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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____1____ 

1. Які основні види сирих макаронних виробів тривалого зберігання, способи їх 

обробки і умови зберігання? 

2. Розкажіть про розвиток кондитерського виробництва. 

3. Що саме відноситься до поняття «структурна нестабільність» харчових продуктів? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____2____ 

1. Які способи приготування швидкорозварюваних, що не потребують варіння 

макаронних виробів? 

2. Охарактеризуйте стан кондитерської промисловості на сьогодні. 

3. Назвіть процеси, які погіршують якість молока. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____3____ 

1. Які технологічні прийоми застосовуються при виготовленні виробів з 

безклейковинної крохмалевмісної сировини?. 

2. Які сучасні завдання кондитерської промисловості? 

3. Назвіть види псування шоколаду. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____4____ 

1. Які характеристики повинен мати цукор-пісок, який використовується в 

виробництві кондитерських виробів? 

2. Які вимоги до якості пшеничного борошна при виробництві 

бісквітного, пісочного, листкового і заварного напівфабрикатів? 

3. Вплив температури на зберігання харчових продуктів. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____5____ 

 

1. Які особливості вафельного тіста? Як впливають вологість тіста і його в'язкість, 

температура води на заміс? 

2. Наведіть асортимент круп та дайте їхню стислу характеристику. 

3. Вплив температури на зберігання харчових продуктів. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____6____ 

1. Яка сировина необхідно для виготовлення цукрового і затяжного печива? Наведіть 

вимоги до борошна. 

2. Яка роль білків і крохмалю в тестоутворення? 

3. Опишіть процес неферментативного потемніння харчових продуктів. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____7____ 

1. Наведіть сировину, що застосовується у виробництві борошняних кондитерських 

виробів. 

2. Наведіть фізичні умови тістоутворення. 

3. До яких змін призводить активність ферментів під час зберігання плодів та овочів? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____8____ 

1. Яка сировина використовується для виробництва цукерок? 

2. Що таке халва, яку вона має структуру? Яку роль виконують екстракти мильного і 

солодкового коріння? 

3. Методи оцінки швидкості окиснення олійно-жирових продуктів. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____9____ 

 

1. Розкажіть про жирове і цукрове «посивіння» шоколаду? 

2. У чому відмінність товарного і виробничого какао-порошку?  

3. Основні чинники процесу мікробіологічного псування харчових продуктів. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____10____ 

1. Які особливості технології пористого, фігурного і інших видів шоколаду?  

2. Дайте характеристику шоколаду (склад, харчова цінність). 

3. Перелічіть негативні з точки зори якості процеси, які можуть відбуватися в 

заморожених харчових продуктах під час їх зберігання і транспортування. 
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1. Дайте характеристику основних напівфабрикатів: тертого какао, какао-масла, 

цукрової пудри. 

2. Який вид сировини займає основне місце в рецептурі кондитерськихвиробів? 

3. Перелічіть імовірні фактори захисту харчових продуктів від мікробіологічного 

псування. 
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1. Які вимоги пред'являються до якості яєць і яйцепродуктів, використовуваних в 

кондитерському виробництві? Наведіть етапи підготовки куриного та гусячого яйця 

перед використанням у кондитерському виробництві. 

2. Дайте характеристику сировини, одержуваного з плодів, ягід і овочів? 

3. Розкрийте поняття активності води.. 

 

 
Затверджено на засіданні кафедри ______технології жирів та продуктів  бродіння_________  

Протокол №__1_ від «_31_» __серпня_____ 2022 року  
 

Завідувач кафедри _________________      ___Некрасов П.О.______ 
                                                (підпис)                       (прізвище та ініціали)  

Екзаменатор            _________________      ___Півень О.М.________ 
                                               ( підпис)                       (прізвище та ініціали) 

 



Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Кафедра ____________технології жирів та продуктів бродіння______________________ 

Спеціальність_________________181  «Харчові технології»________________________  
                                                                  (шифр та повна назва) 

Освітня програма_____Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства__________  

Форма навчання________________________денна________________________________  

Навчальна дисципліна  Перспективи розвитку технологій харчових виробництв 

Семестр             2          7 

 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____13____ 

1. У чому відмінності між цукром-піском і цукром-рафінад? 

2. Розкажіть про асортимент цукрових кондитерських виробів. 

3. Основні способи регулювання вологості харчових продуктів. 
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1. Назвіть основну сировину, що використовується у виробництві шоколаду. 

2. Розкажіть про класифікацію цукрових кондитерських виробів. 

3. Система регулювання вологості. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____15____ 

 

1. Що відноситься до основних видів сировини в кондитерському виробництві? 

2. Дайте характеристику сировини, одержуваного з плодів, ягід і овочів? 

3. Вплив температури на функцію якості харчових продуктів. 
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1. У чому відмінність десертного і звичайного шоколаду? 

2. Який склад какао-бобів? Які вимоги пред'являються до їх якості? 

3. Температурно-часові залежності прогнозування строків зберігання харчових 

продуктів. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____17____ 

1. У чому полягає первинна переробка какао-бобів? 

2. Що таке крупи? Наведіть класифікацію. 

3. Фізіологія кольору та реології плодів та овочів. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____18____ 

1. Дайте характеристику основних напівфабрикатів: тертого какао, какао-масла, 

цукрової пудри. 

2. У чому полягає первинна переробка какао-бобів?  

3. Назвіть сучасні та перспективні методи зберігання плодів та овочів. 
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1. У чому полягає особливість виробництва шоколадних цукерок типу «Асорті»? 

2. Назвіть види халви і сировина, що застосовується у виробництві різних її видів. 

3. Вплив реакції Майару на псування харчових продуктів. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____20____ 

1. Назвіть рецептурні компоненти халви. 

2. Перелічіть види глазурі, умови глазурування. 

3. Механізм самоокиснення ліпідів. 
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1. Які фактори, що впливають на ступінь набухання білків? 

2. Як досягається пористість структури цукрового, затяжного, здобного печива? 

3. Фактори, що впливають на швидкість окиснення ліпідів. 
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1. Яке борошно необхідне для виготовлення вівсяного печива? 

2. Наведіть асортимент вафель. 

3. Назвіть фактори, що призводять до погіршення якості хлібу під час його зберігання. 
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1. Поясніть, чим, на Вашу думку, корисні та шкідливі кондитерські вироби. 

2. Які є способи подовження зберігання молока? 

3. Засоби подовження строків зберігання олійно-жирових продуктів. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____24____ 

1. Для чого використовують фосфатидний концентрат у кондитерському виробництві? 

2. Наведіть основні етапи виробництва круп. Хімічний склад та харчова цінність круп. 

3. Різновиди сучасних пакувальних матеріалів для харчових продуктів. 
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1. Наведіть основні види нетрадиційних макаронних виробів. 

2. Наведіть асортимент круп та дайте їхню стислу характеристику. 

3. Розкрийте суть теорії стіклування  для харчових продуктів. 
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