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ВСТУП 
 

Програма вступних випробувань зі спеціальності 181 "Харчові технології" для 

здобуття освітнього ступеня магістр містить базові теми з технологій і теоретичних основ 

харчових виробництв, технологій продукції ресторанного господарства, управління якістю та 

безпекою продукції галузі. 

Програма складається з окремих розділів, кожен з яких інтегрує матеріал певного 

функціонального спрямування та поєднує теоретичні і практичні питання, в яких 

виявляються знання та вміння випускників пов’язувати наукові та нормативні положення з 

сучасною практикою галузі виробництв та технологій; комплексом технологічних і 

організаційних заходів для підвищення ефективності функціонування підприємств харчової 

промисловості та закладів ресторанного господарства; методологією забезпечення контролю 

якості та безпечності харчової продукції. 

Для проведення вступних випробувань основні питання тем, поданих у цій програмі, 

представлено у вигляді тестів, з яких сформовано екзаменаційні білети. 

Перевірка знань, передбачених даною програмою, дає достатні підстави для висновку 

про рівень підготовки абітурієнта для вступу на спеціальність 181 " Харчові технології" на 

здобуття освітнього ступеня магістра. 
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1. Зміст програми 

 

1.1. ТЕХНОЛОГІЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ 

 

Тема 1. Загальна характеристика харчових виробництв 
Загальна характеристика харчових виробництв Предмет, метод, завдання і пріоритетні 

напрямки розвитку технології харчових продуктів. Роль харчових продуктів у забезпеченні 

потреб споживачів. Класифікація харчових виробництв та сировини. Асортимент харчових 

продуктів. Продовольча сировина, вимоги до якості. Шляхи розширення сировинної бази. 

Поняття “технологія”. Етапи розвитку технології харчових виробництв. 

Характеристика і завдання сучасного етапу розвитку харчової промисловості. Основні 

технологічні поняття та визначення. 

Вплив підприємств харчової промисловості на навколишнє середовище. 

 

Тема 2. Склад і властивості сировини та її зміни при технологічній обробці 

Класифікація харчових хімічних речовин. Макронутрієнти, мікроелементи, не 

аліментарні речовини. Їх характеристики, значення у харчових продуктах та харчових 

технологіях. 

Білки. Будова, класифікація за структурою та розчинністю. Їх біологічна цінність. 

Фізико-хімічні властивості (поверхнева активність, амфотерні властивості, оптичні 

властивості, розчинність, набухання). Перетворення у харчових технологіях (гідроліз, 

денатурація), функціональні технологічні властивості (воло-, жирозв’язувальна здатність, 

структуроутворювальна, драглеутворювальна, піноутворювальна здатність). Вплив 

технологічних факторів на функціональні властивості білків. 

Ліпіди. Будова, класифікація, загальна характеристика. Фізичні та хімічні властивості. 

Фосфоліпіди, воски, ліповітаміни. 

Гідроліз, гідрогенізація та переетерефікація ацилгліцеринів. Біохімічне та хімічне 

згіркнення жирів під час зберігання. Зміна жирів за термічного впливу. 

Вуглеводи. Будова та класифікація вуглеводів. Фізико-хімічні властивості 

(розчинність, ступінь солодкості, оптична активність, редукувальна здатність). Перетворення 

у харчових технологіях (кислотний та ферментативний гідроліз) Вплив технологічних 

факторів (температури, тривалості нагрівання, концентрації та інверсійної здатності кислот ) 

на швидкість реакцій. Карамелізація цукрів. Мелаїдиноутворення.  

Крохмаль. Набухання та клейстеризація крохмалю. 

Пектинові речовини, їх технологічні властивості (драгле утворення, гідроліз)  та 

біологічне значення. 

Клітковина, її властивості та роль у харчуванні. 

Глікоген. Його зміни під час перероблення сировини. 

Вода та її властивості. Будова, властивості води, вміст у харчових продуктах. 

Форми зв’язку води з матеріалом, роль у формуванні якості харчових продуктів. 

Участь води у хімічних. Біохімічних, мікробіологічних процесах.  Ізотерми сорбції та 

десорбції води. Активність води, її вплив на перебіг технологічних процесів та зберігання 

харчових продуктів. 

 

Тема 3. Основні методи обробки сировини в харчових технологіях 

Механічне оброблення сировини та напівфабрикатів. Подрібнення, змішування та 

розділення матеріалів. Процеси одержання гомогенних мас. Пресування та екструдування. 

Процеси термічного оброблення харчової сировини. Класифікація та загальна 

характеристика процесів. Теплофізичні характеристики продуктів. Принципи обґрунтування 

оптимального режиму термічного оброблення продуктів. Основні види термічної обробки 

продуктів: нагрівання, темперування, пастеризація, стерилізація, бланшування, 
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обжарювання, обварювання, випарювання, випікання, сушіння, копчення, охолодження, 

заморожування. Зміна складу та властивостей продуктів. 

 

Тема 4. Фізико-хімічні основи харчових технологій 

Масообмінні  процеси у харчових технологіях. Процеси сорбції-десорбції. Дифузія та 

екстрагування, сорбція, кристалізація, перегонка та ректифікація. Основні закономірності 

процесів, фактори, що впливають на їх інтенсивність. 

Кінетика хімічних та мікробіологічних процесів. Поняття “фізична система”, “хімічна 

система”, “біологічна система”. Хімічна кінетика, кінетика мікробіологічних процесів. 

Особливості біохімічних реакцій. Завдання кінетичного дослідження. 

Дисперсні системи та їх властивості. Класифікація дисперсних систем. Фактори 

стійкості дисперсних систем. Мікрогетерогенні дисперсні системи: суспензії, емульсії, піни. 

Їх класифікація, способи утворення, властивості, значення у харчових технологіях. 

Колоїдні системи (золі), розчини високомолекулярних сполук, драглі. 

Реологія дисперсних систем. Основні поняття реології. Реологічні моделі та рівняння. 

Крива течії пластичних матеріалів. 

Види структур харчових мас. Об’ємна деформація харчових мас. Особливості 

поведінки харчових мас при обробці та формуванні. Одержання рідкої фази при пресуванні 

харчових мас. 

 

Тема 5. Біохімічні та мікробіологічні основи харчових виробництв 

Ферменти як біологічні каталізатори. Класифікація, властивості. Кінетика 

ферментативних реакцій. Вплив технологічних факторів на їх активність. Роль у різних 

технологіях. Гідролітичні ферменти, оксиредуктази. Ферментні препарати, їх застосування 

Класифікація та характеристика мікроорганізмів, що використовуються у харчових 

технологіях. 

Дріжджі, їх культивування. Характеристика дріжджів різного призначення. 

Молочнокислі бактерії, їх характеристика, види, умови життєдіяльності. Плісняві гриби, їх 

використання у виробництві ферментних препаратів. 

Ферментативні, гідролітичні, окислювальні процеси. Мікробіологічні процеси. Різні 

види бродіння в харчових виробництва: спиртове, молочнокисле, оцтовокисле, 

пропіоновокисле, маслянокисле та ін. Їх роль у технологіях харчової промисловості. 

 

Тема 6. Теоретичні основи зберігання та консервування продовольчої сировини і 

продуктів 

Характеристика харчових продуктів як об‘єктів зберігання. Класифікація продуктів в 

залежності від швидкості псування. Процеси під час зберігання: фізико-хімічні (сорбція, 

десорбція, окислювальні процеси, старіння колоїдів, кристалізація цукру, лактози, солі), 

біохімічні (дозрівання, дихання, пророщування, автоліз) процеси. Мікробіологічне псування 

продуктів. Процес самозігрівання. 

Основні біологічні принципи зберігання продуктів. 

 

Тема 7. Технологія зберігання зерна 

Загальні відомості про зерно та продукти його переробки. Технологічна лінія та 

устаткування для зберігання зерна. Сушіння та активне вентилювання зерна. Контроль та 

керування процесом зберігання зерна. 

 

Тема 8. Технологія борошна 

Сировина та асортимент продукції. Функціональна схема виробництва пшеничного 

борошна. Основні технологічні операції виробництва пшеничного борошна. Вимоги до 

якості борошна та його зберігання. 
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Тема 9. Технологія круп 

Асортимент крупів та сировина для їх виробництва. Хімічний склад крупів та норми 

виходу продукції. Показники якості технологічних процесів круп’яного виробництва. 

Підготовка зерна для перероблення на крупи. Загальні принципи перероблення зерна на 

крупи. Перероблення зерна окремих культур на крупи. Виробництво пластівців і 

швидкорозварюваних крупів, толокна і борошна для дієтичного харчування. Керування 

процесами гідротермічного оброблення круп’яних культур. 

 

Тема 10. Технологія макаронних виробів 

Асортимент, значення та властивості макаронних виробів. Сировина для виготовлення 

макаронних виробів. Технологічна схема виробництва макаронних виробів. Пакування та 

зберігання макаронних виробів. Керування макаронним виробництвом та його контроль. 

Вади макаронних виробів. 

 

Тема 11. Технологія хлібопекарських дріжджів 

Характеристика і призначення дріжджів. Біохімічні основи технології дріжджів. 

Сировина для виробництва дріжджів. Виробництво товарних дріжджів. Вимоги до якості 

товарних дріжджів, їх зберігання і транспортування. 

 

Тема 12. Технологія хлібобулочних виробів 

Сировина для виробництва хлібобулочних виробів, їх асортимент. Основні 

технологічні операції виробництва хлібобулочних виробів. Технологічна схема виробництва 

хлібобулочних виробів та основне устаткування. Керування технологічним процесом 

хлібопекарського виробництва та його контроль. 

 

Тема 13. Технологія крохмалю і крохмальної патоки. 

Сировина для виробництва крохмалю, показники якості сировини і готової продукції. 

Технологія крохмалю. Технологія крохмальної патоки. 

 

Тема 14. Технологія цукру 

Сировина для виробництва цукру. Технологічна схема цукробурякового заводу. 

Керування технологічним процесом цукробурякового виробництва та його контроль. 

 

Тема 15. Технологія цукристих кондитерських виробів. 

Характеристика цукрових підприємств. Характеристика сировини для виробництва 

цукру. Вплив її складу на формування споживних властивостей, якості цукру. Технологія 

виготовлення цукру, значення підготовчих операцій (очищення сировини, подрібнення, 

знецукрювання), очищення дифузійного соку, згущення соку, кристалізація цукру, сушіння 

та пакування. Особливості проведення окремих технологічних операцій i їx вплив на 

формування споживних властивостей та якостей. 

Технологія виробництва картопляного i кукурудзяного крохмалю. Підготовка 

картоплі до переробки. Технологічні операції, вихід крохмалю. Технологія модифікованих 

крохмалів. 

Технологія крохмальної патоки. Виробництво харчової та кристалічної глюкози. 

Виробництво кондитерських мас: виробництво цукрово-патокового та цукрово-

інвертного сиропів. Характеристика сировини. Виробництво мас аморфної структури 

(карамельна, лита ірисна, грильяжна), особливості їх приготування. Процеси промивання, 

витягування, формування, обробка поверхні. Виробництво мас кристалічної структури 

(помадна, для кристалічного ірису). Характеристика сировини, особливості приготування, 

фактори, які впливають на формування споживних властивостей та якість готового продукту. 

Технологія фруктово-ягідних кондитерських виробів. Характеристика сировини, 

підготовка її до виробництва, купажування, варіння, вистоювання, сушіння, охолодження, 
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пакування. Особливості приготування мармеладу, пастили та зефіру. Вплив окремих 

операцій на формування споживних властивостей і якості готових виробів. 

 

Тема 16. Технологія борошняних кондитерських виробів. 

Технологія борошняних кондитерських виробів. Характеристика сировини, підготовка 

її до виробництва. Особливості приготування окремих видів: печива цукрового, затяжного і 

здобного, крекерів, галет, пряників, вафель, рулетів, бісквітів, тортів і тістечок тощо . Вплив 

окремих операцій на формування споживних властивостей і якості готових виробів. 

 

Тема 17. Технологія харчових концентратів. 

Асортимент, значення та властивості харчових концентратів. Сировина для 

виготовлення харчових концентратів. Технологічна схема виробництва харчових 

концентратів. Пакування та зберігання харчових концентратів. Керування виробництвом 

харчових концентратів та його контроль. Вади харчових концентратів. 

 

Тема 18. Технологія продуктів переробки фруктів і овочів. 

Характеристика основної і допоміжної сировини, яка використовується для 

переробки. Вплив якості сировини на технологічний процес i якість одержаних продуктів. 

Технологія виготовлення солених i квашених овочів. Технологічне i транспортне 

обладнання. 

Технологія виготовлення квашеної капусти. Характеристика сировини, її вплив на 

якість готового продукту. Нове у технології квашеної капусти. Квашення та зберігання 

капусти у дошниках з поліетиленовими вкладишами з вакуумуванням; в контейнерах з 

поліетиленовими вкладишами та інші. Вихід квашених овочів, фруктів, втрати при зберіганні 

залежно від технології квашення. 

Технологія одержання ферментованих овочів – огірків, томатів, перцю та інших. 

Характеристика основної і допоміжної сировини. Способи одержання, вплив на формування 

якості. 

Технологія сушених фруктів та овочів. 

Виготовлення фруктово-овочевих консервів в герметичній тapi. Підготовка сировини 

(миття, сортування, калібрування), теплова обробка (бланшування, розварювання, 

обсмажування, пасерування овочів). Подрібнення сировини, відтиснення i очищення соків, 

деаерація, концентрування рідких i пюреподібних продуктів, фасування, ексгаустування 

консервів. Особливості виготовлення окремих груп фруктово-овочевих консервів. 

 

Тема 19. Технологія етилового спирту, пива та квасу 

Технологія етилового спирту. Основна та допоміжна сировина, її підготовка до 

переробки, способи одержання етилового спирту. Вади. 

Технологія пива. Основна та допоміжна сировина, її підготовка до переробки, способи 

одержання солоду та пива різних типів.  

Особливості технології квасу. Вади. 

 

Тема 20. Технологія безалкогольних напоїв 
Технологія виготовлення соків і сиропів. Характеристика сировини, її вплив на якість 

готового продукту. Технологія газованих та негазованих напоїв. Основна та допоміжна 

сировина. Технологічні схеми виготовлення газованих та негазованих напоїв. Особливості 

технології мінеральних вод. Види втрат під час виготовлення безалкогольних напоїв. 

Особливості розрахунку рецептур виготовлення різних видів безалкогольних напоїв. Вади. 
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Тема 21. Технологія олії, тваринних топлених жирів, маргарину та майонезу 

Технологія олії: підготовка олійного насіння до вилучення олії, очищення від 

домішок, обчищення, подрібнення, теплова обробка. Видалення олії за допомогою 

пресування, екстракції, способи очищення олії. Вади. 

Технологія тваринних жирів. Сировина, її підготовка до переробки, способи 

одержання тваринних жирів.  

Технологія маргарину. Основна та допоміжна сировина. Технологічні схеми 

виготовлення маргарину. Особливості технології кулінарних жирів. Вади. 

Технологія майонезу. Основна та допоміжна сировина. Технологічні схеми 

виготовлення майонезу. Дефекти майонезу та причини їх утворення. 

 

Тема 22. Технологія питного молока, вершків і морозива 

Вимоги до молока при закупівлі. Первинна обробка молока. Транспортування молока. 

Приймання молока. Вимоги до якості молока та оцінка якості. Очищення молока. 

Охолодження молока. Охолодження та зберігання молока. 

Механічна обробка молока. Сепарування молока. Нормалізація молока. Гомогенізація 

молока. Мембранні методи обробки молочної сировини. 

Теплова обробка молока. Пастеризація молока. Стерилізація молока. Ефект 

пастеризації та стерилізації. Очищення молока від бактерій шляхом центрифугування. 

Актинізація молока. Зміни властивостей і складових частин молока при нагріванні. 

Технологія окремих видів пастеризованого молока. Асортимент пастеризованого молока. 

Технологія стерилізованого молока.  

Технологія вершків. 

Технологія морозива. 

 

Тема 23. Технологія кисломолочних продуктів 

Асортимент дієтичних кисломолочних продуктів. Вимоги до якості молока. 

Характеристика молочнокислої мікрофлори. Приготування молочних заквасок. Способи 

виробництва дієтичних кисломолочних продуктів. Технологічна схема виготовлення 

дієтичних кисломолочних продуктів, напоїв. Характеристика технологічних операцій: 

приймання сировини, складання суміші, пастеризація, гомогенізація та охолодження суміші. 

Заквашування та сквашування суміші. Охолодження і дозрівання продукту. Фасування і 

зберігання. 

Особливості технології окремих видів дієтичних кисломолочних продуктів і напоїв. 

Умови і терміни зберігання. 

Характеристика асортименту свіжого кисломолочного сиру. 

Технологія свіжого кисломолочного сиру і сиркових виробів. Технологічна схема 

виготовлення свіжого кисломолочного сиру. Способи виготовлення сиру: кислотний, 

кислотно-сичужний та роздільний способи. Фасування, зберігання і резервування сиру. 

Особливості технології сиркових виробів. Умови і терміни зберігання. 

Технологія сметани. Характеристика асортименту сметани. Технологічна схема 

виготовлення сметани. Характеристика окремих технологічних операцій і послідовність їх 

виконання: підготовка сировини, нормалізація, пастеризація, гомогенізація і заквашування 

вершків, сквашування. Фасування і пакування сметани. Охолодження і дозрівання сметани. 

Виготовлення сметани термостатним способом. Особливості технології окремих видів 

сметани. Вади сметани. Умови і терміни зберігання. 

 

Тема 24. Технологія вершкового масла 

Асортимент вершкового масла. Способи виготовлення вершкового масла. Вимоги до 

якості молока і вершків. Підготовка сировини для переробки на масло. 

Виготовлення масла способом збивання вершків в апаратах періодичної та 

безперервної дії. Основні технологічні операції і послідовність їх виконання. 
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Низькотемпературна підготовка вершків. Збивання вершків. Промивання масляного зерна. 

Соління масла. Механічна обробка масла. 

Виготовлення масла шляхом перетворення високожирних вершків. Одержання і 

нормалізація високожирних вершків. Термомеханічна обробка високожирних вершків. 

Особливості технології окремих видів вершкового масла: солодковершкового, 

кисловершкового масла, масла з наповнювачами та топленого масла. Вплив окремих 

технологічних операцій на якість масла, вади масла. Фасування і пакування масла. 

Транспортування масла. 

 

Тема 25. Технологія сирів 

Асортимент сирів. Вимоги до якості молока. Технологічна схема виготовлення сирів. 

Характеристика технологічних операцій по виготовленню сирів. Підготовка молока до 

переробки (внесення в молоко хлориду кальцію, мікроелементів, хімічно чистого калію або 

нітриту натрію та барвників). Заквашування молока. Сквашування молока і обробка згустку. 

Формування, пресування та соління сиру. Дозрівання сирів. Режими та умови дозрівання 

сирів. Маркування зрілих сирів.  

Особливості технології твердих сирів з високою та низькою температурою другого 

нагрівання, сирів, які дозрівають при участі сирного слизу (напівтвердих), м’яких і 

розсільних та кисломолочних сирів. 

Технологія плавлених сирів. Попередня обробка сировини, складання сирної суміші. 

Плавлення суміші. Фасування і зберігання плавлених сирів. Вади сирів. 

 

Тема 26. Технологія первинної переробки забійних тварин 

Характеристика товарних якостей забійних тварин. Породи тварин та їх вплив на 

якість і вихід м’яса. Приймання тварин в місцях вирощування, їх транспортування. Шляхи 

зниження втрат маси забійних тварин. Приймання і утримання тварин на м’ясопереробних 

підприємствах. Системи здачі-приймання худоби за живою масою і вгодованістю та 

кількістю і якістю м’яса одержаного після забою. Визначення вгодованості забійних тварин 

при заготівлі (закупки) тварин, категорії вгодованості тварин згідно державних стандартів. 

Поняття про приймальну та забійну масу і забійний вихід м’яса. Умови, режими і порядок 

утримання забійних тварин залежно від їх стану. Дозабійне витримування худоби. 

Забій і первинна переробка худоби. Технологічні операції переробки худоби і 

послідовність їх виконання. Оглушення тварин. Знекровлення і збір крові. Знімання шкур. 

Видалення внутрішніх органів (нутрівка). Розпилювання, зачищення і клеймування туш. 

Вимоги стандарту до якості м’ясних туш. Ветеринарно-санітарний контроль.  

 

Тема 27. Технологія ковбасних виробів і м’ясних консервів 

Загальна характеристика ковбасних виробів. Основна сировина: характеристика м’яса 

забійних тварин, субпродуктів, сала. Вимоги до якості сировини і оболонок. Загальні 

відомості про технологічний процес. Технологічні схеми виготовлення основних видів 

ковбасних виробів: варених, напівкопчених, варено-копчених і сирокопчених. Виготовлення 

сосисок і сардельок, варених ковбас без оболонок, фаршированих, кров’яних i ліверних 

ковбас, м’ясних хлібів, сальтисонів. Особливості виготовлення ковбасних виробів. 

Характеристика операцій по виготовленню ковбасних виробів.  

Асортимент баночних консервів. Типи консервів залежно від виду сировини, 

характеру її обробки і призначення готової продукції. Характеристика основної сировини: 

м’ясо, жир, субпродукти, рослинна сировина, допоміжна сировина. Технологічні схеми 

виготовлення основних видів консервів. 
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Тема 28. Технологія риби холодильної обробки, соленої, копченої риби та рибних 

консервів і пресервів 

Мета та способи холодильної обробки риби. Вплив низьких температур на розвиток 

мікрофлори та швидкість біохімічних процесів. Охолодження риби. Консервуюча дія 

охолодження. Зміни в рибі під час охолодження. Способи охолодження: льодом, в холодній 

морській воді, льодосольовою сумішшю. Вимоги до якості охолодженої риби та її дефекти. 

Підморожування риби. Заморожування риби. Консервуюча дія заморожування. Зміни в риби 

під час заморожування. Фактори, які впливають на заморожування. Способи заморожування 

риби: в апаратах і пристроях, з допомогою штучного холоду, одержаного машинним 

способом, в суміші льоду і солі, природним холодом взимку при низьких температурах 

повітря. Зміни мороженої риби під час зберігання (фізичні і біохімічні). Глазурування риби. 

Вимоги до якості мороженої риби. Вади мороженої риби.  

Соління, як спосіб консервування. Основи процесу соління. Способи соління, режими 

соління. Міцність соління. Способи розбирання риби. Техніка соління. Фактори, які 

впливають на тривалість соління риби. Зміни маси і об’єму риби при солінні. Дозрівання 

соленої риби. Основи технології соління лососевих, оселедцевих. Особливості технології 

пряної і маринованої риби. Норми виходу готової продукції при солінні. Зміни соленої риби 

при зберіганні. Вади соленої риби.  

Коптіння як спосіб консервування риби. Основи процесу коптіння. 

Способи коптіння. Методи коптіння. Характеристика основних технологічних 

операцій виготовлення риби холодного та гарячого коптіння. Вади копченої риби.  

Асортимент консервів, сировина для виготовлення консервованої продукції. 

Технологічні схеми виготовлення натуральних консервів, консервів в олії і томатному соусі, 

рибо-овочевих консервів та паштетів. Особливості підготовки сировини окремих видів 

консервів. Теплова обробка риби. Фасування риби в банки. Герметизація заповнених банок. 

Закатування банок, маркування банок. Перевірка герметичності. Стерилізація консервів. 

Вплив нагрівання на мікрофлору, харчову цінність продукту. Фактори, які впливають на 

ефект стерилізації. Формула стерилізації. Зміни, які проходять в консервах при стерилізації. 

Миття банок, охолодження і пакування консервів. Умови і терміни зберігання консервів. 

Вади рибних консервів. 

Асортимент пресервів. Характеристика сировини. Технологічна схема виготовлення 

рибних пресервів. Умови і терміни дозрівання пресервів. Зміни, які проходять в пресервах 

при дозріванні та їх вплив на споживні властивості готового продукту. Вади. 
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15. 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. 

16. Технологія м’ясопродуктів із нетрадиційної м’ясної сировини : підручник [ Л. 

В. Пешук, М. О. Янчева, О. І. Гащук та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 300 с. 

17. Промислові технології переробки м’яса, молока та риби : підручник / [Ф. В. 

Перцевий, О. Г. Терешкін, П. В. Гурський та ін.; за ред. Ф. В. Перцевого]. – К. : Інкос, 2014. – 

340 с. 

18. Савченко О. А. Актуальні питання технології молочно-білкових концентратів: 

теорія і практика: монографія / О. А. Савченко, О. В. Грек, О. О. Красуля. – К. : ЦП 

“Компринт”,2015. – 292 с. 

19. Ощипок І. М. Харчові технології. Доставка промислових тварин на 

м’ясопереробні підприємства й передзабійні технології утримання : монографія / І. М. 

Ощипок. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. – 220 с. 

 

1.2. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Тема 1. Харчування людини як медико-біологічна та соціально-економічна 

проблема 

Соціально-економічне значення функціонування закладів ресторанного господарства. 

Науково-практична політика в області здорового харчування. Сучасні тенденції розвитку 

індустрії закладів ресторанного господарства в Україні та за кордоном. Загальна 

характеристика видів харчування (раціональне, дієтичне, лікувально-профілактичне, дитяче, 

альтернативні види харчування тощо) як передумова для формування меню закладів 

ресторанного господарства. Харчування та життєдіяльність людини. Основні харчові 

речовини, їх класифікація, характеристика та значення для життєдіяльності людини. 

Концепція раціонального харчування. 

 

Тема 2. Технологічні принципи виробництва і забезпечення якості кулінарної 

продукції 

Характеристика виробничо-технологічної діяльності закладів ресторанного 

господарства, її мета та завдання. Класифікація кулінарної продукції за сукупними ознаками. 

Класифікація технологічних процесів за сукупними ознаками, основні етапи, операції, їх 

мета. Характеристика способів технологічного впливу на сировину і напівфабрикати на етапі 

механічної і теплової обробки. Основні поняття про якість кулінарної продукції. Чинники, 

які впливають на формування якості продукції харчування. Законодавча база регулювання 

якості кулінарної продукції. Характеристика технологічної документації. 
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Тема 3. Технологія напівфабрикатів з овочів, плодів, грибів 

Значення продуктів рослинного походження у харчуванні. Характеристика 

властивостей вихідної сировини як об’єкта переробки у закладах ресторанного господарства. 

Класифікація напівфабрикатів із овочів, плодів і грибів за сукупними ознаками. Принципова 

схема технологічного процесу виробництва напівфабрикатів із овочів, плодів і грибів. 

Характеристика механічної кулінарної обробки овочів, плодів і грибів. Умови та терміни 

зберігання і реалізації напівфабрикатів. Вимоги до якості напівфабрикатів. Рекомендації 

щодо використання напівфабрикатів для приготування страв і кулінарних виробів.  

 

Тема 4. Технологія напівфабрикатів з борошна 

Характеристика властивостей вихідної сировини як об’єкта переробки у закладах 

ресторанного господарства. Класифікація напівфабрикатів з борошна та продуктів його 

переробки за сукупними ознаками. Принципова схема технологічного процесу виробництва 

напівфабрикатів з борошна та продуктів його переробки. Характеристика механічної 

кулінарної обробки борошна та продуктів його переробки. Умови та терміни зберігання і 

реалізації напівфабрикатів. Вимоги до якості напівфабрикатів. Рекомендації щодо 

використання напівфабрикатів з борошна для приготування страв і кулінарних виробів. 

 

Тема 5. Технологія напівфабрикатів з м’яса, м’ясопродуктів та диких тварин 

Характеристика властивостей м’яса свинини, яловичини, телятини, баранини, 

м’ясопродуктів і диких тварин  як об’єкта переробки у закладах ресторанного господарства. 

Класифікація напівфабрикатів з м’яса свинини, яловичини, телятини, баранини, 

м’ясопродуктів і диких тварин за сукупними ознаками. Принципова схема технологічного 

процесу виробництва напівфабрикатів з м’яса свинини, яловичини, телятини, баранини, 

м’ясопродуктів і диких тварин. Характеристика механічної кулінарної обробки м’яса 

свинини, яловичини, телятини, баранини, м’ясопродуктів і диких тварин. Умови та терміни 

зберігання і реалізації напівфабрикатів. Вимоги до якості напівфабрикатів. Рекомендації 

щодо використання напівфабрикатів для приготування страв і кулінарних виробів. 

 

Тема 6. Технологія напівфабрикатів з птиці, кролика, дичини 

Характеристика властивостей вихідної сировини як об’єкта переробки у закладах 

ресторанного господарства. Класифікація напівфабрикатів з птиці за сукупними ознаками. 

Принципова схема технологічного процесу виробництва напівфабрикатів з птиці. 

Характеристика механічної кулінарної обробки птиці, кролика та дичини. Умови та терміни 

зберігання і реалізації напівфабрикатів. Вимоги до якості напівфабрикатів. Рекомендації 

щодо використання напівфабрикатів для приготування страв і кулінарних виробів. 

 

Тема 7. Технологія напівфабрикатів з риби, рибопродуктів та нерибної водної 

сировини (гідробіонтів) 

Характеристика властивостей вихідної сировини як об’єкта переробки у закладах 

ресторанного господарства. Класифікація напівфабрикатів з риби за сукупними ознаками. 

Принципова схема технологічного процесу виробництва напівфабрикатів з риби. 

Характеристика механічної кулінарної обробки з риби. Умови та терміни зберігання і 

реалізації напівфабрикатів. Вимоги до якості напівфабрикатів. Рекомендації щодо 

використання напівфабрикатів для приготування страв і кулінарних виробів. 

 

Тема 8. Особливості технології охолоджених і швидкозаморожених 

напівфабрикатів різного ступеня готовності 

Класифікація, асортимент, характеристика та призначення охолоджених і 

швидкозаморожених напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів. Теоретичні передумови 

виробництва охолоджених та заморожених напівфабрикатів, страв та кулінарних виробів: 

обґрунтування парламентів процесу. Вплив способів (вакуум-пакування, в середовищі 
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інертних газів тощо) та виду таро-пакувальних матеріалів на якісні характеристики 

продукції. Умови та терміни зберігання і реалізації напівфабрикатів. Вимоги до якості 

напівфабрикатів. Рекомендації щодо використання напівфабрикатів для приготування срав і 

кулінарних виробів 

 

Тема 9. Технологія соусів 

Роль соусів у харчуванні, характеристика харчової та біологічної цінності, 

класифікація за сукупними ознаками, закономірності формування асортименту, призначення. 

Основи технології виробництва соусів. Рецептурний склад, загальні правила приготування та 

реалізації соусів за групами. Умови та терміни зберігання і реалізації соусів. Вимоги до 

якості соусів. Перспективи розвитку асортименту та технології соусів для різних типів 

закладів ресторанного господарства і різних контингентів споживачів.  

 

Тема 10. Технологія страв та кулінарних виробів з овочів, плодів, грибів 

Класифікація страв та кулінарних виробів з овочів, плодів, грибів за сукупними 

ознаками. Характеристика способів технологічної обробки страв з овочів (визначення 

режимів, параметрів процесу). Принципова схема технологічного процесу виробництва страв 

та кулінарних виробів із овочів. Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності 

кулінарної продукції з овочів за групами. Умови та терміни зберігання та реалізації готової 

продукції. Вимоги до якості. Перспективи розвитку асортименту та технології кулінарної 

продукції з овочів для різних типів закладів ресторанного господарства і різних категорій 

споживачів. 

 

Тема 11. Технологія страв та кулінарних виробів з круп, бобових та продуктів їх 

переробки 

Класифікація страв та кулінарних виробів з круп, бобових та продуктів їх переробки 

за сукупними ознаками. Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з круп, 

бобових та продуктів їх переробки (визначення режимів, параметрів процесу). Технологія 

виробництва страв та кулінарних виробів з крупу, бобових та продуктів їх переробки. 

Характеристика харчової, біологічної, енергетичної цінності кулінарної продукції з круп, 

бобових та продуктів їх переробки за групами. Умови та терміни зберігання і реалізації 

готової продукції. Вимоги до якості. Перспективи розвитку асортименту та технологій 

кулінарної продукції з круп, бобових та продуктів їх переробки для різних типів закладів 

ресторанного господарства і різних категорій споживачів.   

 

Тема 12. Технологія страв та кулінарних виробів з борошна 

Класифікація страв та кулінарних виробів з борошна за сукупними ознаками. 

Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з борошна (визначення режимів, 

параметрів процесу). Технологія виробництва страв та кулінарних виробів з борошна. 

Характеристика харчової, біологічної та енергетичної цінності кулінарної продукції з 

борошна. Умови та терміни зберігання і реалізації готової продукції, вимоги до якості. 

Перспективи розвитку асортименту та технології кулінарної продукції з борошна для різних 

типів закладів ресторанного господарства і різних категорій споживачів. 

 

Тема 13. Технологія страв та кулінарних виробів з молока, яєць та продуктів їх 

переробки 

Класифікація страв та кулінарних виробів з молока, яєць та продуктів їх переробки за 

сукупними ознаками. Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з молока, 

яєць та продуктів їх переробки (визначення режимів, параметрів процесу). Технологія 

виробництва страв та кулінарних виробів з молока, яєць та продуктів їх переробки. 

Характеристика харчової, біологічної та енергетичної цінності кулінарної продукції з 

молока, яєць та продуктів їх переробки. Умови та терміни зберігання і реалізації готової 
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продукції, вимоги до якості. Перспективи розвитку асортименту та технології кулінарної 

продукції з молока, яєць та продуктів їх переробки для різних типів закладів ресторанного 

господарства і різних категорій споживачів. 

 

Тема 14. Технологія страв та кулінарних виробів з м’яса, м’ясопродуктів та 

диких тварин 

Класифікація страв та кулінарних виробів з м’яса за сукупними ознаками. 

Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з м’яса (визначення режимів, 

параметрів процесу). Технологія виробництва страв та кулінарних виробів з м’яса. 

Характеристика харчової, біологічної та енергетичної цінності кулінарної продукції з м’яса. 

Умови та терміни зберігання і реалізації готової продукції, вимоги до якості. Перспективи 

розвитку асортименту та технології кулінарної продукції з м’яса для різних типів закладів 

ресторанного господарства і різних категорій споживачів. 

 

Тема 15. Технологія страв та кулінарних виробів з птиці, кролика та дичини 

Класифікація страв та кулінарних виробів з птиці, кролика та дичини за сукупними 

ознаками. Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з птиці, кролика та 

дичини (визначення режимів, параметрів процесу). Принципова схема технологічного 

процесу виробництва страв та кулінарних виробів з птиці, кролика та дичини. 

Характеристика харчової, біологічної та енергетичної цінності кулінарної продукції з 

птиці, кролика та дичини. Умови та терміни зберігання і реалізації готової продукції, вимоги 

до якості. Перспективи розвитку асортименту та технології кулінарної продукції з птиці, 

кролика та дичини для різних типів закладів ресторанного господарства і різних категорій 

споживачів. 

 

Тема 16. Технологія страв та кулінарних виробів з риби, рибопродуктів та 

нерибної водної сировини (гідробіонтів) 

Класифікація страв та кулінарних виробів з риби за сукупними ознаками. 

Характеристика способів теплової обробки напівфабрикатів з риби (визначення режимів, 

параметрів процесу). Принципова схема технологічного процесу виробництва страв та 

кулінарних виробів з риби. Характеристика харчової, біологічної та енергетичної цінності 

кулінарної продукції з риби. Умови та терміни зберігання і реалізації готової продукції, 

вимоги до якості. Перспективи розвитку асортименту та технології кулінарної продукції з 

гідробіонтів для різних типів закладів ресторанного господарства і різних категорій 

споживачів. 

 

Тема 17. Технологія супів 
Роль супів у харчуванні, характеристика харчової та біологічної цінності, класифікація 

за сукупними ознаками, закономірності формування асортименту, призначення. Основні 

технології виробництва супів. Рецептурний склад, загальн6і правила приготування та 

реалізації супів за групами. Умови та терміни зберігання і реалізація готової продукції. 

Вимоги до якості. Перспективи розвитку асортименту та технології супів для різних типів 

закладів ресторанного господарства і різних категорій споживачів. 

 

Тема 18. Технологія холодних страв і закусок 
Роль холодних страв і закусок у харчуванні, характеристика харчової та біологічної 

цінності, класифікація за сукупними ознаками, закономірності формування асортименту, 

призначення. Основні технології виробництва холодних страв і закусок. Рецептурний склад, 

загальн6і правила приготування та реалізації холодних страв і закусок. Умови та терміни 

зберігання і реалізація готової продукції. Вимоги до якості. Перспективи розвитку 

асортименту та технології холодних страв і закусок для різних типів закладів ресторанного 

господарства і різних категорій споживачів. 
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Тема 19. Технологія сололдких страв 
Роль солодких страв у харчуванні, характеристика харчової та біологічної цінності, 

класифікація за сукупними ознаками, закономірності формування асортименту, призначення. 

Основні технології виробництва солодких страв за групами. Рецептурний склад, загальні 

правила приготування та реалізації солодких страв за групами. Умови та терміни зберігання і 

реалізація готової продукції. Вимоги до якості. Перспективи розвитку асортименту та 

технології солодких страв для різних типів закладів ресторанного господарства і різних 

категорій споживачів. 

 

Тема 20. Технологія напоїв 
Класифікація напоїв за сукупними ознаками, призначення, закономірності 

формування асортименту, їх роль у харчуванні. Загальна принципова схема технологічного 

процесу виробництва напоїв, мета та завдання етапів технологічного процесу. Особливості 

підбору напоїв. Умови та терміни зберігання напоїв, вимоги до якості. Класифікація напоїв 

за сукупними  ознаками, закономірності формування асортименту. Основи технології 

виробництва напоїв. Принципова технологічна схема виробництва напоїв. Умови та терміни 

зберігання і реалізації напоїв, вимоги до якості. Перспективи розвитку асортименту та 

технології напоїв для різних типів закладів ресторанного господарства і різних категорій 

споживачів. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Ощипок І. М. Технологія продукції закладів ресторанного господарства: 

підручник /І. М. Ощипок, Н. З. Петришин, Р. О. Бліщ. − Львів: вид-во ЛТЕУ, 2022. − 444 с. 

2. Ощипок І. М. Інноваційні ресторанні технології / І. М. Ощипок. − Львів: вид-во 

ЛТЕУ, 2019. − 326 с. 

3. Доцяк В. С. Українська кухня / В. С. Доцяк. – К.: Ігнатекс-Україна, 2015. – 680 

с. 

4. Новікова О. В. Технологія приготування їжі: Українська кухня / О. В. Новікова, 

Л. Д. Льовшина, В. М. Михайлов. − Х.: Світ книг, 2016. – 679 с. 

5. Шалимінов О. В. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів: 

для підприємств громадського харчування всіх форм власності / О. В. Шалимінов, Т. П. 

Дятченко, Л. О. Кравченко та ін. − К.: А.С.К., 2000. – 848 с. 

6.  Технологія продуктів функціонального призначення: монографія / М. І. 

Пересічний, М. Ф. Кравченко, Д. В. Федорова, О. В. Кандалей, С. М. Пересічна, О. В. 

Шевченко, А. Б. Собко / За ред. М. І. Пересічного. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 

718 с. 

7. Джурик Н. Р. Основи технології продукції закладів ресторанного господарства 

: навч. посібник / Н. Р. Джурик. – Львів: Видавництво ЛКА, 2008. − 396 с.  

8.  Ростовський В.С. Теоритичні основи технології громадського харчування. 

Загальна частина: навч. посібник / В. С. Ростовський. – К.:Кондор, 2006. – 200 с. 

9. Шумило Г. І. Технологія приготування їжі / Г. І. Шумило. – К.: Кондор, 2011. – 

506 с.  

 

1.3. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕКОЮ ПРОДУКЦІЇ ГАЛУЗІ 

 

Тема 1. Основи управління якістю продукції. 

Проблема якості продукції на сучасному етапі. Взаємозв’язок якості товарів з успіхом 

та ефективністю розвитку національної економіки, конкурентоспроможністю продукції, 

національним престижем країни. Значення та сутність управління якістю товарів. Якість та 

розвиток науково-технічного та соціального прогресу. Показники якості та їх класифікація. 
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Сучасний підхід до управління якістю на виробництві. Функції виробництва, які направлені 

на якість продукції, залежно від характеру діяльності підприємства, організації, фірми. 

Фактори, що формують та забезпечують якість продукції. Етапи еволюції управління якістю. 

Основоположники концепцій управління якістю. Наукові основи управління якістю товарів 

від Демінга до Всезагального управління якістю (TQM). 

 

Тема 2. Основні поняття та категорії управління якістю продукції. 

Термінологія в галузі управління якістю. Поняття про системи якості. Значення 

основних категорій в теорії управління якістю згідно ДСТУ ISO 9000-2007 «Системи 

управління якістю. Основні положення та словник термінів». Суть управління якістю товарів 

як виду діяльності, що спрямований на виконання вимог до їх якості. Понятійний ряд якості: 

характеристика, властивість, загальна якість. 

 

Тема 3. Вітчизняний досвід управління якістю. 

 Історія розвитку вітчизняного руху з управління якістю. Поява елементів управління 

якості товарів на основі розвитку та впровадження стандартизації. Розвиток управління 

якістю в країні: контроль якості, оцінка якості, системний підхід до управління якістю. 

Розробка і розвиток методів оцінки якості на різних етапах виробництва. Розвиток систем 

управління якістю продукції БВП, СБП, ЯНАРЗПВ, НОРМ, НОПВУ). Переваги та недоліки 

цих систем. Комплексна система управління якістю продукції (КС УЯП). Облік вимог 

стандартів ISO серії 9000 у вітчизняних стандартах. Гармонізація вітчизняних нормативних 

документів у сфері управління якістю з міжнародними. 

 

Тема 4. Міжнародний досвід управління якістю. 

 Послідовність розвитку методів та підходів до управління якістю в світі. Досвід 

управління якістю в різних країнах світу: США, Японії, країнах Західної Європи. 

Особливості розвитку управління якістю в різних країнах світу. 

 

Тема 5. Системний підхід до проблеми управління якістю. 

Системний підхід до проблеми управління якістю продукції. Принципи та функції 

системи управління якістю продукції. Моделі систем управління якістю. Механізм 

управління якістю продукції. Комплексні системи управління якістю продукції. Порядок 

розробки галузевих та територіальних систем управління якістю. Впровадження систем 

управління якістю на підприємствах України. Розробка систем управління якістю освітньої 

діяльності. 

 

Тема 6. Система Загального управління якістю продукції (TQM). 

Основні елементи стратегії TQM. Умови успішного впровадження TQM. Поняття 

«Загальне управління якістю» (TQM). Основні принципи TQM. Застосування системи TQM 

на підприємствах різних сфер діяльності, зокрема харчової галузі. Промислова логіка 

загального управління якістю. Японська система планування необхідних матеріалів (MRP). 

Західна система планування – планування з урахуванням моменту перезамовлення (ROP). 

Системи Just-In-Time (ЛТ) та Just-In-Case (ЛС). Нові підходи до управління людськими 

ресурсами в умовах TQM. Організація навчання. Розподіл повноважень та якості при 

управлінні людськими ресурсами в умовах TQM. Теорія постановки цілей. Реалізація 

методів всезагального управління якістю в Україні. 

 

Тема 7. Система управління безпечністю харчових продуктів (HACCP). 

Політика контролю безпеки харчових продуктів в Європейському Союзі. Система 

управління безпекою харчових продуктів. Застосування і принципи системи НАССР. НАССР 

і міжнародна торгівля. Розроблення системи НАССР. Національні стандарт з управління 

безпечністю харчових продуктів. ДСТУ 4161-2003 «Системи управління безпечністю 
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харчових продуктів. Вимоги», ДСТУ-Н ISO/TS 22004:2009 «Системи управління 

безпечністю харчових продуктів. Настанова щодо застосування ISO 22000:2005», ДСТУ ISO 

22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких 

організацій харчового ланцюга».  

  

Тема 8. Статистичні методи контролю якості. 

Сутність статистичних методів контролю якості. Порядок збору інформації. 

Статистичний ряд і його характеристики. Сім інструментів контролю якості: контрольний 

лист, гістограма, діаграма розсіювання, метод стратифікації, діаграма Парето, причинно-

наслідкова діаграма (діаграма Ісікави), контрольна карта (карта Шухарта).Принципи їх 

побудови та застосування. Роль гуртків якості у вивченні статистичних методів контролю 

якості. 

 

Тема 9. Економічні аспекти та лідерство в якості. 

Витрати на якість та їх класифікація. Контроль якості з боку керівництва.  Модель 

ділової досконалості EFQM. Світова практика присудження нагород за якість. Практика 

присудження нагород за якість в Україні. Національні премії з якості та їх критерії. Методи 

самооцінки за критеріями національних премій з якості. Витрати на якість і політика 

«нульового дефекту». Відносні частки елементів витрат на якість. 

 

Тема 10. Сучасні управлінські технології для поліпшення якості продукції. 

 Бенчмаркінг. Реінжиніринг (BPR). Система Загального обслуговування устаткування 

(TPM). Система «Упорядкування» (5S). «Шість сигм» (6σ). Збалансована система показників 

(BSC). Самооцінка. Інструменти управління якістю та процес розгортання функції якості 

(QFD). Сім інструментів управління якістю (сім нових інструментів контролю якості): 

діаграма спорідненості, діаграма зв’язків, деревовидна діаграма, матрична діаграма, векторна 

діаграма, діаграма здійснення процесу (PDPC), матриця пріоритетів (аналіз матричних 

даних). Процедура побудови та застосування. Розгортання вимог споживача в залежності від 

профілю якості. Модель профілю якості (модель Н.Кано), його складові. Ключові елементи 

та інструменти Розгортання Функції Якості. Концепція Будинку Якості та етапи 

відстежування «голосу споживача» при Розгортанні Функції Якості. Зв’язок інструментів 

якості, TQM та QFD. 

 

Тема 11. Впровадження систем управління якістю на підприємствах галузі. 
Нормативні засади впровадження систем управління якістю на підприємствах галузі. 

Спрямованість систем управління якістю та інших систем управління. 

 

Тема 12. Управління якістю та безпечністю харчових продуктів на підприємствах 

галузі. 

Управління якістю харових продуктів на підприємствах. Застосування інноваційних 

інгредієнтів у харчових продуктах. Управління якістю та безпечністю харчових продуктів 

рослинного походження (зерноборошняних, кондитерських виробів, напоїв). Управління 

якістю та безпечністю харчових продуктів тваринного походження (молочних, жирових, 

м’ясних і рибних продуктів). 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Лозова Т. М. Управління якістю та безпечністю продукції харчової галузі : підручник / 

Т. М. Лозова, І. В. Сирохман. ‒ Львів : видавництво «Растр-7», 2018. ‒ 400 с.   

2. Лозова Т. М. Управління якістю та безпечністю харчових продуктів : підручник / Т. 

М. Лозова, І. В. Сирохман. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного 

університету, 2020. – 436 с. 
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3. Сирохман І. В. Управління якістю : навч. посібник / І. В. Сирохман, Т. М. Лозова, О. Я. 

Давидович, М.-М. В. Калимон. ‒ Львів: Видавництво «Растр-7», 2015. – 428 с.  

4. Лойко Д. П. Управління якістю : навч. посібник – 2-е вид. / Д. П. Лойко, О. В. Вотченкова, О. 

П. Удовиченко, М. А. Котляр. – Львів: «Магнолія 2006», 2017. – 336 с. 

5. Момот О. І. Менеджмент якості та елементи системи якості : навч. посібник / О. І. Момот. – 

К.: Центр учбової літератури, 2007. – 368 с. 

6. Лозова Т.М. Інноваційні наукові розробки щодо поліпшення якості харчових 

продуктів на основі борошна : монографія / Т. М. Лозова. – Львів : Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 2023. – 238 с. 

7. ДСТУ ISO, нормативні, законодавчі документи, методичні розробки. 

 

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  

 

Кожен екзаменаційний білет містить 40 тестових завдань, що включають матеріал 

програми вступного випробування. 

Тестові завдання всіх екзаменаційних білетів є однакового рівня складності. 

Запитання кожного блоку містять матеріал всіх розділів дисципліни. 

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. 

Правильні відповіді на кожне запитання екзаменаційного білета оцінюються 2,5 (два з 

половиною) балами. 

Таким чином, максимальна кількість балів, що може отримати абітурієнт на 

вступному випробуванні за тестовою технологією становить 100 балів. 

Для отримання результатів вступного випробування абітурієнта заповнені і перевірені 

талони передаються працівникам групи інформаційного забезпечення роботи Приймальної 

комісії для внесення відповідей абітурієнтів і оцінювання їх відповідно до кодів відповідей, 

внесених у комп’ютер. За підсумками обробки талонів абітурієнтів роздруковується  
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