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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахових випробувань зі спеціальності 181 «Харчові технології» 

освітньо-професійної програми «Харчові технології та ресторанне 

господарство» (далі – Програма) є нормативним документом Луцького 

національного технічного університету, який розроблено професорсько-

викладацьким складом кафедри технологій і обладнання переробних 

виробництв факультету митної справи, матеріалів та технологій на основі 

освітньої програми підготовки бакалавра, спеціальності 181 «Харчові 

технології».  

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України.  

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітнього ступеня 

«бакалавр» – «Процеси і апарати харчових виробництв», «Автоматизація 

виробничих процесів», «Технологія хліба і борошняних кондитерських 

виробів», «Технологія консервування плодів та овочів», «Технологія 

бродильних виробництв», «Технологія молока та молочних продуктів», 

«Технологія цукрового виробництва», «Технологія жирів і жирозамінників». 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за освітнім ступенем 

магістр за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньо-професійної 

програми «Харчові технології та ресторанне господарство». 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітнього ступеня «бакалавр» і 

відбору  абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітнього ступеня магістр 

за спеціальністю 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми 

«Харчові технології та ресторанне господарство». 
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ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен  

 знати: 

- основи теорії процесів; 

- основи методики розрахунку апаратів харчових виробництв; 

- основні принципи конструювання апаратів; 

- основні закони управління автоматизованою системою; 

- наукові властивості сировини у приготуванні борошняних 

кондитерських виробів; 

- наукові основи тістоутворення, технологію дріжджового та 

бездріжджового тіста;  

- новітні технології оздоблювальних напівфабрикатів;  

- нетрадиційні види тіста та шляхи поліпшення якості та харчової 

цінності борошняних кондитерських виробів; 

- властивості плодів та овочів, як об’єктів консервування; 

- види тари, що застосовується для консервування плодово-ягідної та 

овочевої продукції; 

- принципи та методи консервування плодів та овочів; 

- технологію підготовки плодів та овочів до консервування; 

- технологію виготовлення плодово-ягідних та овочевих соків; 

- технологію виготовлення маринованої плодоовочевої продукції; 

- технологію квашення плодів та овочів; 

- технологію виробництва фруктових консервів; 

- технології виробництва сушених плодів та овочів; 

- властивості сировини, що використовується у бродильних 

виробництвах;  

- технологію виробництва солоду;  

- технологію виробництва ферментних препаратів;  

- технологію виробництва етилового спирту;  

- технологію виробництва пива;  

- технологію виробництва хлібопекарних дріжджів;  

- технологію виробництва харчових органічних кислот;  

- технологію виробництва лікеро-горілчаних виробів;  

- технологію виробництва слабоалкогольних та безалкогольних 

напоїв; 

- шляхи поліпшення якості  виробів бродильних виробництв; 

- сучасний рівень і тенденції розвитку молочної промисловості з 

врахуванням останніх досягнень в галузі розробки технологічного обладнання;  

- особливості технології цукрового виробництва; 

- властивості олійного насіння, що використовується для виробництва 

рослинних олій; 

- види жирів та їх властивості; 

- технологічні схеми переробки олійного насіння; 
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- технологічні операції з підготовки олійного насіння до вилучення 

олії; 

- технологію добування рослинної олії пресуванням; 

- технологію добування рослинної олії екстрагуванням; 

- технологію виробництва тваринних топлених жирів; 

- технологію виробництва вершкового масла; 

- фізичні методи рафінації жирів; 

- хімічні методи рафінації жирів; 

- особливості виготовлення спредів; 

- технологію виробництва маргарину; 

- технологію виробництва майонезу. 

уміти: 

- застосовувати загальні фізичні, хімічні і фізико-хімічні закони до 

технологічних процесів харчових виробництв; 

- розробити схему машини та апарату; 

- визначити оптимальні розміри машини та апарату; 

- оцінити основні техніко-економічні характеристики обладнання; 

- описати математично той чи інший процес, який автоматизується; 

- аналізувати та створювати нові сучасні технології з виробництва 

хліба і борошняних кондитерських виробів, які конкурентоспроможні на ринку 

готової продукції; 

- оцінювати якість сировини відповідно до вимог нормативних 

документів; 

- вибирати найбільш ефективні технології виробництва 

консервованої плодоовочевої продукції в конкретних умовах виробництва; 

- дотримуватися технологічних режимів виробництва продукції 

відповідно до вимог нормативно-технічної документації; 

- проводити оцінку якості отриманої консервованої продукції 

відповідно до вимог нормативних документів; 

- брати участь у впровадженні у виробництво сучасної техніки та 

технології, нових форми організації виробництва продукції в умовах ринку; 

- брати участь у розробці рекомендацій щодо попередження та 

усунення вад і браку продукції 

- оцінювати якість сировини та готових продуктів відповідно до 

вимог нормативних документів;  

- обґрунтовувати конкурентоздатний асортимент продукції для 

конкретних умов виробництва;  

- вибирати найбільш ефективні технології в конкретних умовах 

виробництва;  

- дотримуватися технологічних режимів виробництва продукції 

відповідно до вимог нормативно-технічної документації;  

- розраховувати процес переробки сировини із виготовленням 

конкретного продукту;  

- брати участь у впровадженні у виробництво сучасної техніки та 
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технології, нових форм організації виробництва продукції в умовах ринку;  

- брати участь у розробці рекомендацій щодо попередження та 

усунення вад і браку продукції. 

- володіти знаннями про технологію переробки молока, призначення, 

будову та принципи роботи технологічного обладнання; 

- нормувати якість цукру, проводити оцінку до відповідно 

затверджених стандартів, користуватися методиками визначення якості 

продуктів, включаючи фізичні, хімічні, фізико-хімічні та технологічні методи; 

- оцінювати якість сировини відповідно до вимог нормативних 

документів; 

- вибирати найбільш ефективні технології виробництва жирів у 

конкретних умовах виробництва; 

- дотримуватися технологічних режимів виробництва продукції 

відповідно до вимог нормативно-технічної документації; 

- проводити оцінку якості отриманих жирів відповідно до вимог 

нормативних документів; 

- брати участь у впровадженні у виробництво сучасної техніки та 

технології, нових форми організації виробництва продукції в умовах ринку; 

- брати участь у розробці рекомендацій щодо попередження та 

усунення вад і браку продукції. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання 

за освітньою програмою магістра зі спеціальності 181 «Харчові технології» 

освітньо-професійної програми «Харчові технології та ресторанне 

господарство» містить основні питання з наступних дисциплін: 
 

«ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ» 

 

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… Метод 

вивчення існуючого чи створюваного об’єкта, при якому замість об’єкта-

оригіналу вивчається інший об’єкт, що заміняє оригінал, а результати 

поширюються на  оригінал. Процес руйнування матеріалу під дією згинальних 

сил. Процес поділу твердих тіл на частинки меншого розміру під дією 

механічних сил називається … Машини, які використовуються для віджимання 

рідини, називаються … Ущільнення сипкого матеріалу шляхом його 

пресування в замкнутому просторі під дією зовнішнього тиску. Процес надання 

пластичним тілам визначеної геометричної форми. Для механічного 

перемішування рідких продуктів застосовують мішалки …  

Підвищення температури матеріалів, що переробляються, шляхом 
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підводу до них тепла. Теплообмінники, в яких пучок трубок розміщують в 

циліндричній камері, називають … Процес згущення розчинів при кипінні. 

Необхідною умовою процесу перегонки є … Вологість, при якій припиняється 

перехід вологи з матеріалу в повітря і з повітря в матеріал 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 розчинника?  Як називається процес виділення твердої фази з 

розчину або розплаву? Молекулярне перенесення теплоти в суцільному 

середовищі, обумовлене наявністю градієнта температури. Точки, які 

відповідають геометричній подібності, це … Подібні між собою явища мають 

чисельно рівні критерії подібності – це формулювання …  

Процес розділення сипкої суміші на окремі фракції. Розділення за 

розмірами частинок здійснюють. Система, яка складається з рідини і 

розподілених в ній крапель іншої рідини. Процес розділення суспензій, при 

якому тверді частинки проникають в пори фільтрувальної перегородки і 

затримуються там, не утворюючи осаду. Для очистки газу від зважених у ньому 

твердих або рідких частинок застосовують … Обкочування є одним з методів. 

Пара, яка утворюється при випарюванні киплячого розчину. Процес 

поглинання речовини всім об’ємом рідкого поглинача. Сушіння шляхом 

безпосереднього дотикання матеріалу, який висушується з сушильним агентом.  

Добування зі складної за складом рідкої речовини одного або декількох 

компонентів за допомогою селективного розчинника. В центрифугах 

розділення неоднорідних сумішей здійснюється під дією … Як називаються 

процеси, суть яких полягає у перенесенні речовини з однієї фази в іншу? 

Основним фактором, який визначає інтенсивність випарювання і 

продуктивність випарного апарата є … Процес взаємного переміщення 

частинок однієї речовини в іншій з метою їх рівномірного розподілу за всім 

об’ємом – це … Для грубого розділення рідких сумішей за різною леткістю 

компонентів використовується. Площа поверхні теплообміну у теплообмінних 

апаратах залежить від. Апарати, в яких перегінні куби замінені тарілками, 

розміщеними одна над одною по вертикалі, називаються.  Режим руху рідини 

характеризує … Роботою, яка затрачається на створення нових поверхонь при 

подрібненні, можна знехтувати при.  

Система, яка складається з газу і дисперсної фази з частинок рідини 

розміром  0,3-3 мкм. Для перемішування середовищ, які виділяють осад, 

доцільніше використовувати. Процес, при якому через розташований на 

решітці шар зернистого матеріалу з певною швидкістю продувається потік 

повітря або рідини і матеріал переходить у завислий стан. Тверде тіло, на 

поверхні якого концентрується речовина, що поглинається. Здатність речовини 

розчиняти лише той компонент, який потрібно добути. Пневматичне 

перемішування застосовується для утворення суміші. Тарілчасті сепаратори 

призначені для розділення. Як називається фільтраційний чан, для 
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інтенсифікації роботи якого збільшення різниці тисків по обидва боки 

фільтрувальної перегородки досягнуто шляхом створення вакууму в 

прийомнику фільтрату? Які сушарки застосовують для сушіння сипких 

продуктів?  Відношення кількості частини дистиляту, яка повертається на 

верхню тарілку  колони, до кількості дистиляту, що відбирається. Різниця між 

температурою кипіння розчину і температурою кипіння чистого розчинника 

при однаковому тиску. До якого типу абсорберів відносяться тарілчаті 

абсорбери? Процес утворення твердої фази у вигляді кристалів з розчинів, 

розплавів, газів чи пари. На тривалість утворення зародків кристалів 

критичного розміру (центрів кристалізації) найбільший вплив має … Для 

кристалізації солей, із розчинністю, що істотно знижується, при зниженні 

температури застосовуються кристалізатори. Для періодичного нагрівання чи 

охолодження використовують теплообмінники. Часткова конденсація сумішей 

різних парів і газів з метою збагачення їх низькокиплячими компонентами. 
 

«АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ» 

 

Яке  походження  має  термін  „ автоматика”? У якій  древній  країні 

вперше були застосовані поплавкові регулятори рівня для підвищення 

точності водяних годинників? Технологічний процес характеризується … У  

скільки  разів  комплексна  автоматизація  може  зменшити  затрати  праці  на  

потокових  лініях  харчових  виробництв? Як  може  зменшитись  собівартість  

робіт  при  запровадженні  комплексної  автоматизації  на  потокових  лініях? 

За  допомогою  яких  елементів  систем  автоматики  вимірюють значення  

величини,  яка  регулюється? Які  елементи  систем  автоматики  підтримують  

значення  того чи  іншого  сигналу  на  певному  рівні? Які  пристрої  

призначені   для  забезпечення   сумісної  роботи  засобів  регулювання? Які  

елементи  при  надходженні  на  вхід  сигналу   формують  на  виході  зміну  

сигналу  за  відповідними  законами?  До  якої  класифікації  належать  

регулятори  тиску? Який  із  регуляторів  відноситься  до  класифікації  за  

видом  енергії,  що  використовується?  Який  із регуляторів  не  відноситься  

до  класифікації  за  конструктивними  ознаками? Скільки  основних  

принципів  застосовують  для  управління системою? Операція розділення 

продукції за розмірами, масою.  

У  вигляді   яких  фігур  на  структурних  схемах  показують  елементи  

систем  автоматики? Який  із  показників  не  є  показником  якості  

регулювання? Який  із  критеріїв   не  застосовується  в  ТАУ? Скільки   

основних  методів  математичного  опису  систем та  елементів  

використовується  при  математичному  моделюванні? Який метод 

перетворень використовується при переході до операторної форми запису?   

Які  давачі  найбільш  поширені? Операція автоматичного  припинення  

процесу.  

Що  визначається   за  допомогою  критерія  Михайлова? Який  з  

критеріїв стійкості  передбачає визначення індексу нестійкості? Як  у  ТАУ  
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позначають  оператор  диференціювання? Як  у  ТАУ  позначають  

передавальну  функцію? Які  пристрої  вимірюють  значення  величин,  що  

характеризують   технологічні  процеси? Які  пристрої  використовують  для  

приведення  в  дію  елементів  систем   автоматики  і  підсилюють  потужність  

сигналу? Які  давачі  використовуються  для  вимірювання  кутової швидкості? 

У  вигляді  якої  геометричної  фігури  на  структурних  схемах  зображують  

пристрій   сумування  сигналів? Що  таке  статична  характеристика? 

 

«ТЕХНОЛОГІЯ ХЛІБА І БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ» 

 

Із пшеничного борошна вищого і першого сорту у вигляді батонів, 

плетінок, калачів, булочок масою 500 г і менше до рецептури яких входить 

цукор і жир в сумі менше 14 % до маси борошна виготовляють … . Із 

пшеничного борошна вищого, рідше першого сорту у вигляді різної форми 

булочок, фігурок тощо до рецептури яких входить цукор і жир в сумі 14 % і 

більше до маси борошна, а також інші види сировини: яйця, повидло, ванілін, 

родзинки виготовляють … . Який вміст сирої клейковини повинно мати 

борошно пшеничне вищого сорту? Який вміст сирої клейковини повинно мати 

борошно пшеничне другого сорту? Яка повинна бути нормальна вологість 

борошна? Який вміст крохмалю в пшеничному борошні? Вологість свіжих 

пресованих дріжджів становить. Гарантований термін зберігання печива 

цукрового і затяжного. Вологість сухих дріжджів становить … Гарантований 

термін зберігання пресованих дріжджів при температурі від 0 до 4С з 

відносною вологістю повітря не вище 75 % становить …  

Пшеничний крохмаль клейстеризується при температурі. При порційному 

способі замішування тіста густі опари готують вологістю. При безперервному 

способі замішування тіста густі опари готують вологістю. Тривалість бродіння 

густої опари. Приготування тіста на великих густих опарах передбачає вміст в 

опарі …… всього борошна. Оптимальна температура дозрівання рідких опар. 

Зважаючи на нерівномірність упікання хліба за довжиною колиски або 

шириною черені печі, різне усихання його при зберіганні на вагонетках, 

тістоділильна машина має забезпечити точність поділу з відхиленням від 

заданої маси не більше … До рецептури хлібобулочних виробів сіль входить у 

кількості. Тісто для затяжного печива готують вологістю.  

Тривалість випікання цукрового і затяжного печива та крекерів. Під час 

випікання у тістових заготовках протікають. Більшість білків борошна 

денатурує при температурі. Головним показником сили борошна є. 

Бездріжджові пшеничні закваски у хлібопеченні застосовують. Прискорення 

дозрівання тіста, виготовленого на рідких опарах, досягають… Клейстеризація 

крохмалю в умовах, коли води обмаль, сприяє. Округлення шматків тіста 

відбувається. У першій зоні пекарної камери з температурою 100…140С і 

відносною вологістю 70…85 % випікання триває. У третій зоні пекарної камери 

випікання хліба відбувається при температурі. Якість випеченого хліба 

виконують за такими показниками: 
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«ТЕХНОЛОГІЯ КОНСЕРВУВАННЯ ПЛОДІВ ТА ОВОЧІВ» 

 

До зерняткових плодів відносять … До кісточкових плодів відносять 

… До ягід відносять … Соки виробляють із плодів. До натуральних 

овочевих консервів відносять. Кислота, яка не міститься в дозрілих плодах 

фруктів. Будь-яку кількість плодів одного виду (сорту), доставлених на 

переробне підприємство з одного господарства протягом одного робочого 

дня однією чи декількома транспортними одиницями і оформлені одним 

документом про якість. Для оцінювання якості партії плодів під час здачі – 

приймання відбирають.  Освітлення соку. Купажування соків. Залежно від 

способів приготування та складу готують соки. Залежно від величини рН 

високо кислотними плодами та овочами є …  

Процес відділення від плодоовочевої сировини шкірочки, 

чашолистиків, плодоніжок, насіннєвих камер тощо. Основним процесом під 

час виготовлення томатної пасти, згущених соків, повидла і джемів є.  

Процес розділення плодоовочевої сировини за ступенем зрілості, кольором, 

наявністю плям, опіків, якістю, тощо. Стадія стиглості, коли збирають 

плоди для тривалого зберігання. Технологія приготування варення без 

стерилізації ґрунтується на науковому принципі. Сублімаційне сушіння 

фруктів. Для розм'якшування плодів і руйнування окисних ферментів, (що 

запобігає потемнінню маринадів) використовують.  

Первинний етап обробки плодів під час консервування.  Методи 

консервування плодів і овочів. Багаторазове варіння варення проводиться 

для.  До забарвлюючих плоди речовин відносять. Процес видалення з соку 

повітря та інших газів. Вміст сухих речовин у плодах і ягодах становить. 

Повидло отримують у результаті. Температура кипіння готового варення. 

До складу маринадної заливки під час виробництва овочевих консервів 

входять. Головні параметри, що характеризують процес стерилізації. 

Технологічно обґрунтована температура зберігання швидкозамороженої 

продукції. Фактори, що викликають всихання плодів. Технологічні прийом, 

який не використовують перед сушінням плодів. Необхідна технохімічна 

вимога до якості сировини для виробництва фруктових джемів під час 

утворення желеподібної консистенції. Оптимальна відносна вологість 

повітря в холодильній камері під час зберігання плодів. Клітинним соком 

називається. До фізичних методів консервування належать. Основним 

драглеутворювачем під час виробництва повидла і джемів є … Оптимальна 

температура швидкого заморожування плодів. Які осмотичні речовини для 

консервування харчових продуктів застосовують. Процес, за якого 

відбирають гнилі, побиті плоди, овочі і сторонні домішки, називається. 

Технологічна операція бланшування плодів та овочів. Мета використання 

процесу розварювання плодоовочевої сировини. Консервування 

плодоовочевої сировини за принципом біозу. Консервування плодоовочевої 

сировини за принципом абіозу. Визначення поняття «психроанабіоз 

плодоовочевої сировини».  
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Зберігання сушених фруктів здійснюють за принципом. Вміст 

вуглеводів у плодах і овочах (відносно сухих речовин) становить. Метод 

стабілізації забарвлення плодів перед швидким заморожуванням. У 

технічно стерильних консервах допускається наявність. Модифіковані 

газові середовища, які використовуються для зберігання плодів, 

створюються в результаті. Масова частка сухих речовин у згущених соках 

становить. Під час стерилізації жири. За гарячого фасування соку, його 

нагрівають до. Температура обробки овочевого маринаду в автоклаві 

складає. Після закупорювання мочені фрукти та ягоди відправляються на. 

Як впливає підвищення температури зберігання на плодоовочеву сировину. 

Заморожування (кріоанабіоз) плодоовочевої сировини за температури мінус 

18… мінус 20 °С є оптимальним оскільки. Під час виробництва варення, 

джему, повидла, для підвищення осмотичного тиску в середовищі, 

концентрація цукру повинна бути не меншою ніж. Під час соління 

плодоовочевої продукції, для підвищення осмотичного тиску в середовищі, 

концентрація солі повинна бути не меншою ніж. Для запобігання 

оцукренню варення застосовують. 

 

«ТЕХНОЛОГІЯ БРОДИЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ» 

 

Одиниці вимірювання об’ємів продукції у вітчизняному виноробстві. 

Після головного бродіння пиво направляють на. Отримання спирту із браги 

досягається шляхом. Шампанізація вина. Солод. Види сировини, що 

використовується для виробництва спирту. Міцність спирту-ректифікату. Затор 

одержують під час виробництва. Основна сировина для виробництва пива. 

Меляса. Закінчення оцукрення при пивоварінні визначають. Основним 

показником якості хлібопекарських дріжджів є … Безалкогольні напої за 

ступенем насичення вуглекислотою можуть бути. Внаслідок дроблення солоду 

утворюються. Які дріжджі можна використовувати, якщо хлібозавод 

розташований поблизу дріжджового заводу. Виноградні вина залежно від 

вмісту цукру класифікують.  

Карбонізація пива. Ферменти, що виробляються мікроорганізмами і діють 

поза їх клітинами. Оптичний прилад, за допомогою якого на підставі 

результатів вимірювання коефіцієнта заломлення світла визначається вміст 

сухих розчинних речовин. Залежно від щільності початкового сусла 

розрізняють сорти пива. За якої вологості у зародку починаються активні 

життєві процеси під час виготовлення солоду. Максимальна температура 

сушіння світлого солоду не повинна перевищувати. У результаті головного 

бродіння пивне сусло перетворюється на. Технологічна вимога до пивоварного 

ячменю. Максимальна температура сушіння темного солоду не повинна 

перевищувати. Ферменти, що виробляються мікроорганізмами і залишаються в 

них. Вологість готових пресованих хлібопекарських дріжджів. Різновиди 

дріжджів, які відносяться до того чи іншого виду і розрізняються між собою 

деякими ознаками. У процесі перегонки бражки під час виробництва етилового 
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спирту отримують вторинний продукт, який називається … До 

слабоалкогольних плодово-ягідних напоїв відноситься. 

 

 

«ТЕХНОЛОГІЯ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ» 

 

Масова частка сухих речовин в молоці складає, %. До первинної обробки 

молока належить. Сепарування молока. Мета пастеризації вершків. . 

Нормалізація молока. Під час  виробництва кисломолочних продуктів 

зброджується. Під час  пастеризації молока найменш змінюється. Під час 

виробництва сирів основними бактеріями є. Солі-плавителі впливають на такі 

показники плавлених сирів. У разі охолодження молока мікрофлора. Висока 

температура пастеризації молока викликає. Молоко є. Під дією ферменту 

згортається і утворює  згусток. До фізичних властивостей молока не 

відноситься. Пастеризацію з температурою 63-650С  та  витримкою 20-30 

хвилин  відносять до. Гомогенізація. Вершки. Виробництво кисломолочних 

продуктів здійснюється способом. Фризерування. Вторинна молочна сировина.  

Способи отримання вершкового масла. Питне молоко класифікують за. 

Технологічні операції під час виробництва пастеризованих вершків. Добра 

засвоюваність масла зумовлена. Фізичне визрівання вершків проводять з 

метою. Оптимальний ступінь заповнення масловиготовлювача має бути. Метою 

механічної обробки масляного пласта є. Проведення гомогенізації і фізичного 

визрівання суміші найбільший вплив здійснює на. Сухе молоко кращої 

розчинності отримують методом. Плавлені сири відносяться до сирів. 

 

«ТЕХНОЛОГІЯ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА» 

 

Урожайність цукрових буряків в Україні. Вміст сухих речовин у 

коренеплоді цукрового буряка. Вміст цукрози у коренеплоді цукрового буряка. 

Свіжий буряковий сік має рН. Добре ріжеться цукровий буряк. 

Співвідношення м'якуша та соку буряків не залежить від. Найменший  вміст 

цукрози. Найбільший  вміст цукрози.  До нецукрів  не відносять. Сприяють 

сильному піненню  бурякового соку. Підвищують розчинність цукрози. 

Оптимальними при зберіганні буряків вважають температуру. Оптимальною 

при зберіганні буряків вважають відносну вологість повітря в кагатах. 

Оптимальним при зберіганні буряків вважають вміст кисню. Оптимальним 

при зберіганні буряків вважають вміст діоксиду вуглеводу.  Дефекація – 

обробка дифузійного соку. Сатурація – обробка дифузійного соку.   

Cульфітація – обробка дифузійного соку. Вологість віджатого жому має 

складати.  

Першу сатурацію проводять за температури. Першу сатурацію поводять 

протягом. Другу сатурацію ведуть протягом 10 хвилин при температурі 

кипіння соку. Другу сатурацію поводять протягом. Відфільтрований та 

очищений сік, що надходить на випаровування, повинен, мати  вміст сухих 
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речовин в межах. Сироп, який надходить на кристалізацію, повинен мати 

приблизно цукру. Сироп, який надходить на кристалізацію, повинен мати 

приблизно сухих речовини. Сироп, який надходить на кристалізацію, повинен 

мати приблизно  нецукрів. Сироп, який надходить на кристалізацію, повинен 

мати приблизно  лужність. Сироп, який надходить на кристалізацію, повинен 

мати приблизно  кольоровість. Сироп, який надходить на кристалізацію, 

повинен мати приблизно  доброякісність.  

 

«ТЕХНОЛОГІЯ ЖИРІВ І ЖИРОЗАМІННИКІВ» 

 

На скільки груп поділяють рослинні олії за здатністю утворювати плівки 

при висиханні. Тригліцериди, які видобувають з рослин. Для відділення від 

олійного насіння домішок, що відрізняються розміром застосовують. 

Феродомішки вилучають з олійного насіння з допомогою. При екстрагуванні 

рослинної сировини отримують олію і знежирений залишок. Осадження 

зважених частинок і відділення вологи кухонною сіллю в процесі відстоювання 

жиру, яка розчиняючись у воді, збільшує щільність водяної фази, називається. 

Які харчові добавки запобігають окислювальним процесам за жировою фазою. 

Процес очищення жирів і олій від супутніх домішок. В результаті подрібнення 

насіння або ядер насіння утворюється. Руйнування оболонок насіння олійних 

культур.  

Апарат для отримання маргаринової продукції, який забезпечує 

емульгування, охолодження і механічну обробку емульсії. Процес вилучення з 

жирів барвників шляхом їх обробки сорбентами. Преси, призначені для 

попереднього вилучення олії. Яке «число» олій  визначає їх здатність до 

висихання (плівкоутворення). Яке «число» відображає вміст в жирах вільних 

жирних кислот. Фосфоліпіди в рослинних оліях з колоїдних розчинів при 

поглинанні води утворюють. Вилучення олії із рослинної сировини за 

допомогою органічних неполярних розчинників. В якості емульгаторів при 

виробництві майонезу найчастіше використовують. Маргарин, призначений для 

виготовлення харчових продуктів, закусок, хлібобулочних та борошняних 

кондитерських виробів. З якою метою рафінують жири і олії. Які жирні 

кислоти, що входять до складу жирів  визначають їх фізіологічне значення. 

Процес каталітичного приєднання водню до складних ефірів гліцерину і 

ненасичених жирних кислот. Присутній в олії лецитин при окисленні. За 

допомогою якої технологічної операції з олій вилучають фосфоліпіди. За 

допомогою якої технологічної операції з олій вилучають воски. Розподіл жирів 

на групи за температурою застигання. Процес гідрування жирів. Присутність в 

жирах жирних кислот з короткими вуглеводними ланцюгами або ненасичених 

жирних кислот. Спосіб переробки жирової тканини, при якому вона в процесі 

термічної обробки перебуває у безпосередньому контакті з гарячою водою або 

гострою парою. Найважливіші якісні показники маргарину – консистенцію, 

пластичність і температуру плавлення  визначає процес. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Тестові завдання для вступу на спеціальність 181 «Харчові технології» 

освітньо-професійної програми «Харчові технології та ресторанне 

господарство» освітнього ступеня магістр поділено на три рівні складності. 

Завдання першого рівня вимагають від абітурієнта елементарних знань з курсів. 

Відповідаючи на завдання другого рівня, абітурієнт повинен показати вміння 

застосовувати знання у стандартних ситуаціях. Завдання третього рівня - це, як 

правило, завдання підвищеної складності. 

Розв'язуючи тестові завдання, абітурієнт повинен показати не тільки 

глибокі знання, а й бути максимально зібраним, тому що всі відповіді 

подаються числами, які потрібно вибрати із запропонованих п'яти. 

Екзаменаційний листок містить 30 завдань: 

– 10 завдань першого рівня оцінюють по 2 бали (максимальна сума балів - 20), 

– 10 завдань другого рівня оцінюють по 3 бали (максимальна сума балів-30),  

– 10 завдань третього рівня оцінюють по 5 балів (максимальна сума балів - 50). 

Отже, максимальна сума балів тестування по варіанту завдань за умови 

правильних відповідей становить 100 балів. 

 

 

 

Голова фахової атестаційної 

екзаменаційної комісії для  

проведення вступних випробувань                                             С. Голячук 


