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ПЕРЕДМОВА 

 

Предмет навчальної дисципліни „Загальна технологія харчових 
виробництв” охоплює наступні основні об’єкти: сировина, напівфабрикати, 
готові продукти, процеси (біохімічні, мікробіологічні, хімічні, теплофізичні, 
гідродинамічні) і апарати, в яких вони протікають, а також технологічні 
схеми виробництва.  

Мета навчальної дисципліни – одержання знань щодо технології 
основних продуктів харчування, оволодіння методами цієї технології, 
необхідними для підготовки до самостійного вивчення спеціальних 
технологій, набуття навичок розробки й використання нормативних 
документів по одержанню промислових продуктів харчування, контролю 
якості сировини і готових продуктів. 

Викладання дисципліни „Загальна технологія харчових виробництв” 
передує вивченню дисциплін професійного спрямування. 

 
 

1. Задачі навчальної дисципліни 

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  
1.ЗНАТИ: 
 
1.1.  Структуру харчової промисловості та асортимент продукції 

харчування. 
1.2. Основну і допоміжну сировину для виготовлення харчових 

продуктів. 
1.3. теоретичні основи процесів, що лежать в основі виробництв 

харчових продуктів. 
1.4.  Основні технології виробництва харчових продуктів. 
1.5.  Основи зберігання харчових продуктів і сировини для її 

виготовлення. 
1.6.  Основні напрямки розвитку харчової промисловості. 

 
2. ВМІТИ: 
 
2.1.Визначитись з технологією для конкретного продукту харчування. 
2.2. Визначити якість сировини для виготовлення харчових продуктів. 
2.2 Визначити якість харчових продуктів та їх споживчі властивості. 
2.3 Користуватись довідковою та спеціальною літературою при виборі 

технології виготовлення конкретного продукту. 
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2. Список рекомендованої основної літератури 

 

1. Товажнянський Л.Л., Бухкало С.І., Капустянко П.О., Орлова Є.І. Загальна 
технологія харчових виробництв у прикладах і задачах: Підручник. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.  

2. Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. Технологія харчових 
продуктів: Підручник /За ред. А.І. Українця. – К.: НУХТ, 2003. – 572 с. 

3. Технология пищевых производств / Л.П. Ковальская и др. – М.: Колос, 
1997. – 753с. 

4. Стабников В.Н., Остапчук Н.В. Общая технология пищевых продуктов. – 
К.: Вища школа, 1980. – 304с. 

5. Основы технологии пищевых производств /под ред. Дробглава Е.Ц. – М.: 
Пищевая промышленность, 1978. – 384с. 

6. Ковальская Л.П., Шуб И.С., Мелькина Г.М. Технология пищевых 
производств. – М.: Колос, 1997. – 752с. 

7. Рогов А.И. и др. Общая технология мяса и мясопродуктов. М.: Колос, 
2000. – 367с. 

8. Риби і рибні продукти. Опорний конспект лекцій. К.: ВЦ КНТЕУ, 2001. – 
64с. 

 
3. Розгляд питань за темами навчального курсу дисципліни 

 

Тема 1. Вступ. склад і властивості м’яса. Функціональна схема 

виробництва м'яса.  

 

Студент повинен знати розвиток м’ясопереробної промисловості в світі 
і в Україні. Основні харчові речовини м'яса і м’ясопродуктів. Фізико-хімічні 
властивості м'яса і м’яспродуктів. Зміни властивостей м'яса при дозріванні. 
Загальна характеристика основних стадій виробництва м'яса. Будова 
основних тканин м'яса. 

 
Питання для самоперевірки: 

1. Група основних харчових речовин. 
2. Що таке білки? Властивості білку? 
3. Що таке жири та жироподібні речовини? 
4. Що таке вуглеводи? 
5. Що таке м’ясо? 
6. Від чого залежить харчова цінність м’яса та м’ясопродуктів? 
7. Хімічний склад м’яса. 
8. З чого складається мішечна тканина? 
9. Хімічний склад мишечної тканини. 
10.  Поясніть поняття дозрівання м’яса. 
11.  Які зміни відбуваються при дозріванні м’яса? 
12.  Накопичення речовин, які обумовлюють запах та смак м’яса. 
13.  Загальна характеристика основних стадій виробництва м'яса. 
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14.  Будова основних тканин м'яса. 
 

Тема 2. Транспортування, утримування і переробка худоби, птиці і 

кролів на м’ясопереробних  підприємствах.  

 

Студент повинен знати порядок транспортування і умови утримування 
тварин і птиці. Основні стадії процесу переробки тварин і птиці. 
Технологічні лінії забою великої рогатої худоби і свиней. Переробка птиці. 
Переробка кролів. 

Питання для самоперевірки: 
1. Яким чином відбувається транспортування тварин та птиці? 
2. Умови утримання тварин та птиці. 
3. Перелічіть основні стадії процесу переробки тварин і птиці. 
4. Поясніть стадію подачі скота на переробку. 
5. Стадія знекровлення худоби. 
6. Стадія знімання шкур. 
7. Стадія видалення внутрішніх органів із туш. 
8. Технологічні лінії забою великої рогатої худоби і свиней. 
9. Яку сировину використовує птахопереробна промисловість? 
10.  Шпарка тушок та видалення пір’я. 
11.  Сортування та маркування тушок птиці. 
12.  Фасування м’яса птиці. 
13.  Основні стадії переробка кролів. 
14.  Стадія убою та знекровлювання кролів. 
15.  Зачистка та формування тушок кролів. 

 
Тема 3. Холодильна обробка м'яса  і м’ясопродуктів.  

 

Студент повинен знати охолодження м'яса і м’ясопродуктів. 
Підморожування м'яса. Заморожування м'яса. Розморожування м'яса.  
Сублімаційну сушка. 

Питання для самоперевірки: 
1. Які процеси включає «холодильна обробка» м’яса? 
2. Окислювальні процеси в м’ясі. 
3. При охолодженні м’яса які мікробіологічні процеси 

відбуваються? 
4. Які зміни властивостей м’яса та м’ясопродуктів відбуваються при 

охолодженні? 
5. Способи та режими охолодження. 
6. Холодильне зберігання м’яса. 
7. Поясніть поняття підморожування м’яса. 
8. Поясніть поняття заморожування м’яса. 
9. Поясніть поняття розморожування м’яса 
10. Що впливає на якість харчових продуктів які розморожуються. 
11. Що таке сублімація? 
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12. В чому полягає сублімаційна сушка? 
13. Що відбувається з м’ясом при сублімаційній сушці? 
 
Тема 4. Переробка крові. Обробка ендокринно-ферментної і 

спеціальної сировини. 

 

Студент повинен знати склад і властивості крові. Основні стадії 
процесу переробки крові.  Види ендокринно-спеціальної сировини і порядок 
її обробки. 

Питання для самоперевірки: 
1. Із яких клітин складається кров? 
2. Що таке сироватка? 
3. Яке явище називають гемолізом? 
4. Для чого проводять стабілізацію крові? 
5. Для чого проводять дефібрування крові? 
6. Поясніть процес сепарування крові. 
7. Перелічіть основні стадії процесу переробки крові. 
8. Що відноситься до ендокринної сировини? 
9. Що відноситься до ферментної сировини? 
10. Що відноситься до спеціальної сировини? 
11. Який порядок обробки ендокринно-спеціальної сировини? 
 
Тема 5. Обробка харчових субпродуктів і кератиновмісної 

сировини.  

 

Студент повинен знати класифікацію харчових субпродуктів. Обробка 
м’ясо-кісткових субпродуктів. Обробка м’якотних і слизистих субпродуктів. 
Переробка кератиновмісної сировини. Обробка шкір і шерстних 
субпродуктів. 

Питання для самоперевірки: 
1. Що відноситься до субпродуктів? 
2. Що відноситься до 1-ї категорії субпродуктів ? 
3. Що відноситься до 2-ї категорії субпродуктів? 
4. Яким чином обробляють м’ясо-кісткові субпродукти. 
5. Обробка м’якотнихсубпродуктів. 
6. Обробка слизистих субпродуктів. 
7. В чому полягає обробка шкір? 
8. Характеристика та склад кожного покрову. 

 
Тема 6. Виробництво ковбасних виробів і м'ясних напівфабрикатів.  

Студент повинен знати сировину і матеріал для виробництва ковбасних 
виробів. Вимоги до готових ковбасних виробів. Основні технологічні стадії 
виробництва ковбасних виробів. Технологічна схема і технологічний режим 
процесу виробництва ковбасних виробів. Технологія виробництва м'ясних 
напівфабрикатів. 
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Питання для самоперевірки: 
1. Яку сировину і матеріали для виробництва ковбасних виробів 

використовують? 
2. Які вимоги пред’являють до готових ковбасних виробів? 
3. Перелічіть основні технологічні стадії виробництва ковбасних виробів. 
4. Технологічний режим процесу виробництва ковбасних виробів. 
5. Подрібнення та посол м’яса. 
6. Приготування фаршу. 
7. Які стадії включає процес формування ковбасних виробів? 
8. В чому полягає термічна обробка ковбасних виробів? 
9. Упакування, маркування, транспортування ковбасних виробів. 
10. Яким чином відбувається зберігання ковбасних виробів? 
11. Технологія виробництва м'ясних напівфабрикатів. 
 

Тема 7. Виробництво м'ясних  баночних консервів. 

 

Студент повинен знати класифікацію консервів. Сировина і матеріал. 
Консервна тара. Вимоги до якості консервів. Основні технологічні стадії 
виробництва консервів. Технологічна схема і технологічні параметри 
процесу виробництва м'ясних баночних консервів. 

Питання для самоперевірки: 
1. Класифікація консервів. 
2. Яку сировину і матеріал використовують для виробництва м’ясних 

консервів. 
3. Які вимоги пред’являють до консервної тари? 
4. Із якої сировини виготовляють консервну тару? 
5. Стерилізація консервних продуктів. 
6. Основні технологічні стадії виробництва консервів. 
7. Технологічна схема і технологічні параметри процесу 

виробництва м'ясних баночних консервів. 
 

Тема 8. Види і характеристика риби. Холодильна обробка риби та 

морепродуктів. 

 

Студент повинен знати загальні відомості про рибу. Біологічна і 
товарна характеристика промислових риб. Хімічний склад  і харчова цінність 
м'яса риби. Фактори, що впливають на зміну хімічного складу риби.. 
Принципові схеми виробництва охолодженої і замороженої риби, вимоги до 
її якості. Дефекти охолодженої і замороженої риби. 

Питання для самоперевірки: 
1. Загальні відомості про рибу. 
2.  Біологічна і товарна характеристика промислових риб.  
3. Хімічний склад  і харчова цінність м'яса риби. 
4.  Фактори, що впливають на зміну хімічного складу риби. 
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5.  Принципові схеми виробництва охолодженої і замороженої риби, 
вимоги до її якості.  

6. Дефекти охолодженої риби. 
7. Дефекти замороженої риби. 
 
Тема 9. Технологія переробка риби. 

 

Студент повинен знати виробництво солоних та маринованих рибних 
товарів. Принципові схеми виробництва та способи соління і маринування 
риби; чинники, що впливають на процеси. Умови і терміни зберігання 
солоних та маринованих риб. Виробництво в'ялених та копчених рибних 
продуктів. Виробництво рибних консервів і пресервів. 

Питання для самоперевірки: 
1. В чому полягає виробництво солоних рибних товарів. 
2. В чому полягає виробництво маринованих рибних товарів. 
3. Принципові схеми виробництва та способи соління і маринування 
риби;  
4. Які чинники впливають на процеси соління та маринування риби.  
5. Умови і терміни зберігання солоних та маринованих риб.  
6. Виробництво в'ялених та копчених рибних продуктів. 
7. Виробництво рибних консервів і пресервів. 
 

4. Контрольні завдання 

 

Модульна контрольна робота №1 
Варіант №1 

1. Розвиток м’ясопереробної промисловості в світі і в Україні. 
2. Обробка шкір і шерстних субпродуктів. 

 
Варіант №2 

1. Основні харчові речовини м'яса і м’ясопродуктів. 
2. Виробництво ковбасних виробів. Приготування фаршу. 

 
Варіант №3 

1. Фізико-хімічні властивості м'яса і м’яспродуктів. 
2. Виробництво ковбасних виробів. Формування батонів. 

 
Варіант №4 

1. Будова основних тканин м'яса. 
2. Виробництво ковбасних виробів. Термічна обробка ковбасних виробів. 

 
Варіант №5 

1. Зміни властивостей м'яса при дозріванні. 
2. Класифікація консервів. 
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Варіант №6 
1. Загальна характеристика основних стадій виробництва м'яса.  
2. Консервна тара.  

 
Варіант №7 

1. Шпарка тушек птиці та видалення пір’я. 
2. Основні технологічні стадії виробництва консервів. 

 
Варіант №8 

1. Порядок транспортування і умови утримування тварин і птиці. 
2. Виробництво консервів. Стерилізація. 

 
Варіант №9 

1. Основні стадії процесу переробки тварин і птиці.  
2. Біологічна і товарна характеристика промислових риб.  
 

Варіант №10 
1. Технологічні стадії забою великої рогатої худоби і свиней.  
2. Вимоги до якості консервів. 

 
Варіант №11 

1. Основні технологічні стадії переробка птиці.  
2. Виробництво в'ялених рибних продуктів. 

 
Варіант №12 

1. Обробка пір’я-пухової сировини. 
2. Виробництво маринованих рибних товарів.  

 
Варіант №13 

1. Підморожування м'яса. 
2. Загальні відомості про рибу.  

 
Варіант №14 

1. Розморожування м'яса. 
2. Технологічні параметри процесу виробництва м'ясних баночних 
консервів. 

 
Варіант №15 

1. Переробка кролів. Убой та знекровлення.  
2. Вимоги до готових ковбасних виробів. 

 
Варіант №16 

1. Консервування крові та її компонентів. 
2. Принципові схеми виробництва охолодженої і замороженої риби, 
вимоги до її якості.  
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Варіант №17 

1. Переробка кролів. Нутровка тушек. Зачистка і формування тушек. 
2. Виробництво консервів. Підготовка тари. 

 
Варіант №18 

1. Охолодження м'яса і м’ясопродуктів. 
2. Технологія виробництва м'ясних напівфабрикатів. 

 
Варіант №19 

1. Мікробіологічні процеси які при охолодженні м'яса і м’ясопродуктів. 
2. Принципові схеми виробництва охолодженої і замороженої риби. 

 
Варіант №20 

1. Сублімаційна сушка. 
2. Принципові схеми виробництва та способи соління і маринування 
риби. 

 
Варіант №21 

1. Чинники, що впливають на процеси соління і маринування риби. 
2. Заморожування м'яса. 

 
Варіант №22 

1. Основні стадії процесу переробки крові. 
2. Виробництво консервів. Порціонування та закатка банок. 

 
Варіант №23 

1. Склад і властивості крові. 
2. Основні технологічні стадії виробництва консервів.  

 
Варіант №24 

1. Стабілізація та дефібрування крові. 
2. Основні технологічні стадії виробництва ковбасних виробів. 

 
Варіант №25 

1. Види ендокринно-спеціальної сировини і порядок її обробки. 
2. Технологічні параметри процесу виробництва м'ясних баночних 
консервів. 

 
Варіант №26 

1. Технологічні стадії забою великої рогатої худоби і свиней.  
2. Виробництво консервів. Сировина і матеріал. 

 
Варіант №27 

1. Класифікація харчових субпродуктів. 
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2. Виробництво солоних рибних товарів. 
 

Варіант №28 
1. Переробка кератиновмісної сировини.  
2. Виробництво в'ялених рибних продуктів. 

 
Варіант №29 

1. Технологічна схема і технологічний режим процесу виробництва 
ковбасних виробів. 
2. Умови і терміни зберігання солоних та маринованих риб. 
 

Варіант №30 
1. Обробка м’ясо-кісткових субпродуктів. 
2. Виробництво копчених рибних продуктів. 

 

 

5.Питання дисципліни, що виносяться до заліку 

 

1. Розвиток м’ясопереробної промисловості в світі і в Україні. 
2.      Основні харчові речовини м'яса і м’ясопродуктів. 
3. Фізико-хімічні властивості м'яса і м’яспродуктів. 
4. Зміни властивостей м'яса при дозріванні. 
5. Загальна характеристика основних стадій виробництва м'яса.  
6. Будова основних тканин м'яса. 
7. Порядок транспортування і умови утримування тварин і птиці. 
8. Основні стадії процесу переробки тварин і птиці.  
9. Технологічні стадії забою великої рогатої худоби і свиней.  
10. Основні технологічні стадії переробка птиці.  
11. Шпарка тушек птиці та видалення пір’я. 
12. Обробка пір’я-пухової сировини. 
13. Переробка кролів. Убой та знекровлення.  
14. Переробка кролів. Нутровка тушек. Зачистка і формування тушек. 
15. Охолодження м'яса і м’ясопродуктів. 
16. Мікробіологічні процеси які при охолодженні м'яса і м’ясопродуктів. 
17. Підморожування м'яса. 
18. Заморожування м'яса. 
19. Розморожування м'яса. 
20. Сублімаційна сушка. 
21. Склад і властивості крові. 
22. Основні стадії процесу переробки крові. 
23. Стабілізація та дефібрування крові. 
24. Консервування крові та її компонентів. 
25. Види ендокринно-спеціальної сировини і порядок її обробки. 
26. Класифікація харчових субпродуктів. 
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27. Обробка м’ясо-кісткових субпродуктів. 
28. Обробка м’якотних і слизистих субпродуктів. 
29. Переробка кератиновмісної сировини.  
30. Обробка шкір і шерстних субпродуктів. 
31. Сировина і матеріали для виробництва ковбасних виробів. 
32. Вимоги до готових ковбасних виробів. 
33. Основні технологічні стадії виробництва ковбасних виробів. 
34. Технологічна схема і технологічний режим процесу виробництва 
ковбасних виробів. 
35. Підготовка сировини у виробництві ковбасних виробів. 
36. Виробництво ковбасних виробів. Подрібнення та посол м’яса.  
37. Виробництво ковбасних виробів. Приготування фаршу. 
38. Виробництво ковбасних виробів. Формування батонів. 
39. Виробництво ковбасних виробів. Термічна обробка ковбасних виробів. 
40. Технологія виробництва м'ясних напівфабрикатів. 
41. Класифікація консервів. 
42. Виробництво консервів. Сировина і матеріал. 
43. Консервна тара.  
44. Вимоги до якості консервів. 
45.  Основні технологічні стадії виробництва консервів.  
46. Технологічні параметри процесу виробництва м'ясних баночних 
консервів. 
47. Виробництво консервів. Підготовка тари. 
48. Виробництво консервів. Порціонування та закатка банок. 
49. Виробництво консервів. Стерилізація. 
50. Загальні відомості про рибу.  
51. Біологічна і товарна характеристика промислових риб.  
52. Хімічний склад  і харчова цінність м'яса риби.  
53. Фактори, що впливають на зміну хімічного складу риби.  
54. Принципові схеми виробництва охолодженої і замороженої риби, 
вимоги до її якості.  
55. Дефекти охолодженої і замороженої риби. 
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