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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. 
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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, кондитерсь-

ких виробів та харчових концентратів" 

 

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

бопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів" 

 

3.1.1.1.  Технологія хлібопекарського виробництва 

1. Основні актуальні проблеми хлібопекарської галузі та шляхи їх вирі-

шення. Загальна характеристика хлібобулочних виробів, їх класифікація та від-

мінності. Функціональна схема виробництва хлібобулочних виробів із пшенич-

ного та житнього борошна,особливості в їх виробництва.  

2. Технологія хлібопекарського виробництва, як комплекс колоїдних, бі-

охімічних, мікробіологічних та фізико-хімічних процесів, пов'язаних з частко-

вою деполімеризацією макромолекул природних полімерів (білків, крохмалю), 

змінами гідрофільних властивостей та реологічних характеристик тіста, що 

впливають на якість хліба. 

3. Хімічний склад пшеничного та житнього борошна. Порівняльна оцін-

ка, особливості технологічних властивостей та переробки в хлібопекарному 

виробництві різних видів та сортів борошна. Білкові речовини, протеолітичні 

ферменти, вуглеводи, амілолітичні ферменти, пентозани, пентозанази, жири та 

жироподібні речовини, ферментативний комплекс пшеничного та житнього 

борошна, технологічна роль. Хлібопекарські властивості пшеничного та жит-

нього борошна. Порівняльна оцінка та фактори, що обумовлюють. Сучасні 

методи та прилади аналізу хлібопекарних властивостей борошна. 

4. Хлібопекарські дріжджі, класифікація, технологічна роль, фізіологіч-

ні, біотехнологічні властивості та вимоги до якості, відмінності між різними 

видами дріжджів, їх переваги та недоліки. Хімічний склад різних видів дріж-

джів, характеристика ферментних систем. Вода, сіль, цукор, патока, жир, мо-

лочні продукти, солод, яйця, інша традиційна та нетрадиційна сировина хлі-
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бопекарського виробництва. Технологічна роль, властивості та вимоги до яко-

сті. 

5. Процес утворення тіста. Фізико-хімічні, колоїдні та біохімічні проце-

си під час замішування пшеничного та житнього тіста. Реологічні характерис-

тики та гідрофільні властивості пшеничного тіста, зміни під час визрівання. 

Особливості утворення тіста з житнього борошна та його властивості.  

6. Процеси бродіння та визрівання хлібного тіста. Колоїдні, біохімічні та 

мікробіологічні процеси. Спиртове бродіння. Молочнокисле бродіння. Їх тех-

нологічне 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. 

7. 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. 

8. Мета і різноманітність операцій по розробці тіста. Поділ тіста на тіс-

тові заготовки. Округлення, попереднє вистоювання тістових заготовок, на-

дання їм кінцевої форми. Остаточне вистоювання тістових заготовок. Проце-

си, які протікають під час розробки тіста. 

9. Випікання хлібобулочних виробів. Процеси, які протікають в тістовій 

заготовці при випіканні: теплофізичні, фізико-хімічні, колоїдні, біохімічні та 

мікробіологічні. Зміни вуглеводів, білків, кислотності, вмісту спирту. Реакція 

меланоідиноутворення, її хімізм; фактори, що впливають на неї. Колір і аро-

мат хліба. Параметри випікання. Відмінні особливості режимів випікання хлі-

бобулочних виробів із пшеничного та житнього борошна. Упікання. Фактори, 

що впливають на упікання. 

10. Дефекти хлібобулочних виробів, отримані в результаті переробки 

сировини з заниженими хлібопекарськими властивостями. Дефекти хлібобу-

лочних виробів, отримані в результаті недотримання режимів технологічного 

процесу. Способи запобігання та усунення. Хвороби хлібобулочних виробів, 

методи діагностики і шляхи їх попередження. Картопляна хвороба хліба. Плі-

снявіння хліба. Інші види мікробіологічного псування хліба. 

 

Література 

Основна: 1–19 

Додаткова: 20–44 

 

3.1.1.2.  Технологія макаронного  виробництва 

1. Макаронна промисловість України. Сучасний стан макаронної галузі. 

Основні напрямки науково-технічного прогресу в галузі. Функціональна та 
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технологічні схеми виробництва макаронних виробів. Класифікація макарон-

них виробів. 

2. Види і сорти борошна, що використовуються у макаронному виробни-

цтві, вимоги до показників якості. Макаронні властивості борошна, їх вплив на 

якість макаронних виробів. Особливості використання у виробництві макарон-

них виробів хлібопекарського борошна, перероблення борошна зі зниженими 

макаронними властивостями.. Додаткова сировина макаронного виробництва, 

яку використовують для підвищення якості і харчової цінності макаронних ви-

робів. 

3. Приготування макаронного тіста. Теоретичні основи та технологічні 

параметри процесу, типи замісу. Рецептура, особливості утворення макаронно-

го тіста та його структурно-механічні властивості. Вакуумне оброблення тіста, 

його технологічне значення і вплив на якість готових виробів.  

4. Формування та оброблення макаронних виробів. Способи формування 

макаронних виробів. Технологічні параметри процесу формування. Операції 

під час оброблення сирих виробів, їх призначення. Особливості формування і 

оброблення сирих макаронних виробів в залежності від виду виробів. 

5. Сушіння макаронних виробів. Сучасні режими та способи сушіння ма-

каронних виробів, особливості сушіння конвективним способом відповідно до 

діаграми кінетики сушки. Причини появи мікротріщин при сушінні макаронних 

виробів. Їх охолодження та стабілізація. Переробка браку. Пакування і збері-

гання макаронних виробів. 

 

Література 

Основна: 45-52 

Додаткова: 53-59 

 

3.1.1.3. Технологія  кондитерського  виробництва 

1. Сучасний стан і перспективи розвитку кондитерської галузі. Асорти-

мент і класифікація кондитерських виробів. Характеристика сировини, власти-

вості та основні вимоги до неї (цукор, цукристі речовини, патока, горіхи, фрук-

тово-ягідні напівфабрикати тощо). Розчинність сахарози. Антикристалізатори та 

їх властивості. Приготування цукрових, інвертних, цукрово-патокових сиропів. 

Способи приготування сиропів. Переваги і недоліки різних способів приготу-

вання сиропів. Зберігання та підготування сировини до виробництва. 

2. Технологія карамелі. Загальна характеристика, види карамелі. Особли-

вості рецептури. Технологічні схеми виробництва карамелі льодяникової та з 

начинками Теоретичні основи утворення аморфної структури карамелі. . Приготу-

вання начинок та вимоги до них. Одержання карамельної маси. Особливості 

уварювання карамельної маси. Проминання, витягування карамельної маси. 

Підготовка карамельної маси до формування. Обкатування карамельної маси. 

Формування та охолодження карамелі.  

3. Загальна характеристика і класифікація цукерок. Кінетика кристалізації 

сахарози у виробництві помадних корпусів. Фактори, які впливають на диспер-

сність помадних мас. Механізм помадоутворення. Черствіння помади і способи 
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його уповільнення (запобігання). Молочні цукеркові маси, види. Технологічні 

особливості. 

4. Технологічні особливості приготування фруктових, лікерних та збив-

них цукеркових мас. Фруктові цукеркові маси, їх рецептури, особливості тех-

нологічних схем приготування. Фруктово-желейні маси. Види лікерних мас. 

Процеси, що проходять при утворенні коринки, фактори, що впливають на шкі-

дливість кристалізації. Збивні цукеркові маси легкого, важкого типу та фрукто-

во-збивні. Технологічні особливості. Склад, структура, властивості та показни-

ки якості збивних цукеркових мас.  

Горіхові (пралінові, марципанові, грильяжні) та кремові цукеркові маси. 

Особливості підготовки горіха до виробництва. Праліне, рецептура, технологі-

чні особливості простого та заварного праліне. Простий та заварний марципан. 

Грильяжні цукеркові маси, їх види, технологічні режими приготування.  

Кремові цукеркові маси, види, структура, технологічні особливості при-

готування. 

5. Формування та глазурування цукеркових мас. Характеристика способів 

та технологічних режимів формування корпусів цукеркових мас (відливання, 

випресовування, відсаджування, прокатка, розмазування). Обґрунтування вибо-

ру способу формування в залежності від виду і температури цукеркових мас. 

Глазурування цукерок, призначення процесу глазурування. Види глазурі, вимо-

ги до якості глазурі і корпусів. Технологічна схема глазурування. Темперування 

шоколадної глазурі. 

6. Виробництво ірису та драже. Характеристика ірису аморфної (литої), 

кристалічної (тиражної) структури. Виробництво ірису, технологічні особливо-

сті приготування рецептурної суміші, уварювання, охолодження литої та тира-

жованої ірисної маси. Способи формування ірису. Формування твердого та на-

півтвердого ірису. 

Загальна характеристика і класифікація драже. Особливості приготування 

корпусів драже. Рецептура і умови приготування поливальних сиропів. Дражу-

вання корпусів, вистоювання, глянсування драже. 

7. Загальна характеристика мармеладних виробів, їх класифікація. Види 

та технологічні властивості драглеутворювачів для мармеладних виробів. Тео-

ретичні основи процесу драглеутворення. Технологія мармеладу. Роль буферних 

солей у виробництві фруктово-ягідного і желейного мармеладу. Виготовлення фру-

ктово-ягідних мармеладних виробів. Технологічні особливості сушіння марме-

ладу. Приготування желейних мармеладних виробів. Технологічні особливості 

сушіння мармеладу. 

Характеристика та технологічні особливості виробництва пастильних ви-

робів (пастила, зефір). Фактори, що впливають на піностійкість. Основні техно-

логічні стадії виробництва пастили. Технологія приготування клейової та зава-

рної пастильної маси. Формування пастили. Особливості приготування і фор-

мування зефірної маси.  

8. Загальна характеристика та класифікація шоколадних виробів. Техно-

логія шоколаду. Характеристика какао-бобів та їх первинна обробка: : сорту-

вання та очищення, термічна обробка, подрібнення. Переробка какао-бобів у 
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какао-продукти – крупку, какао терте, какао-масло, какао-порошок. Приготу-

вання шоколадних мас; вальцювання шоколадних мас; оброблення – коншу-

вання шоколадних мас, їх темперування; формування шоколаду; пакування та 

зберігання. Технологічні особливості пористого шоколаду. Сутність жирового 

та цукрового посивіння, заходи усунення його.  

9. Загальна характеристика, класифікація борошняних кондитерських 

виробів. Особливості рецептури, сировина, що використовується, вимоги до 

неї. Відмінні ознаки кондитерського тіста. Теоретичні основи утворення кон-

дитерського тіста різної структури для борошняних виробів. Вплив рецептур-

них компонентів на його структурно-механічні властивості. Технологічні умо-

ви замісу різних видів тіста. Особливості умов замісу і формування тіста для 

різних видів печива: цукрового, затяжного і здобного. Приготування дріжджо-

вого тіста. Способи приготування вафельного тіста, випікання вафельних лис-

тів охолодження, вистоювання. Технологічні особливості виробництва креке-

ру та галет. Основні групи пряничних виробів. Особливості рецептур та тех-

нології заварних та сирцевих пряників. 

10. Формування і оброблення тіста. Обробка тіста для затяжного печива, 

крекерів та галет. Фізико-хімічні процеси, що відбуваються при випіканні 

(термооброблені) тістових заготовок.  

Технологія складних борошняних кондитерських виробів: тортів та тіс-

течок. Приготування борошняних напівфабрикатів: бісквітних, листкованих, 

заварних та інших. Формування, випікання. Приготування напівфабрикатів 

для оздоблення (сиропу, кремів, желе та ін.), режими приготування. 

 

Література 

Основна: 60-64 

Додаткова: 19, 24, 25, 34, 36, 39, 57 

 

3.1.1.4. Технологія харчових концентратів 

1. Сучасний стан харчоконцентратної промисловості України, перспекти-

ви її подальшого розвитку. Класифікація харчових концентратів, їх переваги 

порівняно з іншими харчовими продуктами. Сировина, яка використовується в 

харчоконцентратному виробництві.  

Класифікація та виробництво обідніх страв. Підготовка основної сирови-

ни до виробництва. Очищення, миття круп. Гідротермічне оброблення круп. 

Сушіння варених круп. Особливості приготування круп, які не потребують ва-

ріння. Декстринізація пшеничного борошна та манної крупи, особливості виро-

бництва. Вимоги, що ставляться до сушених овочів, для виробництва харчових 

концентратів. Способи отримання варено-сушеного фаршу. Виробництво пло-

дових екстрактів, сухих напівфабрикатів. 

2. Класифікація та технологія виробництва сухих продуктів дитячого та 

дієтичного харчування. Основні принципи дієтичного та дитячого харчування. 

Особливості приготування зневоднених відварів круп, молочної основи, діє-

тичного борошна, плодових та овочевих порошків.  
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Виробництво вівсяних дієтичних продуктів. Особливості вівсяних проду-

ктів, їх хімічний склад та харчова цінність. Технології виробництва толокна та 

вівсяних пластівців “Геркулес”. 

3. Класифікація та виробництво сухих сніданків. Асортимент та особли-

вості виробництва сухих сніданків. Основна сировини та вимоги до її якості. 

Виробництво повітряних зерен злакових культур (кукурудза, рис, пшениця) та 

кукурудзяних паличок. Особливості виробництва кукурудзяних пластівців. 

Технологія екструдованих продуктів. Характеристика основних технологічних 

стадій їх отримання та показники якості продукції.  

4. Виробництво кави, кавових напоїв та чаю. Асортимент кави та каво-

вих напоїв. Технологія виробництва натуральної смаженої кави. Технологія 

виробництва натуральної розчинної кави. Характеристика різних способів ви-

робництва даних продуктів. Виробництво напоїв, що замінюють каву. Харак-

теристика основних технологічних стадій отримання розчинного цикорію.  

Загальна характеристика та асортимент чаю. Особливості технологій 

чаю байхового – чорний, зелений, жовтий, червоний, білий. Залежність якості 

готової продукції від режимів проведення технологічного процесу виробницт-

ва.  

5. Виробництво продуктів з картоплі. Асортимент та особливості продук-

тів перероблення картоплі. Підготування картоплі до виробництва. Особливості 

різних способів її очищення, переваги та недоліки. Причини потемніння карто-

плі, способи запобігання потемнінню. Параметри та призначення процесів бла-

ншування, пасерування, смаження.  

Особливості одержання картопляної крупки, гранул, пластівців. Вигото-

влення продуктів з картоплі (картопляні чіпси, крекери, заморожена картопля-

напівфабрикат).  

 

Література 

Основна: 65-69 

Додаткова: 70-74 

 

 

3.1.2. Зразок екзаменаційного завдання зі спеціалізації "Технологія хлі-

бопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів" 

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

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

логічного псування хліба. 

2. Загальна характеристика, види карамелі. Теоретичні основи утво-

рення аморфної структури карамелі. Антикристалізатори та їх вла -

стивості. Технологічні схеми виробництва карамелі льодяникової та з начин-

ками 

3Види і сорти борошна, що використовуються у макаронному виробниц-

тві, вимоги до показників якості. Макаронні властивості борошна, їх вплив на 

якість макаронних виробів. Особливості використання у виробництві макарон-

них виробів хлібопекарського борошна. 
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3.1.3. Список рекомендованої літератури зі спеціалізації "Технологія 

хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів" 

 

1. Дробот В.І. Технологія хлібопекарського виробництва. – К.: Логос, 

2002. – 365 с. 

2. Дробот В.І. Довідник з технології хлібопекарського виробництва. – 

К.: Руслана, 1998. – 413 с. 

3. Ауэрман А.Я. Технология хлебопекарного производства. – М.: 

Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 416 с. 

4. Ауэрман А.Я. Технология хлебопекарного производства. – 9-е изд.; 

перераб и доп. / Под общ. Ред. Л.И. Пучковой. – СПб.: Профессия, 2003. – 416 с. 

5. Цыганова Т.Б. Технология хлебопекарного производства. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2001. – 427 с. 

6. Пащенко Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий. 

– М.: КолосС, 2008. – 389 с. 

7. Технология хлеба / Л.И. Пучкова, Р.Д. Поландова, И.В. Матвеева – 

СПб.: ГИОРД, 2005. – 559 с. 

8. Апет Т.К., Пащук З.Н. Хлеб и булочные изделия. – Минск: Поппу-

ри, 1997. – 319 с. 

9. Андреев А.Н., Мачихин С.А. Производство сдобных булочных из-

делий. – М.: Агропромиздат, 1990. – 192 с. 

10. Цыганова Т.Б. Технология и организация производства хлебобулоч-

ных изделий. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 448 с. 

11. Производство заварных сортов хлеба с использованием ржаной 

муки / Л.И. Кузнецова, Н.Д. Синявская, О.Ф. Афанасьева и др. – СПб.: ООО 

«Береста», 2003. – 298 с. 

12. Васюкова А.Т., Пучкова В.Ф. Современные технологии хлебопе-

чения. – М.: «Дашков и К°», 2009. – 224 с. 

13. Пащенко Л.П. Биотехнологические основы производства хлебобу-

лочных изделий. – М.: Колос, 2002. – 368 с. 

14. Матвеева И.В., Белявская И.Г. Биотехнологические основы приго-

товления хлеба. – М.: ДеЛи принт, 2001. – 150 с. 

15. Козьмина Н.П. Биохимия хлебопечения. – М.: Пищевая пром-сть, 

1978. – 280 с. 

16. Лабораторний практикум з технології хлібопекарського та мака-

ронного виробництв. / Під ред. В.І. Дробот. – К.: ЦНЛ, 2006. – 341 с. 

17. Правила з організації ведення технологічного процесу на хлібопе-

карських підприємствах. – К.: Основа, 2000. – 35 с. 

18. Пучкова Л.И. Лабораторный практикум по технологии хлебопе-

карного производства. – СПб.: ГИОРД, 2004. – 264 с. 

19. Практикум по технологии хлеба, кондитерских и макаронных из-

делий (технология хлебобулочных изделий) / Л.П. Пащенко, Т.В. Санина, Л.И. 

Столярова и др. – М.: КолосС, 2007. – 215 с. 
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20. Технологічні розрахунки у хлібопекарському виробництві (задач-

ник): Навчально-методичний посібник / За ред. чл.-кор. В.І. Дробот. – К.: Кон-

дор, 2010. – 440 с. 

21. Сборник технологических инструкций для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий. – М.: Прейскурант, 1989. – 494 с. 

22. Косован А.П., Поландова Р.Д, Гришин А.С. и др. Практическое 

руководство по производству хлебобулочных изделий в условиях малых 

предприятий (пекарен). – М.: Пищепромиздат, 1997. – 126 с. 

23. Казаков Е.Д., Кретович В.Л. Биохимия зерна и продуктов его пе-

реработки. – М.: Колос, 1980. – 367 с. 

24. Технология пищевых производств / Ковальская Л.П., Шуб И.С., Мель-

кина Г.М., Шебершнева Н.Н /под ред. Ковальской Л.Г. - М.: Колос, 1997. - 752 с. 

25. Нечаев А.П., Траубенберг С.Е., Кочеткова А.А. и др. Пищевая хи-

мия. – Спб.: Гиорд, 2001. – 565 с. 

26. Гончаров М.А., Сазонов А.З., Толкачев В.И. Своя пекарня. – Х.: 

Факт, 2002. – 255 с. 

27. Дробот В.И. Использование нетрадиционного сырья в хлебопекар-

ном производстве. – К.: Урожай, 1988. – 150 с. 

28. Дробот В.И. Повышение качества хлебобулочных изделий. – К.: 

Техника, 1984. – 191 с. 

29. Матвеева И.В., Белявская И.Г. Пищевые добавки и хлебопекарные 

улучшители в производстве мучных изделий. – М.: МГУПП, 2000. – 115 с. 

30. Нечаєв А.П., Кочеткова А.А., Зайцев А.Н. Пищевые добавки. – М.: 

Колос, 2001. – 254 с. 

31. Дубцов Г.Г. Производство национальных хлебных изделий. – М.: 

Агропромиздат, 1991. – 141 с. 

32. Щербатенко В.В. Регулирование технологических процессов произ-

водства хлеба и повышения его качества. – М.: Пищевая пром.-сть, 1976. – 231 с. 

33. Афансьева О.В. Микробиология хлебопекарного производства. – 

СПб.: ООО «Береста», 2003. – 220 с. 

34. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. – М.: «Агро-

промиздат», 1989. – 143 с. 

35. Лісовенко О.Т., Руденко-Грицюк О.А., Литовченко І.М. та інш. 

Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв. – К.: На-

укова думка, 2000. – 220 с. 

36. Технологічне устаткування хлібопекарського, макаронного і кон-

дитерського виробництв. Підручник/ за ред. доктора технічних наук, проф. 

О.І. Гапонюка. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 432 с. 

37. Пучкова Л.И., Гришин А.С., Шаргородский И.И и др. Проектиро-

вание хлебопекарных предприятий с основами САПР. – М.: Колос, 1994. – 224 

с. 

38. Патт В.А. Наш хлеб. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 56 с. 
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39. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. – М.: Издательство стандар-

тов, 1990. – 185 с. 

40. Ройтер И.М. Сырье хлебопекарного, кондитерского и макаронного 

производства. – К.: Урожай, 1988. – 200 с. 

41. Гришин А.С., Покатило Б.Г., Молодых Н.Н. Дипломное проекти-

рование предприятий хлебопекарной промышленности. – М.: Агропромиздат, 

1986. – 274 с. 

42. Хромеенков В.М. Оборудование хлебопекарного производства. – 

М.: "Академия", 2000. – 320 с. 

43. Государственные стандарты Союза ССР. Хлеб и хлебобулочные из-

делия. – М.: Изд-во стандартов, 1988. – 300 с. 

44. Групові технічні умови ТУУ 46.022.62-95 "Хліб із пшеничного бо-

рошна"; ТУУ 46.22.60-95 "Хліб із житнього та суміші житнього і пшеничного 

борошна". - Київ: Мінсільгосппрод України, 1995. 

45. Медведев Г. М. Технология макаронного производства. - М: Колос, 

1998. 

46. Макаронные изделия: способы повышения качества и пищевой 

ценности / Корячкина С.Я., Осипова Г.А. - Орел: Труд, 2006. - 276 с. 

47. Назаров Н. И. Технология макаронных изделий. - М: Пищ. пром-

сть, 1978. 

48. Чернов М.Е. и др. Справочник по макаронному производству. - М: 

Легкая и пищ. пром-сть, 1984. - 304 с. 

49. Лабораторний практикум з технології хлібопекарського та мака-

ронного виробництв. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 

2006. - 341 с. 

50. ДОТУ 7043:2009 "Вироби макаронні. Загальні технічні умови'1 

51. Калачев М.В. Малые предприятия для производства хлебобулочных 

и макаронных изделий. - М.: ДеЛи принт, 2008. - 288 с. 

52. Технология и оборудование пищевых производств / Под ред. Н. И. 

Назарова. - М: Пищевая технология, 1977. - 352с. 

53. Сборник технологических инструкций по производству макарон-

ных изделий. - М: ВНИИХП, 1991. - 131 с. 

54. Производство макаронных изделий быстрого приготовлений / Чер-

нов М.Е., Гнатув Е.М. - М: ДеЛи принт, 2008. - 165 с 

55. Медведев Г. М., Крылов В. В. Технология и технохимический кон-

троль макаронного производства. - М.: Пищ. пром-сть, 1979. 

56. Стабников В. Н., Остапчук Н. В. Общая технология пищевых про-

дуктов. - Киев: Выща школа, 1980. - 303 с. 

57.  Назаров Н. И., Гинзбург О. М. Общая технология пищевых произ-

водств. - М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1981. - 360с. 

58.   Медведев Г.М. Технология и оборудование макаронного производ-

ства. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. - 280 с. 

59.  Казеннова Н.К., Шнайдер Д.В., Цыганова Т.Б. Формирование качества 

макаронных изделий. – М.: ДеЛи принт, 2009. – 100 с. 
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60. Лурье И.С. Технология кондитерского производства. – М.: Агро-

промиздат, 1992. – 399 с. 

61. Зубченко А.В. Технология кондитерского производства. – Воро-

неж, 1999. – 432 с. 

62. Бутейкис Н.Г., Жукова А.А. Технология приготовления мучных 

кондитерских изделий. – М.: ИРПО, 2001. – 302 с. 

63. Сборник основных рецептур сахаристых кондитерских изделий. – 

СПб: ГИОРД, 200. – 232 с. 

64. Неретина О.В. Технология хлеба, кондитерских и макаронных из-

делий / Методические указания по освоению дисциплины для студентов спе-

циальности 260202 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 

- Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007.– 85 с. 

65.  Справочник для работников лабораторий пищеконцентратного и 

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 

производства. 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; 

Зернові продукти і комбікорми; 

Хлібопекарська і кондитерська промисловість України; 

Продукты  Ингредиенты; 

Зерно і хліб; 

Хлебопекарское и кондитерское дело; 
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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. 1. Технологія післязбиральної обробки та зберігання зерна  

 

1. Сучасний стан та перспективи розвитку зернового ринку України. 

2. Кінцеві продукти підприємств галузі післязбиральної обробки та збері-

гання зерна. Коротка характеристика. 

3. Загальна характеристика властивостей зернової маси (склад зернової 

маси). 

4. Теплофізичні властивості зернової маси. Їх прояви при роботі із зер-

ном. 

5. Гігроскопічні властивості зернової маси. 

6. Види дихання зерна. Значення дихання при зберіганні зерна. 

7. Основні функції підприємств галузі післязбиральної обробки та збері-

гання зерна. 

8. Контроль за кількістю і якістю зерна. 

9. Дайте визначення поняття структурна і принципова схеми технологі-

чного процесу елеваторів. 

10. Що називають елеватором? Назвіть основні споруди елеватора. 

 

Література 

Основна: – 1-11. 

Додаткова: – 12-29, 78-79. 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.book.sgg.ru/
http://www.ukrkonditer.kiev.ua/
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3.2.1.2  Технологія борошномельно-круп'яного виробництва 
 

1. Стан мукомельно-круп'яної  промисловості України. Об’єми виробни-

цтва зерна, крупи та муки. Світові тенденції вдосконалення технології переро-

бки зерна.  

2. Характеристика сит, які використовуються в мукомельно-круп’яній 

промисловості. 

3. Класифікація помелів пшениці і жита. Асортимент продукції, що ви-

робляється продукції. 

4. Технологічна схема односортного 87-%ного обдирного помелу пше-

ниці. Технічна характеристика систем здрібнення, режими систем, якість го-

тової продукції. 

5. Технологічна схема та характеристика етапу крупоутворенння сорто-

вого помелу на комплектному обладнанні. Технічна характеристика, режими 

систем. 

6. Виробництво круп із проса: асортимент, норми виходу готової проду-

кції; сировина для виробництва. 

7. Виробництво круп із ячменю: асортимент, норми виходу готової про-

дукції; сировина для виробництва. 

8. Виробництво круп із рису: асортимент, норми виходу готової продук-

ції; сировина для виробництва. 

9. Виробництво круп із гречки: асортимент, норми виходу готової про-

дукції; сировина для виробництва. 

10. Виробництво круп із вівса: асортимент, норми виходу готової проду-

кції; сировина для виробництва. 
 

Література 

Основна: – 30-40 

Додаткова: – 41-53, 78-79 

 

3.2.1.3. Технологія виробництва комбікормів 
 

1. Призначення процесу сепарування. Фактори, які впливають на ефекти-

вність технологічного процесу та оцінка ефективності. 

2. Призначення процесу подрібнення. Фактори, які впливають на ефекти-

вність технологічного процесу та оцінка ефективності. 

3. Призначення процесу дозування. Фактори, які впливають на ефектив-

ність технологічного процесу та оцінка ефективності. 

4. Призначення процесу змішування. Фактори, які впливають на ефектив-

ність технологічного процесу та оцінка ефективності. 

5. Призначення процесу гранулювання. Фактори, які впливають на ефек-

тивність технологічного процесу та оцінка ефективності. 

6. Призначення процесу екструдування. Фактори, які впливають на ефек-

тивність технологічного процесу та оцінка ефективності. 

7. Принципи організації виробництва комбікормової продукції. 

8. Асортимент, оцінка якості та ефективності комбікормової продукції. 



18 

 

9. Особливості годівлі сільськогосподарських тварин і  птиці. 

10. Технохімічний контроль виробництва комбікормової продукції. 
 

Література 

Основна: 80-97 

Додаткова: 78-79 

 

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 

промышленности: 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. 
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13. Боуманс, Г. Эффективная обработка и хранение зерна. Перевод с 

английского.– 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. 

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-

мных предприятиях: Справочник / П.В. Данильчук, Л.Р. Торжинская. – К.: 

Урожай, 1990.– 176 с. 

19.  Данильчук, П.В. Справочник работника хлебоприемного предприятия 

/ П.В. Данильчук, Л.Р. Торжинская, А.И. Яковенко. – К.: Урожай, 1981. – 144 с. 

20. Казаков, Е.Д. Биохимия зерна и продуктов его переработки / Е.Д. Ка-

заков, В.Л. Кретович. – М.: Колос, 1989.– 368 с. 

21. Казаков Е.Д. Зерноведение с основами растениеводства. – М.: Колос, 

1983. – 351 с. 

22. Кузьмин, И.И. Заготовки, обработка и реализация семян / И.И. Кузь-

мин, А.П. Пылов, В.М. Цециновский. – М.: Агропромиздат, 1985, – 222 с. 

23. Лебедев, В.Б. Обработка и хранение семян.– М.: Колос, 1983. – 203 с. 

24. Лыков, А.В. Теория сушки. – М.: Энергия, 1968. – 472 с. 

25. Мишустин, Е.Н. Микробы и зерно / Е.Н. Мишустин, Л.А. Трисвятс-

кий. – М.: АН СССР, 1963. – 291 с. 

26. Теленгатор, М.А. Обработка и хранение семян / М.А. Теленгатор, В.С. 

Уколов, И.И. Кузьмин. – М.: Колос, 1983. – 350 с. 

27. Тірник, М.Л. Механізація і автоматизація післязбиральної обробки зе-

рна. /  М.Л. Тірник, С.К. Миронюк, В.І. Аніскін. – К.: Урожай, 1976. - 150 с. 

28. Трисвятский, Л.А. Технология приема, обработки, хранения зерна и 

продуктов его переработки / Л.А. Трисвятский, Б.Е. Мельник.– М.: Колос, 1983. 

– 350 с. 

29. Черковская, А.Я. Справочник по защите зерна и продуктов его переработ-

ки / А.Я. Черковская, С.А. Желтова, М.М. Немчинов.– М.: Колос, 1984. – 240 с. 

 

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. 
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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. 

37. Хосни, Р.К. Зерно и зернопродукты. [Текст] / Р.К. Хосни. – СПб.: 

Профессия, 2006. – 336 с. 

38. Шутенко Є.І. Технологія круп’яного виробництва [Текст] / Є.І. Шуте-

нко, С.М. Соц. – К.: Освіта України, 2010. – 272 с. 

39. Правила організації і ведення технологічного процесу на борошноме-

льних заводах [Текст] / В.А. Стрій, Г.Д. Крошко, В.І. Левченко–К.:КІХ, –1998. – 

145 с. 

40. Правила організації і ведення технологічного процесу на круп’яних 

заводах [Текст] /В.А. Стрій, Г.Д. Крошко, В.І. Левченко.– К.: КІХ, 1998. – 164 с. 

41. Оборудование для производства муки и крупы [Текст]: справ./ А.Б. 

Демский, М.А. Борискин, Е.В. Тамаров, А.С. Чернолихов. – М.: Агропромиздат, 

1990. –351 с. 

42. Жигунов, Д.А. Мучные смеси из зерновых культур [Текст] / Д.А. Жи-

гунов, О.С. Волошенко. – К.: Освіта України, 2013. – 156 с. 

43. Зверев, С.В. Физические свойства зерна и продуктов его переработки 

[Текст] / Учеб.пособ.для студ. ВУЗ / С.В. Зверев, Н.С. Зверев. – ДеЛи принт, 

2007. – 176 c. 

44. Казаков, Е.Д. Биохимия зерна и хлебопродуктов. [Текст] / Е.Д. Каза-

ков, Г.П. Карпиленко.– СПб.: ГИОРД, 2005. – 512 с. 

45. Кулак, В.Г. Технология производства муки [Текст] / В.Г. Кулак, В.М. 

Максимчук. –М.: Агропромиздат, 1991. – 224 с. 

46. Мартыненко, Я.Ф. Проектирование мукомольных и крупяных заводов 

с основами САПР [Текст] / Я.Ф. Мартыненко, О.Н. Чеботарев. – М. : Агропро-

миздат, 1992. – 239 с. 

47. Мельников, Е.М. Технология крупяного производства [Текст] /  Е.М. 

Мельников. – М.: Агропромиздат, 1991. – 207 с. 

48. Мельников, Е.М. Основы крупяного производства [Текст] / Е.М. Ме-

льников. – М.: Агропромиздат, 1988. – 191 с. 

49. Мерко, И.Т. Структура и эффективность технологических процессов 

производства муки [Текст] / И.Т. Мерко, В.А. Моргун, Н.Е. Погирной. – М.: 

Колос, 1983. – 239 с. 

50. Проектирование зерноперерабатывающих предприятий с основами  

САПР [Текст] / И.Т. Мерко, Н.Е. Погирной, Б.В. Касьянов, А.П. Чакар. – М.: 

Агропромиздат, 1989. – 367 с. 

51. Моргун, В.А. Улучшение хлебопекарных качеств муки [Текст] / В.А. 

Моргун. – К. Урожай, 1991. –  

52. Нетребский, А.А. Интенсификация измельчения зерна [Текст] / А.А. 

Нетребский. – О.: Друк, 2006. –  
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53. Торжинская, Л.Р. Технохимический контроль хлебопродуктов [Текст] 

/ Л.Р. Торжинская, В.А. Яковенко. – М.: Агропроиздат, 1986. – 396 с. 

3.2.3.3. Технологія виробництва комбікормів 

54. Єгоров, Б. В. Технологія виробництва комбікормів [Текст]: підручник 

для вищ. навч. закладів / Б. В. Єгоров. – Одеса: Друкарський дім, 2011. – 448 с. 

55. Єгоров Б.В., Шаповаленко О.І., Макаринська А.В. Технологія вироб-

ництва преміксів: Підручник. К.: Центр учб. літ., 2007. – 288 с. 

56. Кожарова, Л. С. Основы комбикормового производства [Текст]: учеб-

ник / Л. С. Кожарова. – М.: Пищепромиздат, 2004. – 264 с. 

57. Миончинский П.Н., Кожарова Л.С. Производство комбикормов. – М.:  

ВО Агропромиздат, 1991. – 287 с. 

58. Остриков А. Н. Экструзия в пищевой технологии [Текст] /А. Н. Ост-

риков, О.  В. Абрамов, А. С. Рудометкин. – СПб.: ГИОРД, 2004. – 288 с. 

59. Правила організації і ведення технологічного процесу виробництва 

комбікормової продукції. – К.: МАКУ, Київський інститут хлібопродуктів, 

1998. – 220 с. 

60. Пелевин, А.Д. Комбикорма и их компоненты[Текст] / А.Д. Пелевин, 

Г.А. Пелевина, И.Ю. Венцова. – М: ДеЛи принт, 2008. – 519 с 

61. Свеженцов, А. И. Комбикорма, премиксы, БВМД для животных и 

птицы [Текст]/А. И. Свеженцов, С. А. Горлач, С. В. Мартыняк. – Днепропетро-

вск: АРТ-ПРЕСС, 2008. – 412 с. 

62. Черняев, Н.П. Производство комбикормов. –М.: Агропромиздат, 1989. –224 с. 

63. Черняев, Н. П. Технология комбикормового производства [Текст]: 

учебник / Н. П. Черняев. – М.: Агропромиздат, 1985. – 255 с.  

64. Чеботарев О. Н., Шаззо А. Ю., Мартыненко Я. Ф. Технология муки, 

крупы и комбикормов [Текст] М. МарТ, 2004. 

65. Чернышев, Н. И. Компоненты комбикормов [Текст]/ Н. И.Чернышев, 

И. Г. Панин. – Воронеж: Проспект, 2005. – 135 с. 
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95. Чурсіна Л.А., Тіхосова Г.А., Ляліна Н.П. Термоволога обробки сиро-

вини. – Курс лекцій / під ред. Чурсіної Л.А. – Херсон: ХНТУ. – 2007. – 128 с. 

96. Мигаль М.Д. Біологія луб’яних волокон конопель. – Суми: ТОВ «ТД 

Папірус», 2011. – 390 с. 

97. Мохер Ю.В. Розвиток досліджень у сфері стандартизації лубоволок-

нистої сировини та їх інструментальне забезпечення / Ю.В. Мохер, 
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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 
 

Асортимент м’ясної продукції. Обсяги виробництва основних груп м’ясних 

продуктів. Типи м’ясних підприємств. 

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 
 

Класифікація тканин м’яса. Загальна характеристика 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. 

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. 

 Будова і властивості білків сполучної тканини. Харчова та промислова 

цінність сполучної тканини.  

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

тварин і птиці. 

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

Харчова і промислова цінність жирової тканини.  

Склад і властивості крові свійських тварин і птиці. Харчова і промисло-

ва цінність крові. 

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

м’яса, характеристика стадій автолізу м’яса. 

 

3.3.1.3. Науково-практичні основи переробки м’яса і виробництва 

м’ясних продуктів 

Сучасний асортимент м’ясопереробної галузі згідно нормативних доку-

ментів (НД). Показники безпеки м’ясних продуктів згідно НД. 
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Основні види нем’ясної сировини в ковбасному виробництві. Класифі-

кація основних груп харчових добавок для ковбасного виробництва. Харчові 

полісахариди. Барвники і стабілізатори кольору. Консерванти та антиоксидан-

ти. Смакові речовини та ароматизатори. Моделювання композиційних сумі-

шей. Емульгуючі солі та регулятори кислотності. Класифікація харчових фос-

фатів. 

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. 

Виробництво напівкопчених, варено-копчених, копчено-запечених і 

смажених ковбас. Поняття про копчення, сушіння, коптильні препарати. Ме-

ханізм копчення. 

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

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

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

рення структури, аромату, смаку. Умови і терміни зберігання. 

Типи ковбасних оболонок і пакувальних матеріалів для ковбасного ви-

робництва. 

Технологія виготовлення продуктів із м’яса. Асортимент продуктів із 

свинини, яловичини, баранини. Способи соління. Термічна обробка. Реструк-

туровані продукти. 

Класифікація, асортимент та мінімальні специфікації якості напівфабри-

катів та виробів кулінарних. 

Технологія та мінімальні специфікації якості напівфабрикатів в тістовій 

оболонці. Технологія виготовлення заморожених напівфабрикатів.  

Характеристика сировини. Органолептичні та фізико-хімічні показники. 

Технологічна схема виробництва пельменів. 

Поняття про консерви. Класифікація консервів та матеріали для виготов-

лення консервної тари. 

Вимоги до основної та допоміжної сировини. Технологічні схеми для 

консервів з м’яса та субпродуктів. Технологічні процеси виробництва консер-

вів. 

Стерилізація консервів. Характеристика обладнання для стерилізації кон-

сервів. Методи стерилізації. Формула стерилізації. 

Вимоги стандартів і мінімальних специфікацій якості продуктів тваринно-

го 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. 
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Особливості виробництва консервів для дитячого харчування. Особливості 

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

ки рецептур та технології. 

 

3.3.1.3.1 Технології первинної переробки худоби 

 

Забій та первинна переробка свиней. Оброблення свинячих туш у шкурі. 

Оброблення свинячих туш методом крупонування. Оброблення свинячих туш 

з повним зніманням шкури. 

Забій та первинна переробка дрібної рогатої худоби.  

Забій та первинна переробка великої рогатої худоби. Оцінювання якості 

туш. 

Переробка крові забійних тварин. Напрями використання крові. 

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 яйце продуктів. 

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. 

 

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.  

Білки молока, їх класифікація та біологічні функції. Характеристика ка-

зеїну і його фракцій. Характеристика основних представників сироваткових 

білків. 

Ліпіди молока та їх класифікація. Особливості жирнокислотного складу 

молочного жиру. Числа, які характеризують природу жиру. 

Лактоза молока, її будова, форми та властивості.  

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

тинного розчину. 

Види бродіння, які мають місце при виробництві молочних продуктів. 

Шляхи молочнокислого бродіння. Механізм бродіння гомо ферментативним 

та гетероферментативним шляхами.  

 

3.3.2.2. Науково-практичні основи технології молока 

 

Вимоги до сировини в молочній промисловості. Вимоги до молока при 

заготівлі, ДСТУ на молоко, яке заготовляють.  

Нормалізація молока, способи, призначення. Особливості нормалізації 

при виробництві різних молочних продуктів. 

Відцентровне очищення молока, закономірності процесу. Фактори, що 

впливають на процес сепарування та механічного очищення, способи інтенси-

фікації процесу. 

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. 

Обґрунтування режимів пастеризації молока при виробництві різних 

груп молочних продуктів.  

Обґрунтування режимів та видів стерилізації, що застосовуються при рі-

зних способах виробництва.  

 

3.3.2.3. Технологія молочних і молоковмісних продуктів 

 

Технологія питних видів молока і вершків. Основні технологічні операції: 

нормалізація, механічне та теплове оброблення, фасування та маркування, збері-

гання, транспортування.  

Технологія питного стерилізованого молока. Асортимент і характеристи-

ка продукту. Вимоги до сировини. Вибір та обґрунтування режимів стериліза-

ції. Одно- та двоступеневі способи виробництва стерилізованого молока у 

пляшках. 

Технологія напоїв кисломолочних. Основні способи виробництва напоїв 

кисломолочних: термостатний і резервуарний. Біохімічні процеси, що протіка-

ють при виробництві напоїв кисломолочних. Види бродіння. Склад заквасок 

для кисломолочних продуктів. Особливості виробництва окремих видів напоїв 

кисломолочних: кефіру, йогурту, ряжанки, простокваші, ацидофільних напоїв 

тощо. 

Технологія сиру кисломолочного. Асортимент  і  харчова  цінність,  по-

казники якості. Бактеріальні препарати для виробництва сиру кисломолочно-

го, їхній склад. Загальна технологічна схема виробництва. Основні способи і 

лінії по виробництву сиру кисломолочного.  
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Технологія  сиркових виробів. Виробництво кисломолочних сирків, сир-

кових десертів, паст, напівфабрикатів. 

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

тани, її основні види. Технологія виробництва сметани. Вади сметани, причи-

ни виникнення, заходи по усуненню. Особливості технології сметанних проду-

ктів.  

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

тва морозива та його асортиментний ряд. Режими теплового оброблення, гомо-

генізації, фризерування, загартування та зберігання морозива. Особливості тех-

нологій окремих видів морозива. 

Харчова і біологічна цінність сирів. Сировина для виробництва сирів. 

Сиропридатність молока, вимоги до його якості.  

Принципи класифікації сирів. Загальна технологічна схема виробництва 

натуральних сирів. Основні технологічні операції, їх призначення.  

Технологія твердих сичужних, напівтвердих та м’яких сирів. Технологія 

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. 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. Виробництво масла вершкового способом перет-

ворення високожирних вершків. Особливості виробництва масла вершкового 

способом перетворення ВЖВ.  

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 виро-

бництва спредів. Органолептичні показники якості спредів. Особливості фор-

мування консистенції спредів.  

Теоретичні основи і способи консервування молока. Класифікація моло-

чних консервів. Асортимент молочних консервів.  

Технологія згущених молочних консервів з цукром. Способи і технологі-

чні схеми  виробництва згущених молочних консервів з цукром.  

Технологія згущених стерилізованих молочних консервів. Вимоги до сиро-

вини для виробництва згущених стерилізованих молочних консервів. Види сте-

рилізованих молочних консервів та особливості їх технологій.  

Технологія сухих молочних консервів. Характеристика, склад, асорти-

мент сухих молочних консервів. Молоко сухе незбиране, молоко сухе знежире-

не, продукти молочні сухі з рослинними компонентами, продукти сухі кисло-

молочні.  
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Основні принципи адаптації молока коров'ячого при виробництві дитя-

чих продуктів.  

 

Література 

Основна: 21-40 

Додаткова: 21-40 

 

3.3.3. Технології продуктів з гідробіонтів 

 

3.3.3.1. Загальні питання 

Сучасний стан світового і вітчизняного рибальства. Роль рибної промис-

ловості 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. 

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. 

Поширення морських і океанічних риб. Географічне поширення риб у 

морях і океанах. 

Поширення прісноводних риб. 

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. 

Промислово-біологічна характеристика риб Азово-Чорноморського ба-

сейну. 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. 

Характеристика охолоджуючих середовищ. Вимоги до охолоджуючих се-

редовищ, їх вплив на якість сировини, що оброблюється. 

Тривалість і граничний термін зберігання рибопродукції. 

Фізико-хімічні основи розморожування. 

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

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

льного диму. 

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 

 

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. 

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-

фабрикату. 

Гаряче копчення напівфабрикату для виробництва консервів. 

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. 
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Сировинна база. Сучасний світовій стан та тенденції розвитку виробниц-

тва кормових продуктів з гідробіонтів.  

Технологія кормового рибного борошна; кормового, ветеринарного та те-

хнічного жиру. 

Основні способи виробництва кормового борошна та жиру з рибної сиро-

вини. 

Зберігання та транспортування кормового борошна. Причини саморозіг-

ріву та самозаймання кормового рибного борошна. 

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. 

 

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. Зне-

кровлення та напрямки використання крові. Трихінелоскопія. Основні техно-

логічні 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. 

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" 
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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. 

 

 

3.3.4 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

зі спеціалізації "Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів 

з гідробіонтів"  
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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.  

Основні способи видобування олії. Загальна характеристика насіння олій-

них культур. Зберігання олійної сировини. Очищення олійної сировини. Підгото-

вчі операції при переробці олійної сировини. Подрібнення і вологотеплове оброб-

лення олійного насіння.  

Вилучення олії пресуванням. Теоретичні основи процесу пресування. Отри-

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

види екстракторів. Переробка місцелли.  

Поняття про рафінацію жирів та олій.  

Фізичні методи рафінації жирів, їх характеристика. Відстоювання, 

центрифугування, фільтрування. Фактори, що впливають на швидкість 

процесів і ступінь очищення олій.  
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Хімічні методи рафінації. Гідратація. 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.  

Дезодорація жирів і олій. Сутність процесу дезодорації; умови та режими 

здійснення процесу.  

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

на фізико-хімічного складу олій та жирів при гідрогенізації.  

Переетерифікація жирів. Теоретичні основи процесу. Сировина, каталіза-

тори для переетерифікації жирів, характеристика переетерифікованих жирів, 

їх застосування.  

Технологія виробництва маргарину. Характеристика та види маргарину. 

Основні технологічні операції при виробництві маргарину.  

Технологія виробництва майонезу. Характеристика та асортимент майонезу. 

Основні технологічні операції при виробництві майонезів. 

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

основи процесів.  

Господарче і туалетне мило. Мила як миючі засоби, асортимент. 

Властивості миючих засобів, які обумовлюють миючі дії: поверхнева 

активність, емульгування, пептизація, піноутворення, солюбілізація. 

Технологічні операції виробництва мила. 

 

3.4.2 Технології жирів і жирозамінників 

 

Олійна сировина, її класифікація, характеристика, хімічний склад. 

Біохімічні основи та сучасні технології зберігання насіння олійних культур.  

Основні принципи очищення олійного насіння від домішок.  

Основні способи сушіння олійного насіння і їх здійснення в сушарках 

різних типів. 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. Сепарування рушанки. Основні технологічні схеми сепарування 

рушанки при переробці насіння різних олійних культур.  

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 подальших процесів вилучення олії.  

Теоретичні основи та технологія пресування. Приготування мезги: мета, 

значення і вплив на вихід олії.  

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.  
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Екстракційний метод вилучення олії. Процес екстракції рослинних олій 

органічними розчинниками, його сутність.  

Місцелла. Методи видалення розчинника з місцелли. Дистиляція 

місцелли, способи дистиляції.  

Характеристика шроту, що виходить з екстрактора. Видалення 

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

шроту до зберігання.  

Перспективні технології одержання олії з насіння з використанням 

ферментів. Теоретичні основи процесу розділення суспензії та технологія 

первинного очищення рослинної олії. 

Теоретичні основи та технологія рафінування олій та жирів.  

Гідратація фосфоліпідів. Механізм процесу гідратації. Основні 

технологічні схеми гідратації і їх апаратурне оформлення 

Видалення з олій вільних жирних кислот. Теоретичні основи процесів 

нейтралізації. Способи здійснення.  

Дезодорація олій і жирів. Теоретичні основи процесу. Технологічні 

схеми і апаратурне оформлення.  

Адсорбційні методи рафінації олій. Основні технологічні схеми і 

обладнання.  

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

бавовняної і кукурудзяної. 

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). Вплив ненасиченості 

жирних кислот на швидкість гідрування.  

Способи отримання мила. Фізико-хімічні властивості мила. Природа 

водних розчинів мила. Теоретичні основи миючої дії 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. 

Виробництво ефірних олій на сучасному етапі. Основні напрямки та 

шляхи подальшого розвитку і вдосконалення технології і техніки виробництва 

ефірних олій. 

Отримання ефірної олії з клітинного соку квіткової сировини високої 

вологості. Технологічна схема. Вимоги до розчинників. 

Виділення ефірної олії з воску гідролізом складних ефірів. 

Отримання косметичного воску відбілюванням воску-сирцю. Сутність 

процесу.  

Сучасний рівень виробництва і асортимент парфумерно-косметичних 

виробів. Сировина, що використовується у виробництві парфумерно-

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

 

 

3.4.4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

зі спеціалізації "Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-

косметичних продуктів" 
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тов:учебное пособие [Текст] / О. А. Николаенко, В. И. Волченко. – 

СПб.: ГИОРД, 2011. – 176 с. 

18. Позняковский, В. М. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных 

объектов водного промысла. Качество и безопасность [Текст] / 

В. М. Позняковский, О. А. Рязанова, Т. К. Каленик, В. М. Дацун – Но-

восибирск:Сиб.унив.изд-во, 2005. – 311с. 

19. Сафронова, Т. М. Сырье и материалы рыбной промышленности 

[Текст] / Т. М. Сафронова, В. М. Дацун – М.: Мир, 2004. – 272 с. 

20. Шокина, Ю. В. Научные основы производства рыбопродуктов [Текст] / 

Ю. В. Шокина. – СПб.: ГИОРД, 2003 – 88 с. 
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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 рослинної сировини.  

Будова, хімічний склад і колоїдно-хімічні властивості рослинних клітин; 

вплив цих властивостей на технологічний процес переробки сировини.  

Пектин і його ферментативний гідроліз.  

Штучне регулювання явищ тургору і плазмолізу. Види рослинної ткани-

ни, її будова і властивості. 

 

Технологія овочевих соків і напоїв. 

Призначення, асортимент і відмінні особливості овочевих соків і напоїв; 

їх хімічний склад, харчова і біологічна цінність.  

Технологія виробництва томатного, морквяного, бурякового і капустя-

ного соків.  

Соки із гарбузових та інших овочів.  

Нові технології у виробництві соків: використання високого тиску; мем-

бранні і адсорбційні технології; пастеризація із використанням мікрохвильової 

обробки.  

Обґрунтування процесів прогрівання маси, видобування соку, гомогені-

зації, деаерації. Режими стерилізації.  

Концентровані овочеві соки – томатний, буряковий. Асептичне консер-

вування овочевих соків.  

Технологія овочевих напоїв. Хімічні і фізико-хімічні зміни у сировині у 

процесі переробки і їх вплив на якість соку. Види браку консервованих соків, 

його причини і методи попередження.  

Стандарти на готову продукцію. Мікробіологія овочевих соків. Інфіку-

вання соків. Утилізація відходів сокового виробництва.  

Оцінка і контроль якості готової продукції. Органолептичний аналіз. 

Поняття дегустаційної групи (аналітичні і споживчі). 

 

Технологія консервованих фруктових і ягідних соків, напоїв, екстрактів, 

концентратів, сиропів.  

Призначення, асортимент і відмінні особливості даної групи консервів; 

їх хімічний склад, харчова і біологічна цінність.  

Поняття: соки прямого віджиму, 100 % відновлені соки, нектари, напої.  

Технологія виробництва освітлених і неосвітлених соків, соків з 

м’якоттю і без м’якоті, коктейлів, екстрактів, сиропів, концентрованих соків і 

напоїв.  

Характеристика освітлювачів (бентоніт, желатин, танін, ферментні пре-

парати, полівінілпіролідон).  
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Фізичні, біохімічні і фізико-хімічні методи освітлення соків. Фермента-

тивна обробка мезги, розріджування мезги.  

Соки з м’якоттю, нектари і напої. Методи визначення виходу соку. Тех-

нологія холодного і гарячого екстрагування.  

Технологія одержання концентрованих соків, вплив методу концентру-

вання на якість продукції.  

Технологія екстрактів і сиропів. Виробництво рідких ароматоутворюю-

чих речовин.  

Фізико-хімічні і органолептичні і мікробіологічні показники якості фру-

ктових соків. Види і причини браку консервованих соків.  

 

Технологія фруктово-ягідних пюре, пасти і соусів.  

Призначення, асортимент і відмінні особливості даних видів консервів. 

Обґрунтування технологічних процесів (з попереднім підігрівом перед проти-

ранням, «холодним» протиранням).  

Хімічні і структурно-механічні зміни сировини при обробці парою і по-

дрібненні. Вплив гомогенізації і деаерації на якість готового продукту. 

 

Технологія фруктових напівфабрикатів.  

Призначення і відмінні особливості даного виду продуктів. Характерис-

тика антисептиків, які застосовують для консервування фруктів і ягід.  

Технологія сульфітації, застосування бензойної і сорбінової кислот при 

виробництві фруктових напівфабрикатів.  

Технології консервування напівфабрикатів (пастеризація із використан-

ням НВЧ, спосіб Бйохи, із високим гідростатичним тиском, холодом, хімічним 

способом).  

Асептичне консервування рідких і пюреподібних напівфабрикатів. Ви-

користання пакувальних матеріалів. 

 

Технологія лактоферментованих овочевих соків.  

Асортимент і відмінні особливості даної групи. Біохімічні процеси, які 

протікають у лактоферментованому овочевому соку. Умови, які забезпечують 

розвиток молочнокислої мікрофлори. Дія «сторонньої» мікрофлори – масля-

нокислих, оцтовокислих і гнильних бактерій, дріжджів і інших мікроорганіз-

мів.  

Виробництво овочевих соків молочнокислого бродіння. Лактофермента-

ція.  

Особливості технологічних процесів, які пов’язані із властивостями си-

ровини. Основні види і причини дефектів лактоферментованих харчових про-

дуктів. 

 

Література 

Основна: 1-10 

Додаткова: 11-20 
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3.5.2. Зразок екзаменаційного завдання зі спеціалізації "Технологія консе-

рвованих і охолоджених харчових продуктів" 

 

1. Класифікація соків і соковмісних напоїв. Визначення понять: соки 

прямого віджиму, 100 % відновлені соки, нектари, напої. 

2. Механізм освітлення фруктових соків. Характеристика освітлювачів 

(бентоніт, желатин, танін, ферментні препарати, полівінілпіролідон). 

3. Виробництво овочевих соків молочнокислого бродіння. Лактофермен-

тація. 

 

3.5.3. Список рекомендованої літератури зі спеціалізації "Технологія кон-

сервованих і охолоджених харчових продуктів" 

 

1. Марх А.Т. Технохимический контроль консервного производства 

[Текст]: підруч./ А.Т. Марх, Т.Ф. Зыкина, В.Н. Голубев; за ред. 

А.Т. Марх. – М.: Агропромиздат, 1989. – 304 с. 

2. Технологія консервування плодів, овочів, м'яса і риби [Текст]: підруч. / 

Б.Л. Флауменбаум, Є.Г. Кротов, О.Ф. Загібалов та ін. // за ред. Б.Л. 

Флауменбаума. - К.: Вища шк., 1995. - 301 с. 

3. Шобингер, У. Фруктовые и овощные соки. Научные основы и техноло-

гии [Текст] / У. Шобингер – СПб.: Профессия, 2004. – 640 с. 

4. Самсонова А.Н. Фруктовые и овощные соки [Текст] / А.Н. Самсонова, 

В.Б. Ушева; под. ред. А.Н. Самсонова. - М.: ВО «Агропромиздат», 1990.- 

280 с. 

5. Фізико-хімічні і біологічні основи консервного виробництва [Текст] / 

Б.Л. Флауменбаум, А.Т. Безусов, В.М. Сторожук, Г.П. Хомич. – О.: 

Друк, 2006. – 400 с. 

6. Технологія консервованих продуктів. Лабораторний практикум [Текст] / 

А.Т. Безусов, Я.Г. Верхівкер, В.М. Сторожук, Т.І. Нікітчіна та інші // 

Навчальний посібник – Одеса: Освіта України, 2017. – 190 с. 

7. Донченко, Л.В. Технология пектина и пектинопродуктов [Текст] / Л.В. 

Донченко – М.: Изд-во Дели, 2000.–255 с. 

8. Конспект лекцій з курсу „Технологія консервування” розділ „Технологія 

виробництва соків” для студентів спеціальностей 6.091700 (706) всіх 

форм навчання [Електронний ресурс] / Укладачі Я.Г. Верхівкер, Т.І. 

Нікітчіна, – Одеса: ОНАХТ, 2009. – 74 с. 

9. Конспект лекцій з курсу „Технологія консервування” розділ „Технологія 

фруктових консервів” для студентів професійного напряму 

6.051701 (706) всіх форм навчання [Електронний ресурс] / Укладачі Я.Г. 

Верхівкер, Т.І. Нікітчіна, – Одеса: ОНАХТ, 2010. – 80 с 

10. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання з 

курсу „Технологія консервування фруктів, овочів, м’яса та риби” для 

студентів спеціальності 6.091700 (706) заочної форми навчання [Текст] / 

Укладачі В.М. Сторожук, Т.І. Нікітчіна, О.М. Мирошніченко. – О.: 

ОНАХТ, 2009. – 33 с. 
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11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 

“Технологія консервування” для студентів спеціальності 6.091700 всіх 

форм навчання [Текст] / А.Т. Безусов, О.С. Зверькова, А.А. Тітова, Б.М. 

Балакірєва, Г.І. Палвашова, Т.І. Нікітчіна, О.С. Ільєва. Одеса: ОНАХТ, 

2003. – 74 с. 

12.  Сборник технологических инструкций по производству консервов 

[Текст]:  

Том I. Консервы овощные. – Ассоциация предприятий плодоовощной 

промышленности “Консервплодовощ”. – М.: АгроНИИТЭИПП, 1990. –

 324 с. 

13. Сборник технологических инструкций по производству консервов 

[Текст]:  

Том II. Часть I. Консервы фруктовые. – Ассоциация предприятий плодо-

овощной промышленности “Консервплодовощ”. – М.: АгроНИ-

ИТЭИПП, 1992. –  290 с. 

14. Сборник технологических инструкций по производству консервов 

[Текст]: Том II. Часть II. Консервы фруктовые. – Ассоциация предприя-

тий плодоовощной промышленности “Консервплодовощ”. – М.: Агро-

НИИТЭИПП, 1992. – 260 с. 

15. Технология консервирования плодов, овощей, мяса и рыбы [Текст]: 2-е 

издание перераб. и доп. // под. ред. Флауменбаума Б.Л. - М.: Колос, 1993, 

- 320 с. 

16. Экологическая биотехнология [Текст] / К.Ф. Фарсетра, Дж. Вейзи; под. 

ред. Фарсетра К.Ф.-Л.: Химия, 1990.- 383 с. 

17. Донченко, Л.В. Пектин: основные свойства, производство и применение 

[Текст] / Л.В. Донченко, Г.Г. Фирсов – М.: Изд-во Дели, 2007.–276 с. 

18. Черно, Н.К. Харчова хімія. Полісахариди [Текст] / Н.К. Черно, Н.О. 

Денісюк, С.О. Озоліна та інші // Навчальний посібник. – О.: Освіта 

України, 2014. – 222 с. 

19. Гореньков Э.С. Оборудование консервного производства: переработка 

плодов и овощей. Справочник [Текст] / Э.С. Гореньков, В.Л. Бибергал; 

под. ред. Э.С. Гореньков – М.: Агропромиздат, 1989. – 256 с. 

20. Ситников Е.Д. Оборудование консервных заводов [Текст] / Е.Д. Ситни-

ков, В.А. Качанов; под. ред. Е.Д. Ситников. – М.: Легк. И пищ пр.-ть, 

1981. – 248 с. 
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Періодичні видання 

Журнали: 

Харчова наука і технологія; 

Продукты  Ингредиенты; 

Харчова і переробна промисловість; 

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 

 

3.6. Спеціалізація "Технологія харчової продукції " 
Вступ  

Запропонована програма базується на технології виробництва кулінарної 

продукції та страв із усіх видів сировини в умовах підприємств ресторанного 

господарства. Характеристиці традиційних та інноваційних способів приготу-

вання страв, способів обробки сировини, приготування напівфабрикатів і всіх 

видів готових страв. Аналізі харчування людини в ракурсі медико-біологічних 

і соціально-економічних проблем. Загальній характеристиці основних харчо-

вих речовин сировини, їх ролі у технологічному процесі виробництва продук-

ції ресторанного господарства, характеристиці змін основного компонентного 

складу харчової сировини в процесі кулінарної обробки. Вивченні санітарно-

гігієнічні вимог безпеки до харчових продуктів, страв та до підприємства рес-

торанного господарства. 

 

3.6.1. Види кулінарної обробки продуктів 

Первинна обробка продуктів. Сортування, очищення, нарізка овочів; пе-

ребирання, просіювання і промивання круп; замочування сушених овочів і бо-

бових; розморожування морожених і вимочування солоних м̓ ясних і рибних 

продуктів; обмивання, зрізання клейма, розрубка, об валка, зачищення й нарі-

зування м̓ яса; очищення риби від луски, видалення плавців, нутрощів і т.ін. 

Основна мета первинної обробки продуктів. 

Первинна обробка свіжої картоплі та овочів. Сортування. Миття. Очи-

щення картоплі, коренеплодів, капусти, цибулі, огірків. Нарізка овочів, форма 

нарізки, від чого вона залежить. Інструменти та машини для нарізання овочів.  

Обробка сушених та морожених овочів та картоплі. Замочування суше-

ної сировини. Правила використання морожених продуктів.  

Первинна обробка круп, бобових і макаронних виробів. Температура та 

витрати води на промивання круп. Особливості обробки бобових культур.  

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.book.sgg.ru/
http://www.ukrkonditer.kiev.ua/
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Первинна обробка м̓ яса. Приймання, перевірка якості, зважування, роз-

морожування замороженого м̓ яса, зачищення забруднених місць, видалення 

клейма, обмивання теплою водою й охолодження холодною водою, обсушу-

вання, оброблення туші, розподіл на відруби, обвалювання – відділення 

м’якоті від кістки, жилування й зачищання від сухожиль, зайвого жиру, гру-

бих плівок, нарізка дрібно кускових порційних напівфабрикатів і виготовлен-

ня напівфабрикатів з рубленого м̓ яса. Остигле, охолоджене, підморожене, за-

морожене та розморожене м'ясо. Умови дефростації м̓ яса. мета обмивання й 

обсушування м̓ яса. 

Кулінарне оброблення туші. Класифікація м̓ яса великої рогатої худоби 

та розподіл на категорії. Схема обробки яловичини. Підрозділ свинини на ка-

тегорії. Правила розділка свиної туші. Баранячі та козячі туші, розділка та по-

діл. Обробка субпродуктів, туш диких тварин, птиці, дичини та кролів.  

Первинна обробка риби. Розморожування замороженої риби, вимочу-

вання солоної риби, обробка і порціювання. Особливості обробки осетрових 

риб. Послідовність обробки риби. Розділка на філе. Правила теплової обробки 

риби. Обробка нерибних морепродуктів.  

 

Теплова обробка продуктів. Варіння у великій або малий кількості ріди-

ни, у власному соці, на парі, у мікрохвильових печах. Смаження в невеликій 

кількості жиру, у фритюрі, на відкритому вогні, в закритому просторі, за до-

помогою інфрачервоних променів. Комбіновані прийоми теплової обробки. 

Тушкування, брезірування, варіння з наступним смаженням, запікання. Допо-

міжні прийоми: пасерування, бланшування.  

 

Процеси, що відбуваються при тепловій обробці продуктів. Зміни білків, 

жирів, вуглеводів та інших речовин. Зміна білків мяса та риби в ході теплової 

обробки. Зміни у рослинних продуктах:крупах, бобових, овочах. Зміни при 

варінні таких продуктів. Зміни вуглеводів у ході технологічного процесу. Змі-

ни жирів під час технологічного процесу.  

 

3.6.2. Технологія приготування страв 

Технологія приготування перших страв. Їх основна роль. Класифікація. 

Види супів. Які рідини використовують для варіння супів. Основні компонен-

ти супів. Групи супів за технологією приготування. Загальні принципи приго-

тування супу. Сировина, що використовується. Збалансованість кількості рі-

дини й гущі. Закладка продуктів з урахуванням часу їх приготування. Постій-

ний контроль варіння. Своєчасне внесення солі в суп, залежно від його виду. 

Вживання. Бульйони – основа супів. Види бульйонів. Заправні супи. Протерті 

супи і супи-пюре. Прозорі супи. Холодні супи. Солодкі супи. 

Технологія приготування соусів. Роль соусів у харчуванні людини. Види 

соусів. Основа соусів. Види пасерувань, що використовують для приготування 

соусів. класифікація соусів. Технологія приготування основних видів соусів.  
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Страви і гарніри з овочів та грибів. Страви з варених овочів. Правила 

приготування сушених овочів. Страви з припущених овочів. Страви із смаже-

них овочів.  

Страви із тушкованих овочів. Страви із запечених овочів. Фаршировані 

страви. Овочеві гарніри. Страви з грибів.  

Технологія приготування страв і кулінарних виробів із круп, бобових, 

макаронних виробів. Правила варки каш та їх види. Вироби з каш. Варка та 

відпустка страв з бобових культур. Варка макаронних виробів. 

Технологія приготування страв та кулінарних виробів з риби, рибопро-

дуктів і нерибної водної сировини. Цінність риби як харчової сировини. Види 

теплової обробки риби. Операції підготування риби різних видів до теплової 

обробки. Страви з вареної риби. Страви з припущеної риби. Страви з тушко-

ваної риби. Страви зі смаженої риби. Страви із запеченої риби. Страви із ру-

баної риби. Страви із нерибних морепродуктів. 

Технологія приготування страв та кулінарних виробів із м̓ яса, 

м’ясопродуктів і диких тварин. Характеристика м̓ ясних страв з точки зору за-

своюваності, хімічного складу та смакових характеристик. Види теплової об-

робки м̓ яса. Страви з натурального та рубленого м̓ яса. Зміни в м̓ ясі при теп-

ловій обробці. Страви з відварного м̓ яса та субпродуктів. Страви із припуще-

них м̓ ясних продуктів. Страви із смаженого м̓ яса й субпродуктів. Страви із 

тушкованого м̓ яса. Страви із запеченого м̓ яса. Страви із рубленого м̓ яса. 

Страви із субпродуктів. Страви із м̓ яса диких тварин.  

Технологія приготування страв та кулінарних виробів із птиці, кролика, 

дичини. Особливості хімічного складу та теплової обробки. Страви з відварної 

та припущеної птиці. Страви зі смаженої птиці. Страви із тушкованих птиці й 

кролика. Страви з рубленої птиці. 

Технологія приготування страв та кулінарних виробів із молока, яєць і 

сиру. Страви з яєць. Можливості заміни яєць в стравах. Правила варки та сма-

ження яєць. Страви з сиру. Види страв з сиру. Холодні та гарячі страви. 

Технологія приготування десертів та солодких страв. Особливості відпу-

стки солодких або десертних страв. Сировина для їх приготування. Холодні  та 

гарячі солодкі страви. Технологія приготування основних солодких страв.  

Технологія приготування борошняних кулінарних виробів. Відмінності 

борошняних кондитерських виробів як харчових продуктів. Групи борошня-

них кондитерських виробів. Основні операції виробництва борошняних кон-

дитерських виробів. Види тіста, напівфабрикати, готові вироби. Виробництво 

дріжджового тіста та вироби з нього. Способи приготування дріжджового тіс-

та. Прискорені способи приготування дріжджового тіста. Вироби із дріжджо-

вого тіста. Технологія готування листкового дріжджового тіста. Приготування 

здобного прісного й листкового тіста. Напівфабрикати для тістечок та тортів. 

Бісквітний, заварний, білково-збівний, білково-горіховий, мигдальний, горіхо-

вий напівфабрикати. Білково-горіхове тісто з підігрівом. Приготування тісте-

чок. Виготовлення тортів. Технологія приготування оздоблювальних напівфа-

брикатів.  
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3.6.3. Технологія приготування напоїв 

Класифікація напоїв. Технологія приготування гарячих напоїв. Типи 

чаю. Способи приготування кави. Види кави. Технологія приготування холод-

них напоїв. Технологія приготування гарячих та холодних напоїв з вином. Те-

хнологія приготування холодних національних напоїв. Мінеральні води й без-

алкогольні напої. Загальна характеристик а й види мінеральних вод. 

1. Інноваційні технології приготування страв у сучасному ресторанному 

бізнесі. 
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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.  

Технологія виноробства як комплекс біохімічних, мікробіальних 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 виробниц-

тві вин різних класифікаційних груп. 

Фізико-хімічний склад вин. Їх харчова, біологічна, енергетична, фізіоло-

гічна цінність. Основні шляхи підвищення якості виноробної продукції. 

Безпечність вина. 

 

3.7.1.2. Виноград як сировина для виробництва виноматеріалів 

 
Характеристика винограду як сировини для виноробної промисловості. 

Вимоги, що пред'являються до технічних сортів винограду.  

Використання ферментних препаратів в сучасній технології переробки 

винограду. Технологічне значення оксидоредуктаз (о-дифенолоксидаза, ас-

корбатоксидаза, пероксидаза, каталаза) та гідролаз (інвертаза, полігалактуро-

наза, пектинестераза, протеїназа тощо). 

Сорти винограду нової селекції, що володіють підвищеною стійкістю до 

хвороб і шкідників. Характеристика та використання їх у виноробстві. 

 

3.7.1.3. 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, центри-

фуги, гідроциклони, флотаторі та ін. 

Теплообмінне обладнання для проведення пастеризації, нагрівання мез-

ги, обробки вин холодом. 

Сучасне обладнання для зброджування виноградного сусла. 

Устаткування для відділення сусла від мезги.  

Сучасне обладнання для переробки винограду за «білим способом». Су-

часне технічне забезпечення переробки винограду за«червоним» спосо-

бом. 
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Устаткування ліній розливу тихих вин. 

 

3.7.1.4. Технологічні особливості приготування виноматеріалів 

 
Процес спиртового бродіння. Основні, побічні та вторинні продукти 

спиртового бродіння.  

Класифікація вин. Технологія виробництва білих столових вин, її особ-

ливості.  

Особливості технології виробництва шампанських і коньячних винома-

теріалів. 

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. 

 

3.7.1.5. Вино як готовий продукт 

 

Методи контролю у виноробстві.  

Хвороби, вади і недоліки вин, способи їх попередження та усунення.  

Мікробіальні, фізико-хімічні та біохімічні  помутніння вин. Заходи усу-

нення.  

Гарантійні терміни зберігання вина в Україні і за кордоном. 

Сенсорний аналіз як інструмент ідентифікації якості вина. Основи дегу-

стації вин. Шкали оцінки. 

 

Література: 1–19, 24-28, 30-43. 

 

 3.7.2. Технологія солоду, пива та безалкогольних напоїв 

 

 3.7.2.1. Загальні питання 

  

Сучасний стан пивоварної галузі в Україні. Основні актуальні проблеми 

та шляхи їх вирішення. 
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Технологія пива як комплекс біохімічних, мікробіологічних та фізико-

хімічних перетворень, пов'язаних з біохімічною конверсією вуглеводів та ін-

ших сполук солодового сусла, змінами його складу та властивостей.  

Класифікація пива. Сировина для виробництва солоду та пива. 

Фізико-хімічний склад пива. Його харчова, біологічна, енергетична, фі-

зіологічна цінність. Основні шляхи підвищення якості пива. 

Критерії безпеки пива. 

 

3.7.2.2. Сировина та допоміжні матеріали для виробництва пива. 

 

Зернові культури та сахаристі продукти, які використовують у виробни-

цтві пива. Хімічний склад зернових культур. 

Хмель. Загальні властивості, вплив хімічного складу шишок хмелю на 

якість пива.  

Ферменти та ферментні препарати: їх застосування та основні властиво-

сті. 

Вода. Хімічний склад і властивості води. Засоби покращення складу во-

ди, способи її знезараження. 

  

3.7.2.3. Технологія солоду 

 

Науково-практичні основи замочування, пророщування зерна. Теоретич-

ні основи висушування та термічної обробки солоду. Технологія солоду спеці-

ального типу. 

 

3.7.2.4. Технологія пивного сусла 

 

Теоретичні основи подрібнення зернопродуктів. Переведення екстракти-

вних речовин зернопродуктов і солоду в розчин (затирання). Способи зати-

рання із застосуванням ферментних препаратів. Науково-практичні основи фі-

льтрування затору. Кип'ятіння сусла з хмелем або його препаратами. Фізико-

хімічний склад сусла. Охолодження та освітлення сусла. 

 

3.7.2.5. Зброджування пивного сусла та доброджування пива 

Процес спиртового бродіння пивного сусла. Способи бродіння. Практи-

ка культивування, використання та зберігання дріжджів. Процеси, які прохо-

дять при доброджуванні та визріванні пива. Обладнання відділення для доб-

роджування пива.  

Хвороби та пороки пива.  

Освітлення, розлив, корегування вмісту СО2, пастеризація пива.  

Основні показники якості пива.  

Мікробіальна та фізико-хімічна стійкість пива. 

Утилізація вторинних продуктів виробництва пива. 

 

Література: 20-23, 29, 44-51. 
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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 

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 отра-

слевых 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 

http://whywhywine.ru/
http://eurowine.com.ua/node/10408
http://www.wine.ua/
http://quercus.com.ua/publikacii
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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  додаткових питань вступного іспиту зі спеціалізації "Това-

рознавство 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.  

Класифікація властивостей. Властивості соціального призначення, їх оці-

нка. Властивості функціонального призначення. Надійність товарів. Комплексні 

показники: безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність і збереженість. 

Ергономічні властивості: гігієнічні, антропометричні, психолого - фізіологічні. 

Естетичні властивості. Екологічні властивості: рівень шкідливого впливу, який 

здійснюють товари на оточуюче середовище у процесі їх експлуатації чи спо-

живання. 

Особливості споживних властивостей продовольчих товарів (харчова, 

енергетична, біологічна, фізіологічна цінність, органолептичні властивості). 

Сутність поняття «якість товарів». Фактори збереження якості товарів: 

пакування, маркування, транспортування. та збереження.  

Методи дослідження якості товарів: методи з використанням об'єктивних 

способів вимірювання (вимірювальний, реєстраційний, розрахунковий); методи 

з використанням евристичних способів оцінки (органолептичний, експертний, 

соціологічний). 

 

3.8.1.2. Товарознавство харчових продуктів 

 

Основні групи зерноборошняних товарів ( зернові культури, борошно, 

крупи, макаронні вироби, хліб та хлібобулочні вироби, бубличні  та сухарні ви-

роби). Класифікація. Фактори, що формують якість. Оцінка якості.  

Фруктовоовочеві товари (свіжі фрукти та овочі і продукти їх переробки). 

Товарознавча, торговельна та ботанічна класифікація фруктів і овочів. її ознаки 

та призначення. Поняття про товарну якість. Дефекти фруктів й овочів, їх роль і 

вплив на оцінку якості продукції. 

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
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Молоко і молочні товари.Значення молока та молочних продуктів з пози-

цій сучасних вимог науки про харчування. Норми споживання. Хімічний склад 

та харчова цінність молока різних сільськогосподарських тварин. Характерис-

тика основних речовин, що входять до складу молока, їх властивості, значення 

у харчуванні, зміни під час зберігання та переробки молока. Властивості молока 

(фізичні, хімічні) і процеси (фізичні, хімічні, біохімічні), що проходять у молоці 

під впливом різних факторів. 

Яйця та яєчні товари. 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, транспо-

ртування, зберігання. Класифікація курячих яєць та оцінка їх якості.  

М'ясо та м'ясні товари. Значення м'яса у житті людини і норми споживан-

ня. Класифікація м'яса за видом, статтю, віком, вгодованістю тварин, термічним 

станом і сортом. М'ясо хворих тварин. Способи знезараження і порядок вико-

ристання м'яса хворих тварин. Маркування м'яса великої і малої рогатої худоби, 

свиней. Фактори, що формують якість м'ясних продуктів: сировина, технологі-

чні процеси виробництва. Оцінка якості м'ясних продуктів.  

Риба та рибні товари. Сучасний стан та перспективи розвитку рибної 

промисловості України. Класифікація промислових риб. Товарна характеристи-

ка головних промислових родин риб тріскових, оселедцевих, ставридо-вих, 

скумбрієвих, карпових, окуневих, камбалових, скорпенових, кефалевих, лосо-

севих, осетрових, анчоусових спарових. Товаропросування. Процеси, що відбу-

ваються під час транспортування, зберігання, підготовки товарів до продажу, 

управління цими процесами. Умови та строки говароруху. 

  

3.8.2. 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.  

 

3.8.4. 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. 

3. Мардар М.Р., Камінський А.Я., Дубровін Ф.Є. Товарознавство. Това-

ри тваринного походження [Текст]:Навч. посіб.-Л.:Магнолія-2006, 2011 .- 295 с 

4. Експертиза товарів. Лабораторний практикум (навчальний посібник)/ 

М.Р. Мардар, Н.Р. Кордзая - Одеса: вид-во «Optimum», 2015. – 248 с. 
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5. Задорожний І.М., Гаврилишин В.В. Товарознавство продовольчих то-

варів. Зерноборошняні товари [Текст]: Підручник/Львів. комерц. акад.-

Л.:Компакт ЛВ,2004 .-304 с. 

6. Нилова Л.П. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров 

[Текст]:Учебник .-С.Пб.:ГИОРД,2005 .-416 с 

7. Прохорова Н.Г., Никифорова Н.С., Новикова A.M. Продовольствень-

те товары (товароведение) [Текст]:Учебник .-М:Экономика,1985 .-272 с. 

8. Сирохман I.B., Лозова Т.М. Товарознавство м'яса і м'ясних товарів 

[Текст]:Підручник/Львів. комерц. акад.-2-ге вид., перероб. та допов.-

К.:ЦУЛ,2009 .-378 с. 

9. Сердюк Л.В., Дубровін Ф.Є., Камінський А.Я., Козлов Г.Ф. Теорети-

чні основи товарознавства продовольчих товарів [Текст]/Одес. держ. екон. ун-т, 

ОНАХТ .-О.:Лерадрук,2008 .-340 с. 

10. Гамидуллаев С.Н., Иванова Е.В., Николаева СП., Симонова В.Н. То-

вароведение и экспертиза продовольственных товаров.Тропические и субтро-

пические плоды. Алкогольные напитки. Кондитерские товары [Текст]:Учеб. 

пособие .-С.Пб.:Альфа, 2000 .-432 с. 

11. Колесник A.A., Елизарова Л.Г. Теоретические основы товароведения 

продовольственных товаров [Текст]:Учебник .-М:Экономика,1985 .- 296 с. 

12. Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. Товароведение продовольственных 

товаров [Текст]. - Ростов н/Д:Март,2000 .-448 с. 

13. Орлова Н.Я., Мандрика В.І.Теоретичні основи товарознавства. Про-

довольчі товари [Текст]: опорний конспект лекцій.-К.:КНТЕУ,2010 .-161 с. 

14. Хлебников В.И. Товароведение и экспертиза продовольственных то-

варов. Товароведение и экспертиза однородных товаров [Текст]:сб. ситуац. за-

дач для студ./Москов. ун-т потреб, кооп.; Каф. товароведения прод. товаров .-

М.:МУПК, 2001 .-63 с. 

15. Справочник по товароведению продовольственных товаров 

Текст]/Т.Г.Родина, М.А.Николаева, Л.Г.Елисеева и др.; под ред. Т.Г.Родиной .-

М.:КолосС, 2003 .-608 с. 

16. Товарознавство. Продовольчі товари. [Текст]:Навч. посіб./О.Г.Бровко, 

О.В.Булгакова, Г.С.Гордієнко та ін.; ред. Л.Г. Василенко; Донец, нац. ун-т екон. і 

торгівлі ім. М.Туган-Барановського .-К.:Кондор,2010 .-730 с. 

17. Жук Ю.Т. Теоретичні основи товарознавства : підручник / Ю.Т. Жук, 

В.А. Жук, В.В. Гаврилишин, B.C. Лукашов, Н.К. Кисляк та ін. - Львів : Ком-

пакт-ЛВ, 2009 

18. Орлова Н.Я. Продовольчі товари. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та про-

дукти їхньої переробки / Н.Я. Орлова, П.Х. Пономарьов. - К. : КНТЕУ, 2008. 
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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 

відтворенні навчального матеріалу - елементарна, фрагментарна, зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення. 

 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-

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 
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Рівень нав-

чальних 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 від-

творює навчальний матеріал, розуміє основні по-

ложення, теорії і закономірності організації й пере-

бігу 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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