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1. Мета дисципліни 
 
Мета дисципліни – отримання студентами теоретичних знань про сукупність процесів 

та технологічних операцій, які забезпечують одержання харчових продуктів із заданою якістю, 
ознайомлення їх із закономірностями і процесами, які є спільними для технологій різних 
харчових виробництв, доведення необхідності використання комплексного підходу до 
удосконалення різних технологій та набуття практичних навичок, необхідних для майбутньої 
виробничої діяльності. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Харчові технології» є загальна 
характеристика харчової промисловості України та її окремих галузей, шляхи їх розвитку, 
основні закони, принципи і правила технологій харчових продуктів основних груп, принципові 
та апаратурно-технологічні схеми, технологічні режими та способи відповідних технологій, 
шляхи їх регулювання, удосконалення та оптимізації, технічна документація. 

Основними завданнями дисципліни «Харчові технології» є: 
− формування у студентів знань про харчові виробництва як системи, що складаються із 

типових процесів (підсистем), в яких відбуваються певні фізичні зміни, хімічні та біохімічні 
перетворення; 

− оволодіння науковими основами технологічних процесів в харчовій промисловості, 
вивчення властивостей основної та додаткової сировини і технологій окремих харчових 
виробництв; 

−  ознайомлення та вивчення закономірностей технологій харчових виробництв та 
розуміння необхідності використання комплексного підходу до удосконалення технологій 
харчової та переробної промисловості; оптимізації технологічного процесу та підвищення 
конкурентоспроможності продукції; 

− ознайомлення з принциповими технологічними схемами виробництва основних видів 
харчових продуктів, параметрами процесів, умовами зберігання сировини та готової продукції, з 
оцінкою їх якості. 

 
Дисципліна сприяє формуванню наступних компетентностей: 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області, розуміння професійної діяльності.  
ЗК 7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
СК 1. Здатність застосовувати базові знання фундаментальних наук для розуміння суті 

технологічних процесів, що відбуваються під час виробництва харчових продуктів. 
СК 2. Здатність до організації та проведення технологічного процесу виробництва якісних 

і безпечних харчових продуктів. 
СК 5. Здатність використовувати фундаментальні, професійно-профільовані знання і 

практичні навички для розроблення нових та удосконалення існуючих харчових технологій. 
СК 6. Здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, професійні та 

базові знання в галузі економіки і логістики для вирішення прикладних задач, проводити 
технологічні, технічні та економічні розрахунки. 

СК 7. Здатність розуміти принципи роботи технологічного обладнання, володіти 
прогресивними методами його підбору та експлуатації, складати апаратурно-технологічні схеми. 

СК 12. Здатність визначати та розв’язувати широке коло проблем і задач харчових 
технологій завдяки  розумінню їхніх основ та проведення теоретичних і експериментальних 
досліджень. 

СК 14. Здатність підвищувати ефективність виробництва та ресурсозбереження, 
розроблювати і впроваджувати сучасні системи менеджменту. 

СК 15. Здатність аналізувати стан галузі, сучасні досягнення науки і техніки, проводити 
соціально-орієнтовану політику в галузі харчових виробництв. 
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2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 

 
Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення 

фундаментальних та загально-інженерних дисциплін. Особливе значення для її вивчення мають 
такі дисципліни, як «Фізика», «Органічна хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Біохімія», 
«Технічна мікробіологія», «Процеси і апарати харчових виробництв», «Теплотехніка» та ін. 
Водночас вона є базовою для дисциплін: "Технологія галузі", "Устаткування в галузі", «Методи 
контролю харчових виробництв». 

3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із програмними 
результатами навчання 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
- основні вимоги до продовольчої сировини й продуктів харчування з погляду забезпечення 

їхньої якості й безпеки для людини про всілякі забруднювачі харчових продуктів, їхніх зміни у 
ході технологічного потоку під впливом різних факторів і загальних закономірностей цих 
перетворень. 
        вміти: 

– розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні обґрунтовані рішення; 
– оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
– застосовувати базові знання фундаментальних наук для розуміння суті технологічних 

процесів, що відбуваються під час виробництва харчових продуктів; 
– організовувати та проводити технологічний процес виробництва якісних і безпечних харчових 

продуктів; 
– оцінювати чинники впливу на перебіг технологічних процесів та використовувати технічне, 

інформаційне і програмне забезпечення для управління технологічними процесами, у тому числі за 
допомогою сучасних автоматизованих систем; 

– аналізувати стан галузі, сучасні досягнення науки і техніки, проводити соціально-орієнтовану 
політику в галузі харчових виробництв. 

 
Програмні результати навчання 

РН 1. Демонструвати знання фундаментальних і загальноінженерних дисциплін на рівні, 
необхідному для розуміння технологічних процесів та закономірностей фізико-хімічних, 
біохімічних і мікробіологічних перетворень компонентів продовольчої сировини та харчових 
продуктів під час їх перероблення і зберігання 

РН 5. Аналізувати та систематизувати інформацію щодо шляхів удосконалення існуючих 
і розроблення нових технологій, корегувати і розробляти та/або впроваджувати нові стандарти 
на харчові продукти.ПР06. Знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів синтезу 
та метаболізму складових компонентів харчових продуктів і роль нутрієнтів у харчуванні 
людини. 

РН 8. Аналізувати стан і динаміку попиту та пропозицій на продукцію підприємств 
харчової промисловості, планувати обсяги її виробництва (реалізації) та асортимент. 

РН 16. Знаходити рішення щодо формування нових конкурентних переваг підприємств, 
передбачати можливі ризики, оцінювати їхній рівень під час діяльності підприємств різних 
галузей харчової промисловості. 

РН 18. Впроваджувати мало- або безвідходні технології, організовувати процес 
утилізації відходів виробництва та забезпечувати екологічну чистоту роботи підприємства. 

 
  



6 

  

4. Структура навчальної дисципліни 
7, 8 семестр 

Форма навчання __денна___ 

  

№ 
з/п 

Номер і назва теми  Кількість годин Примітки 
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чн
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аб

ор
ат

ор
ні
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20
20

/2
1 

н.
р.

 

20
21

/2
2 

н.
р.

 

20
22

/2
3 

н.
р.

 

20
23

/2
4 

н.
р.

 

__7_ семестр 

РОЗДІЛ І Технології харчових продуктів із сировини тваринного походження 
1 ТЕМА 1. Технологія жирів та олії 4 - 4 20     
2 ТЕМА 2 Технологія маргарину. 4 - 4 20     
3 ТЕМА 3. Технологія молока і 

молочних продуктів. 
8 - 8 18     

4 ТЕМА 4. Технологія м'ясних продуктів 8 - 8 18     
5 ТЕМА 5. Технологія риби і 

морепродуктів 
4 - 4 20     

6 ТЕМА 6. Технологія майонезу. 4 - 4 20     
 Разом 32 - 32 116     

8 семестр 
РОЗДІЛ IІ Технологія переробки плодів та овочів 

7 ТЕМА 7. Технологічні характеристики 
та хімічний склад плодоовочевої 
сировини 

8 - 10 4     

8 ТЕМА 8. Загальні відомості про 
виробництво овочевих, фруктових та 
закусочних консервів. 

8 - 10 4     

9 ТЕМА 9. Технологія консервів для 
дитячого і дієтичного харчування. 

10 - 8 6     

10 ТЕМА 10. Технологія виробництва 
швидкозаморожених, сушених, 
квашених овочів, плодів, картоплі, 
грибів 

10 - 8 4     

 Курсовий проект  - - - 60     
 Разом  36 - 36 18     
 Всього 68 - 68 194     
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5. Схема формування оцінки 
5.1 Шкала відповідності оцінок: 

 
5.2 Форми та організація оцінювання 

Поточне оцінювання : 

 
Захист курсового проекту 

 
Підсумкове оцінювання 

умови до складання екзамену: до екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які пройшли 
оцінювання за усіма формами поточного контролю, передбаченого робочою програмою 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 

Добре/Good 82-89 
75-81 

Задовільно/Satisfactory 64-74 
60-63 

Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 
(тиждень) 

Максимальна 
кількість балів 

7 семестр 
Виконання лабораторних робіт  1-15 8×5б.=40 
Оцінювання рівня виконання завдань з 
самостійної роботи (домашнє завдання) 7, 15 2×15б.=30 
КМР 16 30 
Максимальна кількість балів за поточне оцінювання 100 

8 семестр 
Контрольне тестування за темами   38 1×20б.=20 
Виконання лабораторних робіт 21-38 8×4б.=32 
Оцінювання рівня виконання завдання з 
самостійної роботи (домашнє завдання) 36 1×8б.=8 
Максимальна кількість балів за поточне оцінювання 60 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 
(тиждень) 

Максимальна 
кількість балів 

Захист курсового проекту   7 семестр (14-15) 
Виконання - 60 
Захист - 40 
Всього - 100 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 
(тиждень) 

Максимальна кількість 
балів 

7 семестр 
Залік 16 За результатами 

поточного оцінювання 
8 семестр 

Екзамен 39-40 40 
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6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає 
навчальна дисципліна  

 
Застосовуються технічні засоби (мультимедійний проектор, засоби комп’ютерної техніки 

та інформаційних технологій). 
Програмне забезпечення: ОС Windows 7*, ОС Windows XP, MS Office 2007, MS Office 2003. 
Лабораторне устаткування: Мікроскоп оптичний OPTIKAB 193 40X-1600x; Вимірювач 

деформації клейковини ІДК-ЗМУ-1.00.000; Центрифуга лабораторна MPW-56; Іономір 
лабораторний І-160МІ; pH метр рН-150МІ; Рефрактометр УРЛ-1; Фотоколориметр КФК; Шафа 
сушильна СНОЛ; Піч муфельна; Магнітна мішалка; Електроплита; Ваги; Титрувальні установки; 
Хімічний посуд. 
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7. Рекомендована література 

 
Базова 

1. Загальні технології харчових виробництв: підручник / [А. І. Українець, М. М. Калакура, Л. Ф. 
Романенко та ін.]. К. : Університет «Україна», 2010. 814 с. 
2. Перцевий Ф. В. та ін. Технологія продукції харчових виробництв: Навч. Посібник. Харків: 
ХДУХТ, 2006. 318 с. 
3. Збожна О. М. Основи технології : навч. посібник. Тернопіль : Карт-бланш, 2002. 486 с. 
4. Плахотін В. Я., Тюрікова І. С., Хомич Г. П. Теоретичні основи технологій харчових 
виробництв. К. : Центр навч. літ-ри, 2006. 640 с. 
5. Янчева М. О., Пешук Л. В., Дроменко О. Б. Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса 
та м’ясопродуктів : навч. Посібник. К. : Центр учбової літератури, 2009. 304 с. 
6 Домарецький В. А., Остапчук М. В., Українець А. І. Технологія харчових продуктів: Підручник 
/ За ред. А.І. Українця. К. : НУХТ, 2003. 572 с. 
8. Зберігання та переробка сільськогосподарської продукції: Підручник / О. В. Богомолов, Н. В. 
Верешко, О. М. Сафонова и др; Під ред. О. І. Шаповаленка, О. М. Сафонової. Харків: Еспада, 
2008. 542 с. 
9. Колісниченко Т. О., Луценко М. В. Практикум з виконання лабораторних робіт з дисципліни 
«Харчові технології». Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2010. 16 с. 

 
Додаткова 

1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. С.-Пб: Профессия, 2003. 415 с. 
2. Бутейкис Н.Г., Жукова А.А. Технология приготовления мучных кондитерських изделий. 

М. : АСАДЕМА, 2003. 300 с. 
3. Скобельская З. Г., Горячева Г. Н. Технология производства сахаристых кондитерских 

изделий. М. : ИРПО, 2002. 412 с. 
4. Ковалевский К.А. Технология бродильных производств. К. : 2004. 338 с. 
5. Козманова А.В. Технология производства паштетов и фаршей: Учеб. пособ. Ростов-на-

Дону: Март, 2002. 207 с. 
6. Коробейник А. Технология переработки рыбы и рыбных продуктов: Учеб. пособ. Ростов-

на-Дону: Фенікс, 2002. 288 с. 
7. Оленев А.И. Технология и оборудование в производстве мороженого. М. : Пищевая 

промышленность, 1999. 343 с. 
8. Пучкова Л.И. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий: Учебник. С.-Пб: 

ГИОРД, 2005. 557 с. 
9. Рогов И.А., Забашта А.Г., Козюлин Г.П. Общая технология мяса и мясопродуктов. М. : 

Колос, 2000. 367 с. 
10. Богомолов А. В., Перцевой Ф. В. Переработка продукции растительного и животного 

происхождения. С.-Пб: ГИОРД, 2001. 245 с. 
11. Общая технология пищевых производств / Под ред. Ковальской Л. Г. К.: Колос, 2000. 752 

с. 
12. Валуйко Г.Г., Домарецький В.А., Загоруйко В.О. Технологія вина: Підручник. К.: НУХТ, 

2003. 588 с. 
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Тематика лабораторних занять 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

Назви розділів і тем Кількість 
годин 

ТЕМА 1 Технологія жирів та олії 
Лабораторне заняття №1 «Аналіз харчових жирів та олій» 

4 

ТЕМА 2. Технологія маргарину. 
Лабораторне заняття №2 «Вивчення технології виробництва маргарину» 

4 

ТЕМА 3. Технологія молока і молочних продуктів. 
Лабораторне заняття №3 «Технологія питного молока і вершків» 
Лабораторне заняття №4 «Вивчення технології кисломолочних продуктів, 
оцінка їх якості» 

8 

ТЕМА 4. Технологія м'ясних продуктів. 
Лабораторне заняття №5 «Вивчення технології та оцінка якості м'яса і 
м'ясних продуктів» 
Лабораторне заняття №6 «Вивчення асортименту та оцінка якості 
ковбасних виробів» 

8 

ТЕМА 5. Технологія риби і морепродуктів. 
Лабораторне заняття №7 «Вивчення технології соління і маринування риби 
та оцінка її якості» 

4 

ТЕМА 6. Технологія майонезу. 
Лабораторне заняття №8 «Вивчення технології майонезів та яєчних 
продуктів» 

4 

ТЕМА 7. Технологічні характеристики та хімічний склад плодоовочевої 
сировини 
Лабораторне заняття №9 «Аналіз фруктової сировини, що використовують 
для виготовлення консервів» 
Лабораторне заняття №10 «Аналіз овочевої сировини, що використовують 
для виготовлення консервів» 

10 

ТЕМА 8. Загальні відомості про виробництво овочевих, фруктових та 
закусочних консервів. 
Лабораторне заняття №11 «Оцінка якості фруктового пюре та соку» 
Лабораторне заняття №12 «Купажування плодових та овочевих соків для 
отримання напоїв заданого складу» 

10 

ТЕМА 9. Технологія консервів для дитячого і дієтичного харчування. 
Лабораторне заняття №13 «Дослідження процесів освітлення соків у 
виробництві фруктових соків для дитячого харчування» 
Лабораторне заняття №14 «Ознайомлення з основними технологічними 
операціями виготовлення овочевих дієтичних консервів з використанням 
морської капусти» 

8 

ТЕМА 10. Технологія виробництва швидкозаморожених, сушених, квашених 
овочів, плодів, картоплі, грибів 
Лабораторне заняття №15 «Характеристика, класифікація та асортимент 
швидкозаморожених плодів, їх харчова і біологічна цінність та особливості 
технології виробництва» 

8 
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Тематика самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

Лабораторне заняття №16 «Характеристика, класифікація та асортимент 
швидкозаморожених овочів, їх харчова і біологічна цінність та особливості 
технології виробництва» 
Усього, годин 68 

Тема самостійної роботи Кількість 
годин 

ТЕМА 1. Технологія жирів та олії. 
Сировина для виробництва олії 

20 

ТЕМА 2. Технологія маргарину. 
Технологія хлібопекарських, кондитерських і кулінарних жирів. 

20 

ТЕМА 3. Технологія молока і молочних продуктів. 
Біохімічні і мікробіологічні основи виробництва кисломолочних продуктів  
Технологія кисломолочних напоїв 
Вади кисломолочного сиру 
Виробництво сиркових виробів 

18 

ТЕМА 4. Технологія м'ясних продуктів. 
Технологія солених виробів 
Технологія м’ясних консервів 

18 

ТЕМА 5. Технологія риби і морепродуктів. 
Технологія зберігання та транспортування живої риби 
Вади рибної продукції 
Технологія виробництва рибних консервів 

20 

ТЕМА 6. Технологія майонезу. 
Вимоги до сировини при виробництві майонезів 
Вади якості майонезу та причини їх виникнення 

20 

ТЕМА 7. Технологічні характеристики та хімічний склад плодоовочевої 
сировини 
Фізіологічні норми споживання плодів і овочів згідно з теорією раціонального 
та збалансованого харчування 
Переробка та консервування плодів і овочів та їх значення у виробництві 
продуктів харчування, напрямки розвитку 
Інноваційні методи переробки та консервування плодів і овочів 

4 

ТЕМА 8. Загальні відомості про виробництво овочевих, фруктових та 
закусочних консервів. 
Класифікація консервованої продукції залежно від виду тари 
Класифікація консервованої продукції залежно від кислотності і 
бактеріологічних показників 
Технологічні процеси виробництва натуральних консервів, їх режими і 
обладнання 
Вимоги до якості сировини і готової продукції при виробництві натуральних, 
закусочних консервів 
Вимоги до сировини та рекомендовані сорти для виробництва овочевих соків 
та напоїв 

4 

ТЕМА 9. Технологія консервів для дитячого і дієтичного харчування. 6 
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 Форма контролю (елементи контролю): домашнє завдання,  кмр 
  

Асортимент консервів для дитячого та дієтичного харчування 
Фальсифікація та ідентифікація плодово-ягідних консервів для дитячого 
харчування 
ТЕМА 10. Технологія виробництва швидкозаморожених, сушених, квашених 
овочів, плодів, картоплі, грибів 
Вимоги до сировини, тара для заморожування 
Фасування, пакування, зберігання і транспортування замороженої продукції 
Вимоги до сировини і готової продукції при виробництві сушених овочів 
Заводська обробка сухофруктів 

4 

Усього, годин 194 
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Тематика Курсових проектів 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

на основі повної загальної середньої освіти 
1. Характеристика та аналіз технології виробництва сметанного продукту з 
додатковим вмістом амінокислот. 
2.  Характеристика та аналіз технології виробництва сухого концентрату для 
виробництва напоїв з пробіотичними мікроорганізмами та пребіотиками. 
3. Характеристика та аналіз технології виробництва сирів плавлених з екстрактами 
рослин. 
4. Характеристика та аналіз технології виробництва сирних паст з овочевими 
порошками. 
5. Характеристика та аналіз технології виробництва сиркової маси та сиркових 
десертів з додаванням фруктових та ягідних порошків. 
6. Характеристика та аналіз технології виробництва морозива зі стевією. 
7. Характеристика та аналіз технології виробництва консервів м’ясних з 
екстрактами овочів 
8. Характеристика та аналіз технології виробництва сосисок (сарделей) з 
екстрактом амаранту (чіа) 
9. Характеристика та аналіз технології виробництва пасти на основі рибної 
сировини з екстрактами пряно-ароматичних рослин. 
10. Характеристика та аналіз технології виробництва печива з безглютенового 
борошна. 
11. Характеристика та аналіз технології виробництва сухої суміші для виробництва 
безглютенових та низькокалорійних мафінів та панкейків. 
12. Характеристика та аналіз технології виробництва мармеладу на основі плодово-
ягідних порошків з підсолоджувачами. 
13. Характеристика та аналіз технології виробництва суфле на основі сухого 
яєчного альбуміну з підсолоджувачами. 
14. Характеристика та аналіз технології виробництва низькокалорійної 
кондитерської пасти на основі кокосової олії та борошна. 
15. Характеристика та аналіз технології виробництва цукерок «Трюфель» зі 
стевією. 
16. Характеристика та аналіз технології виробництва топінгу шоколадного з 
підсолоджувачами. 
17. Характеристика та аналіз технології виробництва соусів з екстрактами рослин. 
18. Характеристика та аналіз технології виробництва соусів на основі овочевих та 
плодово-ягідних порошків. 
19. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва однофазним 
способом хлібобулочних виробів. 
20. Нові технологічні способи і інтенсифікація технології вершкового масла. 
21. Підвищення якості та розширення асортименту морозива. 
22. Функціональні продукти із зернової сировини на основі біотехнології 
23. Тенденції створення напоїв профілактичної дії. 
24. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва сметани 
резервуарним способом. 
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25. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва сметани 
термостатним способом. 
26. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва сиру роздільним 
способом. 
27. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва м'якого морозива. 
28. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва сиру 
кисломолочного традиційним способом. 
29. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва масла способом 
перетворення високо жирних вершків. 
30. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва молочного цукру-
сирцю. 
31.Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва плавлених сирів. 
32. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва сиру дієтичного 
з маслянки. 
33. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва ковбаси вареної. 
34.Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва сосисок. 
35.Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва сардельок. 
36.Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва варено-копчених 
ковбас. 
37.Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва сирокопчених 
ковбас. 
38.Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва плиточного 
шоколаду. 
39.Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва шоколаду. 
40.Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва фруктово-
ягідного мармеладу. 
41.Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва зефіру. 
42.Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва майонезу 
періодичним способом. 
43. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва оселедця пряного 
посолу. 
44. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва ліверних ковбас. 
45. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва консервів рибних 
в олії. 
46. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва консервів рибних 
у власному соку. 
47. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва консервів рибних 
у томаті. 
48. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва ікри лососевої. 
49. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва ікри осетрової. 
50. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва риби холодного 
коптіння. 
51. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва сиров'ялених 
ковбас. 
52. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва кров'яних ковбас. 
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53. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва м'ясних паштетів. 
54. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва варених солоних 
виробів типу рулетів. 
55.Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва варено-копчених 
штучних безкостих солоних виробів. 
56.Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва сирокопчених 
кісткових солоних виробів. 
57. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва запечених 
безкісткових виробів типа шинки. 
58. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва м'ясних консервів 
у власному соку. 
59. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва м'ясних консервів 
в соусі. 
60. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва м'ясних консервів 
в желе. 
61. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва йогурту 
термостатним способом. 
62. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва олії 
екстракційним способом. 
63. Характеристика і аналіз технологічного процесу виробництва здобного печива. 
 
 


