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1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ФАХОВИЙ ІСПИТ 

 

І. Теоретичні основи харчових виробництв [6, 10, 14, 16] 

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. Основи фізіології та гігієни харчування [1, 2, 3, 5] 

Харчування і стан здоров'я населення. Функції їжі та фактори їх забезпечення. 

Загальні закономірності процесів травлення. 

Фізіолого-гігієнічні основи харчування різних вікових та професійних груп 

населення Фізіолого-гігієнічні основи раціонального харчування людей розумової 

праці, робітників середньої та важкої фізичної праці. Фізіологічні особливості 

організму дітей і підлітків та принципи їхнього раціонального харчування. 

Негативний вплив надмірного споживання деяких харчових речовин. Фізіолого-



гігієнічні основи раціонального харчування людей похилого віку. Фізіолого-

гігієнічні основи лікувально-профілактичного харчування. 

Фізіолого-гігієнічне значення та основи нормування споживання вуглеводів. 

Фізіолого-гігієнічна роль доступних та недоступних вуглеводів та наслідки 

надлишку і дефіциту їх у харчовому раціоні. 

Фізіолого-гігієнічне значення та основи нормування білка у раціонах 

харчування. Фізіолого-гігієнічне значення білків та наслідки їхнього надлишку і 

дефіциту у раціонах харчування. Поняття біологічної цінності білків та їх засвоєння. 

Фізіолого-гігієнічне значення ліпідів. Загальні функції ліпідів у організмі 

людини. Фізіолого-гігієнічна роль жирів, жирних кислот та наслідки надлишку і 

нестачі їх у харчовому раціоні. Фізіолого-гігієнічна роль фосфоліпідів та стеринів. 

Поняття харчової та біологічної цінності жирів. Фізіолого-гігієнічне обґрунтування 

норм споживання ліпідів. 

Фізіолого-гігієнічне значення вітамінів і мінеральних речовин та проблема 

забезпечення ними організму. Фізіолого-гігієнічне значення вітамінів. Участь 

вітамінів і мінеральних речовин у фізіологічних функціях. Основні джерела та 

фізіологічна потреба у вітамінах і мінеральних речовинах. Причини розвитку 

вітамінної недостатності та заходи щодо боротьби з гіповітамінозами. Особливості 

засвоєння мінеральних речовин, основні джерела та фізіологічні норми їх 

споживання. 

 

ІІІ. Технологія продукції ресторанного господарства [7, 9, 11, 12, 13, 15] 

Технологія напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів риби, рибопродуктів 

та нерибної водної сировини (гідробіонтів). Класифікація, хімічний склад і харчова 

цінність риби та нерибних морепродуктів. Механічна кулінарна обробка риби та 

нерибних морепродуктів. Фактори, що впливають на якість риби. Рибні товари і 

продукти з переробленої риби та морепродуктів. Теорія посолу риби. Мікробіологія 

риби, рибопродуктів, промислових безхребетних. Консервування риби. 



Технологія борошняних виробів. Загальна характеристика технологічного 

процесу. Технологічні властивості борошна. Формування тіста з пшеничної 

борошна. Формування, випічка та оздоблення борошняних кондитерських виробів. 

Асортимент, класифікація та технологія приготування соусів. Фізіко-хімічні 

зміни, що відбуваються під час виробництва соусів. Вимоги до якості соусів, умови і 

терміни зберігання. 

Технологія приготування холодних і гарячих страв. Загальні технологічні 

вимоги до виробництва холодних страв. Технологія приготування бульйонів, супів, 

борщів. 

Технологія обробки овочів і грибів та приготування страв і гарнірів з овочі і 

грибів. Процеси, які відбуваються під час кулінарної обробки продуктів. Обробка 

овочів. Характеристика технологічного процесу обробки овочів. 

Технологія обробки м’яса та приготування страв із м’яса. Обробка м’яса і 

м’ясних продуктів. 

 

IV. Технологічні властивості сировини [4, 8, 14, 10] 

Вода як основна складова харчової сировини. Види зв'язку вологи, фази стану 

води. Структура рослинної сировини та сировини тваринного походження. Фізичні 

властивості харчової сировини: структурно-механічні, теплофізичні, гігроскопічні. 

Технологічні властивості рослинної сировини: зерна, борошна, круп та олійної 

сировини. Фізичні властивості плодоовочевої сировини. Технологічні властивості 

сировини тваринного походження. М'ясо як сировина переробної галузі. 

Технологічні властивості риби. Технологічні властивості молока. 
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2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

Фаховий іспит проводиться очно або дистанційно в тестовій формі. 

Вступник отримує 50 питань, кожне з яких містить варіанти відповідей, з яких 

тільки один правильний.  

Фаховий іспит оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів, яка наведена 

нижче. 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бал за шкалою 100-200 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Бал за шкалою 100-200 

1 100 26 151 

2 105 27 152 

3 110 28 153 

4 114 29 154 

5 118 30 155 

6 122 31 156 

7 125 32 157 

8 128 33 158 

9 131 34 159 

10 133 35 160 

11 135 36 161 

12 137 37 162 

13 138 38 164 

14 139 39 166 

15 140 40 168 

16 141 41 170 

17 142 42 172 

18 143 43 174 

19 144 44 176 

20 145 45 179 

21 146 46 182 

22 147 47 186 

23 148 48 190 

24 149 49 195 

25 150 50 200 

 

 


