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

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

4. Поморцева Т.И. Технология хранения и переработки плодоовощной 
продукции. М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2001. – 136с. 

5.  Широков Е.П., Полегаев В.И. Хранение и переработка плодов и овощей. – 
М.: Агропромиздат, 1989. – 302с. 

6. Широков Е.П., Полегаев В.И. Хранение и переработка продукции 
растениеводства с основами стандартизации и сертификации. – М.: Колос, 
2000. – 254с. 

7.  Загибалов А.Ф., Зверькова А.С., Титова А.А., Флауменбаум Б.Л. 
Технология консервирования плодов и овощей и контроль качества 
продукции. – М.: Агропромиздат, 1992. – 352с. 

 
3. Розгляд питань за темами навчального курсу дисципліни 

 

Тема 1. Вступ. Загальна характеристика хімічного складу 

плодоовочевої продукції. 

 

Питання для самоперевірки: 
1. Дайте характеристику основних хімічних компонентів плодоовочевої 
продукції.  
2. Дайте характеристику азотистим речовинам плодоовочевої продукції.. 
3. Дайте характеристику вуглеводам плодоовочевої продукції.. 
4. Дайте характеристику органічним кислотам плодоовочевої продукції..  
5. Дайте характеристику глікозидам і алкалоїдам плодоовочевої 
продукції.  
6. Дайте характеристику дубильним речовинам плодоовочевої продукції..  
7. Дайте характеристику ефірним оліям плодоовочевої продукції..  
8. Дайте характеристику пігментам плодоовочевої продукції..  
9. Дайте характеристику воскам і жирам плодоовочевої продукції..  
10. Дайте характеристику вітамінам плодоовочевої продукції..  
11. Дайте характеристику мінеральним речовинам плодоовочевої 
продукції.. 
12.  Вимоги до плодоовочевої продукції, що подається на консервування.  
13. Які зміни відбуваються у складі плодоовочевої продукції в процесі 
зберігання. 
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Тема 2. Допоміжні продукти, що використовуються при переробці 

овочів, плодів і ягід. 

Питання для самоперевірки: 
1. Дайте коротку характеристику допоміжних продуктів, які  
використовуються в процесі консервування  овочів, плодів і ягід. 
2. Дайте характеристику цукру-піску, повареній солі. 
3. Дайте характеристику рослинним жирам, укусу та уксусній есенції. 
4. Дайте характеристику лимонній та винній кислотам, пряностям які 
використовуються в процесі консервування  овочів, плодів і ягід. 
5.  Підготовка допоміжних продуктів перед консервуванням. 
6.  Норми витрат допоміжних продуктів. 

 
Тема 3. Види тари, що використовується в консервному виробництві. 

Питання для самоперевірки: 
1. Дайте характеристику скляної тари.  
2. Особливості використання металевої тари для консервування плодово-
овочевої продукції. 
3. Дайте характеристику полімерної тари. 
4. Дайте характеристику паперово-металевої тари.  
5. Дайте характеристику картонної і дерев’яної тари.  
6. Підготовка тари до фасування продукції.  
7. Обробка банок для захисту від корозії.  
8. Режими і терміни зберігання консервів. 

 
Тема 4. Теоретичні основи консервування плодоовочевої сировини. 

Загальна характеристика основних методів консервування. 

Питання для самоперевірки: 
1. Причини псування плодоовочевої сировини.  
2. Характеристика основних методів консервування. 
3. Дайте коротку характеристику біозу. 
4. Дайте коротку характеристику анабіозу. 
5. Основні процеси, що покладені в основу консервування.  
6. Зміни в плодоовочевій продукції, що відбуваються в процесі 
консервування. 

 
Тема 5. Консервування плодів і овочів тепловою стерилізацією. 

Питання для самоперевірки: 
1. Характеристика процесу теплової стерилізації.  
2. Основні технологічні стадії овочевих плодово-ягідних консервів 
тепловою стерилізацією. 
3. Параметри процесу виготовлення плодово-ягідних консервів тепловою 
стерилізацією. 
4. Виготовлення маринадів. 
5. Умови збереження якості консервів. 

 



 7 

Тема 6. Консервування цукром. Виробництво соків. 

Питання для самоперевірки: 
1. Особливості процесу консервування цукром.  
2. Технології виготовлення варення, джему. 
3. Технології виготовлення повидла, мармеладу. 
4. Технології виготовлення желе пастили і цукатів. 
5. Технологія виготовлення  плодово-ягідних соків. 

 
Тема 7. Консервування швидким заморожуванням.  

Питання для самоперевірки: 
1. Особливості технології і режимів заморожування  плодоовочевої 
сировини.  
2. Поясніть процес заморожування і для яких цілей використовується. 
3. Режими і способи збереження заморожених овочів. 
4. Режими і способи збереження заморожених фруктів. 

 
Тема 8. Сушка плодоовочевої продукції. 

Питання для самоперевірки: 
1. Загальні правила сушки.  
2. Дайте характеристику повітряно-сонячній сушці.  
3. Штучна сушка.  
4. Особливості і технологічний режим роботи сушильних установок.  
5. Сублімаційна сушка.  
6. Технологічний режим сушки плодів і ягід 

 

Тема 9. Мікробіологічні і хімічні  методи консервування. 

Питання для самоперевірки: 
1. Загальна характеристика мікробіологічних методів консервування.  
2. Технологія виготовлення квашеної капусти; 
3. Характеристика процесів, які при відбуваються при квашені капусти. 
4. Теоретичні основи процесу соління.  
5. Технологія соління огірків, томатів, зелені.  
6. Технологія виробництва мочених яблук, груш, слив та ін. 
7. Загальна характеристика хімічних методів консервування.  
8. Технологічний режим процесу сульфітації.  
9. Консервування бензоатом натрію. 
10. Консервування солями сорбінової кислоти. 
11. Використання антибіотиків в консервуванні. 
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4. Контрольні завдання 

 
Модульна контрольна робота №1 

 
Варіант №1 

1. Дайте характеристику основних хімічних компонентів плодоовочевої 
продукції.  

2. Особливості процесу консервування цукром. 
 

Варіант №2 
1. Дайте характеристику азотистим речовинам плодоовочевої продукції. 
2. Технологія виготовлення  плодово-ягідних соків. 

 
Варіант №3 

1. Дайте характеристику вуглеводам плодоовочевої продукції. 
2. Режими і способи збереження заморожених продуктів. 
 

 
Варіант №4 

1. Дайте характеристику органічним кислотам плодоовочевої продукції. 
2. Штучна сушка. 
 

Варіант №5 
1. Особливості і технологічний режим роботи сушильних установок.  
2. Дайте характеристику пігментам плодоовочевої продукції..  
 

 
Варіант №6 

1. Дайте характеристику дубильним речовинам плодоовочевої продукції..  
2. Загальні правила сушки. 

 
Варіант №7 

1. Які зміни відбуваються у складі плодоовочевої продукції в процесі 
зберігання. 

2. Теоретичні основи процесу соління.  
 

Варіант №8 
1. Зміни складу плодоовочевої продукції в процесі зберігання. 
2. Технологія соління огірків, томатів, зелені. 
 

Варіант №9 
1. Дайте характеристику вітамінам плодоовочевої продукції.  
2. Вкажіть умови при яких зберігаються консерви. 
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Варіант №10 
1. Характеристика допоміжних продуктів, що використовуються в процесі 

консервування овочів, плодів і ягід. 
2. Технологічний режим процесу сульфітації.  
 

Варіант №11 
1. Загальна характеристика хімічних методів консервування. 
2.  Особливості використання металевої тари для консервування плодово-

овочевої продукції.  
 

Варіант №12 
1. Вимоги до плодоовочевої продукції, що подається на консервування.  
2. Загальна характеристика мікробіологічних методів консервування.  

 
Варіант №13 

1. Характеристика паперово-металевої тари. 
2. Технологія виробництва мочених яблук, груш, слив та ін.  

 
Варіант №14 

1. Використання антибіотиків в консервуванні. 
2. Характеристика процесу теплової стерилізації.  
 

Варіант №15 
1. Підготовка тари до фасування продукції. 
2. Виготовлення маринадів.  
 

Варіант №16 
1. Підготовка допоміжних продуктів перед консервуванням.  
2. Особливості технології і режимів заморожування  плодоовочевої 
сировини.  

 
Варіант №17 

1. Причини псування плодоовочевої сировини. 
2. Загальна характеристика хімічних методів консервування.  

 
 

Варіант №18 
1. Технології виготовлення варення, джему, повидла, мармеладу, желе 

пастили і цукатів. 
2. Використання антибіотиків в консервуванні 

 
Варіант №19 

1. Характеристика полімерної тари. 
2. Консервування бензоатом натрію. Консервування солями сорбінової 

кислоти.  
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Варіант №20 
1. Дайте характеристику ефірним оліям плодоовочевої продукції. 
2.  Технологія виготовлення квашеної капусти; характеристика процесів, які 

при цьому відбуваються.  
 

Варіант №21 
1. Характеристика картонної і дерев’яної тари.  
2. Повітряно-сонячна сушка.  

 
Варіант №22 

1. Підготовка допоміжних продуктів перед консервуванням.  
2. Сублімаційна сушка.  

 
Варіант №23 

1. Основні технологічні стадії і параметри процесу виготовлення овочевих і 
плодово-ягідних консервів тепловою стерилізацією.  

2. Консервування бензоатом натрію. Консервування солями сорбінової 
кислоти.  

 
Варіант №24 

1. Дайте характеристику воскам і жирам плодоовочевої продукції. 
2. Технологія виготовлення квашеної капусти; характеристика процесів, 
які при цьому відбуваються. 
 

Варіант №25 
1. Обробка банок для захисту від корозії.  
2. Загальна характеристика хімічних методів консервування.  

 
Варіант №26 

1. Зміни в плодоовочевій продукції, що відбуваються в процесі 
консервування. 

2. Загальна характеристика хімічних методів консервування.  
 

Варіант №27 
1. Норми витрат допоміжних продуктів. 
2. Технологічний режим сушки плодів і ягід. 

 
Варіант №28 

1. Дайте характеристику воскам і жирам плодоовочевої продукції.  
2. Технологія виготовлення квашеної капусти; характеристика процесів, які 

при цьому відбуваються.  
 

Варіант №29 
1. Норми витрат допоміжних продуктів. 
2. Виготовлення маринадів.  
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Варіант №30 
1. Дайте характеристику глікозидам і алкалоїдам плодоовочевої 
продукції.  
2. Загальна характеристика хімічних методів консервування.  
 
 

5. Питання дисципліни, що виносяться до диф.заліку 

 

1. Дайте характеристику основних хімічних компонентів плодоовочевої 
продукції.  
2. Дайте характеристику азотистим речовинам плодоовочевої продукції. 
3. Дайте характеристику вуглеводам плодоовочевої продукції.. 
4. Дайте характеристику органічним кислотам плодоовочевої продукції.  
5. Дайте характеристику глікозидам і алкалоїдам плодоовочевої 
продукції.  
6. Дайте характеристику дубильним речовинам плодоовочевої продукції.  
7. Дайте характеристику ефірним оліям плодоовочевої продукції.  
8. Дайте характеристику пігментам плодоовочевої продукції.  
9. Дайте характеристику воскам і жирам плодоовочевої продукції.  
10. Дайте характеристику вітамінам плодоовочевої продукції.  
11. Дайте характеристику мінеральним речовинам плодоовочевої 
продукції.. 
12.  Вимоги до плодоовочевої продукції, що подається на консервування.  
13. Які зміни відбуваються у складі плодоовочевої продукції в процесі 
зберігання. 
14. Зміни складу плодоовочевої продукції в процесі зберігання. 
15. Характеристика допоміжних продуктів, що використовуються в 
процесі консервування овочів, плодів і ягід. 
16. Підготовка допоміжних продуктів перед консервуванням.  
17. Норми витрат допоміжних продуктів. 
18. Характеристика скляної тари.  
19. Особливості використання металевої тари для консервування плодово-
овочевої продукції.  
20. Характеристика полімерної тари. 
21. Характеристика паперово-металевої тари. 
22. Характеристика картонної і дерев’яної тари.  
23. Підготовка тари до фасування продукції. 
24. Обробка банок для захисту від корозії.  
25. Режими і терміни зберігання консервів. 
26. Причини псування плодоовочевої сировини. 
27. Характеристика основних методів консервування. 
28. Основні процеси, що покладені в основу консервування.  
29. Зміни в плодоовочевій продукції, що відбуваються в процесі 
консервування. 
30. Характеристика процесу теплової стерилізації.  
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31. Основні технологічні стадії і параметри процесу виготовлення 
овочевих і плодово-ягідних консервів тепловою стерилізацією.  
32. Виготовлення маринадів.  
33. Вкажіть умови при яких зберігаються консерви. 
34. Особливості процесу консервування цукром. 
35. Технології виготовлення варення, джему, повидла, мармеладу, желе 
пастили і цукатів. 
36. Технологія виготовлення  плодово-ягідних соків. 
37. Особливості технології і режимів заморожування  плодоовочевої 
сировини.  
38. Режими і способи збереження заморожених продуктів. 
39. Загальні правила сушки. 
40.  Повітряно-сонячна сушка.  
41. Штучна сушка. 
42.  Особливості і технологічний режим роботи сушильних установок.  
43. Сублімаційна сушка.  
44. Технологічний режим сушки плодів і ягід. 
45. Загальна характеристика мікробіологічних методів консервування.  
46. Технологія виготовлення квашеної капусти; характеристика процесів, 
які при цьому відбуваються.  
47. Теоретичні основи процесу соління.  
48. Технологія соління огірків, томатів, зелені. 
49.  Технологія виробництва мочених яблук, груш, слив та ін.  
50. Загальна характеристика хімічних методів консервування.  
51. Технологічний режим процесу сульфітації.  
52. Консервування бензоатом натрію. Консервування солями сорбінової 
кислоти.  
53. Використання антибіотиків в консервуванні 

 


