


ВСТУП 

 

Програма вступного випробування зі спеціальності 181 "Харчові 

технології" для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі 

раніше здобутого першого (бакалаврського) рівня вищої освіти включає базові 

теми з харчової хімії. 

Для проведення вступного випробування основні питання тем, поданих у 

цій програмі, представлено у вигляді тестів. Питання тестів дозволяють 

перевірити знання вступників з проблематики, змісту, соціально-економічної та 

еколого-економічної спрямованості харчової хімії.  

Перевірка знань, передбачених даною програмою, дає достатні підстави 

для висновку про рівень підготовки вступника для вступу на спеціальність 181 

"Харчові технології" для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ  

 

 

Тема 1. Класифікація неорганічних сполук. Основні закони і поняття 

в хімії 

Основні поняття та закони хімії. Закон збереження маси і енергії. Поняття 

еквіваленту елемента, простої і складної речовини. Закон еквівалентів. Будова 

атома. Періодичний закон та періодична система елементів Д.І. Менделєєва. 

Хімія s-елементів. Хімія p-елементів. Метали. Хімія d-елементів. Хімічний 

зв’язок і будова молекул. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук. 

Основні закономірності перебігу хімічних реакцій. Хімічна кінетика. Хімічна 

рівновага.  

 

Тема 2. Розчини. Типи реакцій в неорганічній хімії 

Розчини. Властивості розчинів неелектролітів. Способи вираження 

концентрації розчинів. Розчини електролітів. Електролітична дисоціація. 

Сильні і слабкі електроліти. Гідроліз солей. Водневий і гідроксильні показники. 

Розрахунок рН розчинів. Окиснювально-відновні процеси. Найважливіші 

окиснювачі і відновники. Основи електрохімії. Комплексні сполуки. 

 

Тема 3. Методи аналізу харчових продуктів 

Класифікація кількісних методів аналізу. Обробка результатів аналізу. 

Суть, значення і застосування титриметричного аналізу. Метод нейтралізації. 

Практичне застосування методу. Методи окиснення-відновлення. 

Комплексонометрія. Визначення загальної, тимчасової і постійної твердості 

води. Методи усунення твердості води. Фізико-хімічні методи аналізу. 

Інструментальні методи аналізу. 

 

Тема 4. Основи фізичної та колоїдної хімії 

Основні поняття, терміни термодинаміки. Перший закон термодинаміки. 

Закони термохімії. Класифікація гетерогенних систем. Електропровідність 



розчинів електролітів. Електродні потенціали. Хімічні джерела струму. Корозія 

металів. Електроліз. Швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості 

хімічної реакції від температури. Каталіз та каталізатори. Поверхневі явища та 

адсорбційні рівноваги. Особливості колоїдного стану речовини. Класифікація 

колоїдних систем. Методи й умови одержання дисперсних систем. Основні 

властивості дисперсних систем. Агрегативна стійкість. Коагуляція. 

Структуроутворення у дисперсних системах. Напівколоїди та розчини 

високомолекулярних сполук. 

 

Тема 5. Теоретичні уявлення в органічній хімії.  

Предмет органічної хімії. Зв’язок органічної хімії з товарознавством 

продовольчих товарів, з експертизою товарів. Головні джерела органічних 

сполук. Класифікація органічних сполук. Вуглеводні. Класифікація. Фізичні та 

хімічні властивості. Аліциклічні вуглеводні. Терпени та стероїди. Природні 

джерела терпенів. Ефірні масла. Поняття про каротиноїди. -, - та -каротини. 

Вітамін А. Стероїди: стерини, вітамін D, жовчні кислоти, стероїдні гормони. 

 

Тема 6. Спирти та феноли 

Класифікація, номенклатура спиртів і фенолів. Методи одержання 

спиртів. Фізичні та хімічні властивості спиртів. Значення спиртів в процесах 

життєдіяльності організму людини. Окремі представники: метиловий, 

етиловий, цетиловий, бензиловий спирти, спирти сивушного масла. 

Багатоатомні спирти як цукрозамінники. Феноли як антиоксиданти. Фенольні 

сполуки рослинного походження. 

 

Тема 7. Альдегіди та кетони 

Класифікація, номенклатура альдегідів і кетонів. Хімічні властивості 

альдегідів і кетонів. Карбонільні сполуки – речовини аромату. 

 

Тема 8. Карбонові кислоти 

Класифікація карбонових кислот. Хімічні властивості. Найважливіші 

представники одноосновних кислот: мурашина, оцтова, масляна, валеріанова, 

капронова кислоти. Двоосновні карбонові кислоти. Вищі жирні кислоти. 

Щавлева, малонова, янтарна, адипінова кислоти, технічні методи їх одержання, 

властивості, застосування. Основні представники вищих жирних кислот: 

пальмітинова, стеаринова, олеїнова, лінолева та ліноленова. Вітамін F. 

Ароматичні карбонові кислоти. Саліцилова кислота. Ацетилсаліцилова кислота 

(аспірин), салол. 

 

Тема 9. Гідроксикислоти. Основи стереохімії 

Класифікація, ізомерія та номенклатура гідроксикислот. Фізичні та 

хімічні властивості. Особливості -, - та -гідроксикислот. Молочна, яблучна 

та винна кислоти. Оптична активність органічних сполук. Питоме обертання. 

Асиметричний атом Карбону. Оптичні антиподи. Рацемати. Стереоізомерія 

молочної кислоти. Методи розділення рацемічних сполук на оптично активні 

компоненти (Пастер). Лимонна кислота.  



Тема 10. Аміни. Амінокислоти 

Будова, ізомерія, класифікація амінів. Фізичні та хімічні властивості. 

Амінокислоти. Класифікація, ізомерія та номенклатура. Розповсюдження у 

природі, методи виділення в аналізі. Фізичні та хімічні властивості. Амфотерна 

природа амінокислот, ізоелектрична точка. Поняття про пептиди. Будова 

пептидного зв’язку. Окремі представники: гліцин, аланін, цистеїн, цистин, 

амінокапронова кислота, лізин, глютамінова кислота та її амід – глютамін. 

Ароматичні амінокислоти: фенілаланін, тирозин. Гетероциклічні амінокислоти: 

триптофан, гістидин. Замінні та незамінні амінокислоти. 

 

Тема 11. Поняття про барвники 

Класифікація барвників: натуральні та синтетичні барвники. 

Використання барвників при одержанні продуктів харчування. Методи їх 

одержання. Хімічна теорія кольору. Фарбування. 

 

Тема 12. Ліпіди 

Будова та склад ліпідів. Класифікація, загальні властивості ліпідів, 

будова. Жирнокислотний склад олій та жирів. Вміст в рослинній та тваринній 

сировині. Прості та складні ліпіди. Ліпіди, які здатні та не здатні до омилення. 

Ацилгліцерини. Воски. Гліколіпіди. Фосфоліпіди. Запасні ліпіди. Роль в 

харчуванні. Структурні ліпіди. Обмін ліпідів. Хімічний склад та основні 

функції ліпідів. Есенціальні вищі жирні кислоти. Супутні речовини жирів – 

стероїди, пігменти та їх роль в харчових технологіях. Основні компоненти 

сирого жиру. Харчова цінність олій та жирів. Ω-3 та ω-6 поліненасичені жирні 

кислоти. 

 

Тема 13. Вуглеводи 

Класифікація і будова вуглеводів, загальні властивості вуглеводів як 

компонентів їжі, харчова цінність, норми споживання. Моносахариди і їх 

похідні (аміноцукри, фосфорні ефіри, уронові кислоти) в продуктах 

харчування. Олігосахариди і полісахариди, будова, функції. Відновіюючі та 

невідновлюючі дисахариди. Біологічні функції моно- та олігосахаридів в 

харчових продуктах. Структурно-функціональна роль полісахаридів 

(крохмалю, глікогену, целюлози, геміцелюлоз, пектинових речовин та ін.). 

Вміст вуглеводів в рослинній сировині та продуктах харчування. Вуглеводи 

при зберіганні сировини та переробці його в харчові продукти (бродіння, 

карамелізація, меланоїдиноутворення). Обмін вуглеводів. 

 

Тема 14. Білкові речовини 

Якість їжі. Роль білків в харчуванні та технології харчових речовин. 

Поняття про ферменти. Біологічна цінність білків як компонентів їжі. Білки в 

харчуванні людини. Амінокислотний склад білків. Амінокислотний скор. 

Норма білків та амінокислот для організму. Білки харчової сировини. 

Підвищення харчової та кормової цінності білків зерна та продуктів з нього. 

Зміни білків при переробці харчової сировини в готові продукти, а також при 

зберіганні. Основні властивості білків і амінокислот (гідратація, денатурація, 

піноутворення, меланоїдиноутворення) та їх роль в технології харчових 



продуктів. Харчова алергія. Розпад білків в шлунково-кишковому тракті 

людини. Метаболізм білків та амінокислот. Синтез білка. 

 

Тема 15. Харчові кислоти 

Загальна характеристика кислот харчових продуктів. Основні харчові 

кислоти і їх вплив на якість продуктів. Харчові кислоти і кислотність продукції. 

Регулятори кислотності харчових систем. Харчові кислоти в харчуванні. 

Методи кількісного визначення харчових кислот в продуктах і сировині. 

 

Тема 16. Ферменти 

Загальне поняття про ферменти. Класифікація і номенклатура ферментів. 

Будова і властивості ферментів. Простетичні групи, коферменти. Хімічна 

природа і фізико-хімічні властивості ферментів: зворотність дії, вплив реакції 

середовища, температури активаторів, інгібіторів. Специфічність ферментів, 

типи специфічності. Вплив різних речовин на активність ферментів (інгібітори, 

активатори). Механізм дії біокаталізаторів. Застосування ферментів в практиці 

загального харчування, харчової промисловості, використання в біотехнології. 

 

Тема 17. Вітаміни 

Поняття про вітаміни. Ендогенні і екзогенні гіповітамінози і авітамінози. 

Гіпервітамінози. Номенклатура і класифікація вітамінів. Хімічна природа, 

будова, фізико-хімічні властивості, участь в обміні речовин жиророзчинних (А, 

Д, Е, К) і водорозчинних вітамінів (С, В1,В2, В3, В5,В12, Н, Р, F). Антивітамін. 

Продукти – джерела вітамінів. Роль вітамінів у харчуванні і обміні речовин. 

Динаміка аскорбінової кислоти в плодах і овочах при зберіганні. 

 

Тема 18. Мінеральні речовини і вода 

Роль мінеральних речовин в організмі людини. Мінеральний склад 

основних продуктів харчування. Макро- і мікроелементи. Роль окремих 

мінеральних елементів: натрій, фосфор, сірка, хлор, кальцій – розподіл в 

організмі людини, функції, засвоєння, потреба, джерела, біологічна активність. 

Мікроелементи: залізо, мідь, йод, фтор, хром, марганець, нікель, цинк, селен, 

молібден, кобальт – розподіл в організмі людини, функції, засвоєння, потреба, 

джерела, біологічна активність. Вплив технологічної переробки на мінеральних 

склад харчових продуктів. Методи якісного і кількісного визначення 

мінеральних речовин в продуктах харчування. Вода і її роль в життєдіяльності 

людини. Вільна і зв’язана вода  харчових продуктах. Роль вологи в забезпеченні 

стабільності і якості харчових продуктів. Методи визначення вологості 

харчових продуктів. Взаємодія води з вуглеводами та ліпідами. Роль води в 

розвитку мікроорганізмів та стабільність харчових продуктів.  

 

Тема 19. Харчові і біологічно активні добавки 

Загальні відомості про харчові добавки. Класифікація. Безпека харчових 

добавок. Речовини, що покращують зовнішній вигляд харчових продуктів 

(харчові барвники). Речовини, що змінюють структуру і фізико-хімічні 

властивості продуктів харчування (емульгатори, згущувачі, гелеутворювачі). 

Речовини, що впливають на смак і аромат продуктів харчування 



(ароматизатори, підсолоджувачі). Речовини, що понижують мікробіологічне і 

окислювальне псування харчової сировини і готових продуктів (консерванти, 

антибіотики, антиоксиданти). Біологічно активні добавки до їжі в сучасній 

нутріціології. Класифікація. Передумови розробок і використання БАД. 

Основні цілі використання БАД. Вимоги й відношення до БАД в різних 

країнах. Побічні ефекти БАД. Основні відмінності між БАД та лікарськими 

засобами, БАД та їжею. 

 

Тема 20. Безпека харчових продуктів. Харчові отруєння 

Класифікація чужорідних речовин і їх шляхи потрапляння в продукти 

харчування. Навколишнє середовище – основне джерело забруднення сировини 

і харчових продуктів. Токсичні елементи (важкі метали). Радіоактивне 

забруднення. Поліциклічні ароматичні вуглеводні і діоксини. Отрутохімікати, 

що застосовуються в рослинництві. Забруднюючі речовини, що 

використовуються в тваринництві. Природні токсиканти (бактеріальні токсини, 

мікотоксини). Фальсифікація харчових продуктів. Генетично модифіковані 

продукти харчування. Класифікація харчових отруєнь. Харчові отруєння 

немікробного та мікробного походження. 

 

Тема 21. Основи раціонального харчування 

Фізіологічні аспекти хімії харчових продуктів. Харчування і засвоєння 

їжі. Рекомендовані норми споживання харчових речовин і енергії. Харчовий 

раціон сучасної людини. Основні групи харчових продуктів. Концепції 

здорового харчування. Функціональні інгредієнти та продукти. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Кожен екзаменаційний білет містить 20 тестових завдань, що включають 

матеріал програми вступного випробування.  

Тестові завдання всіх екзаменаційних білетів є однакового рівня 

складності. Запитання кожного блоку містять матеріал всіх розділів тем 

програми.  

Тестові завдання складено у вигляді запитань. Під кожним завданням є 4 

варіанти відповідей, які позначені відповідними цифрами, а саме: «1», «2», «3», 

«4», із яких лише одна відповідь правильна.  

Кожний абітурієнт на вступному випробуванні, крім тестового завдання, 

отримує бланк талону відповідей. Абітурієнт у цьому талоні в порожній 

клітинці, що є навпроти номеру завдання повинен вписати відповідь у вигляді 

цифри під якою є, на думку абітурієнта, правильна відповідь.  

Абітурієнти повинні бути максимально уважними записуючи відповіді, 

щоб не помилитися клітинкою і не записати відповідь в іншу клітинку. 

Категорично заборонено робити будь-які виправлення в заповнених клітинках 

талона відповідей. Виправлені відповіді у будь-якому випадку вважаються 

недійсними і не зараховуються абітурієнту не залежно від їх правильності.  

Не дозволяється перекреслювати, писати олівцем та пізніше обводити 

чорнилом, двічі обводити ту саму цифру чорнилом, стирати написане гумкою, 

тощо.  

Не дозволяється залишати незаповненими клітинки відповідей. У такому 

випадку абітурієнт повинен ставити в клітинці прочерк.  

Не дозволяється робити абітурієнтам позначки чи будь-які записи на 

полях талона відповідей.  

Відповідальність за дотримання правил заповнення талона покладається 

на абітурієнта.  

У всіх випадках порушення таких правил абітурієнт має, на вимогу члена 

Приймальної комісії, присутнього в аудиторії під час тестування, поставити 

свій підпис у тій клітинці, або тому місці талона, де екзаменатор вбачає 

порушення. Підпис засвічує або відмову від відповіді, або факт недотримання 

правил заповнення талона абітурієнтом. Якщо порушення виявлені в кількох 

місцях талону чи в кількох клітинках, то підпис абітурієнта потрібно поставити 

біля кожної клітинки чи місця талону.  



 


