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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Фахове вступне випробування для вступу за освітньо-професійним 
ступенем фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 181 Харчові 
технології  передбачає оцінку рівня підготовки абітурієнта з технології 
приготування їжі з основами товарознавства, технології кондитерського 
виробництва, охорони праці, санітарії і гігієни, визначення ступеню засвоєння 
теоретичного матеріалу та набуття практичних вмінь та навичок. 

Вивчення технології кулінарного і кондитерського виробництва 
передбачає досягнення такого рівня попередньої підготовки абітурієнта, за 
якого він повинен 

знати: 
- загальну характеристику підприємств; 
- вимоги до якості сировини і підготовку її до виробництва; 
- виробництво печива, пряників, кексів, ромових баба, виробів з 

прісного та дріжджового тіста; 
- оздоблюючі напівфабрикати; 
- виробництво тортів і тістечок: 
- основи технології виробництва кулінарної продукції; 
- систематизацію  окремих  стадій  технологічного  процесу  

виробництва харчових продуктів; 
- правила санітарії, гігієни та безпеки продуктів 
вміти: 
- планувати технологічний процес виробництва кулінарних

 і кондитерських виробів; 
- дати порівняльну характеристику різних способів приготування 

мучних кондитерських напівфабрикатів ; 
- вибрати і впровадити згідно з умовами виробництва і технічним 

оснащенням цехів найбільш раціональні сучасні способи приготування 
кондитерських виробів; 

- розраховувати виробничі рецептури; 
- при необхідності проводити взаємозамінюваність сировини; 
- користуватися нормативно-технічною документацією. 
- готувати окремі борошняні кондитерські  і кулінарні вироби, 

оцінювати їх якість. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ 

 

Предмет: Організація виробництва та обслуговування підприємства 
харчування 

1. Організація роботи м’ясного цеху. 
2. Температура відпуску. Страви і напої. 

 

Предмет: Технологія приготування їжі 
 

1. Теплова обробка продуктів. 
2. Молоко і молочні продукти. 
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3. Первинна обробка овочів. 
4. Дріжджове тісто і вироби з нього. 

 

Предмет: Охорона праці 
1. Навчання з охорони праці. 

 

Предмет: Основи кондитерського виробництва 
 

1. Приготування випечених н/ф для приготування тортів і тістечок. 
2. Приготування оздоблюваних н/ф. 
3. Сировина для кондитерських виробництв. 
4. Приготування тортів і тістечок. 

 

Предмет: Гігієна і санітарія 
 

1. Харчові отруєння і інфекції. 
2. Санітарні вимоги до виробничих підприємств. 
3. Особиста гігієна працівників харчової промисловості. 
4. Санітарний нагляд на підприємствах харчової промисловості. 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Проведення фахового вступного випробування здійснюється у вигляді 
виконання письмових тестових завдань. 

Кількість завдань становить 30, які охоплюють всі теми тематичного 
плану. Тестове завдання містить чотири варіанти відповідей, одна або 
декілька з яких є правильними. 

На проведення фахового вступного випробування відводиться 45 
хвилин, з яких 15 хвилин – організаційних (постановка завдання, знайомство 
абітурієнтів із завданнями, відповіді на запитання, збирання робіт). 

Не зараховуються: неправильні відповіді, виправлення, позначення в 
одному тесті двох та більше відповідей. 

НОРМАТИВИ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Кількість 
набраних балів 

Оцінка шкалою 
100-200 

30-28 200 

27-25 190 
24-22 180 
21-19 170 

18-17 160 
16-14 150 
13-11 140 

10-8 130 

7-6 120 
5-4 110 
3-2 100 

1 100 
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