
 

 

 
  

 



Вступ 

Мета вступного іспиту – комплексна перевірка знань студентів, отриманих 

ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною 

програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітнім 

рівнем «бакалавр» зі скороченим терміном навчання. 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння освітньо-професійної програми бакалавр абітурієнти повинні мати 

диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за 

відповідною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і 

навичками в галузі харчові технології. Абітурієнт повинен продемонструвати 

фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність 

розв’язувати практичні задачі з тих навчальних дисциплін, які забезпечують 

потрібні фундаментальні знання для навчального процесу підготовки фахівців 

освітнього рівня бакалавр зі спеціальності 181 «Харчові технології». 

Характеристика змісту програми. Програма відповідає функціям, для 

виконання яких має бути підготовлений бакалавр. Згідно з чинною освітньо-

кваліфікаційною характеристикою зазначеної спеціальності до таких функцій 

належать: експертні, прогностичні, контрольні, інженерні, управлінські та 

технічні, навчально-виховні. 

У наведеній тематиці інтегруються матеріали певного функціонального 

спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні і 

прикладні питання, що дає можливість виявити знання й уміння використовувати 

категоріальний апарат, методи обґрунтувань за окремими функціями. 

Завдання програми: перевірка теоретичної та практичної підготовки 

абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший 

спеціаліст" і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня “бакалавр” зі спеціальності 181 –  "Харчові технології". 

  



Тема 1. Роль харчування в процесі життєдіяльності людини. Стислі 

відомості про анатомію та фізіологію основних систем організму. 
Мета і задачі дисципліни. Значення та роль фізіології і гігієни харчування у 

процесах життєдіяльності організму людини. Роль харчування в процесах 

життєдіяльності людини. Регуляторні системи організму і системи травлення. 

Зв’язок фізіології та гігієни харчування із харчовими виробництвами. Зв’язок 

фізіології та гігієни харчування із розробкою дієтичного харчування для хворих 

на різні хвороби. Основне завдання гігієни та безпеки харчування. 

Нейрогуморальна система регуляції в процесі життєдіяльності. Значення 

харчових речовин для функції нейрогуморальної системи. Система травлення. її 

роль, будова, функції. Регуляція процесів травлення. Аналіз фактичного 

харчування студентів. Розрахунок добових енерговитрат студентів. Залежність 

кількості та складу шлункового соку від виду їжі. Значення кишкового соку у 

процесі травлення їжі. Процеси травлення їжі. Засвоєння їжі.     

    

Тема 2. Енергетичний обмін і рекомендовані норми енерговитрат для 

різних верств населення. Основи раціонального харчування. 

Енергетичний обмін і рекомендовані норми енерговитрат для різних верств 

населення. Роль білків, ліпідів, вуглеводів і мінеральних речовин у харчуванні 

людини. Їх харчова і біологічна цінність. Класифікація. Рекомендовані середні 

норми у добовому раціоні. Складання раціонів харчування для різних професійних 

груп населення згідно з індивідуальним завданням. Класифікація шкідливих і 

чужорідних речовин та основні шляхи їх надходження. Фальсифікація продуктів 

харчування. Принципи збалансованого харчування. Основні принципи лікувально-

профілактичного та дієтичного харчування. Нетрадиційні (альтернативні) типи 

харчування. Складання раціонів харчування для людей, що потребують різних 

дієтичних раціонів згідно з індивідуальним завданням. Основи сироїдіння, 

лактовегетаріанства, лактоововегетаріанства. Характеристика основних дієт.  

Тема 3. Харчування дітей, підлітків, студентів та людей похилого віку. 

Гігієнічна характеристика продуктів тваринництва. 
Шляхи задоволення потреб дітей та підлітків в енергії та харчових 

речовинах. Харчування дітей у загальноосвітніх школах, школах-інтернатах 

спортивного профілю, ПТУ. Харчування студентів, людей похилого віку і різних 

професійних груп населення. Складання раціону харчування для дітей та підлітків 

згідно з індивідуальним завданням (дошкільного і шкільного віку, ПТУ, школах-

інтернатах). Складання раціонів харчування для людей, що потребують 

лікувально-профілактичного харчування та людей похилого віку згідно з 

індивідуальним завданням. Харчування людей різних професійних груп (водіїв 

транспорту, робітників, що працюють у гарячих цехах, в умовах дії пилу; на яких 

діють шум і вібрація; працівників сільського господарства). Критерії гігієнічної 

оцінки харчових продуктів. Гігієнічна характеристика продуктів тваринництва. 

Гігієнічна характеристика продуктів тваринного походження згідно з 

індивідуальним завданням. Критерії гігієнічної оцінки харчових продуктів (птиці, 

яйця та яйцепродуктів; риба та морепродуктів). 



Тема 4. Гігієнічна характеристика продуктів рослинного походження 

та основних продуктів її переробки. Гігієнічна характеристика змішаних та 

інших виробів харчової продукції.  

Гігієнічна характеристика продуктів рослинного походження. Гігієнічна 

характеристика основних продуктів переробки сировини рослинного походження. 

Гігієнічна характеристика продуктів рослинного походження та основних 

продуктів переробки згідно з індивідуальним завданням. Зернові культури. Їх 

склад, цінність, шкідлива мікрофлора. Процеси виробництва круп. Гігієнічна 

характеристика харчових жирів, кондитерських виробів. Гігієнічна 

характеристика смакових речовин, напоїв, консервованих харчових продуктів. 

Вивчити харчову та біологічну цінність харчових жирів. Вивчити харчову та 

біологічну цінність кондитерських виробів. Санітарні вимоги до якості та 

технології виробництва змішаних та інших виробів харчової продукції. 

 

Тема 5. Харчові отруєння та їх попередження.  
Харчові отруєння та їх попередження. Основи санітарного нагляду. Дати 

характеристику розвитку мікроорганізмів у харчових продуктах. Надати 

характеристику санітарно-показовим мікроорганізмам. Вивчити етіологію 

харчових отруєнь мікробного та немікробного походження. 
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