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Завідувач кафедри технології жирів 

та продуктів бродіння   ____________   проф. Павло НЕКРАСОВ  

(назва кафедри)  (підпис) (ім’я та прізвище) 

 

 

 

 

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни __ Харчові добавки в олійно-жирових виробництвах ______________ 

(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 

(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Охарактеризуйте харчові добавки, які подовжують строки зберігання жирових 

продуктів. До яких класів харчових добавко вони відносяться. Принципи дії та окремі 

представники.____________________________________________________________ 

2. Назвіть основні харові кислоти та їх солі. З яких природних об’єктів їх можна 

одержати. В яких олійно-жирових продуктах застосовують харчові кислоти та з якою 

метою? 

3. Підсилювачі смаку та аромати. Назвіть приклади підсилювачів смаку та аромату. 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни __ Харчові добавки в олійно-жирових виробництвах ______________ 

(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 

(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Розкрийте суть поняття «харчові домішки». З якими технологічними та 

економічними причинами пов’язане їх широке використання сьогодні у світі? 

2. Піноутворювачі. Чи застосовують їх в олійно-жирових виробництвах? 

3. Розкрийте суть поняття та механізм роботи загусників. В яких продуктах 

жирової природи застосовують загусники? 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни __ Харчові добавки в олійно-жирових виробництвах ______________ 

(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 

(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Відбілювачі  в технологіях олійно-жирових продуктів. В чому принцип їх дії? В 

технологіях яких жирів їх застосовують найчастіше _____________________  

2. Технологічні функції харчових добавок. Класифікація_________________________  

3. Антиоксиданти. Принцип дії. Назвіть синтетичні та натуральні антиоксиданти, які 

застосовуються в технологіях жирів. Чому в деяких жирових продуктах можливо 

застосування і водорозчинних антимоксидантів? 

 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни __ Харчові добавки в олійно-жирових виробництвах ______________ 

(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 

(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Барвники, мета застосування, основні відмінності застосування синтетичних і 

натуральних барвників. Наведіть приклади синтетичних і натуральних барвників____  

2. Стабілізатори забарвлення. Два основних механізмів  забарвлення ______________  

3. Піногасники. Чим зумовлене їх використання в  технологіях олійно-жирових 

виробництв?_____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни __ Харчові добавки в олійно-жирових виробництвах ______________ 

(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 

(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Що таке «кольорорегулюючі матеріали»? Навести приклади сполук цієї групи ____  

2. Які задачі дозволяє вирішити застосування ароматизаторів?_Чи доцільно 

застосування ароматизаторів з метою маскування недоброякісної жировмісної 

продукції?___________________________________________________________  

3. Принципи дії антиоксидантів. Чи містяться натуральні антиоксиданти в напоях. 

Коли використання антиоксидантів зумовлене технологічною необхідністю з точки 

зору технолога олійно-жирових виробництв?___________________________________  

 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни __ Харчові добавки в олійно-жирових виробництвах ______________ 

(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 

(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Перелічити і дати характеристику основних природних харчових барвників. Які з 

них можливо застосувати у виробництві олійно-жировлої продукції? ______  

2. Ароматизатори натуральні, ідентичні натуральним, їх призначення. 

Смакоароматичні речовини __________________________________________________  

3. Які харчові добавки здатні подовжити строки реалізації харчових продуктів? Їх 

принципи дії_______________________________________________________________  

 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни __ Харчові добавки в олійно-жирових виробництвах ______________ 

(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 

(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Безпека застосування харчових  добавок. Головні умови безпеки продуктів 

харчування _______________________________________________________________  

2. Як працюють підсилювачі смаку?_В яких олійно-жирових продуктах їх 

застосовують? В чому причини та наслідки застосування підсилювачів 

смаку?_________________________________________________________________ 

3. Які харчові добавки здатні подовжити строки реалізації харчових продуктів? Їх 

принципи дії______________________________________________________________  

 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни __ Харчові добавки в олійно-жирових виробництвах ______________ 

(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 

(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Класифікація харчових добавок за їх технологічними функціями ________________  

2. Принцип дії піноутворювачів. Приклади піноутворювачів ______________________  

3. Принципи дії різних консервантів. В яких олійно-жирових продуктах необхідне 

застосування консервантів. Яким чином їх можна повністю або частково замінити? 

Чи потрібні консерванти в оліях?                                                                  ___________  

 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни __ Харчові добавки в олійно-жирових виробництвах ______________ 

(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 

(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Навести приклади синтетичних барвників та порівняти їх характеристики з 

натуральними барвниками _______  

2. Речовини, що регулюють рН. Назвіть основні харчові кислоти та їх солі. В яких 

олійно-жирових продуктах використовують принцип регулювання рН? _________  

3. Цукрозамінники в технологіях продуктів з жировмісною частиною _____________  

 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 



Кутовий штамп  

НТУ“ХПІ“  

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 

 

з дисципліни __ Харчові добавки в олійно-жирових виробництвах ______________ 

(назва дисципліни) 

 

спеціальність 

 

181  «Харчові технології» 

 

Студент  __________________________________ 

(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 

 

1. Підсилювачі смаку в технологіях олійно-жирових виробництв. Доцільність, 

необхідність їх застосування._________________________________________ 

2. Консерванти або антиоксиданти. Порівняйте два типа харчових добавок, що 

призводять до збільшення строків зберігання. 

3. Стабілізатори – якими вони бувають?___________________________________ 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

  


