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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма вступного фахового випробування для освітнього ступеня 

бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста на спеціальність 181 «Харчові технології» освітньої програми 

«Харчові технології» (далі – Програма) є нормативним документом Луцького 

національного технічного університету. Програму розроблено професорсько-

викладацьким складом кафедри технологій і обладнання переробних виробництв 

факультету митної справи, матеріалів та технологій на основі інтегрованих 

навчальних планів підготовки молодших спеціалістів у структурних підрозділах 

Луцького НТУ. 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 

науки  України.  

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – «Основи інженерної графіки», 

«Процеси і апарати харчових виробництв», «Загальна та неорганічна хімія», 

«Інформатика», «Технологія харчового виробництва продукції», «Устаткування 

харчових закладів». 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за освітнім ступенем 

бакалавр  за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньої програми 

«Харчові технології». 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» і відбору абітурієнтів для навчання на здобуття 

освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 181 «Харчові технології» 

освітньої програми «Харчові технології». 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

Програма вступного фахового випробування для освітнього ступеня 

бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста на спеціальність 181 «Харчові технології» освітньої програми 

«Харчові технології» містить основні питання з наступних дисциплін: 

 

«ОСНОВИ ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ» 

 

В яких величинах проставляються розміри на технічних кресленнях? 

Який з наведених форматів має позначення А1? Які з наведених масштабів 

збільшення не затверджені державним стандартом? а) 2:1, б) 2,5:1, в) 3:1,  г) 4:1,  

д) 5:1. Яку висоту мають великі літери шрифту № 14? На якому рисунку 

представлено розріз В-В деталі площиною? Який знак наносять перед 

розмірним числом діаметра кола? Як позначається формат, сторони якого 

мають розміри 841x1189 мм?  Яку висоту мають малі літери шрифту № 10?  Як 

позначають розмір фаски шириною 3 мм та кутом 450?  Що називається 

головним видом?  Залежно від чого визначається кількість зображень предмета 

на кресленику?  Що називається перерізом?  Що являє собою болт?  Що являє 

собою гайка? Яким елементом визначається розмір шрифту?  Які з наведених 

масштабів збільшення затверджені державним стандартом? Написання якої  із 

наведених латинських літер не відповідає вимогам державного стандарту?  На 

якому з зображень діаметр кола нанесено з відхиленням від вимог державного 

стандарту? На якому з наведених зображень нанесено розмір фаски?  Яке з 

зображень є перерізом валу площиною A-A?  Відповідно до стандарту шрифти 

типу А та Б виконуються?  Що використовують для поділу кола на шість рівних 

частин?  Визначте, на якому кресленику всі необхідні лінійні розміри деталі 

нанесено відповідно до вимог стандарту?  Вказати правильний перелік 

геометричних поверхонь з яких складається деталь (послідовно зліва направо). 

 

 

«ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ» 

 

Як називається властивість рідини чинити опір зусиллям, що викликають 

відносне переміщення їх частинок. Різниця тисків у рідинних або газових 

системах є рушійною силою. Енергетичний баланс складають на основі закону. 

Процес поділу матеріалу під дією згинальних сил називається. Процес поділу 

твердих тіл на частини під дією механічних сил або тепла називається. Процес 

розділення матеріалів по групах (класах) відповідно до їх розмірів, форми та 

інших властивостей називається. Процес розділення неоднорідних систем з 
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допомогою пористої перегородки, здатної пропускати рідину чи газ, але 

затримувати зважені в середовищі тверді частинки – це. Ущільнення сипкого 

матеріалу шляхом його пресування в замкнутому просторі під дією 

зовнішнього тиску – це. Механічний процес, суть якого полягає в тому, що 

матеріал піддається зовнішньому тиску за допомогою спеціальних механічних 

пристроїв називається. Розділ гідравліки, який вивчає умови і закони рівноваги 

рідин під дією прикладених до них сил, а також дію рідин, що перебувають у 

стані рівноваги (спокою), на стінки посудин називається. Процес надання 

пластичним тілам визначеної геометричної форми називається. Рідина, яка 

містить завислі в ній тверді частинки називається. Система, в якій рідке 

дисперсійне середовище містить завислі в ньому частинки однієї чи кількох 

інших рідин; при цьому всі складові системи повинні бути взаємно нерозчинні 

– це. Процес згущення розчинів при кипінні називається 

Процес відстоювання відбувається під дією. Трубна решітка є складовою 

частиною. В яких апаратах проводиться процес добування зі складної за своїм 

складом твердої чи рідкої речовини одного або декількох компонентів з 

допомогою екстрагента? Для очистки газу від зважених у ньому твердих або 

рідких частинок застосовується. Метод вивчення існуючого чи створюваного 

об’єкта, при якому замість об’єкта-оригіналу вивчається об’єкт-модель, що 

заміняє оригінал, а результати поширюються на оригінал. Розділ гідравліки, 

який вивчає рух маси рідини між обмежувальними поверхнями  називається. 

Пристрої, які перетворюють механічну енергію двигуна в енергію рухомої 

рідини (насос) і навпаки (гідродвигун) називаються. Перенесення тепла 

внаслідок руху і перемішування макроскопічних об’ємів газу чи рідини: 

Теплообмінники, в яких пучок трубок розміщують в циліндричному 

кожусі, називають. Необхідною умовою процесу перегонки є. Вологість, при 

якій припиняється перехід вологи з матеріалу в повітря і з повітря в матеріал і 

наступає рівновага між фазами називається. Як називається процес виділення 

твердої фази з розчину або розплаву? Перенесення теплової енергії 

безпосереднім контактом між частинками тіла. 

Розділення за розмірами частинок здійснюють. Добування з твердого тіла 

одного або декількох компонентів за допомогою селективного розчинника з 

утворенням екстракту. В центрифугах розділення неоднорідних сумішей 

здійснюється під дією. Як називаються процеси, суть яких полягає у 

перенесенні маси речовини з однієї фази в іншу? Процес розділення, при якому 

завислі в рідині або газі тверді або рідинні частинки дисперсної фази 

відділяють від суцільної фази під дією сили тяжіння називається. Процес 

подрібнення частинок (краплин), тобто дисперсної фази, і одночасне рівномірне 

розподілення їх у дисперсійному середовищі називається. Різниця температур є 

рушійною силою.  

Апарати, які застосовуються для проведення процесу конденсації 

називаються. Для конденсації пари шляхом її дотикання до розділяючої стінки, 

що омивається холодоносієм з протилежного боку, застосовують. Перенесення 

теплоти шляхом переміщення деяких об'ємів (макрооб'ємів) рідини або газу з 
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більш нагрітої області простору в менш нагріту називається. Процес нагрівання 

продукту з жиром або без нього при температурі вищій ніж 100°С, при якому 

відбувається вилучення з продукту деякої частини вологи і повна або часткова 

зміна кольору. 

Термічне оброблення продуктів за температури нижче 100°С з наступним 

охолоджуванням до температури 6 – 8°С називається. Процес гідротермічного 

оброблення продуктів з метою доведення їх до стану готовності. Оброблення 

продукту з метою припинення життєдіяльності клітин сировини і 

мікроорганізмів, у тому числі і їхніх спор за температури вище 100°С 

називається. Концентрації компонента в кожній точці апарата весь час 

залишаються незмінними, а по довжині апарата відбувається їх зміна за певним 

законом при процесах. Сушильна камера у барабанних сушарках виконана у 

вигляді. Процес часткового розділення суміші рідин шляхом поступового 

випаровування і безперервного видалення з перегінного апарата утворених 

парів без їх дефлегмації називається. Компонент суміші, що має більшу 

леткість, називається. Тверде тіло, в якому молекули простих елементів або 

сполук розміщені в певному порядку і об'єднані між собою завдяки їх 

молекулярному спорідненню, утворюючи кристалічну решітку: 

Процес переходу пари або стиснутого до критичного стану газу в рідкий 

стан називається. Масообмінний процес поглинання газу (пари) або 

вибіркового поглинання окремих компонентів з газової (парової) суміші 

рідкими поглиначами називається. Процес вибіркового поглинання одного або 

декількох компонентів з газової, парової або рідкої суміші твердою речовиною 

називається. Виділення поглинутого компонента з розчину (абсорбенту) або з 

поверхні твердого адсорбенту називається. Розчинник, який застосовується для 

проведення процесу вибіркового добування одного або декількох компонентів з 

розчину або твердого тіла. Процеси, швидкість протікання яких визначається 

швидкістю підведення або відведення тепла. Процес вилучення вологи з 

твердих, вологих, пастоподібних та рідких матеріалів шляхом її випаровування 

та відводу пари, що утворюється. Процес пропускання газу чи пари через шар 

рідини називається. 

 

 

«ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ» 

 

Які хімічні елементи, які входять до складу побічної підгрупи VI групи? 

Вкажіть елемент, розташований в 4 періоді, ІІІ групі, побічній підгрупі. 

Вкажіть, як змінюються металічні властивості елементів у ряду Li–Na−K−Rb. 

Вкажіть елемент 2 періоду, що виявляє найсильніші металічні властивості. 

Вкажіть періоди, які складаються із двох рядів хімічних елементів. Вкажіть 

елемент, який утворює оксид з вищою валентністю VII. Вкажіть кількість 

елементів, що належать до родини платинових. Вкажіть елементи, які належать 

до родини Феруму. Вкажіть атоми, які можуть утворювати лише позитивно 

заряджені йони. Вкажіть тип зв’язку в речовині, формула якої СаF2. Вкажіть, на 



7 

 

який йон перетворюється атом Брому під час взаємодії з атомом Натрію. 

Вкажіть пару елементів, які утворюють сполуку з йонним зв’язком. Вкажіть 

речовину, в якій найбільше виражена полярність зв’язку. Вкажіть групу атомів, 

які можуть утворювати лише негативно заряджені іони. Вкажіть молекулу, 

хімічний зв'язок між атомами в якій є найбільш полярним. Вкажіть тип зв’язку 

між атомами в молекулі СН4. 

Укажіть формулу нітроген (V) оксиду. Нерозчинна у воді основа. 

Амфотерний оксид. Загальні властивості основ. Укажіть формулу гідроксиду, 

якщо відомо, що він нерозчинний у воді, утворює осад блакитного кольору, а 

при нагріванні – чорну речовину. Що характерне для реакції Cu(OH)2 + 2 HNO3 

→. Яка реакція характерна для CuO. Укажіть формулу солі. 

Серед рівнянь хімічних реакцій укажіть ту, в результаті якої можна 

одержати кислоту. На спалювання сірки витратилось 5,6 л кисню. Обчисліть 

кількість речовини сірки, що згоріла. Вкажіть назву солей нітратної кислоти. 

Вкажіть реакцію, продуктом якої є газ. Вкажіть назву речовини, яка належить 

до неелектролітів. Вкажіть формулу речовини, яка є сильним електролітом. 

Вкажіть формулу речовини, яка є слабким електролітом. Вкажіть формулу 

електроліту, який дисоціює ступінчасто. Які позитивно заряджені йони містять 

в розчині гідрогенхлориду (хлороводню)? Вкажіть елемент, атоми якого в 

сполуках мають лише позитивні значення ступенів окиснення. Вкажіть 

елемент, який виявляє найнижчий ступінь окиснення мінус три (-3). Вкажіть 

ступінь окиснення Хрому в речовині складу Na2СгО4. Вкажіть формулу 

речовини, в якій ступінь окиснення Феруму становить +3. Виберіть з речовин 

найсильніший окисник. Вкажіть значення ступеня окиснення атомів Оксигену у 

молекулі кисню. Вкажіть елемент, що виявляє у сполуках ступінь окиснення -2. 

Що таке окисник? У якій сполуці Сульфур має ступінь окиснення  + 6. Яка 

електронна формула атома Оксисену? 

Яка хімічна формула кальцій сульфату? Укажіть електронну формулу 

атома Сульфуру. Закінчити рівняння реакції, схема якої H2S + O2 → SO2 + H2O. 

Вкажіть суму всіх коефіцієнтів. Що утворюються при хімічній взаємодії КОН і 

SO2. Що є Сульфурусульфідом. Сульфур (VІ) оксид реагує з чим? Молекула 

азоту у вільному стані ….. . До складу яких органічних речовин входить 

Нітроген. Скільки електронів віддає атом Фосфору при зміні ступеня окиснення 

з мінус три до плюс п’ять? Які з газів легші від амоніаку. Який тип зв’язку в 

молекулі азоту. Яка електронна формула атома Нітрогену. 

 

 

«ІНФОРМАТИКА» 

 

Найменша одиниця інформації це. Для введення символьної інформації і 

управління роботою ПК призначена. Основний вузол ПК, всередині якого 

встановлені найважливіші компоненти. Кнопка Reset системного блоку 

призначена для. Кнопка Пуск викликає. Яка літера тексту видалиться при 

натисканні Delete. Програмні засоби, що призначені для перегляду www-
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сторінок. Яку панель інструментів у редакторі «Word» використовують для 

роботи з файлом? Клавіша Page Down призначена для. Клавіша Home 

призначена для.  

Основний технічний засіб під’єднання ПК до глобальної мережі. 

Програмний код, який може «приписувати» себе до інших програм, а також 

виконувати різні небажані дії на комп’ютері. Клавіша Page Up призначена для. 

Програмні засоби, що призначені для створення та обробки графічних 

зображень. Поштове адреса складається з  2 частин, розділених знаком. 

Операція, що дозволяє знайти непотрібні файли і видалити їх, для звільнення 

місця на жорсткому диску.  

Клавіша Num Lock призначена для. Як вирізати виділений текст з 

допомогою комбінації клавіш клавіатури? Яка літера тексту видалиться при 

натисканні Backspace. Програми для виявлення і лікування програм, заражених 

комп’ютерним вірусом. Пристрій управління маніпуляторного типу. Пристрій 

управління, що служить для введення алфавітно - цифрових даних. Назвіть тип 

файлу, що містить стиснені копії всіх включених в нього файлів і папок. Де 

можуть бути розташовані колонтитули? Як скопіювати виділений текст з 

допомогою комбінації клавіш клавіатури? Як вставити виділений текст з 

допомогою комбінації клавіш клавіатури? До пристроїв введення інформації в 

ПК відносять. Клавіатура комп'ютера безпосередньо підключається. Яка 

клавіша перемикає клавіатуру в режим великих літер? Комп'ютерний вірус це. 

Якою клавішею можна створити абзацний відступ? Пам’ять комп’ютера 

поділяється на. Серед усіх видів пам’яті найбільшу швидкодію має. 

Як відкрити головне меню Windows? Як активізувати об’єкт за 

допомогою ярлика? Копіювання файлів, папок, фрагментів документів у 

Windows виконують за допомогою комбінації клавіш. Як створити новий 

текстовий документ Word? Як відкрити документ в програмі Word? Як 

надрукувати текстовий документ в програмі Word? Для виділення слова 

необхідно. Скопіювати зображення на екрані можна клавішею.  Видалити слово 

з права від курсору у текстовому редакторі Word можна за допомогою 

комбінації клавіш … Перемістити курсор на сторінку вверх або вниз у 

текстовому редакторі Word можна за допомогою клавіш …Програма Setup 

BIOS необхідна для …, а тому міститься у …(замість «…» вибрати правильний 

варіант. Ярлик це –. 

 

«ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВОГО ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ» 

 

Сукупність операцій, які дають змогу виробляти, продавати га 

організовувати споживання кулінарної продукції. Харчовий продукт, кулінарно 

оброблений, але не доведений до кулінарної готовності, який використовується 

для подальшого виготовлення кулінарних виробів. Кондитерські вироби, що 

виготовляються у кондитерському цеху закладу ресторанного господарства. 

Спеціалізовані цехи ресторанного господарства. Механічні процеси при 
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виробництві кулінарної продукції. Гідромеханічні процеси при виробництві 

кулінарної продукції. Нанесення паніровки на поверхню напівфабрикатів. 

Маринування як спосіб кулінарної обробки. Обробка сірчистим 

ангідридом (сульфітація). Окислення жирів як біохімічний спосіб кулінарної 

обробки. Бродіння тіста.  Нарізання овочів на дрібні вузькі шматочки чи тонкі 

вузькі смужки. Часткове руйнування структури сполучної тканини для 

прискорення процесу теплової обробки. Основні способи теплової обробки. 

Варіння як технологічний процес. Тушкування  як спосіб кулінарної обробки. 

Короткочасне смаження продуктів для вилучення духмяних та барвних 

речовин. Короткочасний вплив на продукт кип'ятку або пари, або жиру. 

Обсмажування  як спосіб кулінарної обробки. Температурні режими при 

основному способі смаження.  Температурні режими при способі смаження у 

фритюрі. Співвідношення жиру і продукту при смаженні у фритюрі. 

Оптимальна температура при смаженні у жарильній шафі.  Оптимальна 

температура смаження на відкритому вогні. Зберігання заданої температури 

кулінарної продукції. 

 Дієтичне харчування. Види харчування, що використовується при 

шкідливих умовах праці. Натуропатичне харчування. Різниця бульйону із 

рибних відходів і м'ясо-кісткового. Вміст розчинних речовин під час варіння 

м'яса у бульйоні. 

Якість відварів бульйонів. Технологічне забезпечення якості бульйонів. 

Частини туши свинини, на які поділяється. Напівфабрикати із січеної маси 

яловичини. Додавання до яєць солі в значних концентраціях. Тривалість 

варіння яєць. Вміст жиру у кисломолочному жирному сирі.  Кислотність 

жирного сиру вищого ґатунку.  Нагрівання білка і жовтка яєць як 

концентрованих розчинів. Процеси, які відбуваються при варінні круп зливним 

способом. Від чого залежить накопичення водорозчинних речовин під час 

варіння круп і бобових? Які речовини поглинають найбільшу кількість вологи 

при замочуванні круп та бобових? 

Чим обумовлено замочування круп, бобових перед тепловою обробкою? 

Способи, які перешкоджають потемнінню очищеної картоплі. Фактори, що 

визначають форму нарізки овочів. Використання опарного способу 

виготовлення дріжджового тіста. Для чого роблять обминання тіста при 

бродінні. Чому дріжджове тісто при випіканні збільшується в об'ємі. Основний 

білок, що містить кисломолочний сир. Основа технологічного процесу 

виробництва кисломолочного сиру. Яєчний меланж як суміш білків і жовтків. 

Вміст білків в яйцях. Що забезпечує білок яєць альбумін. Для чого здійснюють 

відбивання м'ясних напівфабрикатів.  Втрати м'яса при варінні. Що впливає на 

процес тісто утворення. Як  оцінюють якість охолодженої продукції. 

 

 

«УСТАТКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ЗАКЛАДІВ» 

 

Для приведення у дію робочих органів виконавчого механізму 
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устаткування призначений ….. . У маркуванні універсальних приводів цифри 

після літер указують на .... Розділення сипких компонентів за величиною 

частинок називається ..... Основними робочими органами просіювачів є ..... . 

Яку кількість борошна завантажують у бункер просіювача МВПМ – 300. 

Оброблення коренебульбоплодів розчином лугу з подальшою очисткою 

механічним способом і нейтралізацією залишків лугу оцтовою або лимонною 

кислотами називається ….. очищення. Поверхневий покрив овочів здирається 

за допомогою шорстких робочих поверхонь шляхом їх відносного руху 

(проковзування) під час …..  очищення. Очистка бульб в парових агрегатах під 

дією гострої водяної пари за підвищеного тиску і температури впродовж 1 – 2 

хвилин та подальшому зниженні тиску до атмосферного називається ….. . 

Робочим органом картоплеочисної машини МОК-150 є ….. . Робочим органом 

пристрою для чищення риби від луски є ….. .  

Об’єм, в якому знаходиться продукт у момент теплової обробки 

називається ….. . Шар матеріалу з низькою теплопровідністю, що зменшує 

теплові втрати в навколишнє середовище називається ..... . Несуча конструкція, 

на якій закріплюються інші елементи апарата називається ..... . Спіраль у 

кераміці, відкрита спіраль, спіраль у бусинах чи кварцовій трубці, де повітря 

вільно контактує з поверхнею спіралі називається ..... . Теплову обробку 

харчових продуктів у рідкому середовищі (при повному або частковому 

зануренні) чи в парі забезпечує ..... . До варильного устаткування відносяться 

….. .  Харчоварильні котли, в яких процес варіння відбувається при значному 

надлишковому тискові у варильній посудині, називають … . Для зберігання, 

приготування, транспортування та роздавання продуктів призначаються ….. . 

Про кипіння вмісту харчоварильного електричного котла вказує ….. . 

Процес поділу продукту на частинки заданого розміру під дією 

механічних сил внаслідок деформації називається ..... . Робочим органом 

механізму МДПП-1 для подрібнення і розтирання горіхів та розтирання маку є 

..... . Робочим органом механізму для розмелювання кави МКК-120 є …. . 

Робочим органом роторної овочерізальної машини є ..... . Для тонкого 

подрібнення м’ясних продуктів до однорідної гомогенної системи 

використовують ..... . Робочим органом машини для нарізання гастрономічних 

продуктів МРГ-300А є ..... . Для подрібнення м’яса, риби та інших продуктів з 

метою отримання фаршу для січених напівфабрикатів використовуються …. . 

Перемішування, яке супроводжується інтенсивним насиченням суміші 

повітрям і розподілом найдрібніших бульбашок повітря по усьому об'єму 

продукту називається ..... . Сито просіювальних машин № 4 використовується 

для просіювання ..... . Машина тістоділильна А2-ХПО/5 призначена для поділу 

тіста із пшеничного борошна на заготовки масою …. . Жаровня обертова 

електрична ЖОЕ-720 безперервної дії призначена для випікання ….. . Під час 

увімкнення конфорки електричної плити її спочатку вмикають на ..... 

потужність. Під час варіння у паровому середовищі порівняно з варінням у воді 

продукт більшою мірою зберігає ..... . Робота кавоварок базується на ..... 
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смакових і ароматичних речовин із подрібнених зерен кави киплячою чи 

близькою до кипіння (але кип’яченою) водою. 

Для жаріння кулінарних виробів у великій кількості жиру призначені ..... .  

Основним недоліком сковорід з безпосереднім обігрівом є ..... . Основною 

перевагою сковорід з непрямим обігрівом є ..... . Варильний котел заповнюють 

продуктами так, щоб рівень рідини в ньому на ..... не доходив до верхнього 

вінця котла. Плитний посуд для зменшення розливання рідини та запобігання 

утворенню щілин на чавунній поверхні конфорки потрібно заповнювати на ..... 

його об’єму. Проміжок часу між двома послідовними моментами видачі 

машиною готової продукції. Для просіювання борошна вищого ґатунку у 

просіювачі МВПМ – 300 використовуються сита. Хімічний спосіб очищення 

передбачає оброблення коренебульбоплодів розчином ….. з подальшою 

очисткою механічним способом і нейтралізацією залишків розчину оцтовою 

або лимонною кислотами. Робочим органом картоплеочисної машини 

безперервної дії КНА – 600М є ….. . Машини для розкочування тіста  

призначені для формування крутого пшеничного тіста пластами чи стрічкою 

товщиною ….. . Товщина шару м’язги в одному пакеті під час пресування 

плодів та ягід гідравлічним пресом становить ….. . Посудомийну машину 

безперервної дії обслуговує ….. . 

Основними матеріалами для виготовлення деталей теплових апаратів є. 

Спосіб приготування кави, під час якого нагріта до кипіння вода багаторазово 

циркулює, проходячи через кавовий порошок називається ….. . Температура 

гріючого середовища жарових та пекарських шаф складає  ….. . Шафа 

пекарська електрична ШПЕ-2,04 містить ….. пекарні камери. Число у 

маркуванні пекарських шаф означає ….. . Трубчасті металеві генератори ІЧ 

випромінювання використовуються в діапазоні температур ….. . З 

використанням ІЧ випромінювання для термічного оброблення м’ясних 

кулінарних виробів вихід готової продукції збільшується на ….. . Приготування 

м’ясних страв в полях НВЧ здійснюється в ….. раз швидше, ніж оброблення 

традиційними способами. Льодяне охолодження забезпечує охолодження 

продуктів до температури не нижче ….. . Природнє охолодження забезпечує 

охолодження продуктів до температури ….. . Температура повітря в 

охолоджуваному об’ємі низькотемпературного холодильного устаткування 

становить ….. . Температура повітря в охолоджуваному об’ємі 

середньотемпературного холодильного устаткування становить ….. . 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 

(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 

наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 

інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує 

варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 

варіантів відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь 

і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бали.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 
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Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 

балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 

вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 

секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 

 

 

Голова фахової атестаційної  

екзаменаційної комісії для  

проведення вступних випробувань 
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