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ПЕРЕДМОВА 

 
Тестові завдання поточного і підсумкового  контролів 

знань є необхідним  засобом контролю навчальних досягнень 

студентів-бакалаврів. Робота над тестами допомагає студентам 

систематизувати знання дисципліни та ефективного засвоєння 

основних законів і понять класичної хімії. Основному змісту 

хімічного складу їжі та хімію виробництва продуктів 

харчування, стан речовин у розчинах, білки, ліпіди, вуглеводи, 

вітаміни, мінеральні речовини у продуктах харчування, харчові 

добавки, природні токсиканти та забруднювачі. 

Тестові завдання підсумкового та поточного контролів 

знань з навчальної дисципліни «Харчова хімія» для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа» максимально наближені до 

майбутньої спеціальності, вивчає уявлення хімічної науки,  

склад мікро- та макронутрієнтів продовольчої сировини і 

харчових продуктів, а також їх властивості та перетворення при 

виробництві і зберіганні харчів, які є базовоми знаннями із 

дисципліни «Харчова хімія». 

Модуль 1 (рівні 1, 2, 3) надає відомості про основні 

поняття та закони хімії, класифікацію та номенклатуру 

неорганічних сполук, основи фізичної та колоїдної хімії, основи 

біоорганічної хімії, аміни, нітрогеновмісні гетероциклічні 

сполуки, амінокислоти, пептиди.  

Модуль 2 (рівні 1, 2, 3) надає відомості про білки та їх 

перетворення при зберіганні та переробці сировини, вуглеводи в 

сировині та продуктах харчування, ліпіди, вітаміни, мінеральні 

елементи, воду, харчові добавки, біологічно активні добавки, 

безпека харчових продуктів, наукові основи раціонального 

харчування. 

Рівень 1 передбачає одну правильну відповідь, рівень 2 – 

дві правильні відповіді, завдання рівня 3 потребують 

розв’язання задач і вибору правильної відповіді. Тестові 

завдання за окремими темами можуть бути використані для 

підготовки до поточного контролю знань, за блоком тем  – до  

модульних контрольних робіт. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЯ 1 

 

РІВЕНЬ 1 
 

1. Хімічна формула: 

1) показує якісний і кількісний склад однієї молекули; 

2) показує, з яких простих речовин складається одна 

молекула; 

3) характеризує якісні і кількісні властивості хімічного 

елемента; 

4) показує кількісний склад молекули; 

5) всі відповіді вірні. 

2. Вкажіть реакцію, яка доводить наявність альдегідної 

групи у глюкозі: 

1) реакція Гомера; 

2) реакція Селіванова; 

3) реакція бродіння; 

4) реакція з карбоновими кислотами; 

5) реакція з утворенням купрум(ІІ)-цукрату. 

3. Вкажіть формулу сорбіту: 

1) СН2ОН−(СНОН)4−СН2ОН; 

2) С6Н12О6; 

3) С3Н7СООН; 

4) С2Н5ОН; 

5) СН3−СН(ОН)−СООН. 

4. Вкажіть молекулярну формулу метану: 

1) СН4; 

2) С2Н6; 

3) С3Н8; 

4) С4Н10; 

5) С5Н12. 

5. Вкажіть молекулярну формулу етану: 

1) С2Н6; 

2) СН4; 

3) С3Н8; 

4) С4Н10; 

5) С5Н12. 
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6. Вкажіть молекулярну формулу ненасиченого 

вуглеводню: 

1) С2Н4; 

2) СН4; 

3) С3Н8; 

4) С4Н10; 

5) С5Н12. 

7. Вкажіть властивості поліетилену: 

1) хімічна стійкість; 

2) водонепроникність; 

3) всі відповіді вірні; 

4) газонепроникність; 

5) електроізоляційні властивості. 

8. Ознакою хімічних процесів є: 

1) перетворення будови речовин; 

2) фазові перетворення; 

3) дисперсні перетворення; 

4) фізичні перетворення; 

5) всі відповіді вірні. 

9. Галузі застосування поліетилену: 

1) всі відповіді вірні; 

2) виготовлення тари для зберігання харчової продукції; 

3) виготовлення тари для зберігання хімічно-агресивних рідин; 

4) виготовлення посуду; 

5) виготовлення водогінних труб. 

10.  Матеріальний баланс процесу складається: 

1) на підставі рівняння сумарної реакції з врахуванням побічних 

процесів на основі закону збереження маси речовин; 

2) на основі теплового балансу; 

3) на підставі закону збереження маси речовини; 

4) на підставі рівняння реакції; 

5) на підставі першого закону Ньютона. 

11.  Енергетичний тепловий баланс розраховується за 

даними: 

1) матеріального балансу; 

2) І-го закону термодинаміки; 

3) матеріального балансу та І-го закону термодинаміки; 



 7 

4) І-го та II-го законів термодинаміки; 

5) першого закону Ньютона. 

12. Що таке пестициди: 

1) речовини, що захищають рослини від комах, шкідників; 

2) речовини, що захищають помешкання від гризунів; 

3) речовини, що захищають помешкання від тарганів; 

4) немає вірних відповідей; 

5) речовини, що захищають помешкання від паразитичних 

грибів. 

13. Вкажіть функціональну групу галогенопохідних: 

1) -F; 

2) -Cl; 

3) -Br; 

4) всі відповіді вірні; 

5) -J. 

14. Вкажіть функціональну групу спиртів: 

1) -NO2; 

2) -NH2; 

3) -ОН; 

4) -NH; 

5) немає вірних відповідей. 

15. Вкажіть функціональну групу нітросполук: 

1) -NO2; 

2) -NH3; 

3) -NH2; 

4) -NH; 

5) немає вірних відповідей. 

16. Вкажіть функціональну групу вторинних амінів: 

1) -NH3; 

2) -NH2; 

3) -NО2;  

4) немає вірних відповідей; 

5) -NH. 

17. Вкажіть речовину, яка належить до вуглеводнів: 

1) С2Н6; 

2) С2Н4; 

3) С2Н2; 
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4) всі відповіді вірні; 

5) С6Н6. 

18. Вкажіть молекулярну формулу оцтової кислоти: 

1) СН3NO2; 

2) C2H6; 

3) СН3СООН; 

4) C2H5OH; 

5) C2H5Cl. 

19. Вкажіть молекулярну формулу хлоретану 

1) C2H5OH; 

2) CH3COOH; 

3) С2H5Cl; 

4) CH3NO2; 

5) C2H6. 

20. Вкажіть формулу кальцинованої соди: 

1) NaHCO3; 

2) Na2CO3; 

3) CaCO3;  

4) Ca(HCO3)2; 

5) Ca(OH)2. 

21. Яка сіль лужних металів є необхідною складовою їжі: 

1) NaCl; 

2) Li2SO4; 

3) NaHCO3; 

4) NaNO3; 

5) Na2CO3? 

22. Вкажіть основний продукт масляно-кислого бродіння 

глюкози: 

1) С3Н7СООН; 

2) СО2; 

3) С2Н5ОН; 

4) Н2; 

5) СН3−СН(ОН)−СООН. 

23. Вкажіть властивості сорбіту: 

1) солодка на смак речовина; 

2) розчинна у воді; 

3) всі відповіді вірні; 
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4) проміжний продукт у ситезі вітаміну С; 

5) замінник цукру у діабетиків. 

24. Вкажіть основний продукт молочно-кислого бродіння 

глюкози: 

1) СН3−СН(ОН)−СООН; 

2) С2Н5ОН; 

3) СО2; 

4) С3Н7СООН; 

5) Н2. 

25. Які компоненти їжі є джерелом енергії: 

1) мінеральні речовини; 

2) вітаміни; 

3) вуглеводи; 

4) гормони; 

5) немає вірних відповідей? 

26. Укажіть назву процесу відновлення природної структури 

білка після її порушення: 

1) деструкція; 

2) денатурація; 

3) ренатурація; 

4) біосинтез; 

5) кріодесорбція. 

27. Серед переліку виберіть сполуку, розчинну у воді: 

1) віск; 

2) целюлоза; 

3) глюкоза; 

4) віскоза; 

5) ліпіди. 

28. Укажіть сполуки, при розщепленні яких виділяється 

найбільше енергії: 

1) вуглеводи; 

2) нуклеїнові кислоти; 

3) ліпіди; 

4) білки; 

5) спирти. 

29. Укажіть, який вигляд має вторинна структура білків: 

1) декілька сполучених між собою білкових молекул; 
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2) кристалічний; 

3) глобула; 

4) спіраль; 

5) ланцюг. 

30. Білки – це: 

1) складні речовини, утворені триатомним спиртом гліцерином і 

трьома залишками жирних кислот; 

2) органічні сполуки, що складаються з Карбону, Оксигену й 

Гідрогену та за хімічною природою є полігідроксиальдегідами 

або кетонами; 

3) органічні сполуки, що містять одну чи більше гідроксильних 

груп, безпосередньо зв'язаних із насиченим атомом Карбону; 

4) немає правильної відповіді; 

5) високомолекулярні нітрогеновмісні біополімери. 

31. Вуглеводи – це: 

1) складні речовини, утворені триатомним спиртом гліцерином і 

трьома залишками жирних кислот; 

2) органічні високомолекулярні нітрогеновмісні біополімери; 

3) органічні сполуки, що складаються з Карбону, Оксигену й 

Гідрогену та за хімічною природою є полігідроксиальдегідами 

або кетонами; 

4) органічні сполуки, що містять одну чи більше гідроксильних 

груп, безпосередньо зв'язаних із насиченим атомом Карбону; 

5) немає правильної відповіді. 

32. Ліпіди – це: 

1) високомолекулярні нітрогеновмісні біополімери; 

2) органічні сполуки, що складаються з Карбону, Оксигену й 

Гідрогену та за хімічною природою є полігідроксиальдегідами 

або кетонами; 

3) складні речовини, утворені триатомним спиртом гліцерином і 

трьома залишками жирних кислот; 

4) органічні сполуки, що містять одну чи більше гідроксильних 

груп, безпосередньо зв'язаних із насиченим атомом Карбону; 

5) немає правильної відповіді.  

33. Жири – це: 

1) високомолекулярні нітрогеновмісні біополімери; 



 11 

2) органічні сполуки, що складаються з Карбону, Оксигену й 

Гідрогену та за хімічною природою є полігідроксиальдегідами 

або кетонами; 

3) складні речовини, утворені триатомним спиртом гліцерином і 

трьома залишками жирних кислот; 

4) органічні сполуки, що містять одну чи більше гідроксильних 

груп, безпосередньо зв'язаних із насиченим атомом Карбону; 

5) немає правильної відповіді. 

34. Спирти- це: 

1) складні речовини, утворені триатомним спиртом гліцерином 

із залишками жирних кислот; 

2) органічні сполуки, що складаються з Карбону, Оксигену й 

Гідрогену та за хімічною природою є полігідроксиальдегідами 

або кетонами; 

3) органічні сполуки, що містять одну чи більше гідроксильних 

груп, безпосередньо зв'язаних із насиченим атомом Карбону; 

4) високомолекулярні нітрогеновмісні біополімери; 

5) немає правильної відповіді. 

35. Укажіть сполуки, при розщепленні яких виділяється 

найменше енергії: 

1) вуглеводи; 

2) ліпіди; 

3) нуклеїнові кислоти; 

4) білки; 

5) спирти. 

36. Вкажіть основний продукт спиртового бродіння 

глюкози: 

1) С2Н5ОН; 

2) СО2; 

3) С3Н7СООН; 

4) Н2; 

5) СН3−СН(ОН)−СООН. 

37. Вкажіть тип зв’язку у білках: 

1) пептидний (кислотно-основний); 

2) йонний; 

3) пептидний (кислотно-амідний); 

4) дифосфідний; 
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5) магнітний. 

38. Укажіть тип зв’язку у молекулі води: 

1) пептидний (кислотно-основний); 

2) йонний; 

3) ковалентний полярний; 

4) інерційний; 

5) неполярний. 

39. Вкажіть елемент, який є металом: 

1) Сульфур; 

2) Карбон; 

3) Кальцій; 

4) Нітроген; 

5) Оксиген. 

40. Укажіть незамінну амінокислоту: 

1) аспарагін; 

2) цистеїн; 

3) лізин; 

4) серин; 

5) гліцин. 

41. Вкажіть тип масопередачі при абсорбції: 

1) рідина-рідина; 

2) тверда речовина-тверда речовина; 

3) газ-рідина; 

4) тверда речовина-рідина; 

5) немає вірних відповідей. 

42. Вкажіть гідромеханічний процес: 

1) ректифікація; 

2) кристалізація; 

3) відстоювання; 

4) екстракція; 

5) йонний обмін. 

43. Які компоненти зумовлюють біологічну цінність 

продукту: 

1) мінеральні речовини; 

2) незамінні жирні кислоти; 

3) незамінні амінокислоти; 

4) фосфоліпіди; 
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5) вітаніни? 

44. Вкажіть білок, який відноситься до альбумінів: 

1) едестин; 

2) міозин; 

3) лейкоза пшениці; 

4) нейростромін; 

5) немає вірних відповідей. 

45. Вкажіть харчову сировину для отримання казеїну: 

1) конопля; 

2) пшениця; 

3) коров’яче молоко; 

4) горох; 

5) немає вірних відповідей. 

46. Колір, аромат свіжовипеченого хліба, колір квасу, пива, 

кип’яченого молока, м’ясних виробів, що піддані кулінарній 

обробці, особливо смаженню, колір сушених плодів і овочів – 

у більшості визначається реакцією: 

1) денатурації; 

2) меленіноутвренння; 

3) меланоідиноутворення; 

4) ренатурації; 

5) сепарації. 

47. Яка структура білка забезпечує сполучення 

амінокислотних залишків між собою кислотно-амідними 

(пептидними) зв’язками: 

1) вторинна; 

2) третинна; 

3) первинна; 

4) четвертинна; 

5) п’ятинна? 

48.  Яка структура білків являє собою укладку 

поліпептидних ланцюгів в упорядковану форму за рахунок 

системи водневих зв’язків між – СО і –NH групами: 

1) первинна; 

2) третинна; 

3) вторинна; 

4) четвертинна; 
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5) пятинна? 

49. Вкажіть білок, що відноситься до глобулінів: 

1) немає вірних відповідей; 

2) лактоальбумін; 

3) нейростропін; 

4) лекоза пшениці; 

5) легумелін. 

50. Вкажіть тип неоднорідної системи, що відноситься до 

емульсій: 

1) дисперсійне середовище – тверда речовина; 

2) немає вірний відповідей; 

3) диперсійне середовище – рідина, дисперсна фаза – рідина; 

4) дисперсна фаза – рідина; 

5) дисперсійне середовище – газ, дисперсна фаза – рідина. 

51. Вкажіть формулу кислоти: 

1) CuO; 

2) Ca(OH)2; 

3) H3PO4; 

4) NCl; 

5) NH3. 

52. Прості білки (протеїни) поділяються на такі класи: 

1) альбуміни; 

2) глобуліни; 

3) всі відповіді вірні; 

4) гутеліни; 

5) гістони. 

53. Вкажіть, в яких речовинах містяться кератини: 

1) шкіра;  

2) волосся; 

3) всі відповіді вірні; 

4) копита; 

5) пір’я. 

54. Охарактеризуйте білок, що відноситься до колагену: 

1) фібрилярний білок; 

2) при кип’ятінні утворює желатин; 

3) всі відповіді вірні; 

4) становить третину всіх білків тваринного походження; 
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5) відноситься до протеїнів. 

55.  Вкажіть речовини неорганічного походження, що 

входять до складу їжі: 

1) глюкопротеїди, хромопротеїди; 

2) ліпопротеїди,  нуклеопротеїди; 

3) вода; 

4) металопротеїди, фосфопротеїди; 

5) немає вірних відповідей. 

56. Вкажіть речовини органічного походження, що входять 

до складу їжі: 

1) білки; 

2) жири; 

3) всі відповіді вірні; 

4) вуглеводи; 

5) ферменти. 

57.  Вкажіть речовини, які входять до складу природних 

вод: 

1) H2O; 

2) Na+; 

3) всі відповіді вірні; 

4) K+; 

5) Ca2+. 

58. Багато білків денатурують при таких значеннях рН: 

1) нижче 1 або вище 13; 

2) нижче 3 або вище 8; 

3) нижче 2 або вище 12; 

4) нижче 2 або вище 8; 

5) немає правильної відповіді. 

59. Функція білків у життєдіяльності людини, без якої не 

протікає ні одна біохімічна реакція у живій клітині: 

1) гормональна; 

2) транспортна; 

3) ферментативна; 

4) структурна; 

5) захисна. 
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60. Функція білків у життєдіяльності людини, яка 

забезпечує регулювання обміну речовин в середині клітини і 

інтеграцію обміну речовин різних клітин цілого організму: 

1) транспортна; 

2) структурна; 

3) гормональна; 

4) захисна; 

5) немає правильної відповіді. 

61. Функція білків у життєдіяльності людини, яка здійснює 

зв’язування і транспортування речовин між тканинами 

через мембрани: 

1) захисна; 

2) структурна; 

3) транспортна; 

4) гормональна; 

5) спеціальна. 

62. Функція білків у життєдіяльності людини, при якій 

білки перетворюють вільну хімічну енергію в механічну 

роботу: 

1) захисна; 

2) структурна; 

3) хіміко-механічна; 

4) транспортна; 

5) немає правильної відповіді. 

63. Функція білків у життєдіяльності людини, яку 

виконують білки, що беруть участь у будові різних мембран: 

1) гормональна; 

2) мембранна; 

3) структурна; 

4) захисна; 

5) хіміко-механічна. 

64. Функція білків у життєдіяльності людини, які 

утворюють із токсинами малоактивні комплекси, що 

виводяться із організму: 

1) гормональна; 

2) мембранна; 

3) захисна; 
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4) хіміко-механічна; 

5) немає правильної відповіді. 

65. Функція білків у життєдіяльності людини, що забезпечує 

використання білків у якості запасних матеріалів для 

живлення клітин, що розвиваються: 

1) захисна; 

2) енергеyтична; 

3) резервна; 

4) хіміко-механічна; 

5) немає правильної відповіді. 

66. Функція білків у життєдіяльності людини, що забезпечує 

використання білків у якості сировини для окиснення: 

1) резервна; 

2) структурна; 

3) енергентична; 

4) спеціальна; 

5) хіміко-механічна. 

67. Функція білків у життєдіяльності людини, що забезпечує 

передачу імпульсів: 

1) резервна; 

2) структурна; 

3) спеціальна; 

4) енергентична; 

5) хіміко-механічна. 

68. Ліпіди добре розчиняються у: 

1) кислотах; 

2) воді; 

3) спиртах; 

4) немає правильної відповіді; 

5) всі відповіді вірні. 

69. Ліпіди погано розчиняються у: 

1) ацетоні; 

2) хлороформі; 

3) воді; 

4) бензолі; 

5) ефірах. 
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70. Гліцериди відносяться до: 

1) вуглеводів; 

2) білків; 

3) ліпідів; 

4) лугів; 

5) спиртів. 

71.    Жири – це ліпіди, основою яких є спирт: 

1) метиловий; 

2) карнаубовий; 

3) гліцерин; 

4) цетиловий; 

5) мірициловий. 

72.    До ліпідів належать: 

1) гліцериди; 

2) воски; 

3) всі відповіді вірні; 

4) жири; 

5) гліцериди і воски. 

73.    На швидкість процесів, що відбуваються у жирах при 

зберіганні, впливає: 

1) хімічний склад жиру;  

2) всі відповіді вірні; 

3) вміст в жирі натуральних антиокислювачів; 

4) вміст у жирах каталізаторів окислення; 

5) температура. 

74. Піроліз жирів проходить при температурі: 

1) вище 300 0С; 

2) вище 200 0С; 

3) нижче 200 0С; 

4) вище 100 0С; 

5) вище 1000 0С. 

75. Жири з температурою плавлення 50 – 60 0С 

засвоюються: 

1) на 80 – 90%; 

2) на 70 – 80%; 

3) не засвоюються; 

4) на 100%; 
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5) на 90 – 95%. 

76. Якість і чистоту жирів визначають такі фізичні 

константи: 

1) омилення; 

2) густина, температура плавлення та застигання; 

3) рН; 

4) йодне число, коефіцієнт рефракції; 

5) пероксидне число. 

77. Якість і чистоту жирів визначають такі хімічні 

константи: 

1) йодне число, густина; 

2) омилення, рН, пероксидне число; 

3) рН, температура плавлення; 

4) йодне число, коефіцієнт рефракції, температура плавлення; 

5) пероксидне число, густина. 

78. При повному окисненні 1г жиру киснем повітря 

виділяється: 

1) 12 ккал; 

2) 9 ккал; 

3) 6 ккал; 

4) 100 ккал; 

5) 1 ккал. 

79. Ліпіди є джерелом енергії, при повному окисненні в 

організмі 1г жиру виділяється: 

1) 4 ккал; 

2) 7,2 ккал; 

3) 10 ккал; 

4) 1 ккал; 

5) 3 кал. 

80. Жири є жиророзчинниками таких вітамінів: 

1) A, B, C; 

2) А, D, Е, К; 

3) A, B, K, E; 

4) B, D, E, K; 

5) C, P, E. 

81. Вуглеводи такі як монози належать до: 

1) полісахаридів; 
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2) моносахаридів; 

3) олігосахаридів; 

4) дисахаридів; 

5) трисахаридів. 

82. Вуглеводи такі як нецукроподібні полісахариди 

належать до: 

1) моносахаридів; 

2) полісахаридів; 

3) олігосахаридів; 

4) дисахаридів; 

5) трисахаридів. 

83. Вуглеводи такі як цукроподібні полісахариди належать 

до: 

1) моносахаридів; 

2) олігосахаридів; 

3) полісахаридів; 

4) дисахаридів; 

5) трисахаридів. 

84. Який  з вказаних оксидів є несолетворним: 

1) B2O3;    

2) Mn2O7;  

3) P2O5;  

4) NO;   

5) СаО? 

85. Який з вказаних оксидів не реагує з водою: 

1) N2O5;   

2) CO2; 

3) SO3; 

4) Al2O3; 

5) SO2? 

86. Який з вказаних оксидів є основним: 

1) SO3;                 

2) N2O5; 

3) СO2; 

4) CaO; 

5) СO? 
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87. Який з вказаних оксидів реагує з кислотою: 

1) N2O5; 

2) SiO2; 

3) CO2; 

4) CO; 

5) CuO? 

88. Який з вказаних оксидів має амфотерні властивості:  

1) К2О;     

2) Al2O3;     

3) CrO3;     

4) СrO; 

5) CO? 

89. З яким з вказаних оксидів може реагувати  основа: 

1) SO3;       

2) CaO; 

3) CuO; 

4) MgO; 

5) Na2O? 

90.  Вкажіть вірне ствердження щодо впливу технологічної 

обробки харчових продуктів на їх мінеральний склад: 

1) зменшується  вміст харчової солі; 

2) як правило, зменшується вміст мінеральних речовин (крім 

харчової солі);       

3) зменшується вміст мінеральних речовин;  

4) вміст мінеральних речовин не змінюється; 

5) вміст мінеральних речовин завжди зменшується. 

91.  За рахунок чого значно зменшується вміст мінеральних 

речовин при одержанні круп та борошна: 

1) за рахунок механічного подрібнення; 

2) за рахунок просіювання; 

3) втрачається з відходами;     

4) за рахунок теплової обробки; 

5) за рахунок промивання. 

92.  Вкажіть скільки відсотків мінеральних речовин 

втрачається при очищенні овочів і картоплі: 

1) 30-40;      

2) 5-20; 
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3) 10-15; 

4) 10-30; 

5) 25-45. 

93.  Вкажіть скільки відсотків мінеральних речовин  

втрачається при тепловій обробці овочів: 

1) 10-30; 

2) 20-30; 

3) 5-30; 

4) 30-50; 

5) 10-15. 

94.  Вкажіть скільки відсотків мінеральних речовин  

втрачає м’ясо при тепловій кулінарній обробці: 

1) 5-50; 

2) 10-20;    

3) 20-30; 

4) 40-50; 

5) 10-15. 

95.  Вкажіть в яких випадках вміст мінеральних елементів 

в продуктах збільшується: 

1) за рахунок нагрівання сировини;  

2) за рахунок охолодження сировини;  

3) за рахунок неякісного металоустаткування; 

4) за рахунок тушкування; 

5) за рахунок варіння. 

96. На скільки відсотків збільшується вміст заліза під час 

тістоприготування: 

1) до 20; 

2) до 10; 

3) до 15; 

4) до 5; 

5) до 30? 

97.  Яка з речовин належить до солей: 

1) Na2O; 

2) Na2SO3; 

3) H2SO4; 

4) HCl; 

5) NO? 
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98.  Як можна нейтралізувати кислоту: 

1) додати кислоту; 

2) додати луг; 

3) нагріти; 

4) додати надлишок солі; 

5) додати воду? 

99.  Вкажіть методи визначення мінеральних речовин: 

1) спектральний;  

2) всі відповіді вірні; 

3) електрохімічний;  

4) потенціометричний; 

5) фотометричний. 

100. Як можна з середньої солі одержати кислу: 

1) додати кислоту; 

2) додати луг; 

3) нагріти; 

4) охолодити; 

5) додати воду? 

101. Солі нітратної кислоти, які є природними сполуками 

і добре розчиняються у воді, а при нагріванні можуть 

переходити у небезпечні речовини з виділенням кисню, 

називають: 

1) нітрати; 

2) нітрити; 

3) оксалати; 

4) фосфати; 

5) всі відповіді невірні. 

102. До забруднюючих речовин у харчовій продукції 

належать: 

1) все перелічене; 

2) нітрати; 

3) пестициди; 

4) важкі метали; 

5) радіонукліди. 
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103. Найпоширеніший забрудник, який належить до 

важких металів і не володіє радіоаткивністю у сільському 

господарстві: 

1) кадмій; 

2) плюмбум; 

3) кобальт; 

4) стронцій; 

5) цезій. 

104. Найпоширеніші радіонукліди, які належать до 

важких металів у сільському господарстві: 

1) цезій і стронцій; 

2) плюмбум і кобальт; 

3) кобальт і бор; 

4) стронцій і церій; 

5) станум і церій. 

105. Сахарозу ще називають: 

1) цукром; 

2) мукою; 

3) сіллю; 

4) оцтом; 

5) щастям. 

 

РІВЕНЬ 2 
 

1. Вкажіть формули основних оксидів: 

1) СаО; 

2) CuO; 

3) SO2; 

4) CO2; 

5) SiO2. 

2. Вкажіть формули кислотних оксидів: 

1) CO2; 

2) SiO2;  

3) ZnO; 

4) CO; 

5) SіO. 
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3. Вкажіть формули амфотерних оксидів: 

1) ZnO; 

2) Cr2O3; 

3) CuO; 

4) CO2; 

5) SO3. 

4. Вкажіть сфери застосування глюкози: 

1) медицина; 

2) кондитерське виробництво; 

3) гальванічне виробництво; 

4) виробництво паркетних щитів; 

5) очищення стічних вод. 

5. В яких формах може існувати фруктоза: 

1) відкрита; 

2) циклічна; 

3) окиснена форма; 

4) відновлювальна форма; 

5) кислотно-основна форма? 

6. Які циклічні форми існування фруктози ви знаєте: 

1) a-форма; 

2) β-форма; 

3) х-форма; 

4) у-форма; 

5) γ-форма? 

7. Вкажіть вуглеводи, що належать до моносахаридів: 

1) глюкоза; 

2) фруктоза; 

3) цукроза; 

4) крохмаль; 

5) целюлоза. 

8. Які функціональні групи входять до складу 

амінокислот: 

1) аміногрупа – NH2; 

2) карбоксильна група - СООН; 

3) - NO2; 

4) - NH3; 

5) - СОН? 
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9. Які зв’язки наявні у білковій молекулі: 

1) поліпептидні; 

2) дисульфідні; 

3) фенольні; 

4) йонні;  

5) металічні? 

10.  До незамінних кислот належать: 

1) золейцин;  

2) лейцин; 

3) гліцин; 

4) глутамінова кислота; 

5) оцтова кислота. 

11. Вкажіть рН, що характеризує кисле середовище: 

1) рН = 5; 

2) рН = 3; 

3) рН = 7; 

4) рН = 10; 

5) рН = 11. 

12. Вкажіть рН, що характеризує лужне середовище: 

1) рН 10; 

2) рН 8; 

3) рН 2 

4) рН 7; 

5) рН 5. 

13. Вкажіть формули солей, які вступають в реакцію 

гідролізу: 

1) Na2CO3; 

2) FeCl3; 

3) NaCl; 

4) Ca(NO3)2; 

5) Na2SO4. 

14. Вкажіть формули сильних електролітів: 

1) HCl; 

2) NaOH;  

3) H3PO4; 

4) NH4OH; 

5) Cu(OH)2. 
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15. Вкажіть, які гази розчинні у водному середовищі: 

1) CO2;  

2) O2; 

3) He; 

4) Ar; 

5) CH4. 

16. Вкажіть йони, які зумовлюють твердіть води: 

1) йони кальцію; 

2) йони магнію; 

3) йони хлоридів; 

4) йони натрію; 

5) йони калію. 

17. Вкажіть, які токсичні домішки можуть бути в 

природних водах: 

1) сірководень; 

2) йони хрому;  

3) йони натрію; 

4) йони калію; 

5) йони кальцію. 

18. Вкажіть сировину для добування сахарози: 

1) буряки; 

2) цукровий очерет; 

3) картопля; 

4) морква; 

5) селера. 

19. Вкажіть вірні ствердження щодо отримання 

сахарози: 

1) у процесі виробництва сахароза не зазнає хімічних 

перетворень; 

2) завдання полягає у тому, щоб цурок виділити у чистому 

вигляді; 

3) добутий розчин сахарату нейтралізують хлоридною 

кислотою; 

4) добутий розчин сахарату нейтралізують кальцій хлоридом; 

5) під час виробництва сахарози не відбуваються процеси їх 

очищення. 
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20. До найбільш дефіцитних амінокислот належать: 

1) лізин; 

2) метіонін; 

3) цистеїн; 

4) гліцин; 

5) ізолейцин. 

21. Більшість білків денатурують при значеннях рН: 

1) нижче 2; 

2) вище 12; 

3) 7; 

4) вище 8; 

5) нижче 6. 

22. До жиророзчинних вітамінів належать: 

1) A, D; 

2) E, K; 

3) B, C; 

4) F, I; 

5) A, B. 

23. До водорозчинних вітамінів належать: 

1) В;  

2) С;  

3) А; 

4) D; 

5) E. 

24. Які процеси надають харчовим продуктам темного 

забарвлення: 

1) окислювальне потемніння; 

2) карамелізація;  

3) пептизація; 

4) коагуляція; 

5) немає вірних відповідей? 

25. До мікроелементів людини належать: 

1) Fe, Cu, Zn; 

2) Se, I, F, Mn; 

3) Са, Р, К; 

4) Mg, Na, S; 

5) А, D, І, K. 
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26. До макроелементів людини належать: 

1) Са, Р, К; 

2) Mg, Na, S;  

3) Fe, Cu, Zn; 

4) Se, I, F, Mn; 

5) К, Se, I, F. 

27. Вкажіть реакції гідроксильних груп глюкози: 

1) реагує з карбоновими кислотами; 

2) реагую з Сu(ОН)2; 

3) реагую з Ag2O; 

4) реагує з NaCl; 

5) реагує з фенолами. 

28. До радіонуклідних забруднювачів  сільськогосподар-

ської продукції належать: 

1) Cs; 

2) Sr; 

3) Ba; 

4) Ca; 

5) Pb. 

29. Де міститься поліцукрид хітин: 

1) у клітинній стінці грибів; 

2) у зовнішньому скелеті членистоногих; 

3) у молоці; 

4) у рибі; 

5) у картоплі? 

30. Моносахариди поділяють на: 

1) альдози; 

2) кетози; 

3) цетози; 

4) кріози; 

5) ароматози. 

31. Якість і чистоту жирів визначають такі фізичні 

константи: 

1) густина; 

2) температура плавлення і застигання; 

3) рН; 

4) пероксидне число; 
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5) омилення. 

32. Якість і чистоту жирів визначають такі хімічні 

показники: 

1) рН; 

2) число омилення; 

3) температура плавлення; 

4) густина; 

5) температура застигання. 

33. До ліпідів належать: 

1) гліцериди; 

2) воски; 

3) полісахариди; 

4) моносахариди; 

5) ароматози. 

34. Дефіцит мікроелементів Купруму і Мангану 

викликає: 

1) слабкість артерій, порушення діяльності печінки; 

2) безпліддя, погіршення росту скелета; 

3) злоякісна анемія; 

4) симптоми діабету; 

5) порушення росту скелета. 

35. Дефіцит мікроелементів Феруму і Кобальту 

викликає: 

1) злоякісна анемія; 

2)порушення імунітету; 

3) порушення роботи щитовидної залози; 

4) симптоми діабету; 

5) порушення росту скелета. 

36. Дефіцит мікроелементів Йоду і Селену викликає: 

1) порушення роботи щитовидної залози; 

2) слабкість серцевого м'яза; 

3) злоякісна анемія; 

4) симптоми діабету; 

5) карієс зубів. 

37. До природних барвників належать: 

1) бета-каротин; 

2) антоціани; 
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3) азобарвники; 

4) триарилметанові барвники; 

5) хінолінові. 

38. До штучних барвників належать: 

1) азобарвники; 

2) триакрилметанові барвники; 

3) бета-каротин; 

4) антоціани; 

5) немає вірних відповідей. 

39. Як поділяють мінеральні речовини залежно від 

кількісного вмісту в продуктах: 

1) макроелементи; 

2) максіелементи; 

3) мікроелементи; 

4) гіперелементи; 

5) мікроноелементи? 

40. Сферами використання ортофосфатної кислоти є:  

1) в якості інгібітора в органічному синтезі; 

2) в харчовій промисловості; 

3) в виробництві азбесту; 

4) виробництво міндобрив; 

5) для виготовлення лазерів. 

41. При приготуванні яких страв необхідно враховувати 

твердість води: 

1) риби; 

2) м’яса; 

3) сиру; 

4) гарячих напоїв; 

5) солодощів. 

42. До запасаючих речовин рослин і тварин належать: 

1) спирти; 

2) крохмаль; 

3) кетони; 

4) глікоген; 

5) целюлоза. 

43. До ізомерів належать: 

1) вода; 
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2) глюкоза; 

3) сахароза; 

4) фруктоза; 

5) крохмаль. 

44. Жири складаються з:  

1) етанолу; 

2) гліцерину; 

3) токоферолу; 

4) жирних кислот; 

5) фенолу. 

45. Вкажіть формули сильних електролітів: 

1) HCl; 

2) NaOH; 

3) H3PO4; 

4) NH4OH; 

5) Cu(OH)2. 

 

РІВЕНЬ 3 
 

1. Визначити число молекул в 36 г води: 

1) 6,02 .  1023; 

2) 3,01 .  1023; 

3) 12,04 .  1023; 

4) 24,0 .  1023; 

5) 18,06 . 1023. 

2. Визначити масу молекули води: 

1) 3 .  10-23 г; 

2) 3 .  10-22 г 

3) 18 .  10-23 г; 

4) 36 .  10-23 г; 

5) 9 . 1023 г. 

3. Яка маса глюкози необхідна для приготування 1 кг 

5% розчину: 

1) 100 кг; 

2) 50 г; 

3) 98,0 мг; 

4) 9,8 г;  
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5) 4,9 г? 

4. Внаслідок спалювання 2,3 г речовини утворилося 4,4 

г карбон(ІV) оксиду і 2,7 г води. Відносна густина пари 

речовини за повітрям становить 1,59. Знайдіть молекулярну 

формулу речовини:  

1) СО2; 

2) С2Н5ОН; 

3) НСООН; 

4) С6Н6; 

5) С8Н8. 

5. Яку відносну молекулярну масу має білок з масовою 

часткою Сульфуру 0,32% при його кількості 1 атом на 

молекулу: 

1) 20000 а.о.м.; 

2) 10000 а.о.м.; 

3) 98,0 а.о.м.; 

4) 100000 а.о.м.; 

5) 1 а.о.м.? 

6. При спалюванні 13,8 г органічної речовини 

утворилося 26,4 г вуглекислого газу і 16,2 г води. Відносна 

густина пари цієї речовини за вуглекислим газом 1,0455. 

Виведіть молекулярну формулу речовини:  

1) С2Н5ОН; 

2) НСООН; 

3) С6Н6; 

4) С8Н8; 

5) СО2. 

7. Розрахувати масу питної соди, яку необхідно взяти 

для приготування 10%-ого розчину об’ємом 2 літра:  

1) 100 г; 

2) 200 г; 

3) 300 г; 

4) 400 г; 

5) 500 г. 

8. Розрахувати масу кухонної солі, яку необхідновзіти 

для приготування 2М розчину об’ємом 2 літра: 

1) 109 г; 
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2) 119 г; 

3) 79 г; 

4) 129 г; 

5) 139 г. 

9. Визначити масову концентрацію казеїну в молоці 

(мг/мл), якщо на титрування 10,0 мл молока витрачено 2,0 

мл 0,01н КОН, а на титрування 10,0 сироватки витрачено 1,0 

мл 0,1н КОН. Маса казеїну, яка еквівалентна 1 мл 0,1н КОН 

дорівнює 11,315 мг: 

1) 2,13 мг; 

2) 0,113 мг; 

3) 15,3 мг; 

4) 115 мл; 

5) 0,115 мг. 

10. Вказати рН в розчині амінокислоти в наслідок 

перетворення біполярних йонів в катіони і аніони: 

1) рН < 7, pH > 7; 

2) рН > 8; 

3) pH < 8; 

4) pH = 8; 

5) pH = 9. 

11. Визначити кислотне число 10 г жиру, якщо на 

титрування його витрачено 225,0 мл    0,1 н КОН: 

1) 12,6; 

2) 13,6; 

3) 13; 

4) 360; 

5) 460. 

12. Визначити, яку масу глюкози можна добути з 

картоплі масою 1620 кг, якщо вихід продукту становить 

75%. Масова частка крохмалю в картоплі становить 20%: 

1) 270; 

2) 17; 

3) 37; 

4) 370;  

5) 27. 
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13. Визначити який об’єм оцтової есенції густиною 1,70 

г/мл потрібно взяти для приготування столового оцту 

об’ємом 200 мл і густиною 1,007 г/мл. Масова частка оцтової 

кислоти в оцтовій есенції дорівнює 80%, а в оцті – 6%: 

1) 1,4 л; 

2) 1,4 мл; 

3) 24 мл; 

4) 240 мл; 

5) 1,4 кг. 

14. Скільки енергії виділяється при розщепленні 1 моль 

глюкози у вигляді хімічних зв’язків: 

1) 1550 кДж; 

2) 1650 кДж; 

3) 1760 кДж 

4) 1450 кДж;  

5) 1630 КДж? 

15. При спалюванні органічної речовини масою 9,2 г 

утворились вуглекислий газ об’ємом 8,96 л і вода об’ємом 

10,8 мл. Відносна густина парів цієї речовини за воднем 

дорівнює 23. Виведіть молекулярну формулу речовини:  

1) С2Н5ОН; 

2) НСООН; 

3) HOCH2CH(NH2)СООН; 

4) C2H5NO2;  

5) СО2. 

16. Розрахувати кальцієву твердість води за умови, що 

концентрація йонів кальцію дорівнює 40 мг/л: 

1) 1 ммоль/л; 

2) 2 ммоль/л; 

3) 3 ммоль/л; 

4) 4 ммоль/л; 

5) 5 ммоль/л. 

17.  Розрахувати магнієву твердість води за умови, що 

концентрація йонів магнію дорівнює 24 мг/л: 

1) 1 ммоль/л;  

2) 2 ммоль/л; 

3) 3 ммоль/л; 
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4) 4 ммоль/л; 

5) 5 ммоль/л. 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ МОДУЛЯ 2 

 

РІВЕНЬ 1 

 
1. Найбільш цінною складовою зерна є: 

1) білки; 

2) клейковина; 

3) крохмаль; 

4) вуглеводи; 

5) немає правильної відповіді. 

2. Найбільший вміст білків є в: 

1) пшениці; 

2) кукурудзі; 

3) житі; 

4) рисі; 

5) ячмені. 

3. Пшеницю з більшим вмістом (до 20% і більше) білка 

вирощують за умов: 

1) сухого континентального клімату півдня і південного сходу; 

2) помірного клімату півночі і північного заходу; 

3) вологого клімату півночі і північного заходу; 

4) дбайливого вирощування та контролю вологості ґрунту; 

5) всі відповіді вірні. 

4. Підвищений вміст жиру містить: 

1) овес; 

2) ячмінь; 

3) просо; 

4) кукурудза; 

5) сориз. 

5. Згірклість зерна і продуктів його перероблення 

(борошна,крупів) пов'язана з: 

1) процесом окислення жирів; 

2) надлишком крохмалю; 
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3) високим вмістом вітамінів групи В; 

4) надлишковою кількістю води у складі; 

5) процесом окислення цукрів. 

6. У зерні клітковина зосереджена в: 

1) оболонці; 

2) ендоспермі; 

3) зародку; 

4) алейроновому шарі; 

5) всі відповіді вірні. 

7. Основною складовою хліба є: 

1) вуглеводи; 

2) білки; 

3) жири; 

4) клітковина; 

5) немає правильної відповіді. 

8. Вміст білкових речовин у хлібі складає: 

1) 6,5-11%; 

2) 1-3%; 

3) 3) 4-8%; 

4) 25-30%; 

5) 10-15%. 

9. Харчова цінність хліба залежить від: 

1) всі відповіді вірні; 

2) виду борошна; 

3) сорту борошна; 

4) рецептурних добавок; 

5) вологості виробу. 

10. Калорійність цукру на 100 г становить: 

1) 399 ккал; 

2) 220 ккал; 

3) 450 ккал; 

4) 125 ккал; 

5) 299 ккал. 

11. Під фізіологічною цінністю продукту розуміють: 

1) вплив його складових на різні системи життєдіяльності 

організму; 

2) кількість вітамінів та мінералів у складі; 
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3) його склад, смак, запах; 

4) немає правильної відповіді; 

5) всі відповіді вірні. 

12. За видом сировини жири розподіляються на: 

1) тваринні, рослинні та комбіновані; 

2) тваринні та рослинні; 

3) тваринні, рослинні та штучні; 

4) тваринні, пальмові та комбіновані; 

5) тваринні, рослинні та гідрогенізовані. 

13. Фізіологічна норма споживання жирів на добу складає: 

1) 30-50 г; 

2) 65 г; 

3) 90 г; 

4) 120 г; 

5) 150-200 г. 

14. Найефективнішим способом виділення жиру із насіння є: 

1) метод екстрагування; 

2) метод холодного віджиму; 

3) метод гарячого віджиму; 

4) метод випарювання; 

5) немає правильної відповіді. 

15. Основна олійна культура в Україні: 

1) соняшник; 

2) рапс; 

3) льон; 

4) кукурудза; 

5) олива. 

16. Олії від способу оброблення поділяються на: 

1) рафіновані, дезодоровані та недезодоровані; 

2) очищенні та неочищені; 

3) дезодоровані та недезодоровані; 

4) рафіновані та нерафіновані; 

5) пресовані, дезодоровані та рафіновані. 

17. Термін зберігання соняшникової та кукурудзяної олії за 

температури не більше 18°С становить: 

1) 4 місяці; 

2) 2 роки; 
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3) 1 рік; 

4) 8 місяців; 

5) 6 місяців 

18. Залежно від сировини тваринні жири поділяють на: 

1) яловичий, свинячий, баранячий, пташиний, кістковий, 

збірний; 

2) кістковий, збірний, м'ясний; 

3) яловичий, свинячий, баранячий; 

4) яловичий, свинячий, курячий, збірний, кістковий; 

5) яловичий, свинячий, пташиний, баранячий, субпродуктів. 

19. Триацилглицериди - це: 

1) складні ефіри, утворені із гліцерину і високомолекулярних  

жирних кислот; 

2) сполуки, що складаються із гліцерину, жирних кислот, 

фосфатної кислоти і холіну; 

3) натуральні домішки, які мають антиокисні властивості; 

4) сполуки, що утворюються холестерином і жирними 

кислотами; 

5) емульгатор, сприяє утриманню води в жирі, легко 

окислюється, набуває властивостей антиоксиданту. 

20. Лецитин - це: 

1) емульгатор, сприяє утриманню води в жирі, легко 

окислюється, набуває властивостей антиоксиданту; 

2) складні ефіри, утворені із гліцерину і високомолекулярних  

жирних кислот; 

3) натуральні домішки, які мають антиокисні властивості; 

4) сполуки, що складаються із гліцерину, жирних кислот, 

фосфатної кислоти і холіну; 

5) сполуки, що утворюються холестерином і жирними 

кислотами. 

21. Фосфатиди - це: 

1) сполуки, що складаються із гліцерину, жирних кислот, 

фосфатної кислоти і холіну; 

2) складні ефіри, утворені із гліцерину і високомолекулярних  

жирних кислот; 

3) натуральні домішки, які мають антиокисні властивості; 
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4) сполуки, що утворюються холестерином і жирними 

кислотами; 

5) емульгатор, сприяє утриманню води в жирі, легко 

окислюється, набуває властивостей антиоксиданту. 

22. Стеариди - це: 

1) сполуки, що утворюються холестерином і жирними 

кислотами; 

2) складні ефіри, утворені із гліцерину і високомолекулярних  

жирних кислот; 

3) натуральні домішки, які мають антиокисні властивості; 

4) сполуки, що складаються із гліцерину, жирних кислот, 

фосфатної кислоти і холіну; 

5) емульгатор, сприяє утриманню води в жирі, легко 

окислюється, набуває властивостей антиоксиданту. 

23. Маргарин - це: 

1) харчовий жир, високодисперсна жироводяна система, до 

складу якої входять харчові жири, молоко, емульгатори тощо; 

2) харчовий продукт, який виробляють збиванням вершків або 

сметани; 

3) жирова речовина, що отримується переважно з плодів рослин 

та насіння; 

4) харчовий продукт, на основі тваринного жиру; 

5) суміш саломасу, яловичого і свинячого топлених жирів, 

фосфатидів. 

24. Стійкість маргарину в процесі оброблення, зберігання та 

споживання зумовлена наявністю у складі: 

1) емульгаторів; 

2) рослинного жиру; 

3) тваринного жиру; 

4) крохмалю; 

5) бензойної кислоти. 

25. Кондитерський жир -це: 

1) суміш саломасу, яловичого і свинячого топлених жирів, 

фосфатидів; 

2) харчовий жир, високодисперсна жироводяна система, до 

складу якої входять харчові жири, молоко, емульгатори тощо; 
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3) харчовий продукт, який виробляють збиванням вершків або 

сметани; 

4) жирова речовина, що отримується переважно з плодів рослин 

та насіння; 

5) харчовий продукт, на основі тваринного жиру. 

26. Олія - це: 

1) жирова речовина, що отримується переважно з плодів рослин 

та насіння; 

2) харчовий жир, високодисперсна жироводяна система, до 

складу якої входять харчові жири, молоко, емульгатори тощо; 

3) харчовий продукт, який виробляють збиванням вершків або 

сметани; 

4) харчовий продукт, на основі тваринного жиру; 

5) суміш саломасу, яловичого і свинячого топлених жирів, 

фосфатидів. 

27. Масло -це: 

1) харчовий продукт, який виробляють збиванням вершків або 

сметани; 

2) харчовий жир, високодисперсна жироводяна система, до 

складу якої входять харчові жири, молоко, емульгатори тощо; 

3) жирова речовина, що отримується переважно з плодів рослин 

та насіння; 

4) харчовий продукт, на основі тваринного жиру; 

5) суміш саломасу, яловичого і свинячого топлених жирів, 

фосфатидів. 

28. До складу жирової основи, крім рослинного саломасу 

входять: 

1) рідка рослинна, кокосова, пальмо ядрова олії та китовий 

саломас; 

2) кокосова та пальмоядрова олія; 

3) китовий саломас та рідка рослинна олія; 

4) рідка рослинна, кокосова, пальмо ядрова олії; 

5) кокосова олія та китовий саломас. 

29. Транс-ізомери жирних кислот відрізняються від інших 

жирних кислот: 

1) положенням подвійних зв’язків і геометричною будовою; 

2) положенням подвійних зв’язків; 
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3) геометричною будовою; 

4) пластичністю поліненасичених жирних кислот; 

5) біологічною цінністю. 

30. Для підвищення біологічної цінності маргарин 

збагачують: 

1) вітамінами А, D, E та молочними білками; 

2) молочними білками та аскорбіновою кислотою; 

3) масляним розчином каротину; 

4) цитринову та бензойну кислоти; 

5) усі відповіді вірні. 

31. Кондитерські вироби - це: 

1) харчові солодкі продукти, виготовлені з різної сировини з 

додаванням великої кількості цукру; 

2) харчові солодкі продукти, виготовлені з різної сировини з 

додаванням кондитерського жиру; 

3) вироби різної форми, виготовлені з цукру і желеутворюючої 

основи; 

4) вироби на основі вивареного сиропу з додаванням 

ароматичних і смакових речовин; 

5) вироби, виготовлені на цукрово-яблучній основі з яйцевим 

білком та агаро-патокового сиропу. 

32. Пастила - це: 

1) вироби, виготовлені на цукрово-яблучній основі з яйцевим 

білком та агаро-патокового сиропу; 

2) харчові солодкі продукти, виготовлені з різної сировини з 

додаванням великої кількості цукру; 

3) харчові солодкі продукти, виготовлені з різної сировини з 

додаванням кондитерського жиру; 

4) вироби різної форми, виготовлені з цукру і желецтворюючої 

основи; 

5) вироби на основі вивареного сиропу з додаванням 

ароматичних і смакових речовин. 

33. Мармелад -це: 

1) вироби різної форми, виготовлені з цукру і желеутворюючої 

основи; 

2) харчові солодкі продукти, виготовлені з різної сировини з 

додаванням великої кількості цукру; 
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3) харчові солодкі продукти, виготовлені з різної сировини з 

додаванням кондитерського жиру; 

4) вироби на основі вивареного сиропу з додаванням 

ароматичних і смакових речовин; 

5) вироби, виготовлені на цукрово-яблучній основі з яйцевим 

білком та агаро-патокового сиропу. 

34. Теобромін- це: 

1) алкалоїд, який стимулює серцево-судинну та нервову систему 

людини; 

2) алкалоїд, який пригнічує серцево-судинну та нервову систему 

людини; 

3) алкалоїд, який пришвидшує обмін речовин в організмі 

людини; 

4) алкалоїд, який призводить до підвищеної дратівливості та 

виснаження нервової системи; 

5) немає правильної відповіді. 

35. За рецептурою і способом обробки шоколад 

розподіляють на: 

1) звичайний, десертний; 

2) чорний, білий та молочний; 

3) десертний, пористий, звичайний; 

4) кондитерський, пористий, звичайний; 

5) звичайний, десертний, кондитерський. 

36. Цукерки - це: 

1) кондитерські вироби, що отримані із однієї або кількох 

цукерних мас, виготовлених на цукровій основі з 

різноманітними добавками; 

2) продукт шарувато-волокнистої будови, виготовлена шляхом 

вимішування гарячої карамельної маси, збитої з 

піноутворювачем та масою насіння та горіхів; 

3) кондитерські вироби, які виготовляють на основі значної 

кількості горіхів, олійних ядер, збитих білків або крохмалю, із 

застосуванням різних видів сировини та ароматично-смакових 

добавок; 

4) вироби з борошна з додаванням цукру, молока, жиру, яєць та 

інших інгредієнтів; 
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5) борошняні кондиитерські вироби, різної форми та крихкої 

структури. 

37. Халва - це: 

1) продукт шарувато-волокнистої будови, виготовлена шляхом 

вимішування гарячої карамельної маси, збитої з 

піноутворювачем та масою насіння та горіхів; 

2) кондитерські вироби, що отримані із однієї або кількох 

цукерних мас, виготовлених на цукровій основі з 

різноманітними добавками; 

3) кондитерські вироби, які виготовляють на основі значної 

кількості горіхів, олійних ядер, збитих білків або крохмалю, із 

застосуванням різних видів сировини та ароматично-смакових 

добавок; 

4) вироби з борошна з додаванням цукру, молока, жиру, яєць та 

інших інгредієнтів; 

5) борошняні кондитерські вироби, різної форми та крихкої 

структури. 

38. Східні солодощі - це: 

1) кондитерські вироби, які виготовляють на основі значної 

кількості горіхів, олійних ядер, збитих білків або крохмалю, із 

застосуванням різних видів сировини та ароматично-смакових 

добавок; 

2) кондитерські вироби, що отримані із однієї або кількох 

цукерних мас, виготовлених на цукровій основі з 

різноманітними добавками; 

3) продукт шарувато-волокнистої будови, виготовлена шляхом 

вимішування гарячої карамельної маси, збитої з 

піноутворювачем та масою насіння та горіхів; 

4) вироби з борошна з додаванням цукру, молока, жиру, яєць та 

інших інгредієнтів; 

5) борошняні кондитерські вироби, різної форми та крихкої 

структури. 

39. Борошняні кондитерські вироби - це: 

1) вироби з борошна з додаванням цукру, молока, жиру, яєць та 

інших інгредієнтів; 
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2) кондитерські вироби, що отримані із однієї або кількох 

цукерних мас, виготовлених на цукровій основі з 

різноманітними добавками; 

3) продукт шарувато-волокнистої будови, виготовлена шляхом 

вимішування гарячої карамельної маси, збитої з 

піноутворювачем та масою насіння та горіхів; 

4) кондитерські вироби, які виготовляють на основі значної 

кількості горіхів, олійних ядер, збитих білків або крохмалю, із 

застосуванням різних видів сировини та ароматично-смакових 

добавок; 

5) борошняні кондитерські вироби, різної форми та крихкої 

структури. 

40. Печиво - це: 

1) борошняні кондитерські вироби, різної форми та крихкої 

структури; 

2) кондитерські вироби, що отримані із однієї або кількох 

цукерних мас, виготовлених на цукровій основі з 

різноманітними добавками; 

3) продукт шарувато-волокнистої будови, виготовлена шляхом 

вимішування гарячої карамельної маси, збитої з 

піноутворювачем та масою насіння та горіхів; 

4) кондитерські вироби, які виготовляють на основі значної 

кількості горіхів, олійних ядер, збитих білків або крохмалю, із 

застосуванням різних видів сировини та ароматично-смакових 

добавок; 

5) вироби з борошна з додаванням цукру, молока, жиру, яєць та 

інших інгредієнтів. 

41. Речовина, що міститься переважно всередині клітин і 

перебуває в динамічній рівновазі з клітинним іоном натрію, 

підтримуючи нормальний осмотичний тиск і водообмін: 

1) калій; 

2) кальцій; 

3) фосфор; 

4) магній; 

5) сульфур. 

42. Речовина, що бере участь у процесах збудження нервової 

тканини, скороченні м'язів, впливає на дію багатьох 
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гормонів та ферментів, міститься здебільшого в кістках та 

зубах: 

1) кальцій; 

2) калій; 

3) фосфор; 

4) магній; 

5) натрій. 

43. Речовина, що регулює обмін жирів і білків, функцію 

нервової тканини, нирок, ферментів, активних форм 

вітамінів групи В: 

1) фосфор; 

2) калій; 

3) кальцій; 

4) магній; 

5) натрій. 

44. Речовина, що входить до складу хлорофілу, регулює 

рівень фосфору у крові, стимулює рушійну функцію кишок, 

виділення жовчі та холестерину: 

1) магній; 

2) калій; 

3) кальцій; 

4) натрій; 

5) фосфор; 

45. Речовина, що бере участь водно-сольовому балансі, а 

надлишок її призводить до затримання води в організмі та 

розвитку гіпертонічної хвороби: 

1) натрій; 

2) фосфор; 

3) калій; 

4) кальцій; 

5) магній. 

46. Структурний елемент вітамінів - тіаміну, біотину, 

ліпоєвої кислоти, а також бере участь у тканинному диханні 

й енергетичному обміні: 

1) сірка; 

2) марганець; 

3) мідь; 
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4) йод; 

5) фтор. 

47. Речовина, що стимулює процеси загального росту, бере 

участь у кровотворенні, основна його функція полягає у 

формуванні скелета: 

1) марганець; 

2) сірка; 

3) мідь; 

4) йод; 

5) фтор. 

48. Речовина, що бере участь у синтезі гемоглобіну, сприяє 

функції залоз внутрішньої секреції, утворенню інсуліну: 

1) мідь; 

2) сірка; 

3) марганець; 

4) йод; 

5) фтор. 

49. Речовина, що бере активну участь у функціях 

щитовидної залози і синтезу гормону тироксину: 

1) йод; 

2) сірка; 

3) мідь; 

4) фтор; 

5) марганець. 

50. Речовина, що нормалізує фосфорно-кальцієвий обмін і 

бере участь у формуванні зубів і скелета: 

1) кальцій; 

2) сірка; 

3) мідь; 

4) фтор; 

5) марганець. 

51. Нуклеїнові кислоти це: 

1) високомолекулярні сполуки природного походження, які 

зберігають і відтворюють в організмах спадкову інформацію і 

беруть участь у синтезі білків; 



 48 

2) сполуки природного походження, які зберігають і 

відтворюють в організмах спадкову інформацію і беруть участь 

у синтезі білків; 

3) восокомолекулярні сполуки штучного походження, які 

зберігають і відтворюють в організмах спадкову інформацію і 

беруть участь у синтезі білків; 

4) восокомолекулярні сполуки природного походження, які 

зберігають і відтворюють в організмах спадкову інформацію; 

5) восокомолекулярні сполуки природного та штучного 

походження. 

52. Речовина, яка бере участь у кровотворенні, синтезі 

вітаміну В12 (ціанокобаламін): 

1) кобальт; 

2) сірка; 

3) мідь; 

4) фтор; 

5) марганець. 

53. Крохмаль - це: 

1) рослинний високомолекулярний полісахарид амілози і 

амілопектину, мономером яких є глюкоза; 

2) джерело харчових волокон, залишки рослинних клітин або 

аналогічні вуглеводи, які здатні протистояти гідролізу, 

здійснюваному травними ферментами людини; 

3) органічна речовина, вуглевод із групи моносахаридів, що 

міститься в солодких плодах та меді; 

4) сполучна ланка між обміном вуглеводів, білків, жирів, 

підтримують кислотно-лужну рівновагу, активізують секторну 

діяльність слинних залоз; 

5) низькомолекулярні органічні сполуки різної хімічної 

природи, що необхідні для життєдіяльності живого організму в 

малих дозах. 

54. Клітковина - це: 

1) джерело харчових волокон, залишки рослинних клітин або 

аналогічні вуглеводи, які здатні протистояти гідролізу, 

здійснюваному травними ферментами людини; 

2) рослинний високомолекулярний полісахарид амілози і 

амілопектину, мономером яких є глюкоза; 
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3) органічна речовина, вуглевод із групи моносахаридів, що 

міститься в солодких плодах та меді; 

4) сполучна ланка між обміном вуглеводів, білків, жирів, 

підтримують кислотно-лужну рівновагу, активізують секторну 

діяльність слинних залоз; 

5) низькомолекулярні органічні сполуки різної хімічної 

природи, що необхідні для життєдіяльності живого організму в 

малих дозах. 

55. Фруктоза - це: 

1) органічна речовина, вуглевод із групи моносахаридів, що 

міститься в солодких плодах та меді; 

2) рослинний високомолекулярний полісахарид амілози і 

амілопектину, мономером яких є глюкоза; 

3) джерело харчових волокон, залишки рослинних клітин або 

аналогічні вуглеводи, які здатні протистояти гідролізу, 

здійснюваному травними ферментами людини; 

4) сполучна ланка між обміном вуглеводів, білків, жирів, 

підтримують кислотно-лужну рівновагу, активізують секторну 

діяльність слинних залоз; 

5) низькомолекулярні органічні сполуки різної хімічної 

природи, що необхідні для життєдіяльності живого організму в 

малих дозах. 

56. Органічні кислоти - це: 

1) сполучна ланка між обміном вуглеводів, білків, жирів, 

підтримують кислотно-лужну рівновагу, активізують секторну 

діяльність слинних залоз; 

2) рослинний високомолекулярний полісахарид амілози і 

амілопектину, мономером яких є глюкоза; 

3) джерело харчових волокон, залишки рослинних клітин або 

аналогічні вуглеводи, які здатні протистояти гідролізу, 

здійснюваному травними ферментами людини; 

4) органічна речовина, вуглевод із групи моносахаридів, що 

міститься в солодких плодах та меді; 

5) низькомолекулярні органічні сполуки різної хімічної 

природи, що необхідні для життєдіяльності живого організму в 

малих дозах. 
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57. Вітаміни - це: 

1) низькомолекулярні органічні сполуки різної хімічної 

природи, що необхідні для життєдіяльності живого організму в 

малих дозах; 

2) рослинний високомолекулярний полісахарид амілози і 

амілопектину, мономером яких є глюкоза; 

3) джерело харчових волокон, залишки рослинних клітин або 

аналогічні вуглеводи, які здатні протистояти гідролізу, 

здійснюваному травними ферментами людини; 

4) органічна речовина, вуглевод із групи моносахаридів, що 

міститься в солодких плодах та меді; 

5) сполучна ланка між обміном вуглеводів, білків, жирів, 

підтримують кислотно-лужну рівновагу, активізують секторну 

діяльність слинних залоз. 

58. Найбільш поширеними кислотами плодів є: 

1) яблучна; 

2) бензойна; 

3) щавлева; 

4) мурашина; 

5) саліцилова. 

59. Найбільше яблучної кислоти міститься у: 

1) обліпиха; 

2) яблука; 

3) вишня; 

4) малина; 

5) журавлина. 

60. Речовини, що надають плодам терпкий смак: 

1) дубильні речовини; 

2) барвники; 

3) хлорофіл; 

4) глікозиди; 

5) антоціани. 

61. Речовини, що надають плодам і овочам певне 

забарвлення: 

1) барвники; 

2) дубильні речовини; 

3) хлорофіл; 
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4) глікозиди; 

5) антоціани. 

62. Речовина, що надає плодам і листю зелене забарвлення: 

1) хлорофіл; 

2) дубильні речовини; 

3) барвники; 

4) глікозиди; 

5) антоціани. 

63. Речовини, які надають плодам і овочам гострий, гіркий 

смак та специфічний запах: 

1) глікозиди; 

2) дубильні речовини; 

3) барвники; 

4) хлорофіл; 

5) антоціани. 

64. Речовини, які забарвлюють овочі та фрукти в різні 

кольори, від червоного до темно-синього: 

1) антоціани; 

2) дубильні речовини; 

3) глюкозиди; 

4) хлорофіл; 

5) глікозиди. 

65. Вітамін С у фруктах і овочах міститься у наступних 

формах: 

1) аскорбіновій, дегідроаскорбіновій, аскорбігеновій; 

2) відновленій та окисненій; 

3) аскорбіновій та дегідроаскорбіновій; 

4) аскорбіновій, дегідроаскорбіновій та окисненій; 

5) аскорбіновій, відновленій, та окисненій. 

66. При зберіганні фруктів і овочів вміст вітаміну С в них: 

1) зменшується; 

2) збільшується; 

3) залишається незмінним; 

4) відновлюється; 

5) біосинтезується. 
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67. Найбільші втрати вітаміну С з овочів та фруктів 

відбуваються при: 

1) смаженні; 

2) сушінні; 

3) квашенні; 

4) заморозці; 

5) всі відповіді вірні. 

68. Основним джерелом фолієвої кислоти для організму є: 

1) зелень; 

2) морепродукти; 

3) овочі та фрукти; 

4) молочні продукти; 

5) м'ясі птиці. 

69. Найбільше фолієвої кислоти міститься у: 

1) петрушці; 

2) яблуках; 

3) лимонах; 

4) полуниці; 

5) томатах. 

70. Добова потреба в фолієвій кислоті становить: 

1) 200 мкг; 

2) 150 мкг; 

3) 250 мкг; 

4) 300 мкг; 

5) 350 мкг. 

71.    Речовина, що позитивно впливає на обмін жирів у 

печінці, сприяє збільшенню гемоглобіну, еретроцитів: 

1) фолієва кислота; 

2) пантотенова кислота; 

3) піродоксин; 

4) рибофлавін; 

5) каротин. 

72.    Речовина, що входить до складу багатьох ферментів, 

бере участь в жировому обміні, каталізує обмін білків та 

поліпептидів: 

1) пантотенова кислота; 

2) фолієва кислота; 



 53 

3) піродоксин; 

4) рибофлавін; 

5) каротин. 

73.    Речовина, що бере участь у побудові ферментів, які 

здійснюють обмін амінокислот, особливо триптофану та 

глутамінової кислоти: 

1) піродоксин; 

2) фолієва кислота; 

3) пантотенова кислота; 

4) рибофлавін; 

5) каротин. 

74. Речовина, що входить у ферментні системи, які 

регулюють у клітинах і тканинах окисно-відновлювальні 

процеси та процеси росту: 

1) рибофлавін; 

2) фолієва кислота; 

3) пантотенова кислота; 

4) піродоксин; 

5) каротин. 

75. Вітоміноподібна сполуки, які містяться у овочах і 

фруктах, в організмі переходять до вітаміну А: 

1) каротин; 

2) фолієва кислота; 

3) пантотенова кислота; 

4) піродоксин; 

5) рибофлавін. 

76. Речовина, що прискорює зсідання крові, зменшує 

проникність капілярів, стимулює відновлення уражених 

клітин: 

1) філохінон; 

2) пантотенова кислота; 

3) піродоксин; 

4) рибофлавін; 

5) каротин. 

77. Речовина, яка бере участь у обміні речовин, а її нестача 

призводить до ураження шкіри та випадіння волосся: 

1) біотин; 



 54 

2) фолієва кислота; 

3) пантотенова кислота; 

4) піродоксин; 

5) рибофлавін. 

78. Добова потреба у вітаміні В3 для людини становить: 

1) 5-10 мг/100 г; 

2) 3-8 мг/100 г; 

3) 15-25 мг/100 г; 

4) 20-30 мг/100 г; 

5) 25-35 мг/100 г. 

79. Добова норма вітаміну В6 для чоловіків і жінок 

становить: 

1) 1,8-2,6 мг/100 г та 1,5-2,2 мг/100 г; 

2) 3-4 мг/100 г та 2-3 мг/100 г; 

3) 5-6 мг/100 г та 3-4 мг/100 г; 

4) 3,8-4,12 мг/100 г та 2,5-3,16 мг/100 г; 

5) 2,7-4 мг/100 г та 1,8-3 мг/100 г. 

80. Добова норма вітаміну В2 для чоловіків і жінок 

становить: 

1) 1,8-3 мг/100 г та 1,5-2,2 мг/100 г; 

2) 3-4 мг/100 г та 2-3 мг/100 г; 

3) 5-6 мг/100 г та 3-4 мг/100 г; 

4) 2,7-4 мг/100 г та 1,8-3 мг/100 г; 

5) 1,8-2,6 мг/100 г та 1,5-2,2 мг/100 г. 

81. Добова потреба у вітаміні К становить: 

1) 0,5-0,10 мг/100 г; 

2) 0,3-0,8 мг/100 г; 

3) 0,2-0,3 мг/100 г; 

4) 20-30 мг/100 г; 

5) 25-35 мг/100 г. 

82. Добова норма у вітаміні А становить: 

1) 10-20 мг/100 г; 

2) 5-10 мг/100 г; 

3) 3-8 мг/100 г; 

4) 20-30 мг/100 г; 

5) 25-35 мг/100 г. 
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83. Добова потреба у вітаміні Н становить: 

1) 0,15-0,3 мг/100 г; 

2) 0,5-0,10 мг/100 г; 

3) 0,3-0,8 мг/100 г; 

4) 20-30 мг/100 г; 

5) 25-35 мг/100 г. 

84. Речовини, що зумовлюють потемніння продуктів 

переробки (овочів та фруктів) мають назву: 

1) меланіни; 

2) фітонциди; 

3) аміди; 

4) глютаміни; 

5) амінокислоти. 

85. Речовини, що мають бактерецидні властивості та згубно 

діють на мікрофлору: 

1) фітонциди; 

2) меланіни; 

3) аміди; 

4) глютаміни; 

5) амінокислоти; 

86. Вкажіть в яких процесах утворюються вуглеводи у 

зелених рослинах: 

1) фотосинтез; 

2) синерезис; 

3) коагуляція; 

4) флокуляція; 

5) агрегація. 

87. Біологічна цінність продукту характеризується: 

1) наявністю органічних кислот, глікозидів, цукрів, які 

впливають на орган смаку, нервову систему; 

2) вмістом біологічно активних, у тому числі незамінних 

речовин; 

3) вмістом вітамінів, пектину, клітковини, мінеральних 

компонентів, деяких амінокислот тощо, які підвищують захистні 

властивості організму; 

4) зовнішнім виглядом, смаком, запахом, консистенцією, 

ступінем свіжості; 
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5) відсутністю шкідливих речовин. 

88. Лікувально-профілактична цінність характеризується: 

1) вмістом вітамінів, пектину, клітковини, мінеральних 

компонентів, деяких амінокислот тощо, які підвищують захистні 

властивості організму; 

2) вмістом біологічно активних, у тому числі незамінних 

речовин; 

3) наявністю органічних кислот, глікозидів, цукрів, які 

впливають на орган смаку, нервову систему; 

4) зовнішнім виглядом, смаком, запахом, консистенцією, 

ступінем свіжості; 

5) відсутністю шкідливих речовин. 

89. Органолептична цінність характеризується: 

1) зовнішнім виглядом, смаком, запахом, консистенцією, 

ступінем свіжості; 

2) вмістом біологічно активних, у тому числі незамінних 

речовин; 

3) наявністю органічних кислот, глікозидів, цукрів, які 

впливають на орган смаку, нервову систему; 

4) вмістом вітамінів, пектину, клітковини, мінеральних 

компонентів, деяких амінокислот тощо, які підвищують захистні 

властивості організму; 

5) відсутністю шкідливих речовин. 

90. Безпека продуктів характеризується: 

1) відсутністю шкідливих речовин; 

2) вмістом біологічно активних, у тому числі незамінних 

речовин; 

3) наявністю органічних кислот, глікозидів, цукрів, які 

впливають на орган смаку, нервову систему; 

4) вмістом вітамінів, пектину, клітковини, мінеральних 

компонентів, деяких амінокислот тощо, які підвищують захистні 

властивості організму; 

5) зовнішнім виглядом, смаком, запахом, консистенцією, 

ступінем свіжості. 

91. До плодово-ягідних та овочевих соків не відносяться: 

1) фруктові сиропи; 

2) концентровані соки; 
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3) екстракти; 

4) соковмістні фруктові та овочеві напої (нектари); 

5) натуральні соки. 

92. Соки, отримані видаленням шляхом фізичної дії частки 

води, яка міститься в них, з метою збільшення концентрації 

сухої частки: 

1) концентровані соки; 

2) екстракти; 

3) соковмістні фруктові та овочеві напої (нектари); 

4) натуральні соки; 

5) фруктові сиропи. 

93. Різновид згущених соків, який відрізняється тим,що їх 

отримують випарюванням в вакуум-апаратах: 

1) екстракти; 

2) концентровані соки; 

3) соковмістні фруктові та овочеві напої (нектари); 

4) натуральні соки; 

5) фруктові сиропи. 

94. Напої, консервовані фізичними або хімічними методами, 

отримані змішуванням фруктового соку, пюреподібної 

їстівної частини та води: 

1) соковмістні фруктові та овочеві напої (нектари); 

2) екстракти; 

3) концентровані соки; 

4) натуральні соки; 

5) фруктові сиропи. 

95. У насіннях какао міститься найбільше: 

1) жирів; 

2) вуглеводів; 

3) білків; 

4) вітамінів; 

5) кислот. 

96. Багатокомпонентна збалансована система, яка має 

високі харчові, імунологічні та бактерицидні властивості: 

1) молоко; 

2) злаки; 

3) овочі та фрукти; 
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4) мінерали; 

5) жири. 

97. Складні органічні сполуки, які містять в собі різні 

амінокислоти: 

1) білки молока; 

2) альбумін; 

3) казеїн; 

4) глобулін; 

5) молочний жир. 

98. Речовина, присутня в молоці у вигляді альфа 

лактоальбуміну: 

1) альбумін; 

2) білки молока; 

3) казеїн; 

4) глобулін; 

5) молочний жир. 

99. Речовина, присутня у вигляді кальцієво-фосфатного 

комплексу і є сумішшю кількох фракцій: 

1) казеїн; 

2) білки молока; 

3) альбумін; 

4) глобулін; 

5) молочний жир. 

100.  Складний ефір гліцерину та різних жирних кислот: 

1) молочний жир; 

2) білки молока; 

3) альбумін; 

4) казеїн; 

5) глобулін. 

101.  Речовина, що присутня в молоці і складається з 

глюкози і галактози: 

1) лактоза; 

2) білки молока; 

3) альбумін; 

4) декстроза; 

5) молочний жир. 
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102. Речовини білкового походження, що прискорюють 

процес обміну речовин: 

1) ферменти; 

2) білки молока; 

3) альбуміни; 

4) глобуліни; 

5) молочний жир. 

103.  Фермент, що розщеплює жир до гліцерину і жирних 

кислот: 

1) ліпаза; 

2) каталаза; 

3) рудуктаза; 

4) пероксидаза; 

5) гормони. 

104.  Фермент, що прискорює окисні процеси: 

1) пероксидаза; 

2) ліпаза; 

3) каталаза; 

4) рудуктаза; 

5) гормони. 

105.  Біологічно активні речовини, що виділяються 

залозами внутрішньої секреції: 

1) гормони; 

2) ліпаза; 

3) каталаза; 

4) рудуктаза; 

5) пероксидаза. 

106. Вкажіть які кислоти переважно входять до складу 

тваринних жирів: 

1) олеїнова; 

2) лінолева; 

3) мурашина; 

4) пальмитінова; 

5) оцтова. 

107. Вкажіть формулу олеїнової кислоти: 

1) С17Н35СООН;                 

2) С17Н33СООН;     
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3) С17Н29СООН;      

4) С15Н31СООН; 

5) С17Н31СООН.   

108. Яка назва відповідає карбоновій кислоті С17Н5СООН:      

1) лінолева; 

2) олеїнова; 

3) пальмитінова; 

4) мурашина; 

5) стеаринова? 

109. Вкажіть оптимальну добову дозу білка для дорослої 

людини: 

1) 10-20 г; 

2) 50-70 г;     

3) 20-30 г;    

4) 40-50 г; 

5) 70-90 г. 

110. Вкажіть кінцеві продукти білкового розкладу у 

процесі життєдіяльності організму: 

1) вода;    

2) всі відповіді вірні;        

3) амоніак; 

4) вуглекислий газ; 

5) сечовина. 

  

РІВЕНЬ 2 

 
1. До основних фізико-хімічних показників безалкогольних 

напоїв належать: 

1) вміст двоокису вуглецю; 

2) вміст етилового спирту; 

3) вміст жирів; 

4) рН; 

5) наявність вітамінів. 

2. Харчова цінність молока підвищується завдяки 

зв’язкам білкових молекул з: 

1) вуглеводами; 

2) жирами; 
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3) вітаміни групи РР; 

4) вітамінами групи В; 

5) мінеральними речовинами. 

3. Пастеризоване молоко виробляють наступного 

асортименту: 

1) незібране, нормалізоване і відновлене; 

2) пряжене, білкове; 

3) рослинне, вітамінізоване; 

4) зневоднене; 

5) підвищеного значення рН. 

4. За способом виробництва сир поділяють на: 

1) кислотно-сичужний; 

2) кислотний; 

3) виварений; 

4) зціжений; 

5) ферментований. 

5. М‘ясо і м’ясні продукти містять у складі: 

1) білки; 

2) жири; 

3) лактозу; 

4) сахарозу; 

5) цукри. 

6. Біологічна цінність ліпідів м’яса пов’язана з тим, що 

в них містяться жирні кислоти, такі як: 

1) фосфатна; 

2) лінолева; 

3) ліноленова; 

4) аскорбінова; 

5) бензойна. 

7. За вмістом білків м'ясо риб поділяють на такі групи: 

1) білкові; 

2) високобілкові; 

3) комплексобілкові; 

4) середньосолені; 

5) солені. 
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8. У рослинних продуктах велика частка харчових 

речовин втрачається при: 

1) смаженні; 

2) варінні; 

3) нарізанні; 

4) замороженні; 

5) запіканні. 

9. За вмістом жиру риби поділяють на: 

1) середньожирні; 

2) жирні; 

3) маложирні; 

4) дієтичні; 

5) ультражирні. 

10. Вкажіть основні компоненти коров’ячого молока: 

1) казеїн; 

2) лактоза; 

3) желатин; 

4) глюкоген; 

5) крохмаль. 

11. Фізичні зміни їжі полягають у: 

1) перемішуванні; 

2) вітамінізації; 

3) транспортуванні; 

4) перетравлення; 

5) розчиненні. 

12. Функції шлунку: 

1) секреторна; 

2) моторна; 

3) рефлекторна; 

4) мембранна; 

5) окислювальна. 

13. Регуляція шлункової секреції поділяється на такі 

фази: 

1) шлункова; 

2) однорефлекторна; 

3) ниркова; 

4) умовнорефлекторна; 
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5) кишкова. 

14. До складу підшлункового і кишкового соків входять 

такі ферменти: 

1) термостатичні; 

2) протеолітичні; 

3) амілолітичні; 

4) мезолітичні; 

5) фазолітичні. 

15. Розрізняють наступні види травлення: 

1) порожнинне; 

2) мембранне; 

3) трансформальне; 

4) термостатичне; 

5) оболонкове. 

16. Метаболічні шляхи поділяються на: 

1) анаболічні; 

2) кетоболічні; 

3) трансофрмальні; 

4) термостатичні; 

5) амфіболічні. 

17. До ендергонічних реакцій і процесів належать: 

1) реакції синтезу; 

2) реакції відновлення; 

3) реакції поглинання; 

4) немає вірних відповідей; 

5) реакції обміну. 

18. Реакції внутрішньоклітинного метаболізму 

включають у себе такі біохімічні перетворення: 

1) біосинтез білків, нуклеїнових кислот тощо; 

2) реакції обміну речовин; 

3) немає вірних відповідей; 

4) біотранспортування молекул; 

5) реакції використання енергії. 

19. За якими компонентами формують хімічний склад 

харчового продукту: 

1) продовольча сировина; 

2) харчові добавки; 
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3) мінеральні добавки; 

4) гармональні добавки; 

5) вітамінні добавки. 

20. В аспекті біохімії харчування виділяють такі класи: 

1) макронутрієнти; 

2) агронутрієнти; 

3) мікронутрієнти; 

4) біонутрієнти; 

5) нехарчові речовини. 

21. Виходячи із формули збалансованого харчування 

повноцінний раціон повинен складатися з наступних класів 

харчових речовин: 

1) джерел енергії (білків, жирів, вуглеводів); 

2) замінних жирних кислот; 

3) гармональних речовин; 

4) вуглеводів; 

5) вітамінів, неорганічних елементів, незамінних жирних 

кислот. 

22. Основу раціонального харчування складають 

принципи: 

1) баланс енергії; 

2) органоліптичні показники їжі; 

3) баланс вуглеводів; 

4) смакові властивості; 

5) режим харчування. 

23. За енергетик.ною цінністю (калорійністю) харчові 

продукти поділяються на такі групи: 

1) високо енергетичні; 

2) трансенергетичні; 

3) мікоенергетичні; 

4) ультраенергетичні; 

5) особливо високоенергетичні. 

24. Білки, що поступають з їжею, виконують такі 

функції: 

1) використовуються в якості будівельних блоків організму; 

2) постачальник мікроелементів; 

3) постачальник вітамінів; 
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4) насичення; 

5) амінокислоти служать попередниками гормонів та інших 

біомолекул. 

25. Транс-ізомери жирних кислот відрізняються від 

інших жирних кислот: 

1) положенням подвійних зв’язків; 

2) геометричною будовою; 

3) пластичністю поліненасичених жирних кислот; 

4) біологічною цінністю; 

5) фізіологічною активністю. 

26. До складу харчової жирової основи входять: 

1) китовий саломас; 

2) кокосова олія; 

3) гормони; 

4) рапсова олія; 

5) мінеральні речовини. 

27. Для підвищення біологічної цінності маргарин 

збагачують: 

1) вітамінами А,Е та іншими; 

2) молочними білками; 

3) винною кислотою; 

4) цитратною кислотою; 

5) молочною кислотою. 

28. Стеариди утворюються за допомогою: 

1) холестерину; 

2) жирних кислот; 

3) білків; 

4) вуглеводів; 

5) ферментів. 

29. Триацилгліцериди утворюються з: 

1) складних ефірів; 

2) високомолекулярних жирних кислот; 

3) гліцерину; 

4) холестерину; 

5) емульгаторів. 

30. Жири складаються із:  

1) етанолу; 
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2) гліцерину; 

3) токоферолу; 

4) жирних кислот; 

5) фенолу. 

31. Якість і чистоту жирів визначають такі фізичні 

константи: 

1) густина; 

2) температура плавлення і застигання; 

3) рН; 

4) Еh; 

5) омилення. 

32. Якість і чистоту жирів визначають такі хімічні 

константи: 

1) рН; 

2) омилення; 

3) температура плавлення; 

4) густина; 

5) температура застигання? 

33. Сферами використання ортофосфатної кислоти є:  

1) в якості інгібітора в органічному синтезі; 

2) в харчовій промисловості; 

3) в виробництві азбесту; 

4) виробництво міндобрив; 

5) для виготовлення лазерів. 

34. Утворення речовин, які надають харчовим 

продуктам темного забарвлення, пов’язане з перебігом 

таких реакцій: 

1) карамелізація; 

2) пептизація; 

3) флокуляція; 

4) коагуляція; 

5) меланоутворення. 

35. Вкажіть вірне ствердження щодо напоїв: 

1) здатні втамовувати спрагу; 

2) надають специфічні фармологічні дії; 

3) забезпечують організм гормонами; 

4) мають сильне окисне середовище; 
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5) мають відновне середовище. 

36. Вкажіть які напої відносяться до алкогольних: 

1) горілка; 

2) пиво; 

3) кефір; 

4) фанта; 

5) кока-кола. 

37. Вкажіть енергетичну цінність пива: 

1) мінімум 600 кДж; 

2) мінімум 1470 кДж; 

3) максимум 3000 кДж; 

4) мінімум 500 кДж; 

5) максимум 1890 кДж. 

38. Вкажіть показники, що відносяться до 

органолептичної цінності: 

1) зовіняшній викляд; 

2) запах; 

3) консистенція; 

4) присмак; 

5) колір. 

39. Вкажіть показники, що відносяться до лікувально-

профілактичної цінності: 

1) вміст вуглеводів; 

2) вміст вітамінів; 

3) вміст деяких амінокислот; 

4) вміст металів; 

5) вміст жиру. 

40. Вкажіть  показники, що відносяться до безпеки 

харчових продуктів: 

1) вміст важких металів; 

2) вміст клітковина; 

3) вміст мінеральних речовин; 

4) вміст пектину; 

5) вміст радіонуклидів. 

41.      Вкажіть показники щодо біологічної цінності 

напоїв: 

1) вміст білків; 
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2) вміст вуглеводів; 

3) вміст жирів; 

4) вміст водорозчинних вітамінів; 

5) вміст мікроелементів. 

42. Вкажіть вірне ствердження щодо чайного таніну: 

1) визначає біологічну цінність; 

2) визначає орнаголіптичні показнки; 

3) визначає токсичність; 

4) визначає лікувально-профілактичну цінність; 

5) визначає фізіологічну дію. 

43. Вкажіть скільки відсотків білкових речовин в 

чайний листах: 

1) 30; 

2) 25; 

3) 42; 

4) 52; 

5) 32. 

44. Які властивості чаю характеризуються вмістом 

складної суміші летких речовин: 

1) смак; 

2) аромат; 

3) біологічна цінність; 

4) енергетична цінність; 

5) лікувально-профілактична цінність? 

45. Які розчини з перелічених можуть мати рН > 7: 

1) пиво; 

2) розчин соди; 

3) морквяний сік; 

4) розчин кухонної солі; 

5) молоко? 

46. Які речовини впливають на молочний жир: 

1) фруктові соки; 

2) фермент ліпази; 

3) мед; 

4) вода; 

5) розчини кислот та лугів? 
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47. Які з наведених нижче рівнянь  належать до окисно-

відновних: 

1) Cu + O2 = CuO; 

2) Na2O + H2O = 2NaOH; 

3) NaOH + HCl = NaCl + H2O; 

4) KCl + AgNO3= KNO3+ AgCl; 

5) 2SO2 + O2 = 2SO3?  

48. У розчині натрій гідроксиду: 

1) фенолфталеїн стає малиновим; 

2) лакмус червоніє; 

3) метилоранж червоніє; 

4) фенолфталеїн безбарвний; 

5) метилоранж стає жовтим. 

49. Вказати лужно-земельні метали (хімічні аналоги): 

1) Ca; 

2) Na; 

3) Ba; 

4) Cu; 

5) Li. 

50. Які із взятих попарно речовин будуть взаємодіяти 

між собою: 

1) Zn + MgSO4; 

2) Ag + HCl; 

3) Cu + HBr; 

4) Fe + Cu(NO3)2; 

5) Mg + Cu(NO3)2? 

 

РІВЕНЬ 3 

 
1. Визначити рН розчину в 500 мл якого розчинено 2 г 

NaOH: 

1) 4; 

2) 3; 

3) 2; 

4) 6; 

5) 7. 
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2. Визначити рОН розчину в 500 мл якого розчинено 2 г 

NaOH: 

1) 10; 

2) 14; 

3) 7; 

4) 1; 

5) 6. 

3. Розрахувати rH2 (окисно-відновний показник) 

фруктового соку (морквяний) за умовами, що рН = 6,7,        

Еh = +100 мВ: 

1) 3,5 В; 

2) 4,5 В; 

3) 6,5 В; 

4) 5,5 В; 

5) 7 В. 

4. Яку масу соди гідроксиду треба взяти, щоб 

приготувати 400 г розчину з масовою часткою лугу 5,6%: 

1) 11,2 г; 

2) 22,4 г; 

3) 18,4 г; 

4) 44,8 г; 

5) 4,48 г? 

5.  Розрахувати rH2 (окисно-відновний показник) 

мінеральної води «Поляна квасова» за умовами, що рН = 6,4, 

Еh = +130 мВ: 

1) 4,5 В; 

2) 3,5 В; 

3) 2,5 В; 

4) 1,5 В; 

5) 0,5 В. 

6.  Розрахувати масу сичужного ферменту для 

сквашування 1 тони молока: 

1) 25 г; 

2) 25 мл; 

3) 0,25 кг; 

4) 0,025 мг; 

5) 0,015 г. 
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7.  Визначити розчин, рН якого дорівнює 3: 

1) 0,001M NaOH; 

2) 0,001M HCl; 

3) 0,3M HCl; 

4) 0,3M NaOH; 

5) 3М HCl. 

8.  Вкажіть максимальну масу хлориду кальцію для 

сквашування 1 тони молока у виробництві бринзи: 

1) 200 г; 

2) 400 г; 

3) 400 мг; 

4) 200 мг; 

5) 20 г. 

9. Вкажіть мінімальну масу хлориду кальцію для 

сквашування 1 тони молока у виробництві бринзи: 

1) 20 мг; 

2) 200 мг; 

3) 200 г; 

4) 100 мг; 

5) 100 г. 

10. Розрахувати  рН очищеної води за умовами             

[H+] = 1 . 10-7 моль/л: 

1) 6; 

2) 4; 

3) 7; 

4) 5; 

5) 3. 

11. Розрахувати кількість жиру в 200 г олії: 

1) 199,8 г; 

2) 199, 8 мг; 

3) 19,98 г; 

4) 19,98 мг; 

5) 189,8 г. 

12. Розрахувати масу фруктози у 1 кг сиропу (звичайний 

ГФС): 

1) 120 г; 

2) 420 г; 
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3) 320 г; 

4) 120 мг; 

5) 20 г. 

13. Розрахувати масу фруктози у 1 кг сиропу (збагачений 

ГФС): 

1) 600 г; 

2) 60 г; 

3) 600 мг; 

4) 60 мг; 

5) 16 г. 

14. Розрахувати максимальну масу сорбіту, що 

виробляється в кристалічному стані за умовами, що річне 

виробництво цукрових спиртів складає 1 тис.т: 

1) 0,4 тис.т; 

2) 0,2 тис.т; 

3) 0,1 тис.т; 

4) 0,3 тис.т; 

5) 0,5 тис.т. 

15.  Розрахувати максимальну масу сорбіту, що 

виробляється в рідкому стані за умовами, що річне 

виробництво цукрових спиртів складає 1 тис.т: 

1) 0,43 тис.т; 

2) 0,63 тис.т; 

3) 0,33 тис.т; 

4) 0,23 тис.т; 

5) 0,13 тис.т. 

16.  Розрахувати максимальний вміст жиру в 1 кг халви: 

1) 10 г; 

2) 200 г; 

3) 300 г; 

4) 100 г; 

5) 400 г. 

17. Розрахувати максимальний вміст повноцінних білків 

в 1 кг м’язової тканини (тваринне м’ясо): 

1) 200 мг; 

2) 100 мл; 

3) 200 г; 
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4) 100 г; 

5) 20 мл. 

18. Розрахувати максимальну масу кісткової тканини 

птиці за умовами, що загальна маса дорівнює 2 кг: 

1) 320 мг; 

2) 320 г; 

3) 420 г; 

4) 120 г; 

5) 120 мг. 

19. Розрахувати вміст жиру в 1 кг м’яса кролів: 

1) 1 г; 

2) 13 г; 

3) 2 г; 

4) 60 г; 

5) 7 г. 

20.  Розрахувати масу вуглеводів в 1 кг сухарів: 

1) 500 г; 

2) 140 г; 

3) 100 г; 

4) 70 г; 

5) 700 г 
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