Зразок білету спеціальності «Харчові технології» ОР «Бакалавр»
1. Здоров'я - це:
1) стан фізичного, психологічного та соціального благополуччя;
2) гармонія та єдність фізичних, соціальних, емоційних, розумових та духовних функцій;
3) всі відповіді правильні.
2. Назвіть неаліментарні речовини, які шкідливі для людського організму:
1) баластні речовини;
2) попередники синтезу БАР;
3) флаворні речовини;
4) антиаліментарні речовини.
3. Назвати вид харчування, яке мас використовуватися населенням з фактором ризику
захворювання:
1) дієтичне;
2) лікувальне;
3) раціональне;
4) превентивне.
4. Назвати вид харчування, який належить до альтернативних видів харчування:
1) дієтичне;
2) лікувальне;
3) раціональне;
4) превентивне;
5) редуковане.
5. Які складові входять до травної системи?
1) травний канал, підшлункова залоза, печінка;
2) стравохід, ротова порожнина, шлунок;
3) стравохід, ротова порожнина, шлунок, тонка та товста кишка.
6. Основним чинником рекреаційної привабливості Волині є:
1) наявність мальовничої групи Шацьких озер,
2) збереженість природи й етнокультурних традицій,
3) багата історико-культурна спадщина краю та самобутні народні традиції
4) прикордонний статус області.
7. Бальнеологічною, грязево-кліматичною та історико-культурною курортною столицею
Північно-Західного Причорномор’я вважається:
1) Білгород-Дністровський,
2) Затока,
3) Одеса,
4) Коблево
8. Основною рисою, що характеризує сучасний етап розвитку туризму України, є:
1) ринкова реорганізація оздоровчо-туристичного комплексу держави,
2) розширення географії туризму,
3) постіндустріальна глобалізація світової індустрії туризму,
4) запровадження нових стандартів обслуговування.
9. До прославлених гетьманських столиць козацької України відносять:
1) Богуслав,
3) Черкаси,
д) Батурин,
ж) Лебедин
10. Популярний туристичний центр Надчорномор’я – місто, яке називають
“українською Венецією”, - знаходиться в межах:
1) Дунайського біосферного заповідника,
2) Чорноморського біосферного заповідника,
3) Азово-Сиваського національного парку
4) Тилігульського ландшафтного парку.

11. Як впливають соціальні фактори на дитячий організм?
1) зростання емоційної збудженості;
2) зростання апетиту;
3) підвищення секреції травних залоз.
12. Яким повинен бути раціон харчування дітей та підлітків?
1) відповідати енерговитратам, віку і масі тіла;
2) відповідати енерговитратам, містити збільшену кількість білків, жирів, вуглеводів,
вітамінів та мінеральних речовин;
3) поповнювати втрати організмом енергії, нутрієнтів, вітамінів та мінеральних речовин.
13. Які жири рекомендується використовувати у харчуванні дітей та підлітків?
1) тваринні та рослинні;
2) тільки молочні;
3) рослинні жири у натуральному вигляді та молочні.
14. Які білки рекомендується використовувати у харчуванні дітей та підлітків?
1) повноцінні тваринні;
2) тваринні та рослинні;
3) повноцінні, легкозасвоювані, багаті на ростові амінокислоти.
15. Які вуглеводи рекомендується використовувати у харчуванні дітей та підлітків?
1) легкозасвоювані;
2) 1/3 легкозасвоюваних і 2/3 крохмалю;
3) 2/3 легкозасвоюваних і 1/3 крохмалю.
16. Державний історико-культурний музей-заповідник “Слово о полку Ігоревім”
знаходиться в місті:
1) Чернігів,
2) Новгород-Сіверський,
3) Переяслав-Хмельницький,
4) Путивль.
17. Найвеличніші на Дніпропетровщині кургани-усипальниці царів Великої Скіфії –
“Чортомлик” і ”Товста Могила” – височіють неподалік міста:
1) Верхньодніпровськ,
2) Марганець,
3) Нікополь,
4) Жовті Води.
18. Найдовша в Україні піщана коса Арабатська стрілка, що завдяки унікальним
ландшафтно-кліматичним умовам і іншим принадам морського відпочинку щороку
притягує тисячі організованих і самодіяльних туристів, знаходиться:
1) у північному Причорномор’ї,
2) у західному Приазов’ї
3) у центральному Приазов’ї
4) у східному Приазов’ї.
19. Найвищою категорією сакральних святинь України є:
1) скит
2) кафедральний собор,
3) монастир,
4) лавра.
20. До мікробіологічних методів консервування відносяться:
1) квашення
2) застосування бензойної, сорбінової кислот
3) пастеризація
4) маринування
21. Саломас (або гідрожир) для виробництва маргарину одержують шляхом:
1) гідролізу
2) гідратації
3) гідрогенізації

4) переетерифікації
22. Переетерифікація жирів-це реакція:
1) зв'язування жирними кислотами водню
2) відщеплення жирних кислот від тригліцеридів
3) обміну жирними кислотами усередині тригліцериду та різними тригліцеридами
4) омилення жирів
23. Здатність піни зберігати без зміни протягом часу основні параметри називається:
1) піностойкість
2) піноздатність
3) піноутворююча здатність
4) кратність
24. Процес розділення сировини за розміром або масою називають:
1) калібруванням
2) фасуванням
3) розділенням
4) інспекцією
25. Подрібнення твердого харчового продукту – це:
1) процес його деформування до моменту руйнування або розриву
2) процес його подрібнення до моменту руйнування або розриву
3) процес його пресування до моменту руйнування або розриву
4) процес перемішування до моменту руйнування або розриву

