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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахових вступних випробувань за спеціальністю 181 «Харчові 

технології» є нормативним документом і розроблена кафедрою харчових технологій 

та готельно-ресторанної справи Таврійського державного агротехнологічного 

університету. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові за технологією оцінювання 

знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття другого рівня вищої 

освіти за освітньо-професійною програмою «Харчові технології» зі спеціальності 

181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології». 

Фахове вступне випробування для абітурієнтів, що підвищують освітній 

рівень включає основні курси, які входять в підготовку бакалавра за спеціальністю 

181 «Харчові технології» галузі знань 18 «Виробництво та технології». 

Мета вступного фахового випробування – з’ясування рівня знань та вмінь, 

необхідних абітурієнтам для опанування ними освітньо-професійної програми 

магістра відповідної спеціальності. 

Завданням вступного іспиту є: оцінка теоретичної підготовки абітурієнтів з 

дисциплін фундаментального циклу та професійно-орієнтованої фахової підготовки 

бакалавра; виявлення рівня та глибини практичних умінь та навичок; визначення 

здатності до застосування набутих знань, умінь і навичок під час розв’язання 

практичних ситуацій. 

 

Програмою передбачено проведення вступного фахового випробування у 

формі тестування. 

 

Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної 

записки, змісту фахових випробувань вступних випробувань в розрізі навчальних 

дисциплін та критеріїв оцінювання. 



 

ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

В РОЗРІЗІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

І. Теоретичні основи харчових виробництв [1, 5, 7, 8, 9, 11] 

Основні технологічні, наукові та техніко-економічні терміни і поняття. 

Дисперсний стан речовини. Дисперсні системи. Емульсії, їх властивості і 

характеристика. Піни, їх властивості і характеристика. Порошки, суспензії, аерозолі, 

їх властивості і характеристика. Розчини високомолекулярних сполук і їх 

властивості. Драглі, їх характеристика і властивості. 

Подрібнення сировини. Гомогенізація сировини. Сортування сировини. 

Обробка харчових продуктів тиском (пресування). Перемішування сировини. 

Розподіл неоднорідних систем. Осадження (відстоювання). 

Призначення і цілі теплової обробки. Класифікація способів теплової обробки. 

Основні способи теплової обробки. Допоміжні способи теплової обробки. 

Чинники, що впливають на швидкість хімічних реакцій. Суть окремих 

хімічних процесів і їх роль у харчовій промисловості. Гідроліз. 

Меланоїдиноутворення. Сульфітація. Окислення. 

Чинники, що впливають на швидкість біохімічних процесів. Ферментні 

препарати. Роль ферментів при виробництві і зберіганні харчових продуктів. 

Властивості окремих ферментів. 

Реологія у виробництві харчових продуктів. Харчові продукти як реологічні 

тіла. Реологічні властивості складних дисперсних систем. 

 

ІІ. Теоретичні основи консервування [3, 4, 5, 6, 7, 8, 12] 

Виникнення і розвиток консервування продуктів. Роль консервної 

промисловості у забезпеченні населення продуктами харчування. Стан і 

перспективи розвитку консервної промисловості в Україні. Стандартизація 

термінології в області переробки плодів і овочів. 



Харчова цінність плодів і овочів. Азотисті речовини. Вуглеводи. Органічні 

кислоти. Глікозиди та алкалоїди. Дубильні речовини. Ефірні масла. Воски та жири. 

Пігменти. Вітаміни. Мінеральні речовини. Структурні елементи рослинної клітини. 

Склад і функції клітинної оболонки. Жива клітина як осмотична система. Біологічні 

особливості сировини і побудова технологічних процесів. 

Класифікація методів консервування. Збереження сировини за принципом 

біозу. Консервування осмотично діяльними речовинами. Сушка. Маринування, 

квашення, спиртування і спиртове бродіння. Зберігання в зміненої газовому 

середовищі. Заморожування. Процеси, що впливають на якість заморожених 

продуктів при зберіганні. Розморожування харчових продуктів. Загальна 

характеристика методу збереження харчових продуктів за допомогою антисептиків. 

Збереження сірчистим ангідридом. Консервування бензойної кислотою і її солями. 

Консервування сорбінової кислотою і її солями. Інші антисептики, застосовувані для 

збереження харчових продуктів. Використання антибіотиків. Консервування 

нагріванням. Консервування за допомогою ультрафіолетового та іонізуючого 

випромінювання, озонування, обробка ультразвуком. 

Термічні способи пригнічення діяльності мікроорганізмів. Промислово-

стерильні консерви. Залишкова мікрофлора. Термостійкість мікроорганізмів. Вибір 

температури стерилізації. 

 

ІІІ. Технологія зберігання плодів та овочів [2, 3, 4, 6] 

Поняття про технологічний процес зберігання плодів та овочів. Взаємозв'язки 

між об'єктом, що зберігається, і навколишнім середовищем. Процеси, що 

відбуваються при зберіганні (фізичні, хімічні, біохімічні і мікробіологічні), а також 

втрати в масі сировини, що викликаються цими процесами. Основні режими і 

способи зберігання. Методи контролю якості рослинної продукції при зберіганні. 

Технологія формування товарних партій різних видів плодів та овочів та підготовки 

їх до сертифікації. 

Способи обробки плодів та овочів, що дозволяють подовжити терміни їх 

зберігання в свіжому вигляді, а також способи обробки, які дозволяють отримати 



якісно нові продукти, які можуть зберігатися тривалий час. Методика вибору 

раціонального способу і розробки оптимального прогресивного технологічного 

процесу зберігання рослинної продукції. 

Поняття про технологічний процес первинної переробки плодів та овочів. 

Методи контролю якості плодів та овочів при первинній переробці. 

 

IV. Технологія консервування плодів та овочів [3, 4, 6, 10, 12] 

Класифікація консервів. Підготовчі технологічні операції. Попередня теплова 

обробка. Види тари та її підготовка до консервування. Заключні етапи 

консервування. Поняття про стерилізацію. Вимоги до якості сировини. Технологія 

виробництва натуральних консервів. Регулювання процесів та змін у сировині під 

час її переробки. 

Технологія виробництва різних видів закусочних консервів, обідніх страв та 

напівфабрикатів. Режими бланшування й обсмажування. Загальна технологія 

виготовлення томатної пасти та томатного пюре. Особливості виробництва 

томатних соусів. Особливості асептичного консервування. 

Технологія виготовлення продукції з плодово-ягідної сировини. Загальні 

процеси виробництва соків. Особливості технології соків з м’якоттю, нектарів, 

напоїв, відновлених і газованих соків. Технологія отримання концентрованих соків, 

вплив способу концентрування на якість продукції. Консерви для дієтичного 

харчування, призначення і асортимент цієї групи. 
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КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ 

ФАХОВИГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Варіант фахового вступного випробування складається з тестової та 

репродуктивної (не тестової) частин. 

Тестова частина включає 50 завдань, кожне з яких містить варіанти відповідей, 

з яких тільки один правильний. Правильна відповідь на тестове завдання (1 – 50) 

оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за 

тестову частину становить 50 балів. 

Репродуктивна частина (завдання 51 – 54) складається з чотирьох задач 

(завдань) відповіді на які необхідно надати у розгорнутому вигляді, проявивши 

компетентність, здобуту за попереднім освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним 

рівнем). Залежно від наповненості змісту відповіді та ступеня розкриття питання 

(вирішення завдання), репродуктивна частина фахового випробування оцінюються 

за такими критеріями: 

 завдання (51 – 52) оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів. 

 завдання (53 – 54) оцінюється за шкалою від 0 до 15 балів. 

 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за завдання 

репродуктивної частини фахового випробування складає 50 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за надання 

відповідей за тестову та репродуктивну частини фахового випробування складає 100 

балів. 

Підсумкова оцінка (результат) за фахове вступне випробування (за шкалою від 

100 до 200 балів) розраховується за формулою 

РФВВ = 100+х+у1+у2 

де х – сума балів за завдання 1 – 50 (тестова частина); 

 у1 – сума балів за завдання 51 – 52 (завдання за шкалою від 1 до 10 балів); 

 у2 – сума балів за завдання 53 – 54 (завдання за шкалою від 1 до 15 балів). 

 

Мінімальна позитивна оцінка (подолання порогу «склав/не склав») за фахове 

вступне випробування складає 120 балів. Особи, які отримали на фаховому 

вступному випробуванні менш ніж 120 балів (не подолали поріг «склав»), 

позбавляються права на участь у конкурсі за освітньою програмою. 

Тривалість тестування – 3 астрономічні години. 
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