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ВСТУП
В умовах зростання конкуренції на споживчих ринках, при постійному
підвищенні вартості енергоносіїв та дефіциті кваліфікованої робочої сили,
інновації потрібні підприємствам як фактор зростання та посилення позицій на
ринку за допомогою набуття суттєвих конкурентних переваг. При цьому
інновації – це єдиний ресурс, який унікальний на будь-якому підприємстві,
який вельми складний для копіювання конкурентами. Проте інновації можуть
стати не тільки базовою конкурентною перевагою, але й джерелом всебічного
розвитку підприємства. Примхливому сучасному споживачу на ринку постійно
пропонується широкий асортимент товарів: продукти швидко змінюються,
удосконалюються. Без використання інновацій виробники прирікають себе на
суттєве відставання від вимог споживчого ринку, і, як наслідок, на поступову
втрату конкурентних позицій на ринку. Необхідність відстеження розвитку
сучасних технологій потребує постійного удосконалення або оновлення
обладнання, впровадження інновацій, в тому числі і технологічного характеру
в харчовій промисловості. За умов бурхливого зростання інноваційних
технологій і приходу на ринок великих європейських виробників харчових
продуктів, таких як Unilever, Sun Interbrew, Baltic Beverages Holding, Kraft
Food’s, Nestle, особливо гостро встають питання виживання і конкуренції. Все
більше значення набувають питання вибору високотехнологічного обладнання,
мінімізації витрат сировини і економії енергоносіїв, більш ефективного
використання персоналу. В умовах жорсткої конкуренції загострюється
проблема закупівлі обладнання і впровадження технологій.
Особливо важливою є реалізація цього процесу в харчовій промисловості, яка потребує впровадження новостворених або вдоско- налених
інноваційних технологій і випуску на їхній основі харчових продуктів із
новими споживними та функціональними властивостями. Саме на таких
технологіях і нових продуктах ґрунтується можливість вирішення
пріоритетного на сьогодні завдання – створення в Україні індустрії оздоровчих
продуктів для забезпечення ними всього насе- лення з метою поліпшення стану
здоров’я споживачів, підвищення якості їхнього життя, збереження генофонду
нації. Такі зміни в харчовій промисловості зумовлені вимогами сучасної
нутриціології – необхідністю забезпечити всі верстви населення доступними
оздоров- чими продуктами, оскільки стан здоров’я людини безпосередньо залежить від структури та якості харчування [2]. Ось чому саме харчова
індустрія нині перетворюється на важливу складову охорони здоров’я і посідає
особливе місце в сфері інтелектуальної та виробничої діяльності людини.
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І. ФАХОВІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. ІННОВАЦІЙНІ РЕСТОРАННІ ТЕХНОЛОГІЇ

Тема 1. Класифікації і характеристика харчових продуктів
функціонального призначення
Предмет дисципліни, її зміст і місце у навчальному плані. Значення
дисципліни у підготовці фахівців.
Зовнішнє середовище, якість харчування і здоров'я населення. Основні
теорії і концепції харчування: збалансоване, адекватне, оптимальне,
функціонального, спеціального, антиейджингу та інших видів харчування
людини.
Концепція функціонального харчування. Характеристика харчових
продуктів функціонального призначення. Технологія харчових продуктів, що
сприяють підвищенню захисних функцій організму.
Харчові продукти з радіозахисними властивостями. Харчові продукти з
підвищеним вмістом мікронутрієнтів. Харчові продукти з використанням
сучасних
структуроутворюючих
речовин.
Харчові
продукти
і
антиоксидантними властивостями. Харчові продукти з підсолоджувачами.
Характеристика харчових продуктів репродуктивного і геронтологічного
призначення. Харчові продукти молекулярної технології.
Тема 2. Науково-практичні і методологічні підходи до конструювання
харчових продуктів функціонального призначення
Сутність методології проектування технологій харчових продуктів і
раціонів харчування.
Основи проектування технологій багатокомпонентних харчових
продуктів. Методика визначення раціональних технологічних режимів
виробництва ресторанної продукції харчування.
Математичні методи планування та аналізу експерименту.
Поняття
категорії
якості
продуктів
харчування.
Якість
і
конкурентоздатність харчових продуктів. Поняття комплексного показника
якості та методика його визначення.
Розрахунок комплексних показників якості та конкурентоздатності
ресторанної продукції.
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Тема 3. Методологія розроблення харчових раціонів спеціального
призначення
Сучасні рекомендації щодо харчування та споживання основних макро- і
мікронутрієнтів окремими контингентами споживачів в умовах організованого
харчування. Основні принципи побудови харчових раціонів спеціального
призначення.
Методологія розробки плану меню «шведського столу», плану-меню
банкету з урахуванням правил еногастрономічних поєднань, вегетаріанського і
дитячого харчування, кейтерингового обслуговування.
Значення та загальна характеристика раціонів лікувальнопрофілактичного харчування, залежно від їх віку, статі, інтенсивності праці.
Вимоги до сировини, технологічні способи та засоби обробки сировини,
напівфабрикатів та готових виробів, що задовольняють вимоги різних категорій
споживачів. Лікарські рослини: лікувальне і профілактичне використання.
Тема 4. Основні принципи організації дієтичного харчування
у закладах ресторанного господарства при готельних комплексах.
Технологія харчових продуктів дієтичного призначення
Значення дієтичної терапії у лікуванні та профілактиці захворювань.
Загальні відомості про дієтичне харчування та його організацію Характеристика
основних харчових продуктів, які використовуються у дієтичному харчуванні:
риба, нерибні продукти моря, м'ясо, птиця, плоди і овочі, молоко та
кисломолочні продукти, їх значення у дієтичному харчуванні. Характеристика
основних речовин, необхідних для організму. Цукровмісні продукти у
дієтичному харчуванні.
Лікувальні особливості окремих харчових продуктів. Характеристика
основних лікувальних дієт. Лікувальне дієтичне харчування при окремих
захворюваннях.
Лікувальне харчування, гомеопатія, фітотерапія і лікувальні мінеральні
води у санаторно-курортних і готельно-ресторанних комплексах.
Основні принципи організації дієтичного харчування у санаторнокурортних закладах та готельно-ресторанних комплексах. Розроблення та
обгрунтування збалансованих раціонів харчування.
Тема 5. Основні принципи організації раціональної о харчування
дітей, технологія продуктів для харчування дітей
Сучасні вимоги до раціонального харчування дітей. Характеристика та
особливості дитячого харчування залежно від віку.
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Організація раціонального харчування для дітей раннього (до 1 року),
дошкільного (1-6 років), шкільного (6-17 років) віку.
Особливості технології харчових продуктів, кулінарних, борошняних
кондитерських виробів і напоїв для дитячого харчування: вимоги до
сировини, технологічні способи обробки сировини, напівфабрикатів та готових
виробів, що задовольняють потреби дітей дошкільного і шкільного віку.
Особливості технології страв із гідробіонтів, м'яса, птиці, овочів, круп,
бобових, сиру та яєць у дитячому харчуванні.
Основні принципи складання меню для харчування дітей раннього,
дошкільного, шкільного віку.

Тема 6. Інноваційні технології та якість харчових продуктів
функціонального призначення Інноваційні технології ресторанної продукції:
фірмових та банкетних страв, авторських страв ф'южн-кухні з використанням
різноманітних
еногастрономічних
способів,
креативних
тенденцій,
екструзійних і молекулярних технологій.
Технологія холодних закусок, страв та кулінарних виробів з овочів, грибів,
бобових із використанням дієтичних добавок, креативних тенденцій і
молекулярних технологій. Обгрунтування умов та реалізації готової продукції;
вимоги до якості готової продукції.
Технологія холодних закусок, страв та кулінарних виробів із сиру та яєць з
використанням дієтичних добавок, креативних тенденцій і молекулярних
технологій. Обгрунтування умов та реалізації готової продукції; вимоги до
якості готової продукції.
Технологія соусів та супів (зокрема айнтопфів) із використанням
дієтичних добавок, креативних тенденцій і молекулярних технологій.
Обгрунтування умов та реалізації готової продукції; вимоги до якості готової
продукції.
Технологія страв із м'яса, м'ясопродуктів та сільськогосподарської птиці з
використанням дієтичних добавок, креативних і молекулярних технологій.
Обгрунтування умов та реалізації готової продукції; вимоги до якості готової
продукції.
Технологія страв із гідробіонтів із використанням дієтичних добавок,
креативних тенденцій і молекулярних технологій. Обгрунтування умов та
реалізації готової продукції; вимоги до якості готової продукції.
Технологія десертів та напоїв із використанням дієтичних добавок,
креативних тенденції і молекулярних технологій. Обгрунтування умов та
реалізації готової продукції; вимоги до якості готової продукції.
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Технологія борошняних та борошняних кондитерських виробів із
використанням дієтичних добавок, екструзійних технологій. Обгрунтування
умов та реалізації готової продукції; вимоги до якості готової продукції.
Технологія продуктів лікувально-профілактичного призначення та
шляхи її вдосконалення. Методи розрахунку якості кулінарних, борошняних
кондитерських виробів і напоїв лікувально-профілактичного призначення.
Тема 7. Нові формати сучасних закладів ресторанного господарства і їх
розвиток на вітчизняному ринку
Формати закладів ресторанного господарства: «Street Food», «Fast Food»,
«Fast Саsиаl», «Quick’n’Casual», «Саsиаl Dіnіnq», «Fіпе Dіnіnq», «клубний»,
«експо-кухня», «родинний». Особливості формату та групування закладів
ресторанного господарства за їх видами. Особливості стандартів сервісу, що
пропонують заклади ресторанного господарства цих форматів.
Сучасні напрями використання просторових ресурсів виробничих
приміщень та торговельних приміщень. Заклади формату «Fгее Flow» та їх
адаптація на вітчизняному ринку ресторанної продукції. Створення і розвиток
закладів сучасного формату при підготовці та обслуговуванні заходів типу Євро2012. Неймінг і його вплив на імідж закладу ресторанного господарства.
Тема 8. Інноваційні форми обслуговування в закладах
ресторанного господарства
Характеристика заходів формату конференції, семінари і досвід їх
впровадження у світовій і вітчизняній практиці ресторанного господарства.
Особливості структури учасників подій формату «гала-івент». Визначення
потреб у видах, обсягах і асортименті продукції ресторанного господарства.
Особливості обслуговування при організації заходів формату «галаівент». Особливості надання послуг із кейтерингу під час фестивалів, виставок,
ярмарок, масових гулянь, спортивних змагань.
Розроблення проекту розрахунку потреб у видах і обсягах харчування
споживачів у фан-зонах; створення багатоваріантного меню. Складання плану
підготовчої роботи, обслуговування споживачів у фан-зонах на території
стадіону та поза його межами. Складання сіткових графіків постачання
готової до споживання продукції до фан-зон. Визначення необхідної її кількості
з дотриманням правила «точно-и-строк». Складання сіткових графіків виконання
всього комплексу робіт із обслуговування споживачів у фан-зонах.
Розрахунок систем обслуговування: види роздач, вимоги уніфікації і
спеціалізації; підбір кількості працівників і їх спеціалізації. Оптимізація вибору
торгово-технологічного та роздаткового устаткування, засобів матеріально6

технічного призначення для дотримання стандартів сервісу у фан-зонах:
одноразовий посуд, набори, паперові вироби, утилізація сміття тощо.
Розрахунок радіусу дії та кількості необхідних урн для сміття.
Розподіл обсягів робіт та синхронізація дій обслуговуючого персоналу
(стюардів). Особливості стандартів сервісу для VІР-персон у зоні стадіону та поза
його межами. Правила обслуговування підлітків, пенсіонерів, сімей із дітьми у
фан-зонах. Превентивні заходи
попередження виникнення конфліктних
ситуацій. Правила вирішення конфліктних ситуацій. Система оповіщення
робочих груп і передання інформації.
Розроблення портфелю безплатних послуг. Безплатні послуги як
багатоваріантний спосіб підвищення іміджу закладу ресторанного господарства
та можливості створити коло лояльних гостей.
Тема 9. Інноваційні форми надання специфічних професійних
послуг у ресторанному господарстві
Наукове обгрунтування засад роботи сомельє, його обов'язки, правила,
основні методи і форми роботи. Формування карти вин залежно від спеціалізації
підприємства ресторанного господарства. Правила дегустації, споживання
алкогольних напоїв, порядок, способи та техніка подавання.
Система отримання спеціальної освіти сомельє у країнах Європи. Школи
сомельє Франції, Австрії, Італії, Великобританії. Впровадження професії сомельє
в закладах ресторанного господарства України.
Історія виникнення, характеристика професії бариста. Основні вимоги і
професійні обов'язки. Класифікація і характеристика сортів кави, вимоги до
якості, країни-виробники. Рецептури кавових сумішей. Способи приготування
кавових напоїв, обладнання, інвентар, посуд для приготування і подавання.
Класифікація і характеристика кавових напоїв, смакові властивості залежно від
складу кавових сумішей і способу приготування. Правила дегустації кавових
напоїв. Кавова карта.
Європейські школи бариста. Впровадження професії бариста в
ресторанній галузі України.
Мистецтво створення шоколаду. Види і характеристика какао. Правила
приготування і подавання гарячого шоколаду. Шоколадні фонтани,
шоколадний кейтеринг. Впровадження послуг у ресторанному бізнесі України.
Історичні передумови виникнення професії вітальє. Основні вимоги і
професійні обов'язки. Відомі сигарні дома Європи і України. Школи вітальє.
Класифікація і характеристика сигар, основні країни-виробники, правила
зберігання та подавання. Особливості виробництва, основні складові і будова
сигар. Правила споживання, сигарний етикет.
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Сигарний кейтеринг (виїзне обслуговування VІР-всчірок і презентацій),
який включає дегустацію колекції продукції та демонстрацію сигарних
аксесуарів. Шляхи впровадження професії вітальє і культури споживання
сигар на ринку ресторанних послуг України.

1.2. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Тема 1. Технологічні новації як системний процес визначення
напрямків інноваційного розвитку виробництва продукції та надання
послуг.
Особливості і значення інноваційного розвитку підприємств. Види
технологічних новацій.
Підприємство як система "виробник-споживач", принципове значення і
особливості системного підходу при визначенні напрямків інноваційного
розвитку.
Види технологічних новацій.
Технологічні новації як види: патенти на спосіб, пристрій, штам, ноу хау, раціоналізаторська пропозиція. Роль винаходів при визначенні напрямів
інноваційного розвитку.
Тема 2. Техніко-економічні показники і критерії оцінки виробничої
діяльності підприємств з позицій пріоритетів інноваційного розвитку
виробництва.
Основні техніко-економічна характеристика підприємства.
Основні техніко-економічні показники, що характеризують вироби та
послуги і використовуються у звітах підприємств та технічній і
нормативній документації. Система СІ. Несистемні одиниці та їх перетворення
у міжнародні.
Особливості використання техніко -економічних показників при
створенні технологічних новацій.
Порівняння показників для тотожних видів продукції різних
товаровиробників. Використання методу розмірностей.
Тема 3. Методичні основи використання конструкторсько технологічної і технічної документації для оцінки технологічних новацій.
Уявлення про технологічну систему як точку та лінію.
Метод ортогонального проектування. Проекції точки та прямої лінії.
Визначення їх розташування у просторі.
Методи побудови проекцій типових фігур (конструктивних примітивів)
та ліній на їх поверхні. Зображення. Види, розрізи, перерізи.
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Загальні відомості про правила виконання й оформлення
конструкторської і технологічної документації
ЄСКД, формати креслень, основний напис на кресленні. Правила
виконання креслень, розміри на кресленнях, технічна та технологічна
інформація. Особливості визначення техніко -економічної інформації з
використанням креслень.
Тема 4. Якість як критерій конкурентоспроможності підприємств та
оцінки споживчої новизни товарів та послуг
Якість продукції та послуг як складова конкурент оспроможності
Показники якості. Методи визначення якості за критеріями точність та
шорсткість поверхні виробів. Їх позначення на кресленнях та технічній
документації.
Рівень якості продукції і його стабільність. Споживча новизна товарів.
Інтегральний показник якості. Вплив якості на імідж і брендінг під
приємств.
5. Основні особливості будови та функціонування інноваційних
технологічних систем.
Поняття про загальні принципи будови, компоновки та функціонування
машин, устаткування і технологічного оснащення підприємств.
Загальні відомості щодо будови машин. Кінематичні і структурні схеми
машин та обладнання.
Вплив технічного рівня обладнання та технологічної оснастки на
продуктивність праці, якість і точність.
Визначення силових та швидкісних
показників машин,
характеристик продукції. Якісні показники.
Нормування праці.
Визначення напрямів інноваційного оновлення технологічних систем.
Тема 6. Інноваційні технологічні процеси підприємств харчової
промисловості
Інноваційні технології виробництва харчових продуктів як системний
процес "сировина - продукція".
Особливості приймання і підготовки сировини до виробництва харчових
продуктів. Виробництво борошна. Технологія хліба і хлібобулочних виробів,
круп, макаронних виробів. Особливості виготовлення молочних продуктів:
вершкового масла, сиру. Технології виготовлення м’ясних виробів, ковбас.
М'ясо -жирове виробництво. Технології виробництва напоїв. Інновації як
напрямок розвитку під приємств.
Методика оцінки ефективності за енергетичними та матеріальними
витратами підприємств і організацій.
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Оцінка використання ресурсів при запровадженні інновацій. Оцінка
морального та фізичного зносу обладнання та часу, необхідного для оновлення.
Світові тенденції розвитку підприємств харчової промисловості,
соціальної інфраструктури та надання послуг.
Тема 7. Інноваційні технологічні процеси у торгівлі та наданні
послуг.
Торгова мережа як система спрямування товару до споживача.
Підприємства торгівлі. Класифікація, склад, функції та структура. Ланки
і процес товароруху.
Фізико-хімічні процеси забезпечення якісних та кількісних властивостей
товару на етапах товароруху. Торгово-технологічний процес. Штрихове
кодування і товарна класифікація експортно -імпортних товарів та їх значення.
Кодування груп товарів.
Безпечність продукції та якість. Фактори збереження товарів. Комплекс
факторів, що впливають на формування та збереження якості і кількості
товарів. Показники якості продовольчих і непродовольчих товарів. Пакування
та екологічні властивості упаковки у процесах збереження і продажу товарів.
Застосування передової технології для зменшення товарних втрат.
Технологічне оснащення торгових залів і приміщень. Планування
торговельних залів і приміщень. Торгівельні меблі, обладнання та інвентар.
Касові кабінки. Столи для брокеража. Столи для фасовки товарів. Примірочні,
підставки, корзини для відбирання товарів.
Технологічне обладнання та інвентар для оснащення підсобних та інших
приміщень.
Механічне і термічне обладнання. Технології термічного оброблення та
збереження товару. Закон Вант-Гоффа-Арреніуса. Типові технологічні
процеси. Теплове обладнання: обладнання з вогневим обігрівом; обладнання з
газовим обігрівом; обладнання на паровому обігріві; обладнання з електричним
обігрівом.
Фізична сутність процесу заморожування як способу збереження якості і
консервування. Основи машинного охолодження. Холодильні агенти: аміак і
хладон. Класифікація торговельного холодильного обладнання. Основні вузли
компресійної холодильної машин
. Контрольно-касові операції та обладнання для розрахунку з покупцями.
Типові операції обліку та розрахунку з покупцями. Основні особливості будови
і використання контрольно-касових апаратів (ККА), їх класифікація та основні
типи. Основні вузли контрольно-касових машин: пристрій введення; пристрій
індикації; оперативно- запам'ятовуючий пристрій; чекодрукуючий пристрій;
замок режимів і ключі та інші. Сканери штрихових кодів, особливості будови.
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Технологічні особливості діяльності посередника при продажі товарів, їх
транспортуванні, оренді, рекламі,страхуванні та наданні інформації.
Операції
обміну
товарно-матеріальними
та
інтелектуальними
цінностями. Технологія ярмарково-виставкової діяльності. Підготовчі роботи
при комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Система супутникового
зв'язку. Системи і обладнання забезпечення конфедиційності та безпеки
збереження інформації. Інновації.
Типове обладнання для посередницьких робіт. Обладнання для
презентації товару. Виставковий стенд. Обладнання для комунікацій та обліку і
збереження товарів. Офісне обладнання. Комунікаційне обладнання для
торгово-посередницьких операцій. ІНКОТЕРМС.
Матеріально-технічна база товарної та фондової бірж: устаткування
біржового залу, робочих місць учасників торгів, комп'ютерне забезпечення всіх
процесів на біржі і т.і. Аукціонні товари. Характерні особливості речового
біржового товару. Технологія відпускання товарів зі складу. Автоматизовані
системи управління біржами. Інновації.
Основні технологічні операції транспортування товарів. Технологічне
супроводження у контрактах на постачання машин та оснащення. Основні
правила підготовки товарів до транспортування.
Транспортні контейнери, їх види та особливості будови. Охоронні
системи для транспорту та вантажу. Визначення потреби в транспортних
засобах і багатооборотній інвентарній тарі. Інновації.
Посередництво при експертній оцінці об’єктів промислової власності,
об’єктів промисловості, торгівлі і нерухомості
Визначення суттєвих ознак конструкторсько -технологічних розробок за
критеріями новизни та практичної значимості
Структура опису суті інноваційної розробки та її правовий захист в
Україні.
Особливості правового захисту інноваційних розробок. Заявка на видачу
патенту. Формула винаходу.
Тема 8. Науково-технічний прогрес і напрямки інноваційного
оновлення технологій і технологічного оснащення підприємств
Роль науки в розвитку технологічних систем
Взаємозв'язок розвитку науки, техніки і технологій.
Сучасні види та характеристика прогресивних технологій виробництва.
Розвиток поколінь техніки і технологій у світовій економічній системі. Типи
науково -технічного і технологічного розвитку. Роль техніки, технології і
науково -технічного процесу в підвищенні ефективності виробництва.
Автоматизація виробництва як напрямок розвитку технологій майбутнього.
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Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки. Комп'ютеризація
конструкторських робіт і проектування технологічних процесів.
Використання нанопроцесів у технологічних системах - один з
найважливіших напрямів технологічного інноваційного розвитку. Ресурсо- та
енергозбереження.
1.3. ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Вступ.
Предмет дисципліни, її місце в навчальному процесі. Вимоги до
вивчення дисципліни. Історичний розвиток харчової
промисловості.
Народногосподарське значення харчової промисловості. Внесок українських
вчених в теорію і практику галузей харчової промисловості. Асортимент
виробів харчової промисловості. Галузі, які виробляють харчові продукти.
Класифікація виробництв залежно від виду сировини та основного
технологічного процесу. Узагальнена структурна схема технологічної лінії
харчового виробництва (стадії – підготовча, основна та кінцева).
Тема 2. Загальна характеристика технологічних стадій зберігання
сировини.
Зберігання сипких продуктів, соковитої сировини та сировини, що
швидко псується. Способи та технологічні режими зберігання. Переваги та
недоліки тарного та безтарного зберігання сировини. Втрати сировини під час
зберігання та шляхи їх зменшення.
Основні шкідники, боротьба з ними. Санітарна обробка приміщень,
місткостей. Дезінфекція, дезінсекція, дератизація. Способи боротьби з
гризунами.
Тема 3. Технологія зберігання та переробки зерна.
Тема 3.1. Технологія зберігання зерна. Головні задачі технології
зберігання зерна. Загальна характеристика зернової маси та фактори, що
впливають на її склад та властивості. Фізичні та теплофізичні властивості
зернової маси. Фізіологічні та масообмінні процеси, що відбуваються в
зерновій масі при її зберіганні. Дихання, післязбиральне дозрівання, та
проростання зерна під час зберігання. Довговічність зерна. Самозігрівання
зерна. Види та стадії самозігрівання. Зміна якості зерна при самозігріванні.
Попередження самозігрівання зерна. Злежування зерна. Мікроорганізми
зернової маси. Шкідники хлібних запасів. Режими та способи зберігання
зернових мас. Сушіння, охолодження і активне вентилювання зернових мас.
Контроль якості зерна під час зберігання. Система підприємств по зберіганню
зерна. Класифікація зерносховищ та вимоги до них.
Тема 3.2. Технологія борошна. Сировина для виробництва борошна та її
технологічні властивості. Асортимент та вихід продукції на борошномельних
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заводах. Структура і характеристика технологій очистки і підготовки зерна до
помелів. Формування помельних партій зерна. Класифікація домішок зернової
маси та технологія їх видалення. Кондиціювання зерна та способи його
здійснення.
Структура і характеристика технологій розмелу зерна. Види помелів.
Просте та вибіркове подрібнення. Класифікація продуктів подрібнення.
Принципові схеми простого та складного повторювальних помелів.
Особливості виробництва макаронного борошна. Основні завдання і види
контролю в борошномельному виробництві.
Тема 3.3. Технологія круп’яного
виробництва. Сировина для
виробництва крупів та її технологічні властивості. Асортимент круп і
круп’яних виробів, оцінка якості. Основна сировина та оцінка її якості.
Принципова технологічна схема та характеристика основних технологічних
процесів: лущення, водно-теплове оброблення, подрібнення, полірування,
шліфування. Основні способи та режими зберігання круп.
Тема 3.4. Особливості виробництва нових видів крупів. Виробництво
крупів підвищеної харчової цінності. Шляхи збагачення крупів. Основні
технологічні стадії крупів підвищеної харчової цінності.
Виробництво
зернових
пластівців.
Характеристика
основних
технологічних стадій.
Виробництво крупів швидкого приготування. Характеристика основних
технологічних стадій. Показники якості крупів.
Тема 4. Технологія крохмалю і крохмалепродуктів.
Тема 4.1. Технологія крохмалю Сировина, використовувана для
отримання крохмалю. Оцінка якості крохмалю. Принципова технологічна
схема виробництва картопляного крохмалю та характеристика основ- них
технологічних процесів: миття, подрібнення, виділення вільного крохмалю з
кашки, рафінування крохмального молока, промивання, осадження і сушіння.
Відходи крохмального виробництва, їх використання.
Тема 4.2. Технологія модифікованих крохмалів. Види модифікованих
крохмалів, їх властивості, способи отримання. Застосування їх в харчових
технологіях.
Тема 4.3. Технологія крохмальної патоки. Види патоки та оцінка її
якості. Технологічні властивості патоки та особливості використання в
харчовій промисловості. Принципова технологічна схема виробництва патоки
кислотним способом та характеристика основних технологічних процесів:
підготовка крохмалю до гідролізу, гідроліз крохмалю, нейтралізація
гідролізатів, фільтрування, знебарвлення та уварювання сиропів, охолодження
патоки. Особливості технології патоки ферментативним методом. Основні
технологічні режими і обладнання. Основні способи та режими зберігання.
Тема 4.4. Технологія глюкози і глюкозно-фруктозних сиропів.
Принципова технологічна схема та характеристика основних технологічних
процесів виробництва глюкози і глюкозно-фруктозних сиропів: кислотний або
ферментативний гідроліз крохмальної суспензії, очищення та уварювання
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гідролізатів, ізомеризація глюкози, кристалізація та твердення утфелів,
сушіння, подрібнення, просіювання, досушіння. Основні технологічні режими і
обладнання. Оцінка якості. Основні способи та режими зберігання.
Застосування в харчових технологіях.
Тема 5. Технологія цукру
5.1. Значення та властивості цукру як харчового продукту. Сировина,
використовувана для одержання цукру-піску. Хімічний склад і технологічні
властивості цукрових буряків.
5.2. Принципова технологічна схема та характеристика основних
технологічних процесів. Принципова технологічна схема та характеристика
основних технологічних процесів: різання буряків, одержання дифузійного
соку, його очищення (дефекація, сатурація, сульфітація), упарювання соку,
одержання утфелю, центрифугування утфелю, пробілювання, сушіння і
зберігання цукру-піску. Вихід товарної продукції та оцінка її якості.
5.3.Відходи виробництва та їх використання.
Тема 6. Технологія бродильних виробництв
Тема 6.1. Технологія хлібопекарських пресованих дріжджів.
Характеристика дріжджів, їх призначення та оцінка якості. Вимоги до якості
сировини. Принципова технологічна схема добування пресованих дріжджів
мелясно-проточним способом та характеристика основних технологічних
процесів: вирощування чистої культури дріжджів, отримання маточних та
товарних дріжджів, формування, сушіння, пакування. Особливості технології
хлібопекарських дріжджів на мелясно-спиртових заводах: сепарування,
промивання, аерування. Основні технологічні режими і обладнання. Вихід
дріжджів.
Тема 6.2. Технологія солоду. Основні види солоду, його властивості та
застосування як сировини харчових галузей промисловості. Вимоги до якості
зерна, що використовується для виробництва солоду.
Принципова технологічна схема виробництва сухого пивоварного
солоду та характеристика основних технологічних процесів: очищення,
сортування, миття, дезінфекція, замочування та пророщування зерна, сушіння
свіжопророслого солоду, відбивання паростків, відлежування. Основні
технологічні режими та обладнання.
Особливості технології світлого та темного пивоварного солоду,
житнього ферментованого та неферментованого
солоду, солоду для
виробництва полісолодових екстрактів та використовуваного у спиртовому
виробництві. Вихід солоду, оцінка його якості. Відходи виробництва та їх
використання.
Тема 6.3. Технологія пива. Характеристика пива як напою. Сорти і типи
пива, оцінка якості. Основна сировина: солод, його замінники, вода, хміль та
вимоги до її якості. Принципова технологічна схема та характеристика
основних технологічних процесів: очищення і подрібнення зернової сировини,
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приготування пивного сусла, розмноження чистої культури і виробничих
дріжджів, зброджування пивного сусла, доброджування
та дозрівання
молодого пива, фільтрування та розлив готового пива. Основні технологічні
режими та обладнання. Вихід пива. Використання відходів пивоварного
виробництва.
Тема 6.4. Технологія безалкогольних напоїв. Класифікація і
характеристика напоїв, оцінка їх якості. Основна сировина та вимоги до її
якості. Рецептура напоїв та методика складання купажу. Принципова
технологічна схема виробництва безалкогольних напоїв та характеристика
основних технологічних процесів: приготування цукрового сиропу і кольору,
при- готування купажного сиропу та газованої води, купажування і розлив
напоїв. Основні технологічні режими та обладнання. Основні способи та
режими зберігання.
Тема 6.5. Технологія етилового спирту. Характеристика спирту і його
використання. Види спирту та оцінка їх якості. Основна сировина (зернові
культури, картопля, меляса) та вимоги до її якості.
Принципова технологічна схема виробництва спирту із крохмалевмісної
сировини та
характеристика основних технологічних процесів: миття
картоплі, очищення зерна, подрібнення зерна та картоплі, приготування замісу,
його водно-теплова оброблення (підігрівання, розварювання, охолодження),
оцукрення та охолодження розвареної маси, зброджування сусла, перегонка
дозрілої бражки та ректифікація спирту. Основні технологічні режими та
обладнання.
Особливості виробництва спирту з меляси. Принципова технологічна
схема та характеристика основних технологічних процесів: гомогенізація,
антисептування та збагачення живильними солями меляси, приготування
основного та дріжджового сусла, дріжджогенерування, зброджування.
Схеми виробництва спирту, їх економічна характеристика. Теоретичний і
практичний вихід спирту, технологічні втрати, умовний крохмаль, спиртсирець, ректифікований етиловий спирт, умовний спирт-сирець. Побічні
продукти та відходи спиртового виробництва, їх використання. Основні
способи та режими зберігання.
Тема 6.6. Технологія горілок та лікеро-горілчаних виробів. Основна
сировина та напівпродукти; вимоги до їх якості. Рецептура напоїв та методика
складання купажу. Принципова технологічна схема виробництва горілок та
характеристика основних технологічних процесів: підготовка води (освітлення,
коагуляція, пом‘якшення, дезодорація), приготування
водно-спиртового
розчину, його фільтрування та оброблення активним вугіллям води, задавання
інгредієнтів, розлив. Основні технологічні режими та обладнання.
Принципова технологічна схема виробництва лікеро-горілчаних виробів
та характеристика основних технологічних процесів: підготовка води,
купажування, гомогенізація, витримка, фільтрування, розлив. Основні
технологічні режими та обладнання. Основні способи та режими зберігання.

15

Тема 6.7. Технологія виноробства. Характеристика винограду як
основної сировини виноробства. Класифікація виноградних вин; оцінка їх
якості.
Принципова технологічна схема перероблення винограду у виноматеріали
та характеристика основних технологічних процесів: подрібнення винограду,
одержання сусла та м’язги, спиртове бродіння, витримка виноматеріалів.
Основні технологічні режими та обладнання.
Принципова технологічна схема виробництва вин та характеристика
основних технологічних процесів: купажування, оброблення вин з метою
освітлення та стабілізації, розлив вина. Основні технологічні режими та
обладнання. Особливості технології столових, міцних і десертних вин, ігристих і
газованих вин.
Технологія коньяку. Основні технологічні режими та обладнання. Основні
способи та режими зберігання.
Тема 7. Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та
харчоконцентратів
Тема 7.1 Технологія хліба і булочних виробів. Значення хлiба у
харчуванні. Принципова технологічна схема виготовлення хліба. Асортимент
хлібобулочних виробів. Основна і додаткова сировина хлібопекарського
виробництва. Борошно. Види та сорти борошна, що використовуються у
хлiбопеченнi. Хлiбопекарськi властивості борошна. Хлібопекарських дрiжджiв,
вимоги до їх якості. Додаткові види сировини.
Способи приготування тіста з пшеничного борошна. Характеристика та
технологічні параметри приготування опар і житніх заквасок. Біотехнологічні
основи приготування тіста, процеси, що відбувають під час утворення тіста та
його дозрівання.
Особливість приготування тіста з житнього і житньо-пшеничного
борошна. Характеристика та технологічні параметри приготування житніх
заквасок.
Характеристика основних технологічних стадій приготування хліба, їх
апаратурне оформлення. Біотехнологічні основи приготування тіста, процеси,
що відбувають під час утворення тіста та його дозрівання. Характеристика
фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних процесів, що відбуваються
при цьому. Оброблення тіста, поділ на шматки та надання тістовим заготовкам
необхідної форми. Остаточне вистоювання тiстових заготовок. Технологiчнi
параметри та їх вплив на процеси, що мають місце на основних стадіях
виробництва хліба. Випікання хліба, технологічні параметри випікання.
Процеси, що відбуваються у тістовій заготовці під час випікання. Упiкання
хліба. Вихід хліба. Охолодження, зберігання. Черствіння хліба і способи
подовження термінів зберігання його свіжості. Оцінка якості хліба.
Тема 7.2. Технологія макаронних виробів. Загальні відомості про
макаронне виробництво. Класифікація та асортимент макаронних виробів.
Сировина для виробництва макаронних виробів. Вимоги до технологічних
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властивостей макаронного борошна. Збагачувальні добавки. Принципова
технологічна схема макаронного виробництва.
Характеристика основних стадій виробництва. Замішування тіста, типи
замішувань. вплив температури та тривалості замішування на якість тіста.
Особливості рецептур макаронного тіста.
Формування виробів. Способи формування. Вимоги до виготовлення
пресових матриць. Технологічні параметри формування макаронних виробів.
Оброблення сирих виробів. Окремі операції цієї стадії: обдування,
різання, розкладка для сушіння. Сушіння. Способи та режими сушіння.
Охолодження виробів. Сортування, пакування та зберігання макаронних
виробів. Оцінка якості макаронних виробів згідно НТД.
Тема 7.3. Технологія кондитерських виробів. Класифікація
кондитерських виробів
залежно від виду перероблюваної сировини.
Виробництво карамелі. Види карамелі та оцінка якості. Сировина. Принципова
технологічна схема виробництва карамелі та характеристика основних
технологічних процесів: приготування карамельного сиропу, уварювання
карамельної маси, підготовка до формування, формування карамелі. Основні
технологічні параметри та обладнання. Види начинок.
Цукерки. Види цукеркових мас та оцінка якості. Сировина. Принципова
технологічна схема виробництва помадних цукерок та характеристика
основних технологічних процесів: приготування цукеркового сиропу,
уварювання та кристалізація помадної маси. Основні технологічні параметри та
обладнання для приготування помадних цукеркових мас.
Приготування фруктових, пралінових та горіхових мас. Збивні та
лікерні маси, їх характеристика та особливість приготування.
Формування цукерок. Способи формування, технологічні параметри
формування різних мас. Особливість формування багатошарових
цукеркових мас. Оцінка якості цукерок. Основні способи та режими
зберігання.
Класифікація борошняних кондитерських виробів та оцінка їх якості.
Характеристика видів печива. Принципова технологічна схема та
характеристика основних технологічних процесів: приготування тіста,
формування печива, випікання. Основні технологічні режими та обладнання.
Пряники. Характеристика видів пряників. Принципова технологічна схема та
характеристика основних технологічних процесів: приготування сиропу,
замішування тіста, формування, випікання, охолодження, глазурування
пряників. Основні технологічні режими та обладнання. Основні способи та
режими зберігання.
Класифікація шоколадних виробів та оцінка їх якості. Какао-боби як
основна сировина виробництва шоколаду. Основні стадії первинної обробки
какао-бобів з метою одержання какао-продуктів та характеристика основних
технологічних процесів: обсмажування і подрібнення какао-бобів, одержання
какао тертого, какао-масла та какао-порошку. Принципова технологічна схема
та характеристика основних технологічних процесів приготування шоколадних
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мас: змішування рецептурних компонентів,вальцювання, коншування,
темперування, формування шоколаду. Основні
технологічні режими та
обладнання. Основні способи та режими зберігання.
Тема 7.4. Технологія харчоконцентратів. Загальні відомості про
харчоконцентрати. Класифікація харчових концентратів. Концентрати зі
зернової, борошняної сировини і картоплі. Принципова технологічна схема
отримання харчових концентратів.
Особливості технології харчових концентратів перших і других страв.
Призначенняі технологічні парметри основних стадій. Особливості
виготовлення солодких страв (десертів). Сухі киселі, желе, муси, креми.
Пудинги десертні. Молочні концентрати.
Особливості виготовлення продуктів дитячого і дієтичного харчування.
Кавопродукти (кава натуральна в зернах, кава розчина, кавові напої).
Сухі приправи, прянощі, харчові барвники. Продукти сублімаційної і теплової
сушки (сушене м’ясо, овочі, ягоди). Організація виробництва харчових
концентратів. Вимоги до якості харчових концентратів.
Тема 8. Технології рослинних жирів та жирозамінників
Тема 8.1. Технології рослинних жирів (олій). Загальна характеристика
олійного виробництва. Асортимент продукції: соняшникова, кукурудзяна,
соєва і оливкова олії. Хімічний склад і енергетична цінність олій.
Характеристика жирно-кислотного складу триацилгліцеринів олій.
Характеристика олійної сировина (насіння соняшнику, сої, ріпаку,
гірчиці, льону, рицини, плоди арахісу оливкового дерева, пальми кокосової і
олійної). Олієвмісні відходи харчових і переробних підприємств: зародки
пшениці, жита і кукурудзи, рисові й просяні висівки, насіння гарбузу, кавуну,
томатів, кісточки фруктів і винограду, коріандру тощо.
Фізико-механічні
властивості
олійного
насіння
(сипучість,
міжнасіннєвий простір, густина, сквапність, сорбційна ємність, теплофізичні
характеристики). Хімічний склад і властивості ліпідів олійної сировини
Характеристика і властивості жирних кислот, фосфоліпідів, восків.
Перетворення ліпідів у сировині і продуктах (гідроліз, окиснення і біохімічне
згіркнення.
Зберігання і первинна обробка олійної сировини. Чинники, що
впливають на інтенсивність дихання насінної маси під час зберігання.
Технологічна схема первинної обробки і зберігання насіння соняшнику.
Первинне очищення. Технологічне обладнання для очищення та видалення
домішок. Сушіння олійної сировини. Сховища для зберігання олійного насіння.
Принципова технологічна схема отримання олії з соняшника.
Призначення та апаратурне оформлення основних стадій. Підготовка сировини
до видалення олії. Видалення олії методами пресування та екстракції.
Апаратурне оформлення процесів. Методи екстракції олії. Дистиляція місцели.
Рафінація олії. Фізичні, хімічні, фізико-хімічні методи рафінації.
Характеристика стадій освітлення, гідратації, виморожування восків,
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нейтралізація вільних жирних кислот, відбілювання і дезодорація олій. Їх
технологічні параметри.
Вторинні продукти (шрот, фосфоліпіди, воски, соапсток), їх
призначення. Відходи виробництва і їх використання. Вимоги до якості олій.
Тема 8.2. Технологія маргаринової продукції. Загальні відомості про
виробництво. Класифікація маргаринової продукції. Асортимент маргаринової
продукції. Характеристика маргаринів м’яких, твердих та рідких. Жир.
Кулінарні, кондитерські, хлібопекарські. Заміники молочного жиру.
Халварини. Мінарини. Спреди. Шортенінги.
Виробництво гідрогенізованих жирів. Процес гідрогенізаціїі. Апаратурне
оформлення процесу і його технологічні параметри. Каталізатори, що
використовують під час гідрогенізації.Суспендовані та стаціонарні
каталізатори. Процес переетерифікації.
Принципова технологічна схема отримання маргарину і характеристика
основних стадій Підготовка рецептурних компонентів жирової основи і водножирової фази.Приготування емульсії. Переохолодження і кристалізація
маргаринової емульсії. Механічна (пластична) обробка маргарину.
Технологічні параметри стадій та вплив на якість готових виробів. Фасування і
упаковка. Показники якості маргаринів.
Тема 8.3. Технологія майонезу і поверхнево-активних речовин
Загальні відомості про виробництво. Класифікація і асортимент
майонезів. Характеристика майонезів столових, з прянощами, смаковими і
загущуючими добавками, а також дієтичних і для дитячого харчування.
Сировина для виробництва майонезу. Рецептури окремих видів
майонезів.
Принципова технологічна схема отримання майонезу і характеристика
основних стадій. Підготовка сировини і дозування компонентів. Приготування
яєчної і гірчично-молочної паст. Подача олії у головний змішувач.
Приготування
оцтово-сольового
розчину.
Приготування
грубої
і
дрібнодисперсної емульсій.
Особливості отримання поверхнево-активних речовин (ПАР). Значення
ПАР у харчових технологіях.Основні технологічні функції ПАР у харчових
системах Основні групи ПАР:
Характеристика і особливості отримання моно- і дигліцеридів жирних
кислот і їх похідних, фосфоліпідів, ефірів полігліцерину і ефірів сахарози.
Тема 9. Технологія молока і молочних продуктів
Тема 9.1. Технологія молока. Аналіз, стан та перспективи ринку
виробництва молока та молочних продуктів. Харчова цінність молока.
Хімічний склад та властивості коров’ячого молока.
Фізичні,
хімічні,
функціонально-технологічні,
бактерицидні,
органолептичні властивості молока. Пороки молока та способи боротьби з
ними.
Механічна та теплова обробка молока. Сепарування, нормалізація,
гомогенізація, пастеризація, термізація, стерилізація, ультразвукова обробка,
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охолодження молока, заморожування молока та молочних продуктів. Питні
види молока: пастеризоване, стерилізоване з різним вмістом жиру, пряжене,
білкове, вітамінізоване молоко, молоко з наповнювачами та ін.
Технологія отримання пастеризованого молока: прийом та підготовка
сировини, очищення,. Особливості технології нормалізація, гомогенізація,
пастеризація і охолодження, розлив, пакування, маркування, зберігання і
транспортування.
Особливості технології виготовлення різних видів питного молока.
Технологія пряженого молока. Технологія вітамінізованого молока. Технологія
стерилізованого молока. Особливості виготовлення молока довготривалого
строку зберігання.
Тема 9.2. Технологія кисломолочних продуктів. Характеристика та
асортимент кисломолочних продуктів. Класификація та характеристика
кисломолочних напоїв. Споживчі властивості кисломолочних напоїв. Опис та
характеристика загальної технологічної схеми виробництвава кисломолочних
напоїв. Способи приготування кисломолочних напоїв. Технологія
приготування кефіру. Технологія приготування йогурту. Технологія
приготування ряжанки. Показники якості окремих видів кисломолочних
напоїв.
Характеристика та асортимент сметани. Види способів приготування
сметани. Дефекти сметани. Нові види кисломолочних продуктів.
Характеристика та асортимент сиру кисломолочного. Способи
виготовлення сиру кисломолочного. Технологія виготовлення сиру
кисломолочного за традиційним способом (кислотний, кислотно-сичужний).
Технологія виготовлення сирукисломолочного за роздільним способом.
Дефекти сиру кисломолочного. Способи фальсифікації кисломолочних сирів.
Тема 9.3. Технологія морозива. Характеристика, класифікація та види
морозива. Літній та зимовий асортимент морозива. Класифікація за способом
виготовлення: загартоване, м’яке та домашнє. Класифікація за складом та
видом загартованого морозива Основна сировина для виготовлення морозива.
Технологія виготовлення морозива: підготовка сировини, складання
суміші та її підігрів, очищення суміші, пастеризація суміші, гомогенізація,
охолодження та визрівання суміші, фрізеровка, фасування, загортання
морозива, пакування, зберігання. Показники якості морозива.
Тема 9.4. Технологія вершкового масла. Характеристика, асортимент
та властивості вершкового масла та жирових продуктів : вершкове масло,
комбіноване масло з частковою заміною молочного жиру рослинними оліями,
спреди, топлені суміші. Структурно-механічні характеристики та споживчі
показники вершкового масла. Види вершкового масла залежно від вмісту
компонентів, призначення,структури та консистенції. Солодко- кисле, кисловершкове, вологодське, масло зі зниженим вмістом жиру, полегшене, легке,
надлегке, низько жирне, м’яке та пастоподібне масло, десертне, закусочне,
дієтичне, для жирки, «консервоване масло».
Способи виробництва масла. Технологія отримання масла способом
збивання вершків. Особливості, обладнання, технологічні режими.Технологія
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отримання масла способом перетворення високожирних вершків (ВЖВ).
Особливості, обладнання, технологічні режими. Показники якості та умови
зберігання вершкового масла.
Тема 9.5. Технологія натуральних сирів. Класифікація, асортимент та
харчова цінність сирів.Вимоги до сировини.
Технологія отримання твердих сирів. Загальні технологічні операції
отримання сирів: прийом молока, визначення його якості, підготовка молока до
виробництва, підготовка молока до згортання, згортання молока, обробка
згустку та сирного зерна, формування сирного зерна, самопресування та
пресування сирної маси, соління сиру, визрівання, сортування, пакування та
зберігання готового продукту. Особливості окремих стадій приготування.
Біохімічні основи дозрівання сиру. Дефекти сирів. Вимоги до показників якості
сирів твердих. Умови та термін зберігання.
Технологія виробництва плавлених сирів. Підбір. Підготовка та обробка
сировини і смакових наповнювачів. Складання сирної суміші. Підбір та вимоги
до солеплавників. Дозрівання сирної маси. Плавлення сирної маси. Вимоги до
показників якості сирів. Пороки сирів. Умови та термін зберігання.
Тема 9.6. Технологія молочних консервів. Технологія згущених
молочних консервів. Характеристика та асортимент молочних консервів:
згущені молочні консерви та сухі молочні продукти.
Способи консервування для виробництва молочних консервів: абіоз,
анабіоз та їх характеристика. Характеристика загальних прийомів підготовки і
обробки сировини: прийом, очищення, охолодження і резервування,
нормалізація, теплова обробка, гомогенізація, згущення. Характеристика
окремих стадій виробництва молочних консервів. Технологія виробництва
згущених молочних консервів: вимоги до сировини, основні стадії,
технологічні параметри, обладнання, вимоги до якості. Споживчі властивості
сухих молочних консервів та їх зміни підчас зберігання.
Асортимент та властивості сухих молочних консервів.Технологія
виробництва сухих молочних продуктів: вимоги досировини, основні стадії,
технологічні параметри, обладнання.Види сушіння: плівковий, сублімаційний,
розпилювальний. Споживчі властивості сухих молочних консервів та їх зміни
підчас зберігання. Вимоги до якості.
Тема 10. Технологія мяса, мясопродуктів та яєчних продуктів.
Тема 10.1. Схема первинної обробки м'яса. Сировина м’ясної
промисловості України. Загальна характеристика м'ясної промисловості
України. Породи тварин, птахів і кролів. Основні вимоги щодо сировини
м'ясної промисловості. Фактори, що впливають на якість м'яса.
Технологічні схеми переробки великої рогатої худоби та дрібної рогатої
худоби. Оглушення тварин Характеристика способів оглушення.
Забій і знекровлення тварин. Знімання шкури. Характеристика способів
знімання шкури. Оброблення свинячих туш у шкурі. Видалення внутрішніх
органів.Розпилювання, зачищення і оцінювання якості туш.
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Переробка птиці. Оглушення, забій. Обшпарювання тушок і видалення
оперення. Патрання і напівпатрання тушок птиці. Охолодження, сортування,
маркування і пакування тушок птиці. Переробка кролів.
Будова і хімічний склад м’язової тканини. Основні білки м’язової
тканини. Ліпіди. Екстрактивні речовини. Характеристика сполучної тканини.
Характеристика жирової тканини. Кісткова і хрящова тканини.
Водозв'язувальна здатність м'яса. Фізични та електрофізичні властивості м'яса.
Зміни властивостей м'яса під час автолізу. Поживна цінність м'яса.
Склад і поживна цінність субпродуктів. Оброблення м’ясо-кісткових
субпродуктів. Оброблення свинячих голів. Оброблення м’якушевих
субпродуктів. Оброблення слизових субпродуктів. Оброблення шерстних
субпродуктів. Оброблення кишкової сировини.
Причини псування м'яса та м'ясних продуктів. Вплив температури на
якість м'яса та м'ясних продуктів при зберіганні. Технологія консервування
м'яса та м'ясних продуктів. Заморожування та зберігання замороженого м'яса
та м'ясних продуктів.
Тема 10.2. Технологічний процес виробництва ковбасних виробів.
Класифікація ковбасних виробів. Рецептури ковбас.
Характеристика сировини ковбасного виробництва. Вимоги до оболонок.
Загальна технологічна схема виробництва ковбасних виробів.
Характеристика окремих технологічних стадій. Особливості приготування
різних груп ковбасних виробів. Вимоги до якості готової продукції.
Характеристика та асортимент варених ковбас. Принципова технологічна
схема виробництва варених ковбас. Характеристика окремих технологічних
стадій.
Виробництво сосисок та сарделек. Особливості виробництва мясного
хліба. Особливості виробництва фаршированих ковбас.
Характеристика та асортимент напівкопчених та варено-копчених
ковбас. Принципова технологічна схема виробництва напівкопчених та варенокопчених ковбас. Характеристика окремих технологічних стадій.
Виробництво сирокопчених, пров'ялених, інших видів ковбас.
Характеристика ліверних ковбас. Особливості технології їх виробництва.
Характеристика кровяних ковбас. Особливості технології їх
виробництва.
Паштети. Зельці. Студні. Холодці.
Ферментовані ковбаси. Вимоги до сировини для ферментованих ковбас.
Стартові культури мікроорганізмів. Технологічний процес виготовлення
ферментованих ковбас.
Тема 10.3. Виробництво продуктів із свинини, яловичини,баранини.
Види та асортимент продуктів із свинини, яловичини, баранини.
Характеристика сировини.
Загальна технологічна схема виробництва продуктів із свинини,
яловичини, баранини. Характеристика окремих технологічних стадій.
Підготовка та оброблення сировини. Посол. Технологічні параметри посолу
для різних виробів. Приготування розсолів.
22

Особливості виробництва продукції формованого типу.
Підготовка м´ясної сировини до термічної обробки. Термічна обробка.
Тема 10.4. Виробництво м'ясних банкових консервів. Класифікація
мясних консервів. Характеристика сировини та матеріалів для виготовлення
мясних консервів. Консервна тара. Загальна технологічна схема виготовлення
мясних консервів. Характеристика окремих технологічних стадій. Особливості
підготовки сировини для пастеризованих консервів. Стерилізація консервів.
Вимоги до якості мясних консервів. Особливості виготовлення консервів для
дитячого та дієтичного харчування.
Тема 11. Технологія яєчних продуктів.
Асортимент яєчних продуктів. Характеристика основної сировини і
вимоги до її якості.
Технологія меланжу і сухих яєчних продуктів. Принципові технологічні
схеми виробництва. Особливості проведення основних стадій виробництва.
Підготовка яєчних продуктів до виробництва.
Тема 12. Технологія консервування плодів та овочів
Тема 12.1. Загальні поняття про консерви та вимоги до них. Мета
переробки овочів, фруктів та ягід на консерви. Хімічний склад рослинної
сировини. Основна сировини для виробництва консервів з рослинної сировини.
Асортимент овочевих натуральних та овочевих закусочних консервів.
Додаткова сировина, стабілізатори та консерванти, що використовуються.
Характеристика і асортимент овочевих консервів натуральних. Характеристика
і асортимент овочевих соків. Характеристика і асортимент томатних консервів.
Характеристика і асортимент фруктово-ягідних консервів. Вимоги до
показників якості.
Методи консервування плодів та овочів: фізичні, хімічні, мікробіологічні
та комбіновані. Характеристика фізичних методів консервування: теплова
обробка,
іонізуюче
випромінювання,
охолодження,
заморожування,
зневоднення та термічна обробка. Хімічні та фізичні процеси, що відбуваються
під час теплової обробки рослинної сировини. Поняття пастеризації , теплової
стерилізації, асептичного консервування. Особливості консервування
рослинної сировини за допомогою іонізуючого випромінювання. Фізичні
процеси, що відбуваються. Ефект стерилізації. Хімічні методи консервування.
Використання антибіотиків в якості консервантів. Мікробіологічні методи
консервування. Молочнокисле та спиртове бродіння під час закваски овочів та
замочування плодів. Комбіновані методи консервування: фізичні, хімічні та
мікробіологічні. Технологічні процеси під час консервування.
Тема 12.2. Технологія овочевих консервів. Асортимент овочевих
консервів: натуральні та закусочні консерви. Консервовані овочеві та м’ясоовочеві обідні страви. Технологія приготування овочевих консервів для
дитячого харчування. Концентровані томатні продукти та овочеві соки.
Технологічна схема виготовлення баночних консервів. Характеристика
основних технологічних операцій: мийка, сортування, інспекція, калібрування,
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подрібнення, бланшування, термічна обробка, випарювання, фарширування
овочем та ін.
Характеристика та асортимент плодових напівфабрикатів. Особливості
проведення процесу сульфітації. Методи проведення сульфітації. Антисептики,
що використовуються під час сульфітації. Сульфитація плодів діоксидом сірки.
Напівфабрикати, які консервовано бензойной кислотою: технологія отримання,
вимоги до якості. Технологія отримання напівфабрикати, які консервовано
сорбіновою кислотою та її солями. Термін зберігання. Вимоги до якості.
Тема 12.3. Технологія компотів та соків. Асортимент компотів і соків з
плодів та овочів. Вимоги до сировини, що використовується. Технологія
виготовлення консервованих компотів.Особливості приготування плодових та
ягідних соків. Технологічна схема приготування соків без м’якоті.
Технологічна схема приготування соків з м’якотю.Особливості виготовлення
концентрованих соків. Вимоги до якості.
Тема 12.4. Технологія желе, повидла, варення, цукатів. Асортимент,
вимоги до сировини, що використовується. Особливості виготовлення
фруктово-ягідного желе. Технологічна схема приготування повидла, вимоги до
якості.
Технологія приготування джему та конфітюрів, органолептичні та
фізико-хімічні показники. Особливості виготовлення варення, термін
зберігання, вимоги до якості. Технологія приготування цукатів.
Органолептичні та фізико- хімічні показники.
Тема 12.5. Сушка плодів та овочів. Характеристика процесу сушки
плодів та овочем, вимоги до сировини. Методи сушки: конвективний,
кондуктивний (контактний), радіаційний, радіаційно-конвективний, токами
высокої частоти, сушка в перемінному електромагнитном полі, сублимаційний,
перегрітою парою. Особливості сушки овочів, технологічні параметри
проведення основних стадій. Особливості сушки плодів та ягід, технологічні
параметри проведення основних стадій. Зберігання та транспортування
висушеної плодово-ягідної продукції.
Тема 13. Характеристика та мета кінцевої стадії виробництва
Характеристика та мета кінцевої стадії виробництва. Класифікація, види
тари та вимоги до неї.. Технологія фасування сипких і рідких матеріалів.
Умови зберігання готових виробів, тривалість зберігання.
2. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН
2.1. "Інноваційні ресторанні технології "
1.

Інноваційні технології ф’южн-кухні і основні їх принципи.

2.

Дитяче меню з врахуванням принципових вимог до складу страв і

оформлення.
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3.

Основні риси молекулярної технології.

4.

Збалансоване харчування. Вкажіть хибкі сторони.

5.

Опишіть інноваційні технології ресторанної продукції страв

фондю..
6.

Принцип термічно, механічно і хімічно бережних дієт і їх

застосування при захворюваннях.
7.

Нові формати сучасних закладів РГ – специфіка ресторану

формату free flow і ін.
8.

Основні принципи побудови харчових раціонів.

9.

Концепції оптимального харчування і альтернативні, нетрадиційні

концепції харчування.
10.

Асортимент холодних закусок (страв з м’яса) із використанням

дієтичних добавок і їх функціональна дія.
11. Технологія приготування страв з харчовими волокнами, їх
значення.
12. Характеристика дієтичних добавок – апіпродуктів.
13.

З метою збільшення збуту обсягу продажів у ресторані

запропонуйте впливові прийоми мерчандайзингу.
14.

Структура і характеристика харчового раціонів № 1 і 2, 3 і 4.

Наведіть приклади меню харчових раціонів.
15. Особливості технологій приготування страв для дієт № 7,9.
16. Характеристика пектинів і їх застосування у виробництві
функціональних продуктів харчування
17.

Значення і задачі лікувально-профілактичного і лікувально-

дієтичного харчування.
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18.

Нові формати ресторанів. Особливості стандартів сервісу, що

пропонують заклади ресторанного господарства цих форматів.
19.

Суть кейтеринг-барів. Підбір персоналу і найбільш оптимального

обладнання.
20.

Професія сомельє в закладах РГ. Особливість складання карти вин

і правила поєднання вин з стравами.
21. Організація робочого місця бариста . Техніка приготування кави та
кавових напоїв.
22.

Нові види меню, їх стиль та оформлення як елемент дизайну закладу

ресторанного господарства і створення ефекту підсилення продажу.
23. Вкажіть рекомендації до вживання вин і правила їх подавання.
24.

Особливості

обслуговування

при

організації

міжнародних

конференцій, семінарів.
25. Вкажіть основні та додаткові послуги ресторану.
26.

Особливості надання послуг із кейтерингу під час фестивалів,

виставок, ярмарок, масових гулянь, спортивних змагань.
27.

Опишіть особливість організації «кава-брейк»

28.

Наукове обгрунтування засад роботи сомельє, його обов'язки,

правила, основні методи і форми роботи.
29.

Вкажіть персонал служби кейтерингу і матеріально-технічне

забезпечення кейтерингового обслуговування.
30.

Вкажіть основні та додаткові послуги ресторану. Правила

компенсацій згаяного часу, зайвого очікування.
31. Охарактеризуйте рекомендації до вживання вин і принципи їх
поєднання з стравами.
2.2. " Інноваційні технології харчової продукції "
1. Інновації у харчових технологіях – вимога часу та основа створення в
Україні індустрії здорового харчування
2. Категорії та терміни в інноваційній технології харчових продуктів
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3. Роль науки в розвитку інноваційних технологій
4. Підбір інгредієнтів в інноваційних технологіях харчової продукції
5. Властивості

нетрадиційної

природної

сировини

для

інноваційних

продуктів
6. Перспективи комплексного використання чорної смородини для одержання
кріопродуктів
7.Технологічний процес одержання порошкоподібного й концентрованого
барвників з бузини
8. Білковий та амінокислотний склад харчових продуктів
9. Основні шляхи вирішення проблеми білкового харчуванняв
сучасних умовах
10. Перспективи отримання білкових концентратів із зеленої маси
рослин
11. Натуральні харчові барвники та їх застосування в сучасній харчовій
промисловості
12. Розроблення принципової технологічної схеми отримання натуральних
барвників
13. Теоретичний аналіз домінуючих змін якості жировмісних харчових
продуктів у процесі зберігання
14. Гальмування окислювальних процесів у жировій фракції
15. Харчова клітковина рослин
16. Технологія отримання харчових волокон із нетрадиційної сировини
17. Технологія отримання харчових волокон з виноградних вичавок
18. Технології харчових волокон з гідробіонтів
19. Пшеничні зародки − перспективна сировина для отримання оздоровчих
композицій імуномодулюючої дії
20. Інноваційні продукти із зернової сировини на основі біотехнологій
21. Інноваційні продукти із сої і тритікале
22. Іновації у виробництві круп і споріднених продуктів
23. Інновації в технології хлібобулочних виробів
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24. Інновації у виробництві макаронних виробів
25. Інновації у виробництві цукристих кондитерських виробів
26. Інновації в технології борошняних кондитерських виробів
27. Інновації в технології напоїв
28. Формування асортименту інноваційних молочних продуктів
29. Інноваційні молочні продукти з використанням нетрадиційної сировини
30. Молочні продукти з синбіотичними властивостями та для дитячого
харчування
31. Загальні спрямування в інноваційних технологіях жирових продуктів
32. Загальні тенденції в інноваційних технологіях м’ясних продуктів
33. Інновації в технології ковбасних виробів, м’ясних копченостей, мʼ ясних
консервів і м’ясних напівфабрикатів
34. Реалізація концепції оздоровчого харчування методами інноваційних
технологій
35. Створення інноваційної продукції радіопротекторної дії
36. Нанотехнологія: теорія і практика
37. Особливості збагачення традиційних харчових продуктів вітамінами
38. Роль мінеральних речовин та особливості збагачення ними харчових
продуктів
39. Критерії та підбір інгредієнтів для інноваційних технологій харчової
продукції
40. Рекомендації науковців щодо застосування рослинних інгредієнтів в
інноваційних технологіях харчової продукції
41. Вплив нетрадиційних інгредієнтів на поліпшення та оптимізацію
амінокислотного складу білків інноваційних харчових продуктів (на прикладі
борошняних кондитерських виробів)
42. Сучасні інноваційні напрями збагачення харчових продуктів білками та
есенціальними амінокислотами
43. Сучасні досягнення нанотехнологій у харчовій промисловості. Поняття
про «наноїжу»
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2.3. " Харчові технології"
1.Предмет дисципліни, її місце в навчальному процесі. Вимоги до вивчення
дисципліни.
Історичний
розвиток
харчової
промисловості.
Народногосподарське значення харчової промисловості.
2.Асортимент виробів харчової промисловості. Галузі, які виробляють харчові
продукти.
3.Класифікація виробництв залежно від виду сировини та основного
технологічного процесу. Узагальнена структурна схема технологічної лінії
харчового виробництва (стадії – підготовча, основна та кінцева).
4.Зберігання сипких продуктів, соковитої сировини та сировини, що швидко
псується. Способи та технологічні режими зберігання. Переваги та недоліки
тарного та безтарного зберігання сировини. Втрати сировини під час
зберігання та шляхи їх зменшення.
5.Основні шкідники при зберіганні сировини, боротьба з ними. Санітарна
обробка приміщень, місткостей. Дезінфекція, дезінсекція, дератизація.
Способи боротьби з гризунами.
6.Підготовка сипкої сировини (зерна, борошна, солі, цукру): просіювання,
зважування, магнітне очищення, змішування, дозування тощо.
7.Підготовка в’язкої та твердої сировини (жирів, дріжджів, патоки, меляси):
гомогенізація,
розбавлення, розчинення, змішування, збагачення
живильними солями тощо.
8.Підготовка соковитої
сировини:
вилучення сторонніх домішок, миття,
подрібнення, різання тощо. Основні технологічні режими і обладнання.
Втрати цінних речовин у процесі підготовки сировини та шляхи їх
зменшення.
9.Оцінка якості під час приймання зерна та формування однорідних партій.
Підготовка зерна до зберігання. Основні способи, режими та умови
зберігання. Втрати цінних речовин та шляхи їх скорочення.
10.Асортимент борошна: вид, тип, сорт, вимоги до якості. Принципова
технологічна схема та характеристика основних технологічних процесів.
Простий та сортовий помел зерна. Вихід продуктів помелу та шляхи
зниження втрат. Основні способи та режими зберігання борошна.
11.Асортимент круп і круп’яних виробів, оцінка якості. Основна сировина та
оцінка її якості. Принципова технологічна схема та характеристика основних
технологічних процесів. Основні способи та режими зберігання круп.
12.Відходи агропромислових переробних підприємств. Асортимент, якість та
рецептура комбікормової продукції. Принципова технологічна схема та
характеристика основних технологічних процесів.Особливості технології
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виробництва білково-вітамінних сумішей та преміксів. Ефективність
використання комбікормів. Основні способи та режими зберігання.
13.Сировина, використовувана для отримання крохмалю. Оцінка якості
крохмалю. Принципова технологічна схема
виробництва картопляного
крохмалю та характеристика основних технологічних процесів.
14.Модифіковані
крохмалі, їх види, властивості, способи одержання,
застосування. Основні способи та режими зберігання. Відходи крохмального
виробництва, їх використання.
15.Види патоки та оцінка її якості. Технологічні властивості патоки та
особливості
використання в харчовій промисловості. Принципова
технологічна схема виробництва
патоки кислотним способом та
характеристика основних технологічних процесів.
16.Особливості технології патоки ферментативним методом. Основні
технологічні режими і обладнання. Основні способи та режими зберігання.
17.Принципова технологічна схема та характеристика основних технологічних
процесів виробництва глюкози і глюкозно-фруктозних сиропів. Основні
технологічні режими і обладнання. Оцінка якості. Основні способи та режими
зберігання.
18.Значення та властивості цукру як харчового продукту. Сировина,
використовувана для одержання цукру. Хімічний склад і технологічні
властивості цукрових буряків. Принципова технологічна схема та
характеристика основних технологічних процесів. Вихід товарної продукції та
оцінка її якості. Відходи виробництва та їх використання.
19.Характеристика дріжджів, їх призначення та оцінка якості. Вимоги до якості
сировини. Принципова технологічна схема добування пресованих дріжджів
мелясно-проточним способом та характеристика основних технологічних
процесів. Особливості технології хлібопекарських дріжджів на мелясноспиртових заводах. Вихід дріжджів.
20.Основні види солоду, його властивості та застосування як сировини харчових
галузей промисловості. Вимоги до якості зерна, використовуваного для
виробництва солоду. Принципова технологічна схема виробництва сухого
пивоварного солоду та характеристика основних технологічних процесів.
21.Особливості технології світлого та темного пивоварного солоду, житнього
ферментованого та неферментованого солоду, солоду для виробництва
полісолодових екстрактів та використовуваного у спиртовому виробництві.
Вихід солоду, оцінка його якості. Відходи виробництва та їх використання.
22.Характеристика пива як напою. Сорти і типи пива, оцінка якості. Основна
сировина: солод, його замінники, вода, хміль та вимоги до її якості.
Принципова технологічна схема та характеристика основних технологічних
30

процесів. Основні технологічні режими та обладнання. Вихід пива. Відходи
виробництва та їх використання.
23.Класифікація і характеристика напоїв, оцінка їх якості. Основна сировина та
вимоги до її якості. Рецептура напоїв та методика складання купажу.
Принципова технологічна схема виробництва безалкогольних напоїв та
характеристика основних технологічних процесів. Основні способи та режими
зберігання.
24.Характеристика спирту і його використання. Види спирту та оцінка їх якості.
Основна сировина (зернові культури, картопля, меляса) та вимоги до її якості.
Принципова технологічна схема виробництва спирту із крохмалевмісної
сировини та характеристика основних технологічних процесів.
25.Особливості виробництва спирту з меляси. Принципова технологічна схема
та характеристика основних технологічних процесів.
26.Класифікація, асортимент та характеристика виробів; оцінка їх якості.
Основна сировина та напівпродукти; вимоги до їх якості. Рецептура напоїв та
методика складання купажу. Принципова технологічна схема виробництва
горілок та характеристика основних технологічних процесів.
27.Принципова технологічна схема виробництва лікеро-горілчаних виробів та
характеристика основних технологічних процесів. Основні технологічні
режими та обладнання. Основні способи та режими зберігання.
28.Характеристика винограду як основної сировини виноробства. Класифікація
виноградних вин; оцінка їх якості. Принципова технологічна схема
перероблення винограду у виноматеріали та характеристика основних
технологічних процесів. Основні технологічні режими та обладнання.
29.Принципова технологічна схема виробництва вин та характеристика основних
технологічних процесів. Основні технологічні режими та обладнання.
30. Особливості технології столових, міцних і десертних вин, ігристих і
газованих вин.
31.Технологія коньяку. Основні технологічні режими та обладнання. Основні
способи та режими зберігання.
32.Класифікація жирів. Харчові жири та олія як сировина у виробництві
продовольчих продуктів. Властивості та оцінка якості жирів. Сировина
рослинних жирів. Способи одержання жирів із олійних культур. Принципова
технологічна схема виробництва рослинних жирів та характеристика
основних технологічних процесів Основні способи та режими зберігання.
33.Класифікація тваринних жирів. Способи добування тваринних жирів.
34.Молоко, його склад та властивості як сировини у молочній промисловості.
Асортимент молочних виробів та оцінка їх якості. Принципова технологічна
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схема виробництва молока та характеристика основних технологічних
процесів. Основні технологічні, режими та обладнання.
35.Основні технологічні стадії та режими виробництва вершків, сметани, сиру,
вершкового масла.
36.Тверді сири. Класифікація та асортимент, оцінка якості. Принципова
технологічна схема виробництва твердих сичужних сирів та характеристика
основних технологічних процесів. Основні
технологічні режими та
обладнання.
37.Молочні консерви. Класифікація та асортимент. Сухі молочніконсерви: сухе
незбиране молоко, сухе знежирене молоко, суха сироватка. Згущені молочні
продукти. Дитячі молочні продукти. Основні способи та режими зберігання.
Побічні продукти молочної промисловості, їх використання.
38.Значення хліба у харчовому раціоні людини. Асортимент хліба та булочних
виробів, оцінка якості. Властивості пшеничного та житнього хліба. Основна
сировина для виробництва хліба. Хлібопекарські властивості борошна. Якість
дріжджів. Принципова технологічна схема хлібопекарського виробництва та
характеристика основних технологічних процесів.Основні
технологічні
режими та обладнання. Основні способи та режими зберігання.
39.Класифікація кондитерських виробів залежно від виду перероблюваної
сировини. Види карамелі та оцінка якості. Сировина. Принципова
технологічна схема
виробництва карамелі та характеристика основних
технологічних процесів.
40.Цукерки. Види цукеркових мас та оцінка якості. Сировина. Принципова
технологічна схема виробництва помадних цукерок та характеристика
основних технологічних процесів.
41.Приготування фруктових та горіхових мас. Збивні та лікерні маси, їх
характеристика. Формування цукерок. Способи формування, технологічні
параметри формування різних мас. Оцінка якості цукерок. Основні способи та
режими зберігання.
42. Класифікація борошняних кондитерських виробів та оцінка їх якості.
Характеристика видів печива. Принципова технологічна схема та
характеристика основних технологічних процесів: приготування тіста,
формування печива, випікання. Основні технологічні режими та обладнання.
43.Пряники. Характеристика видів пряників. Принципова технологічна схема та
характеристика основних технологічних процесів: приготування сиропу,
замішування тіста, формування, випікання, охолодження, глазурування
пряників. Основні технологічні режими та обладнання. Основні способи та
режими зберігання.
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44.Класифікація шоколадних виробів та оцінка їх якості. Какао-боби як сировина
шоколадного виробництва. Принципова технологічна схема перероблення
какао-бобів з метою одержання какао-продуктів та характеристика основних
технологічних процесів.
45.М‘ясо, його склад та властивості як сировини у м‘ясній промисловості.
Основна сировина для виробництва м‘яса та оцінка її якості. Асортимент
виробів з м‘яса та оцінка їх якості. Принципова технологічна схема та
характеристика основних технологічних процесів.
46.Поняття про термічний стан м’яса: парне, охололе, охолоджене, підморожене,
заморожене. Умови та терміни зберігання м’яса. Характеристика продуктів
забою тварин: крові, шкіри, кишкової оболонки, органопрепаратів та їх
використання.
47.Асортимент ковбасних виробів та оцінка їх якості. Основна сировина та
оцінка її якості. Принципова технологічна схема та характеристика основних
технологічних процесів.
48.Виробництво м‘ясних напівпродуктів. Вимоги щодо сировини. Основні
групи напівпродуктів: натуральні, рубані, паніровані, котлети, пельмені та
крупнокускові. Швидкозаморожені другі страви. Умови та терміни зберігання
м’яса і м‘ясних напівпродуктів.
49.Загальне поняття про консерви і вимоги до їх якості. Основна сировина та
оцінка її якості. Види та підготовка консервної тари. Принципова
технологічна схема та характеристика основних технологічних процесів.
50.Характеристика та мета кінцевої стадії виробництва: фасування, пакування,
транспортування. Шляхи механізації кінцевих операцій. Класифікація, види
тари та вимоги до неї.
51.Пакувальні матеріали, їх вплив на зберігання виробів. Характеристика
пакувальних матеріалів. Комбіновані пакувальні матеріали.
52.Санітарні вимоги до пакувальних матеріалів. Фасувальне та пакувальне
обладнання. Технологія фасування сипких і рідких матеріалів. Контейнерне
зберігання та транспортування виробів, його особливості. Умови зберігання
готових виробів, тривалість зберігання.
53.Поняття про загальні методи контролю якості продукції, які
використовуються в різних галузях харчової промисловості. Автоматизовані
системи контролю, їх використання в практиці роботи підприємств.
Властивості та якість продукції певної галузі харчової промисловості.
Одиничний, комплексний та базовий показники.
54.Якими методами можна визначити у розчині суміші цукрози, мальтози,
глюкози і фруктози загальний вміст цукрів і кожен з цукрів окремо? Техніка
аналізу кожного методу.
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55.Газова хроматографія, її сутність і методи використання. Кількісний аналіз
складу суміші речовини за допомогою газової хроматографії. Які
розчинники використовуються для розподілу цукрів і амінокислот?
56.Типи ареометрів і галузь їх використання. За якими розчинами градуйована
шкала ареометра? Техніка визначення концентрації меляси за допомогою
цукрометра. Що таке і чому дорівнює наважка?
57.Йодометричний метод визначення амінного азоту. Реакції. Розрахувати
вміст амінного азоту в 100 см3 11%-ного пивного сусла, якщо на аналіз взято
10 см3 вихідного сусла, а на титрування йоду, що виділився, в 10 см3
фільтрату витрачено 1,8 см3 0,01 н розчину тіосульфату натрію.
58.Йодометричний метод визначення “сирої” мальтози в пивному суслі. Чому
окислення цукрів проводять у лужному середовищі? Скільки мальтози є в
розчині, якщо на окислення 30 см3 розведеного в 20 разів розчину витрачено
14,8 см3 0,1 н розчину йоду?
59.Класифікація і точність методів визначення сухих речовин у розчинах. Що
таке водне число пікнометра і як його визначають? Типи пікнометрів та їх
підготовка до роботи. Визначити водне число пікнометра , якщо маса
порожнього пікнометра становить 63,9574, а маса пікнометра з водою –
64,2654 г.
60.Основні поняття поляриметрії: поляризоване світло, площина поляризації,
площина поляризації, кут обертання площини поляризації. Які фактори
впливають на величину кута обертання площини поляризації? Техніка
визначення крохмалю методом Еверса. Яку роль виконує молібдат амонію в
методі Еверса?
61.Класифікація хімічних методів визначення вмісту етилового спирту.Якого
типу рефрактометри використовуються для визначення концентрації водноспиртових розчинів. Визначити концентрацію етилового спирту в розчині
при температурі 18оС і показанні скляного спиртоміра 93,25. 11
62.Колориметричні методи аналізу. Основні групи методів, що ґрунтуються на
законі Бугера. Як здійснюється визначення забарвленості розчину за
методом стандартних серій. Визначити кольоровість сусла, якщо при
колориметричному титруванні 50 см3 на аналіз витрачено 0,6 см3 0,1 н
розчину йоду.
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