заходи щодо збереження якості та скоро-

чення втрат під час зберігання, транспортування і реалізації молочних консер-

вів. Зміна якості молочних консервів у процесі транспортування, зберігання і 

реалізації. 

Морозиво. Загальна характеристика. Хімічний склад та харчова цінність. 

Класифікація та асортимент морозива. Ринок морозива. 
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Фактори, що формують якість морозива. Сировина, процеси виробництва. 

Розфасовка, пакування та маркування морозива. 

Оцінка якості. Умови транспортування, зберігання та реалізації. Дефекти. 

Причини їх виникнення та шляхи попередження. Терміни зберігання та реалі-

зації, що забезпечують збереження якості морозива. 

Масло вершкове. Загальна характеристика. Хімічний склад, біологічна та 

енергетична цінність. Використання вершкового масла. Фактори формування 

споживних властивостей масла: вид вершків (солодкі, кислі), якість вершків та 

наповнювачів, технологія виготовлення. Способи виготовлення масла. Фактори 

формування асортименту вершкового масла. Класифікація і характеристика 

асортименту масла. 

Вимоги до якості вершкового масла. Балова система визначення якості ма-

сла. Пакування, маркування, умови і строки зберігання масла. Зміна якості масла 

у процесі транспортування, зберігання та реалізації. Дефекти. Заходи щодо збе-

реження якості і зниження втрат масла під час транспортування і зберігання. 

Сири. Класифікація сирів. Сутність виготовлення сичугових і кисломоло-

чних сирів. Споживні властивості сирів: харчова, біологічна й енергетична цін-

ність. Фактори формування споживних властивостей сирів: сировина, техноло-

гія виробництва, пакування. Фактори формування асортименту твердих і м'яких 

сичугових сирів, розсільних кисломолочних і переробних сирів. Класифікація і 

характеристика асортименту сирів. 

Вимоги до якості сирів. Пакування, маркування, умови і терміни збері-

гання сирів. Зміни якості сирів у процесі зберігання та реалізації. Фактори, що 

впливають на збереження споживних властивостей сирів. Дефекти. Причини їх 

виникнення і попередження. Втрати, їх види і причини. Заходи щодо збережен-

ня якості та скорочення втрат сирів під час зберігання та реалізації. Терміни 

зберігання сирів. 

 

Яйця та яєчні товари 

Стан та перспективи виробництва, споживання і торгівля яєчними товара-

ми. Значення яєчних товарів у харчуванні, норми їх споживання. Ринок яєчних 

товарів. 

Будова, хімічний склад та харчова цінність курячих яєць. Процеси, що 

мають місце під час зберігання яєць. Старіння та псування яєць. Дефекти яєць, 

причини їх виникнення та шляхи попередження. Способи зберігання яєць. 

Шляхи скорочення втрат яєць під час їх виробництва, транспортування, збері-

гання. Класифікація курячих яєць та оцінка їх якості. 

Яйця інших видів домашньої птиці. Особливості хімічного складу та ви-

користання. 

Продукти переробки яєць. Морожені яєчні продукти. Сухі яєчні продук-

ти. Виробництво, види, оцінка якості. Дефекти морожених та сухих яєчних 

продуктів, їх причини і способи попередження. Пакування, маркування, транс-

портування. Умови і терміни зберігання та реалізації. 

 

М'ясо та м'ясні товари 
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Стан і перспективи розвитку тваринництва й м'ясної промисловості Укра-

їни, а також виробництва, споживання та торгівлі м'ясом у ринкових умовах. 

Значення м'яса у житті людини і норми споживання. 

Характеристика забійних тварин. Основні види тварин (велика рогата ху-

доба, свині, вівці) і другорядні (буйволи, олені, яки, кролики та ін.), їх загальна 

характеристика. Вплив умов утримання, відгодівлі та транспортування на пе-

редзабійний стан тварин. М'ясна продуктивність тварин. Жива, приймальна і 

забійна маса, забійний вихід. 

Переробка великої рогатої худоби, свиней, овець, вплив технологічних 

операцій на якість м'яса. Другорядні продукти забою: їстівні та неїстівні, їх ра-

ціональне використання. Вихід продуктів забою тварин. 

Класифікація м'яса за видом, статтю, віком, вгодованістю тварин, терміч-

ним станом і сортом. М'ясо хворих тварин. Способи знезараження і порядок ви-

користання м'яса хворих тварин. Маркування м'яса великої і малої рогатої ху-

доби, свиней. 

Будова основних тканин: м'язової, сполучної, жирової, кісткової і крові. 

Співвідношення тканин у м'ясі залежно від виду, породи, статі, віку; вгодовано-

сті тварин, анатомічної частини, туші. Вплив складу, властивостей тканин на 

консистенцію м'яса. 

Хімічний склад і харчова цінність м'яса та його основних видів тканин. 

Вплив виду, породи, віку, статі, вгодованості та інших факторів на хімічний 

склад, енергетичну, біологічну і фізіологічну цінність та засвоюваність. 

Органолептичні і смакові властивості м'яса. Вплив стресового стану тва-

рин і навколишнього середовища на хімічний склад і харчову цінність м'яса. Бі-

лки м'яса, їх вміст, склад і властивості. Азотисті екстрактивні речовини м'яса, їх 

вміст і склад. Роль цих речовин у післязабійний період, у процесі зберігання і 

переробки м'яса. 

Ліпіди м'яса, їх вміст, склад і фізико-хімічні властивості. Вуглеводи м'яса, 

їх вміст, склад і роль у післязабійних змінах у м'ясі. Вода у м'ясі, її вміст, влас-

тивості та стан. Вплив вмісту загальної і міцнозв'язаної води на водозв'язуваль-

ну здатність, консистенцію, вихід готових виробів, стійкість і усушка м'ясних 

продуктів під час зберігання. Активність води у м'ясі, її вплив на стійкість м'яса 

проти мікробіологічного псування. 

Мінеральні речовини в м'ясі, їх вплив на властивість м'яса у процесі піс-

лязабійних змін. 

Вітаміни і ферменти м'яса. Зміни цих речовин у післязабійний період під 

час переробки і зберігання м'яса. 

М'ясо як можливе джерело сторонніх речовин, токсинів, мікотоксинів, 

канцерогенних і мутагенних речовин, що переходять у тканини тварин з навко-

лишнього середовища. 

Визрівання (автоліз) м'яса. Фактори, що впливають на біохімічні пронеси 

в м'ясі. Суттєвість процесів, що відбуваються в м'ясі під час визрівання, закля-

кання і розм'якшення м'яса та їх вплив на якість продуктів. Способи штучного 

розм'якшення (тендеризаци) м'яса: фізичні, хімічні, біохімічні. Погіршення яко-

сті і псування м'яса, причини, що їх обумовлюють. Вплив різних факторів на 
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розвиток мікробіологічних, хімічних і фізичних процесів, що обумовлюють по-

гіршення якості та псування м'яса. 

Мета і завдання холодильної обробки та зберігання м'яса. Класифікація 

способів холодильної обробки. Застигання, охолодження, переохолодження, пі-

дморожування, заморожування і повторне заморожування. 

Охолодження м'яса. Способи, умови і швидкість охолодження. Прискоре-

не, швидке і надшвидке охолодження. Зміни (фізичні, біохімічні, мікробіологі-

чні), що проходять у м'ясі у процесі охолодження, вплив їх па якість і усушку 

продукту. Розміщення туш у камері охолодження. Вплив інтенсивної холоди-

льної обробки на якість м'яса. Переохолоджування і підморожування м'яса. 

Зміни, що відбуваються в переохолодженому і підмороженому м'ясі. Викорис-

тання підмороженоі о м'яса. 

Зберігання охолодженого м'яса. Особливості його зберігання в оптовій і 

роздрібній торгівлі. Умови та терміни зберігання, їх вплив на якість і втрати 

м'яса. Зміни, що відбуваються в м'ясі під час зберігання. Способи продовження 

строків зберігання охолодженого м'яса. Зберігання переохолодженого і підмо-

роженого м'яса. Термін зберігання і втрати м'яса. 

Заморожування м'яса. Способи, умови і швидкість заморожування. Одно і 

дворазове заморожування м'яса. Повторне заморожування. Зміни (фізичні, хімі-

чні, біохімічні, мікробіологічні, гістологічні), що відбуваються в м'ясі у процесі 

заморожування, їх вплив на якість і втрати маси м'яса. 

Зберігання мороженого м'яса. Умови і термін зберігання: розміщення м'я-

са, режим зберігання, допустимий термін зберігання. Зміни (фізичні, хімічні, 

біохімічні, мікробіологічні, гістологічні), що відбуваються під час зберігання. 

Норми усушки. Способи зберігання якості, продовження термінів зберігання і 

скорочення втрат під час зберігання. 

Розморожування м'яса. Способи й умови розморожування. Фізико- хіміч-

ні, мікробіологічні та гістологічні зміни, що відбуваються під час розморожу-

вання, їх вплив на якість і збереження м'яса. Використання розмороженого м'я-

са. Зберігання розмороженого м'яса. Дефекти розмороженого м'яса. 

Транспортування м'яса. Умови та терміни перевезення охолодженого, мо-

роженого м'яса залізничним і автомобільним холодотранспортом. Зміни в м'ясі 

під час транспортування. Дефекти. Норми усушки. 

Категорії свіжості м'яса. Органолептичні, фізичні, хімічні, мікробіологіч-

ні та гістологічні показники свіжого, сумнівної свіжості і несвіжого м'яса. 

Наукові основи роздрібного розбирання туш. Розбирання яловичини, 

свинини, баранини. Вихід відрубів м'яса по сортах. Харчова цінність відрубів. 

Кулінарне призначення відрубів. Комбіновані схеми розбирання туш з виділен-

ням сортових відрубів для роздрібної торгівлі, громадського харчування і про-

мислової переробки. 

М'ясні субпродукти. Загальна характеристика м'ясних субпродуктів. 

Морфологічний і хімічний склад, харчова цінність. Класифікація м'ясних суб-

продуктів залежно від харчової цінності, способу обробки і термічного стану. 

Асортимент і характеристика окремих видів субпродуктів. Використання м'яс-

них субпродуктів. Холодильна обробка субпродуктів (охолодження і заморо-
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жування). Оцінка якості. Розфасовка, упаковка і маркування. Умови і терміни 

транспортування та зберігання субпродуктів. Зміни, що відбуваються в них у 

процесі зберігання. Дефекти і втрати, що з'являються під час зберігання суб-

продуктів. 

М'ясо птиці. Особливості морфологічного і хімічного складу м'яса птиці, 

його харчова цінність. Переробка птиці і вплив окремих стадій технологічного 

процесу на якість м'яса. Класифікація м'яса птиці за видом, віком, вгодованіс-

тю, способом і якістю обробки, термічним станом. Холодильна обробка м'яса 

птиці (охолодження, заморожування). Переваги і недоліки різних способів хо-

лодильної обробки м'яса птиці. 

Оцінка якості м'яса птиці. Категорії свіжості м'яса птиці. Упаковка і мар-

кування. Умови і строки транспортування та зберігання м'яса птиці. Зміни, які 

відбуваються в м'ясі птиці у процесі зберігання. 

М'ясо пернатої дичини. Борова, степова, гірська і водоплаваюча дичина. 

Відмінні ознаки. Особливості хімічного складу і харчової цінності м'яса дичи-

ни. Класифікація дичини за способом обробки, термічним станом і якістю. Ви-

моги до якості, дефекти. Упаковка, маркування. Зберігання і реалізація м'яса 

пернатої дичини. 

М'ясні копченості. Загальна характеристика м'ясних копченостей. Хіміч-

ний склад і харчова цінність м'ясних копченостей за способом теплової оброб-

ки, видом сировини, анатомічною частиною туші. Асортимент м'ясних копче-

ностей і його удосконалення. Характеристика основних видів м'ясних копчено-

стей. 

Фактори, що формують якість м'ясних копченостей: сировина, технологі-

чні процеси виробництва. Вимоги до якості сировини. Вплив соління і теплової 

обробки на якість готової продукції. Зміни м'яса у процесі теплової обробки. 

Оцінка якості м'ясних копченостей. 

Упаковка м'ясних копченостей і маркування тари. Транспортування. 

Умови та термін зберігання і реалізації'. Фізико-хімічні і мікробіологічні зміни, 

дефекти під час зберігання. Норми усушки. 

Ковбасні вироби. Загальна характеристика ковбасних виробів, Хімічний 

склад і харчова цінність ковбасних виробів. Класифікація ковбасних виробів 

залежно від способу теплової обробки, виду й якості сировини, рецептури. Ко-

вбасні вироби для дитячого і дієтичного харчування. Асортимент ковбасних 

виробів. 

Фактори, що формують якість ковбасних виробів. Вплив основної і допо-

міжної сировини, харчових добавок рослинного та тваринного походження на 

якість готової продукції. Вплив технологічних процесів на формування якості 

готової продукції. Виробництво ковбас заданого хімічного складу. 

Оцінка якості ковбас. Допустимі та недопустимі дефекти. Розфасовка, 

упаковка і маркування ковбасних виробів. Умови і строки транспортування ко-

вбасних виробів. Фізико-хімічні та мікробіологічні зміни, що відбуваються у 

ковбасних виробах під час зберігання. Втрати під час зберігання. Підготовка 

ковбасних виробів до продажу й умови їх реалізації в торгівлі. Шляхи удоско-

налення асортименту і підвищення якості ковбасних виробів. 
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М'ясні консерви. Загальна характеристика м'ясних консервів. Хімічний 

склад і харчова цінність м'ясних консервів. 

Класифікація м'ясних консервів залежно від складу сировини, способу 

його попередньої обробки, режиму теплової обробки, виду тари, призначення. 

Асортимент м'ясних консервів. 

Фактори, що формують якість м'ясних консервів. Особливості складу си-

ровини, способу попередньої обробки і стерилізації. Вплив технологічних про-

цесів на якість готової продукції. Оцінка якості м'ясних консервів. Маркування 

консервів. Транспортування і зберігання. Фізико- хімічні і мікробіологічні змі-

ни під час зберігання. Дефекти. Гарантійні терміни зберігання. 

Шляхи удосконалення асортименту та підвищення якості м'ясних консер-

вів. 

М'ясні напівфабрикати. Характеристика фасованого м'яса. Хімічний 

склад та харчова цінність фасованого м'яса. Класифікація фасованого м'яса за 

видом, вгодованістю і термічним складом сировини. Асортимент фасованого 

м'яса. Фактори, що формують якість фасованого м'яса: сировина, технологічний 

процес виробництва. 

Оцінка якості фасованого м'яса. Розфасовка, упакування, маркування фа-

сованого м'яса. 

Транспортування. Умови і строки зберігання та реалізація. Дефекти, що 

виникають під час зберігання. 

Загальна характеристика м'ясних напівфабрикатів. Хімічний склад і хар-

чова цінність м'ясних напівфабрикатів. Класифікація їх за видом м'яса, теорети-

чним станом, способом обробки й упаковки. Асортимент і кулінарне призна-

чення основних видів м'ясних напівфабрикатів. Фактори, що формують якість: 

сировина, технологічні процеси виробництва. Оцінка якості м'ясних напівфаб-

рикатів. Транспортування. Умови і строки зберігання і реалізації охолоджених, 

заморожених і швидкозамарожених м'ясних напівфабрикатів. Зміни, що відбу-

ваються в них під час зберігання. 

М'ясні кулінарні вироби і швидкозаморожені готові страви. Загальна ха-

рактеристика. Хімічний склад і харчова цінність. Класифікація кулінарних м'я-

сних виробів і швидкозамарожених готових страв за видом м'яса, способом те-

плової і холодильної обробки та іншими ознаками. Характеристика асорти-

менту. М'ясні кулінарні вироби для дитячого і дієтичного харчування. Фактори, 

що формують якість виробів: сировина, технологічні процеси виробництва. 

Оцінка якості. Умови та строки зберігання й реалізації охолоджених і швидко-

замарожених кулінарних виробів і готових страв. 

 

Риба та рибні товари 

Сучасний стан та перспективи розвитку рибної промисловості України. 

Класифікація промислових риб. Особливості анатомічної будови риб, характе-

ристика основних тканин та внутрішніх органів. Біологічна та товарна характе-

ристика головних промислових родин риб тріскових, оселедцевих, ставридо-

вих, скумбрієвих, карпових, окуневих, камбалових, скорпенових, кефалевих, 

лососевих, осетрових, анчоусових спарових. 
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Хімічний склад м'язової і з'єднувальної тканин м'яса риби, азотні речови-

ни, ліпіди, вітаміни, мінеральні елементи, ферменти, пігменти та ін. Фактори, 

що впливають на зміну хімічного складу м'яса риби. 

Водні нерибні об'єкти харчового використання. Класифікація. Загальна 

біологічна характеристика, особливості анатомічної будови, хімічний склад, 

харчова цінність м'яса ракоподібних, молюсків, голкошкірих, морських ссавців. 

Жива риба. Біотехнічні особливості штучного вирощування живої товар-

ної риби, перспективні види. 

Транспортування і зберігання живої товарної риби. Фактори, що вплива-

ють на зміну якості живої риби, управління якістю. 

Охолоджені, підморожені та заморожені гідробіонти. Технологічні особ-

ливості холодильної обробки, процеси, що впливають на формування якості 

продукції. 

Транспортування і зберігання охолодженої, підмороженої та замороженої 

риби. Умови і строки товаропросування. Процеси, що відбуваються у продукті 

під час товаропросування, управління ними. Дефекти охолодженої, підмороже-

ної і замороженої риби. Шляхи удосконалення асортименту та підвищення яко-

сті охолоджених і заморожених рибних товарів. 

Солоні і мариновані гідробіонти. Технологічні особливості виробництва. 

Процеси, що відбуваються у тканинах під час виробництва, управління ними. 

Формування вихідного рівня якості продукції; фактори, що впливають на 

якість. Побудова асортименту. 

Транспортування. Процеси, що відбуваються під час транспортування, 

зберігання, підготовки товарів до продажу, управління цими процесами. Умови 

товаропросування. 

Шляхи удосконалення асортименту і підвищення якості солоних та мари-

нованих рибних товарів. 

Сушені, в'ялені та копчені гідробіонти. Технологічні особливості вироб-

ництва. Процеси, що відбуваються у тканинах під час виробництва, управління 

ними. Побудова асортименту. Вимоги до якості. Дефекти продукції. 

Товаропросування. Процеси, що відбуваються під час транспортування, 

зберігання, підготовки товарів до продажу, управління цими процесами. Умови 

та строки говароруху. 

Консерви і пресерви гідробіонтов. Технологічні особливості виробництва. 

Процеси, що відбуваються у тканинах під час виробництва, управління ними. 

Формування вихідного рівня якості продукції, фактори, що впливають на 

якість. Побудова асортименту. Вимоги до якості. Дефекти продукції. 

Товаропросування. Процеси, що відбуваються під час транспортування, 

зберігання, підготовки товарів до продажу, управління цими процесами. Умови 

та строки товаропросування. 

Напівфабрикати і кулінарні вироби з гідробіонтів. Технологічні особли-

вості виробництва. Процеси, що відбуваються в тканинах під час виробництва, 

управління ними. Формування вихідного рівня якості продукції; фактори, що 

впливають на якість. Побудова асортименту. Вимоги до якості. Дефекти проду-

кції. 
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Товаропросування. Процеси, що відбуваються під час товаропросування, 

зберігання, підготовки товарів до продажу, керування цими процесами. Умови 

та строки товаропросування. 

Ікормі товари. Технологічні особливості виробництва. Процеси, що від-

буваються у тканинах під час виробництва, управління ними. Формування ви-

хідного рівня якості продукції; фактори, що впливають на якість. Побудова 

асортименту. Вимоги до якості. Дефекти продукції. 

Товаропросування. Процеси, що відбуваються під час транспортування, 

зберігання, підготовки товарів до продажу, управління цими процесами. Умови 

та строки товаропросування. 

 

Харчові концентрати 

Харчові концентрати та їх значення в харчуванні людини. Класифікація і 

характеристика асортименту харчових концентратів, других обідніх, солодких 

страв, концентратів-напівфабрикатів, борошняних кондитерських виробів, су-

хих продуктів для дитячого та дієтичного харчування, сухих сніданків, готових 

для споживання картоплепродуктів. Хімічний склад та харчова цінність. 

Вплив сировини і технологічних процесів на споживні властивості, фор-

мування асортименту та якість харчових концентратів. 

Вимоги до якості харчових концентратів. Пакування, маркування, транс-

портування та умови і строки зберігання харчових концентратів. Зміна якості 

харчових концентратів під час зберігання. Дефекти та втрати. Шляхи удоскона-

лення асортименту та підвищення якості харчових концентратів. 

 

3.8.3. Зразок екзаменаційного завдання зі спеціалізації "Товарознавство 

харчових продуктів" 

 

1.Об'єкт, предмет  і методологія товарознавства. Категорії товарознавства.  

2. Класифікація зернових культур. Вплив структури і складу зерна на те-

хнологічні властивості та на харчову цінність продуктів переробки зерна.  

3. Природні речовини, що обумовлюють  забарвлення м’яса. Хімізм зміни 

забарвлення м’яса при зберіганні, термообробці, порчі.  

 

3.8.4. Список рекомендованої літератури зі спеціалізації "Товарознавство 

харчових продуктів" 

 

1. Сирохмам І.В., Задорожний І М., Пономарьов П.Х. Товарознавство 

продовольчих товарів [Текст]:Підручник.- К.:Лібра, 2000 .-368 с. 

2. Сирохман І.В., Задорожний І М., Пономарьов П.Х. Товарознавство 

продовольчих товарів [Текст]: Підручник .-К.:Лібра,2008 .-600 с. 
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4. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ 

 

При визначенні екзаменаційної оцінки члени екзаменаційної комісії оці-

нюють професійно-спеціалізовані, а також загальні компетенції і дотримуються 

наступного: 

 І рівень – незадовільно. Відповідь вступника до аспірантури при ві-

дтворенні навчального матеріалу - елементарна, фрагментарна, зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2
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 II рівень – задовільно. Вступник до аспірантури відтворює основ-

ний навчальний матеріал, володіє елементарними знаннями з оцінюваних дис-

циплін. 

 III рівень – добре. Вступник до аспірантури знає істотні ознаки по-

нять, процесів, закономірностей зв'язків між ними в технологіях харчових ви-

робництв. Самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє ро-

зумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), уміє 

робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь повна, правильна, 

логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних суджень. Вступник до аспіран-

тури здатний самостійно здійснювати основні види навчальної діяльності. 

 IV рівень – відмінно. Знання вступника до аспірантури зі спеціаль-

ності є глибокими, узагальненими, системними. Вступник до аспірантури про-

явив вміння застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність має дослі-

дницький характер. Вона позначена здатністю до виявлення актуальних про-

блем виробництва, встановлення перспективних шляхів їх вирішення, плану-

вання, організації і проведення досліджень з використанням сучасних методів і 

приладів з поєднанням самостійного оцінювання й аналізу різноманітних прак 
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тичних ситуацій, явищ і фактів. Встановлено здатність спілкуватись зі спеціалі-

стами різних галузей, формулювати і відстоювати особисту позицію. 

Оцінювання вступних випробувань зі спеціальності проводиться за 

п’ятибальною шкалою (5 балів – оцінка «відмінно»; 4 бала – оцінка «добре»; 3 бала –  

оцінка «задовільно»; 2 бала –  оцінка «незадовільно» яка наведена нижче: 

Якісна характеристика 5-бальної шкали оцінювання 

 

Рівень на-

вчальних до-

сягнень 

Націона-

льна 5-ти 

бальна 

шкала 

Критерій оцінювання навчальних досягнень абітурі-

єнтів 

І рівень –  

незадовільно 

2 Фрагментарне відтворення незначної частини навча-

льного матеріалу, нечіткі уявлення про об'єкт ви-

вчення, здатність самостійно знайти відповідь у текс-

ті підручника Вступник до аспірантури відтворює 

менше половини навчального матеріалу, за допомо-

гою викладача виконує елементарні завдання, може 

дати відповідь з кількох простих речень, відсутні 

сформовані вміння та навички 

II рівень –  

задовільно 

3 Вступник до аспірантури має початковий рівень 

знань, знає близько половини навчального матеріа-

лу, здатний відтворити його відповідно до тексту пі-

дручника, повторити за зразком певну операцію, 

дію, описує явища, процеси без пояснень причин, 

здатен давати відповіді на прості, стандартні запи-

тання, виявляє інтерес до навчального матеріалу 

III рівень –  

добре 

4 Вступник до аспірантури правильно і логічно відт-

ворює навчальний матеріал, розуміє основні поло-

ження, теорії і закономірності організації й перебігу 

виробничих процесів, встановлює причинно-

наслідкові зв'язки між ними, їх значення у форму-

ванні якості продукції, уміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних уявлень, засто-

совувати набуті знання у стандартних виробничих 

ситуаціях, правильно використовує термінологію, 

складає схеми виробничих процесів 
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