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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма державного екзамену з професійної фахової підготовки.
Харчові технології призначена для студентів, які закінчують Уманський
державний педагогічний університет імені Павла Тичини зі спеціальності
8.01010401 Професійна освіта. Харчові технології.
Програма охоплює основні розділи фахових дисциплін спеціальності
8.01010401 Професійна освіта. Харчові технології. Метою державного екзамену
є перевірка теоретичних знань випускників основних тем фахових дисциплін,
основних понять та їх визначень, передбачених програмами навчальних
дисциплін. В межах цього екзамену перевіряється й оцінюється науковотеоретична підготовка майбутніх спеціалістів з професійної фахової підготовки.
Харчові технології, необхідна для здійснення професійної діяльності у галузях
харчових технологій та професійної освіти.
Державний екзамен проводиться українською мовою.
Для проведення державного екзамену організується державна
екзаменаційна комісія у складі голови та екзаменаторів (членів) комісії. Комісія
створюється щорічно наказом ректора і діє впродовж календарного року.
СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
Вступне випробування з професійної фахової підготовки. Харчові
технології проводиться у формі усного екзамену та включає в себе:
1. Теоретичне запитання, що передбачає перевірку знань студента у
галузі харчових технологій.
2. Теоретичне запитання, що передбачає перевірку знань студента з
методики викладання спецдисциплін в галузі харчових технологій.
3. Теоретичне запитання, що передбачає перевірку знань студента з
комплексу спеціальних дисциплін з методикою викладання в галузі харчових
технологій.

ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення
1. Адекватне харчування і його практична реалізація.
2. Біологічно активні добавки.
3. Використання зернових продуктів у рецептурі м’ясних виробів.
4. Використання соєвих продуктів для формування м’ясних продуктів
цільового призначення.
5. Використання функціональних інгредієнтів і харчових добавок для
молочних продуктів (підсолоджувачів, лактози, вітамінів, стабілізаційних
систем).
6. Вітаміни і мінеральні речовини функціональних харчових продуктів.
7. Гігієнічні основи харчування. Якість і безпечність харчування
населення.
8. Зерноборошняні товари функціонального призначення.
9. Інгредієнтний склад функціональних продуктів.
10. Класифікація і формування асортименту функціональних молочних
продуктів.
11. Класифікація харчових добавок.
12. М’ясні продукти функціонального призначення.
13. Модифіковані види крохмалю і фосфати.
14. Наукові основи створення функціональних продуктів.
15. Основні терміни, функції і властивості функціональних продуктів.
16. Оцінка безпечності і стандартизація біологічно активних добавок до
їжі.
17. Суміші харчових добавок.
18. Товарознавча характеристика функціональних олієжирових продуктів.
19. Формування інгредієнтного складу функціональних харчових
продуктів.
20. Функціональне харчування. Особливості створення нових видів
функціональних продуктів.
21. Функціональні продукти і функціональне харчування.
22. Функціональні рибні товари.
23. Характеристика емульсійних жирових продуктів функціонального
призначення.
24. Характеристика цукрозамінників і поліцукридів.
25. Харчові добавки для продуктів дитячого харчування.
26. Харчові добавки у хлібопеченні і натуральні барвники харчових
продуктів.

Сучасні технології харчових виробництв
1. Безвідходна технологія переробки с/г птиці на кулінарну продукцію.
2. Безвідходна технологія переробки с/г птиці та нетрадиційної
сировини рослинного походження.
3. Безвідходна технологія переробки с/г та нетрадиційної сировини
рослинного походження.
4. Біотехнології та застосування їх в народному господарстві.
5. Використання
вторинної
сировини
в
хлібобулочному
і
кондитерському виробництві.
6. Виробнича економія сировини, електроенергії, палива і води на
підприємствах харчової промисловості.
7. Екологічні вимоги до виробництва харчових продуктів.
8. Значення прогресивних ресурсозберігаючих технологій в підвищенні
якості та конкурентоспроможності продукції харчової промисловості та
громадського харчування.
9. Нові технологічні підходи до обробки с/г сировини і виробництва
напівфабрикатів із неї.
10. Обробка і використання відходів м’ясопродуктів великої і дрібної
худоби.
11. Раціональне використання відходів молочного виробництва.
12. Раціональне використання відходів риби і нетрадиційних продуктів
моря.
13. Соціально-економічне значення використання
вторинної та
нетрадиційної сировини в харчовій промисловості і громадському харчуванні.
14. Соціально-економічне
значення
використання
прогресивних
ресурсозберігаючих технологій в харчовій промисловості та громадському
харчуванні.
15. Стан харчової промисловості та її роль у харчуванні людини.
16. Харчова цінність відходів кулінарного виробництва та використання
їх для відгодівлі тварин.
Проектування харчових підприємств
1. Основні документи, якими повинні керуватися працівники проектних
організацій.
2. Поняття виробничого та технологічного процесів.
3. Порядок розробки проектної документації.
4. Правила оформлення графічної частини проектної документації.
5. Проектування підсобних та адміністративно-побутових приміщень.

6. Склад і зміст проектної документації на будівництво підприємств,
будівель і споруд.
7. Складання генерального плану забудови території.
8. Складання і оформлення технологічних схем у проектних організаціях.
Технологія виробництва продукції громадського харчування
1. Класифікація та характеристика продукції ресторанів.
2. Основи лікувального харчування.
3. Основні стадії технологічного процесу виробництва продукції в
ресторанах.
4. Принципи складання рецептур на продукцію ресторанного
господарства.
5. Раціональне використання відходів риби і нетрадиційних продуктів
моря.
6. Технологія борошняних кондитерських виробів.
7. Технологія виробів із бездріжджового тіста.
8. Технологія виробів із дріжджового тіста.
9. Технологія виробів із тіста.
10. Технологія напоїв.
11. Технологія солодких страв.
12. Технологія соусів.
13. Технологія страв з риби та нерибних продуктів моря.
14. Технологія страв із круп, бобових та макаронних виробів.
15. Технологія страв із м’яса.
16. Технологія страв із овочів та грибів.
17. Технологія страв із птиці та кроликів.
18. Технологія страв із яєць та свіжого сиру.
19. Технологія супів.
20. Технологія холодних страв і закусок.
21. Характеристика способів і прийомів теплової кулінарної обробки
продукції.
22. Характеристика технологічних процесів виробництва продукції
громадського харчування.
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