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ТЕХНОЛОГІЯ КОНСЕРВУВАННЯ ПЛОДІВ ТА ОВОЧІВ 

 

1. Будова рослинної клітини та її зміни при консервуванні. 

2. Поняття про рослинну тканину, її основні види. 

3. Зміни рослинної тканини при консервуванні 

4. Явище плазмолізу і деплазмолізу в рослинній тканині 

5. Хімічний склад рослинних продуктів 

6. Роль води в рослинах та її вплив на збереженість 

7. Сухі речовини та їх властивості. 

8. Зміни сухих речовин рослинних продуктів при консервуванні 

9. Підготовчі технологічні операції консервування плодів та овочів 

10. Термічна обробка, її мета та способи проведення 

11. Заключні етапи консервування. Поняття про стерилізацію 

12. Класифікація плодово-ягідних консервів 

13. Класифікація овочевих консервів 

14. Технологія виготовлення зеленого горошку 

15. Технологія виготовлення «Томатів натуральних цілих» 

16. Технологія виготовлення «Буряка натурального» 

17. Технологія виготовлення овочевої ікри 

18. Технологія виготовлення фаршированих овочів 

19. Технологія виготовлення солених огірків 

20. Технологія виготовлення квашеної капусти 

21. Технологія виготовлення концентрованих томат-продуктів 

22. Технологія виготовлення овочевих соків 

23. Технологія виготовлення плодово-ягідних компотів 

24. Асортимент плодово-ягідних соків 

25. Технологія виготовлення плодово-ягідних соків 

26. Технологія виготовлення плодово-ягідних заготовок консервованих 

цукром 

27. Технологія виготовлення мочених плодів та ягід 

28. Технологія виготовлення маринованих плодів та ягід 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Скалецька Л.Ф. Біохімічні зміни продукції рослинництва при її зберіганні 

та переробці: навч. посібник / Л.Ф. Скалецька, Г.І. Подпрятов. – К.: 

Видавничий центр НАУ – 2007. – 288 с.  



2. Подпрятов Г.І. Зберігання і переробка продукції рослинництва: Навч. 

посібник / Г.І. Подпрятов, Л.Ф. Скалецька, А.М. Сеньков, В.С. Хилевич. – 

К.: Мета, 2002. – 495 с.  

3. Найченко В.М. Технологія зберігання і переробки плодів та овочів з 

основами товарознавства: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / 

В.М.Найченко, О.С.Осадчий. – К. : Школяр, 2007. – 502 с.  

4. Найченко В.М. Практикум з технології зберігання і переробки плодів та 

овочів з основами товарознавства: [для студ. вищ. навч. закл.] / В.М. 

Найченко, І.Л. Заморська. – Умань, 2010. – 211 с.  

5. Осокіна Н.М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва : 

підруч. /Н.Г. Осокіна, Г.С. Гайдай. – Умань, 2005. – 614 с.  

6. Технологія консервування плодів, овочів, м’яса і риби: підруч. [для студ. 

вищ. навч. закл.] / [Б.Л. Флауменбаум, Є.Г. Кротов, О.Ф. Загібалов та ін.]; 

за ред. Б.Л. Флауменбаума. – К. : Вища шк., 1995. – 301 с.  

7. Технология консервирования плодов и овощей и контроль качества 

продукции: [учебн. для уч-ся техникумов] / [Загибалов А.Ф., Зверькова А.С., 

Титова А.А., Флауменбаум Б.Л.]. – М. : Агропромиздат, 1992. – 352 с. 

8.  Флауменбаум Б.Л. Основы консервирования пищевых продуктов: учебн. 

[ для студ. высш. учебн. завед.] / Б.Л. Флауменбаум, С.С.Танчев, М.А. 

Гришин.– М. : Агропромиздат, 1986. – 494 с.  

9.  Щеглов Н.Г. Технология консервирования плодов и овощей: учебно- 

практическое пособие / Н.Г. Щеглов.– М.: Издат.-торг. корп. «Дашков и 

«К», 2002.– 380 с. 

Допоміжна 

10. Скрипников Ю.Г. Технологія переробки плодів та ягід : підручник / Ю. Г. 

Скрипников [перекл.. з російської В.К. Сидоренка]. – К.: «Урожай», 1991. 

– 268 с.  

11. Скрипников Ю.Г. Производство плодово – ягодных вин и соков: ученик / 

Ю. Г. Скрипников. – М.: Колос, 1983. – 256 с.  

12. Широков Е.П. Хранение и переработка продукции растениеводства с 

основами стандартизации и сертификации. Ч.1. Картофель, плоды и 

овощи: ученик / Е.П. Широков, В.И. Полегаев. – М.: Колос, 1999. – 254 с.  



 

ТЕХНОЛОГІЯ БРОДИЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ 

 

29. Технологія виготовлення лікерів, наливок та настоїв 

30.  Класифікація виноградних вин 

31.  Загальна технологія виготовлення білих, сухих столових виноградних  вин 

32.  Загальна технологія виготовлення червоних, сухих столових виноградних вин 

33.  Загальна технологія виготовлення напівсолодких та солодких виноградних вин 

34.  Загальна технологія виготовлення кріплених виноградних вин 

35.  Загальна технологія виготовлення ароматизованих виноградних вин 

36.  Технологія виготовлення шампанського пляшковим способом 

37.  Технологія виготовлення шампанського акратофорним способом 

38.  Технологія виготовлення Хересу 

39.  Технологія виготовлення Портвейну 

40.  Технологія виготовлення Мадери 

41.  Технологія виготовлення Марсали 

42.  Технологія виготовлення вин типу токайських 

43.  Технологія виготовлення мускатних вин 

44.  Технологія виготовлення червоних десертних вин 

45.  Класифікація плодово-ягідних вин 

46.  Технологія виготовлення плодово-ягідних столових сухих вин 

47.  Технологія виготовлення плодово-ягідних столових напівсухих та 

напівсолодких вин 

48.  Виробництво кріплених вин зі свіжих соків 

49.  Виробництво вин зі зброджено-спиртованих соків 

50.  Технологія виготовлення плодово-ягідних ароматизованих вин 

51.  Технологія виготовлення плодово-ягідних медових вин 

52.  Технологія виготовлення плодово-ягідних шипучих вин 

53.  Класифікація коньяків 

54.  Технологія одержання коньячних виноматеріалів 

55.  Технологія одержання коньячних спиртів 

56.  Витримка коньячних спиртів, виробництво та обробка купажів 

57.  Вади коньяків 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Скрипников Ю.Г. Производство плодово-ягодных вин и соков / Ю.Г. 

Скрипников. – М.: Колос, 1983. – 280 с. 

2. Шольц Е.П. Технология переработки винограда / Е.П. Шольц, В.Ф. 



Пономарев. – М.: ВО Агропромиздат, 1990. – 320 с. 

3. Мехузла З.А. Панасюк Плодово-ягодные вина / З.А. Мехузла, А.Л. 

Панасюк. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 175 с. 

4. Валуйко Г.Г. Технология виноградных вин / Г.Г. Валуйко. – 

Симферополь: Таврида, 2001. – 624 с. 

5. Макаров А.С. Производство шампанського / за ред. Г.Г. Валуйко. – 

Симферополь: Таврида, 2008. – 416 с 

6. Вакарчук Л.Т. Технология переработки винограда / Л.Т. Вакарчук. – 

М.: Агропромиздат, 1990. – 271 с. 

7. Мамай О. І. Хімічний і технологічний контроль виноробства: 

навчальний посібник / О. І. Мамай, Г. Ф. Сльозко, О. В. Стоянова. – К.: Інкос, 

2004. – 224 с. 

Допоміжна 

8. Ковальская Л.П. Технология пищевых производств / Л.П. Ковальская, И.С. 

Шуб, Г.М. Мелькина и др. Под. Ред. Л. П. Ковальской. – М.: Колос, 1997. – 752 с.  

9. Спарвочник по виноделию / под ред. Г.Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 

1985. – 447 с. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ М’ЯСА ТА М’ЯСОПРОДУКТІВ 

 

1. Характеристика основної сировини для м’ясної промисловості. 

2. Показники м’ясної продуктивності тварин та їх характеристика 

3. Транспортування, приймання та передзабійна витримка 

сільськогосподарських тварин. 

4. Транспортування, приймання та передзабійна витримка 

сільськогосподарських птахів. 

5. Технологічна схема переробки свиней у шкурі 

6. Технологічна схема переробки ВРХ 

7. Способи оглушення сільськогосподарських тварин. 

Способи відбору крові на харчові та технічні цілі. 

8. Характеристико крові як сировини ковбасного виробництва. 

9. Характеристика основної сировини ковбасного виробництва. 

10. Розподіл м’яса за термічним станом 

11. Види, асортимент та характеристика ковбасних виробів. 

12. Загальні технологічні прийоми виробництва ковбас. 

13. Характеристика процесу копчення ковбас 

14. Загальні принципи консервування харчової сировини 



15. Класифікація м’ясних банкових консервів 

Рекомендована література 

1. Винникова Л.Г. Технология мяса и мясных продуктов: учеб. /Л.Г. 

Винникова. - К.: Инокс, 2006. - 599 с. 
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Ізмаїл: СМИЛ, 2000. -172 с. 

3. Гончаров Г. І. Технологія первинної переробки худоби і продуктів 

забою: навч. посіб. / Г.І. Гончаров. - К.: НУХТ, 2003. - 160 с. 

4. Клименко М.М. Технологія м’яса та м’ясних продуктів: Підручник /  

М.М. Клименко, Л.Г. Віннікова, І.Г. Береза та ін.; за ред. М.М. Клименка. – К.: 

Вища освіта. – 2006. – 640 с. 

5. Коваль О. А. Технологія обробки субпродуктів: навч. посіб./ О.А. 

Коваль. - К.: Основа, 2002. -80 с. 

6. Технология продуктов из гидробионтов: учеб. / [С. А. Артюхова, В. 

Д. Богданов, В. М. Дацун и др.]; под ред. Т.М. Сафроновой и В.И. Шендерюка. 

- М.: Колос, 2001. - 496 с. 

7. Технология рыбы и рыбных продуктов : учеб. / [ В. В. Баранов, И. 

Э. Бражная, В. А. Гроховский и др.]; под ред. А. М. Ершова. - СПб.: ГИОРД, 

2006. - 944 с. 

Допоміжна: 

8. Макаров В.А. Ветеринарно-санитарная зкспертиза с основами 

технологии и стандартизации продуктов животноводства. – М. – 1991. 

9. Никитин Б.И. Справочник технолога птицеперерабатывающей 

промышленности. – М. – 1984. – 424 с. 

10. Гаевой Е.В. Переработка перопухового сырья. – М.: Пищ. пром-сть. – 

1978. – 126 с. 



КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВИГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове вступне випробування проводиться у строки та згідно з 

Правилами прийому до Таврійського державного агротехнологічного 

університету в 2019 році. 

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. 

 

 

Декан факультету агротехнологій та екології 

к.с.-г.н., доцент І. Є. Іванова 


