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КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити фактори, які впливають на термін зберігання жировмістної 

продукції. 

2. Обґрунтувати доцільність використання скляної тари при виробництві 

напоїв. 

3. Проаналізувати існуючі технологічні прийоми, що застосовуються при 

виготовленні виробів з безклейковинної крохмалевмісної сировини. 

4. Дати оцінку щодо ефективності використання різних цукорозамінників  у 

рецептурах безалкогольних напоїв. 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 
 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити фактори, які впливають на «посивіння» шоколаду. 

2. Обґрунтувати доцільність використання ПЕТ тари при виробництві 

напоїв. 

3. Проаналізувати існуючі технологічні прийоми, що застосовуються 

при виготовленні виробів з соєвого молока. 

4. Дати оцінку щодо ефективності використання різних 

ароматизаторів  у рецептурах безалкогольних напоїв. 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

181 «Харчові технології» 
 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити як відобразиться на якості шоколаду нестабільність 

температурного режиму у темперувальній камері. 

2. Обґрунтувати доцільність використання крохмалю у рецептурі печива. 

3. Проаналізувати причини жирового і цукрового «посивіння» шоколаду. 

4. Дати порівняльну оцінку використання різних емульгаторів під час 

виробництва майонезу. 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

181 «Харчові технології» 
 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити як відобразиться на якості насіння нестабільність 

температурного режиму сушарки. 

2. Обґрунтувати доцільність використання жиро-воскової суміші при 

виробництві цукерок.. 

3. Проаналізувати існуючі технологічні схеми глазурування печива. 

4. Дати порівняльну оцінку якості пшеничного борошна при виробництві 

бісквітного, пісочного, листкового і заварного напівфабрикатів. 
 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

\ 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити яку роль відіграють екстракти мильного і солодкового коріння 

у рецептурі халви. 

2. Обґрунтувати необхідність попередньої підготовки  гірчичного порошку 

при виробництві майонезу та гірчиці. 

3. Проаналізувати існуючі технологічні системи виробництва шоколаду. 

4. Дати порівняльну оцінку технологічних режимів варіння пива для 

періодичного та безперервного методів. 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

181 «Харчові технології» 
 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити як відобразиться на якості олії нестабільність температурного 

режиму під час процесу сушіння у вакуум-сушильній установці. 

2. Обґрунтувати доцільність використання активованого вугілля як додаткового 

компоненту у процесі відбілювання оліїпід час рафінації. 

3. Проаналізувати існуючі технологічні системи одержання рафінованої олії 

відносно виробничих критеріїв. 

4. Дати порівняльну оцінку безперервного та періодичного способів 

одержання рафінованої олії відносно їх технічної адекватності. 
 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 
 



КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

181 «Харчові технології» 
 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити як відобразиться на якості маргарину нестабільність 

температурного режиму в переохолоджувачі. 

2. Обґрунтувати доцільність використання антиоксидантів у виробництві 

маргаринів. 

3. Проаналізувати існуючі технологічні схеми виробництва маргаринів 

відносно ресурсозбереження. 

4. Дати порівняльну оцінку періодичного та безперервного виробництва 

маргаринів. 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

181 «Харчові технології» 
 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити як відобразиться на якості спирту для спиртової екстракції олії 

нарощування ректифікаційної колони додатковими царгами. 

2. Обґрунтувати доцільність використання триступеневої дистиляції 

місцелли. 

3. Проаналізувати існуючі технологічні схеми отримання розчинника з 

місцелли  відносно техніки безпечної роботи під час експлуатації 

4. Дати порівняльну оцінку впливу виробничих факторів на процес відгонки 

розчинника зі  шроту. 
 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 



 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити як відобразиться на якості насіння соняшника вплив зовнішніх 

факторів. 

2. Обґрунтувати доцільність використання гарячого повітря для сушіння 

насіння соняшника. 

3. Проаналізувати існуючі технологічні схеми очищення насіння 

соняшника. 

4. Дати порівняльну оцінку технологічних режимів обрушування на 

існуючих поточних лініях. 

 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 



КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

Питання контрольного завдання: 
 

1. Визначити як відобразиться на якості олії  підвищена вологість м’ятки під 

час пресування. 

2. Обґрунтувати необхідність зволоження м’ятки  під час пресування. 

3. Проаналізувати існуючі способи отримання нерафінованої олії. 

4. Дати порівняльну оцінку технологічних режимів одержання пресової олії 

на  існуючих поточних лініях. 

 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити негативні з точки зору якості процеси, які можуть відбуватися 

в заморожених харчових продуктах під час їх зберігання і транспортування. 

2. Обґрунтувати доцільність використання антиоксидантів та концервантів в 

рецептурах харчових продуктів. 

3. Проаналізувати до яких змін призводить активність ферментів під час 

зберігання плодів та овочів. 

4. Дати порівняльну оцінку технологічних режимів існуючих способів 

адсорбційного очищення олій. 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

181 «Харчові технології» 

 

 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити основні чинники процесу мікробіологічного псування 

харчових продуктів. 

2. Обґрунтувати доцільність використання сучасних пакувальних матеріалів 

для харчових продуктів. 

3. Проаналізувати існуючі способи регулювання вологості харчових 

продуктів. 

4. Дати порівняльну оцінку пористості структури цукрового, затяжного 

здобного печива. 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 



КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити критичні точки технологічного процесу, що можуть негативно 

впливати на якість продукції при виробництві маргарину. 

2. Обґрунтувати доцільність використання натрій-катионових фільтрів під 

час підготовки води при виробництві маргарину. 

3. Проаналізувати існуючі апаратурно-технологічні схеми (відносно їх 

технічної надійності) приймання та збереження різноманітних видів сировини 

при виробництві маргаринів.  

4. Дати порівняльну оцінку технологічних режимів існуючих способів 

одержання маргаринів. 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити критичні точки технологічного процесу, що можуть негативно 

впливати на якість продукції при майонезу. 

2. Обґрунтувати доцільність використання поршневих насосів під час 

виробництва майонезу. 

3. Проаналізувати існуючі технологічні системи отримання майонезу 

відносно здатності бути пристосованими до зміни сировини та технологічних 

режимів.  

4. Дати порівняльну оцінку технологічних режимів приготування 

майонезної емульсії. 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити які фактори впливають на ступінь набухання білків. 

2. Обґрунтувати доцільність використання антиоксидантів та концервантів в 

рецептурах харчових продуктів. 

3. Проаналізувати температурно-часові залежності прогнозування строків 

зберігання харчових продуктів.  

4. Дати порівняльну оцінку існуючих схем виробництва мила. 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити вплив якості дезодорованої олії на показники якості майонезу. 

2. Обґрунтувати доцільність використання шестеренних насосів для 

транспортування майонезної емульсії. 

3. Проаналізувати існуючі технологічні системи одержання майонезів 

відносно енергозбереження.  

4. Дати порівняльну оцінку існуючих схем підготовки сировинних 

компонентів при виробництві соусів. 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити вплив тривалості та температурного  процесу гідратації на 

якість олії. 

2. Обґрунтувати доцільність використання струменевого змішувача на стадії 

гідратації. 

3. Проаналізувати існуючі технологічні системи отримання гідратованої 

олії.  

4. Дати порівняльну оцінку існуючих схем підготовки води при виробництві 

гідратованої олії. 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити особливість виробництва шоколадних цукерок типу «Асорті». 

2. Обґрунтувати доцільність використання стрічкових екстракторів при 

виробництві нерафінованої олії. 

3. Проаналізувати існуючі технологічні системи отримання нерафінованих 

олій  відносно можливості здійснення техно-хімічного контролю.  

4. Дати порівняльну оцінку товарного і виробничого какао-порошку. 

 

 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 



 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити критичні точки технологічного процесу, що можуть негативно 

впливати на якість продукції при виробництві макаронів. 

2. Обґрунтувати доцільність використання конш-машини при виробництві 

шоколадної глазурі. 

3. Проаналізувати існуючі технологічні системи отримання майонезу.  

4. Дати порівняльну оцінку видів халви. 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни «Перспективи розвитку технологій харчових виробництв» 
(назва дисципліни) 

 

 за спеціальністю 

181 «Харчові технології» 

 

Студент __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Визначити критичні точки технологічного процесу, що можуть негативно 

впливати на якість продукції при виробництві халви. 

2. Обґрунтувати доцільність використання піноутворювача при виробництві 

соняшникової халви. 

3. Проаналізувати існуючі технологічні системи отримання халви  відносно 

техніки безпечної роботи під час експлуатації 

4. Дати порівняльну оцінку існуючих схем виробництві халви. 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

    

 

 


