
 



 
 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Відповідно до закону України «Про освіту», «Положення про 

організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», постанов 

Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, 

Державних стандартів освіти вища школа повинна вирішувати завдання 

щодо ступеневої підготовки фахівців на всіх рівнях їх навчання. Однією з 

вирішальних стадій формування фахівців, оцінки їх теоретичної та 

практичної підготовки є вступний екзамен до вищого навчального закладу 

після отримання диплому кваліфікованого працівника з відповідної 

спеціалізації. 

Програма вступного випробування зі спеціальності є основним 

науково-методичним документом, що забезпечує комплексну оцінку рівня 

теоретичної та практичної підготовки кваліфікованих робітників до 

подальшого навчання та діяльності у відповідності з вимогами освітньо-

професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики 

молодшого спеціаліста. 

Мета програми – визначити обсяг та рівень теоретичних знань, 

отриманих практичних навичок та вмінь з професійно-орієнтованих 

дисциплін: «Технологія приготування їжі з основами товарознавства». 

Екзамен приймає екзаменаційна комісія, що призначається наказом 

директора Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ. 

Екзаменаційна комісія перевіряє рівень наукової, теоретичної і 

практичної підготовки абітурієнтів, вирішує питання про можливість його 

вступу до Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ. 

Вступне випробування проводиться згідно екзаменаційних білетів, 

питання яких чітко відповідають навчальним програмам відповідних курсів. 

Білети затверджуються директором коледжу. 

 

 

 



Критерії оцінювання знань вступників з технології приготування їжі з 

основами товарознавства 

 

Загальні вимоги 

 Вступник повинен чітко знати хімічний склад продуктів харчування.  

 Впевнено володіти технологічною термінологією, знати вимоги до 

якості сировини, механічну кулінарну обробку овочів, грибів, риби, м’яса, 

сільськогосподарської птиці, дичини, субпродуктів, технологію 

приготування напівфабрикатів, технологію страв згідна програми. 

 Вміти розв’язувати задачі на визначення кількості сировини, маси 

брутто, нетто. 

Білет для вступного випробування містить сорок відкритих тестів, які 

оцінюються відповідно кожний від 2 до 5 балів. Максимальна кількість балів, 

яку можна набрати правильно відповівши на всі завдання – 200 балів.  

Тривалість виконання тесту становить 1 годину 30 хвилин. 

Критерії оцінювання кожного тесту. 

1. Максимальну кількість балів отримують вступники, які досконало 

володіють програмою дисципліни Технологія приготування їжі з основами 

товарознавства. 

2. Кількість балів зменшується при оцінюванні тесту і знаходиться в 

межах 138-174 балів відповідно до шкали Українського центру оцінювання 

якості освіти, якщо вступник дав відповіді на 30-35 тестів. 

3. Кількість балів зменшується і знаходиться в межах 100-137 балів, якщо 

вступники мають неглибокі теоретичні знання з дисципліни, слабкі практичні 

вміння та навички та відповіли на 24-29 тестів. 

4. Мінімальну кількість балів, 99 і менше, отримують вступники, які 

мають слабкі знання з дисципліни, допускають серйозні помилки при 

відповіді на питання тестів та відповіли на 23 і менше тестів. 

 

 



Програма з підготовки до тестування абітурієнтів з дисципліни  

«Технологія приготування їжі з основами товарознавства» 

 

Тема 1. Вступ. Хімічний склад продуктів харчування 

1.1. Поняття про сировину, напівфабрикати, готову страву. 

1.2. Вода: значення її для організму людини. Вимоги до питної води, поняття 

про м'яку та жорстку воду. 

1.3. Мінеральні речовини: класифікація, коротка характеристика, значення 

для організму людини, вміст у продуктах. Поняття про зольність. 

1.4. Вуглеводи: класифікація, склад, коротка характеристика властивостей, 

значення для організму людини, вміст у продуктах. Пектинові речовини. 

1.5. Білки: класифікація, фізико-хімічні властивості, значення для організму 

людини, вміст у продуктах. 

1.6. Жири: класифікація, фізико-хімічні властивості, значення для організму 

людини, вміст у продуктах. 

1.7. Вітаміни: класифікація, коротка характеристика, значення для організму 

людини, вміст у продуктах. 

1.8. Інші речовини, ферменти. Якість сировини, що використовується для 

приготування страв: визначення, фактори, що впливають на якість. Методи 

визначення якості. 

 

 

Тема 2. Овочі, гриби: обробка, продукти їх переробки 

2.1. Хімічний склад і харчова цінність овочів, їх класифікація.  

2.2. Бульбоплоди: види, хімічний склад і харчова цінність, вимоги до якості, 

механічна кулінарна обробка, процент відходів, умови зберігання, 

використання. 

2.3. Коренеплоди: види, хімічний склад і харчова цінність, вимоги до якості, 

механічна кулінарна обробка, процент відходів, умови зберігання, 

використання. 

 



2.4 Капустяні овочі: види, хімічний склад і харчова цінність, вимоги до 

якості, механічна кулінарна обробка, процент відходів, умови зберігання, 

використання. 

2.5 Салатно-шпинатні овочі: види, хімічний склад і харчова цінність, вимоги 

до якості, механічна кулінарна обробка, процент відходів, умови 

зберігання, використання. 

2.6 Цибулеві овочі: види, хімічний склад і харчова цінність, вимоги до 

якості, механічна кулінарна обробка, процент відходів, умови зберігання, 

використання.  

2.7 Пряні (зелень) овочі: види, хімічний склад і харчова цінність, вимоги до 

якості, механічна кулінарна обробка, процент відходів, умови зберігання, 

використання. 

2.8 Десертні овочі: види, хімічний склад і харчова цінність, вимоги до якості, 

механічна кулінарна обробка, процент відходів, умови зберігання, 

використання. 

2.9 Плодові овочі: види, хімічний склад і харчова цінність, вимоги до якості, 

механічна кулінарна обробка, процент відходів, умови зберігання, 

використання. 

2.10 Напівфабрикати з овочів, овочеві консерви. 

2.11 Нарізання овочів: значення, методи, прийоми, прості форми нарізки, 

використання. 

2.12 Гриби: види, хімічний склад і харчова цінність, вимоги до якості,  

механічна кулінарна обробка, процент відходів, умови зберігання, 

використання. 

2.13 Прості форми нарізання овочів: форма, параметри (розмір) та кулінарне 

призначення. 

 

 

Тема 3. Риба: обробка, технологія приготування напівфабрикатів 

3.1. Хімічний склад і харчова цінність риби. Класифікація риби. Вимоги до 

якості риби. 



3.2. Характеристика родин риб: коропових, оселедцевих, окуневих, з 

хрящовим скелетом (осетрових), лососевих, камбалових, скумбрієвих, 

тріскових та інших видів. 

3.3. Механічна кулінарна обробка риби з лускою. 

3.4. Розбирання риби з лускою. 

3.5. Особливості механічної кулінарної обробки інших видів риб. 

Особливості розбирання інших видів риб. 

3.6. Види паніровок та їх призначення. 

3.7. Технологія приготування котлетної маси з риби та напівфабрикатів: 

котлети, биточки, тюфтельки, рулет та ін. Вихід напівфабрикатів, їх 

формування та панірування. 

 

Тема 4. М'ясо, сільськогосподарська птиця, дичина, субпродукти: 

обробка, технологія приготування напівфабрикатів 

4.1. Хімічний склад і харчова цінність м'яса. Тканини м'яса. 

4.2. Класифікація м'яса за видами тварин, віком, вгодованістю, термічним 

станом. 

4.3. Вимоги до якості охолодженого та замороженого м'яса. 

4.4. Технологічний процес обробки м'яса. 

4.5. Кулінарне призначення частин. 

4.6. Технологія приготування котлетної маси та напівфабрикатів котлети, 

биточки, тюфтельки, зрази, рулет та ін. Вихід напівфабрикатів, вимоги до 

якості.  

4.7. Хімічний склад сільськогосподарської птиці, дичини. 

4.8. Класифікація сільськогосподарської птиці за видом, вгодованістю, 

термічним станом та обробкою, вимоги до якості. 

4.9. Технологічний процес обробки птиці, дичини. 

4.10.М'ясні субпродукти: види, харчова цінність, класифікація, коротка 

характеристика, механічна кулінарна обробка. 

 



Тема 5. Теплова кулінарна обробка продуктів 

5.1. Значення теплової обробки продуктів. 

5.2. Класифікація способів теплової обробки продуктів. 

5.3. Характеристика способів теплової обробки: основних, комбінованих, 

допоміжних. 

Тема 6. Крупи, бобові, макаронні вироби: обробка, технологія 

приготування страв 

6.1. Будова та хімічний склад зерна злакових. 

6.2. Крупи: види, асортимент, харчова цінність, вимоги до якості, механічна 

кулінарна обробка, умови зберігання, використання. 

6.3. Бобові: види, асортимент, харчова цінність, вимоги до якості, механічна 

кулінарна обробка, умови зберігання, використання. 

6.4. Макаронні вироби: асортимент, харчова цінність, вимоги до якості, механічна 

кулінарна обробка, умови зберігання, використання. 

6.5. Значення страв з круп. Способи варіння та відсоток приварку каш різної 

консистенції. Розрахунок води та круп. Процеси, що проходять в кашах при 

варінні. Відпуск каш, вимоги до якості, бракераж готових страв. 

6.6. Загальні правила варіння бобових та макаронних виробів, відсоток 

приварку. 

6.7. Приготування та відпуск макаронів відварених: з жиром, з сметаною, з 

сиром; бобових відварених - різні способи відпуску. Відсоток приварку. 

 

Тема 7. Технологія приготування супів 

7.1. Харчова цінність супів, класифікація, умови зберігання, порядок і норми 

відпускання. 

7.2. Технологія приготування овочевої пасеровки. 

7.3. Заправні супи, характеристика, класифікація, загальні правила 

приготування. 



7.5. Технологія приготування та відпуск супів картопляних з крупою, бобовими, 

макаронними виробами, супів з різних овочів та ін. Вимоги до якості супів. 

7.6. Хімічний склад, класифікація, асортимент та характеристика молока, вершків, 

молочних консервів (молоко згущене, сухе), молочнокислих продуктів. 

Вимоги до якості, використання. 

7.7. Технологія приготування, відпуск, вимоги до якості молочних супів: з 

крупою, макаронними виробами. 

 

Тема 8. Яйця, яєчні продукти: обробка, технологія приготування страв 

8.1. Будова та хімічний склад яйця. Види яєць за строками зберігання та 

категоріями. 

8.2. Яєчні продукти, їх асортимент. 

8.3. Механічна кулінарна обробка яєць, яєчних продуктів. 

8.4. Значення страв з яєць у харчуванні. 

8.5. Загальні правила теплової обробки яєць. Процеси, що відбуваються в яйцях 

під час теплової обробки. 

8.6. Технологія приготування та відпуск страв з яєць: яйця варені, яєчня 

(різновиди приготування та відпуску). Вимоги до якості. 

 

Тема 9. Технологія приготування страв з овочів 

9.1. Значення страв з овочів в харчуванні. 

9.2. Класифікація страв з овочів за способом теплової обробки. 

9.3. Процеси, що проходять в овочах під час теплової обробки. Заходи по 

збереженню вітаміну С. 

9.4. Загальні правила варіння овочів, відсоток втрат. Технологія  

приготування та відпуск картоплі відвареної, картопляного пюре, капусти 

відвареної. Вимоги до якості страв. 

9.5. Загальні правила припускання овочів, відсоток втрат. Технологія 

приготування та відпуск овочів припущених та ін. Вимоги до якості страв. 

9.6. Загальні правила смаження овочів, відпуск, вимоги до якості, відсоток втрат. 



Технологія приготування страв: картопля смажена основним способом з сирої та 

відвареної, картопля смажена в жирі (фрі), кабачки, баклажани, перець, помідори, 

гарбузи, цибуля смажені та ін. Відсоток втрат. 

9.7. Загальні правила запікання овочів, відпуск, вимоги до якості, відсоток втрат. 

9.8. Гарніри. Поняття про основний, додатковий, простий, комбінований, 

складний гарнір. 

 

Тема 10. Технологія приготування прісного тіста та виробів з нього 

10.1. Види та сорти пшеничного борошна, вимоги до якості. 

10.2. Значення виробів з тіста. 

10.3. Технологія приготування прісного тіста та виробів з нього: локшини, 

вареників з різними фаршами, чебуреків, галушок, пельменів та ін. Вимоги до 

якості. 

10.4. Правила та умови теплової обробки виробів. Терміни та умови 

зберігання. 
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