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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 1 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Режими та вікові особливості харчування дітей. 

1.2. Фактори формування асортименту продуктів дієтичного призначення.  

2. Практична частина. 

2.1. Маса тіла дитини при народженні 3 700 г. Розрахуйте двома способами добову потребу 

у  об’ємі молочних сумішей при штучному вигодовуванні дитини. 

 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 2 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Законодавчо-нормативні документи, що регулюють обіг та гігієнічні вимоги до продуктів 

дієтичного харчування в Україні. 

1.2. Класифікація продуктів дитячого харчування. 

2. Практична частина. 

2.1. У хлопчика грудного віку, що перебуває на вигодовуванні сумішшю „Nan” , після 

частого ентероколіту діагностовано набута лактозна недостатність. Дайте рекомендації по 

вигодовуванню дитини. 
 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 3 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Асортимент ПДХ на молочній основі. 

1.2. Відмінні технологічні операції, що застосовуються при виробництві продуктів дієтичного 

харчування.  

2. Практична частина. 

2.1. Продавець з відділу продажу молочних сумішей рекомендує їх покупцю, пропонує 

безкоштовні зразки, підкреслює переваги кожної молочної суміші: ця – більш солодка, ця – більш 

легко розводиться у воді, показує зручну мірну ложку. Як ви вчините в даній ситуації? 

  

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 4 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Асортимент ПДХ на молочній основі. 

1.2. Загальна технологія виробництва продуктів для дієтичного харчування.  

2. Практична частина. 
2.1. Дитині 2,5 місяці. Маса тіла в даний час – 3800г при народженні – 2900г, в 1 місяць – 3500г. 

Дитину годують 4-5 раз на день; іноді 1 раз на ніч. Дитина багато плаче, заспокоюється, коли дають соску. 

З 2-х місяців отримує сік з пляшечки, кашу. Дайте рекомендації  по вигодовуванню дитини. 

 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 5 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Загальна технологія виробництва продуктів для дієтичного харчування.  

1.2. Дефекти ПДХ на м'ясній, м'ясо-рослинній та рибній  основі. 

2. Практична частина. 

2.1. Дайте загальні рекомендації по харчуванню дитини 7 річного віку для усунення 

функціонального закрепу, який розвинувся внаслідок тривалого ліжкового режиму. 

 
 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 6 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Законодавчо-нормативні документи, що регулюють обіг та гігієнічні вимоги до продуктів 

дієтичного харчування в Україні. 

1.2. Дефекти ПДХ на зерновій основі.   

2. Практична частина. 

2.1. Дитина у віці 2 місяці має масу тіла 4400 г. Розрахуйте добову та разову потребу у їжі 

за калорійним методом. 

 

 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 7 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 

1. Теоретична частина. 

1.1. Класифікація продуктів дитячого харчування на молочній основі. 

1.2. Збагачувачі та добавки, що використовуються при виробництві продуктів дієтичного 

харчування. 

2. Практична частина. 

2.1. Дитина 5 місячного віку знаходиться на грудному вигодовуванні. Отримує соки. 

Відхилень у розвитку немає. Для „збагачення” раціону мати ввела кефір. Дайте рекомендації по 

вигодовуванню дитини. 
Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище) 

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 8 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Дефекти продуктів дитячого харчування на зерновій основі.   

1.2. Ознаки класифікації продуктів дієтичного призначення. 

2. Практична частина. 
2.1. Підрахувати енергетичну цінність, кількість білків, жирів, вуглеводів, мінеральних солей, їх 

співвідношення в лікувальному раціоні.  При яких захворюваннях та для якого лікувально-дієтичного столу можна 

рекомендувати даний раціон. Дати гігієнічну оцінку. Перелік продуктів, що входять в добовий  раціон: молоко - 600 

мл: несолоний хліб - 200 г; яблуко печене - 100 г; яйце варене - 1 шт. (80-90 г),   картопля - 200 г,  вершкове масло - 10 

г, м”ясо (відварне) яловичина П кат. -100 г, фруктовий сік  (виноградний) - 100 мл. 

    

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 

року № 152-Н «Про запровадження форм документів з підготовки 
кадрів у вищих навчальних закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 9 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Законодавчо-нормативні документи, що регулюють обіг та гігієнічні вимоги до продуктів 

дієтичного харчування в Україні. 

1.2. Класифікація продуктів дитячого харчування. 

2. Практична частина. 

2.1.  При проходженні періодичного медичного огляду робітниками лабораторії гаммадефектоскопії 

при заводі в деяких з них виявлені функціональні порушення: головний біль, запаморочення, порушення 

сну. При дослідженні крові виявлена помірна лейкопенія і тромбоцитопенія. Який вид лікувально-

профілактичного харчування має бути передбачений для робітників потрібної категорії? Чим зумовлена 

захисна дія цього раціону? Чи потрібна додаткова вітамінізація цього раціону ? 

 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 10 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Ознаки класифікації продуктів дієтичного призначення. 

1.2. Класифікація продуктів дитячого харчування. 

2. Практична частина. 

2.1. Зробіть висновок про якість консервів «Какао зі згущеним молоком та цукром», якщо 

встановлено, що вони мають виражений смак і аромат какао з молоком і цукром, без сторонніх 

присмаків та запахів; консистенцію - неоднорідну, рідку; вміст вологи - 28%. Спрогнозуйте 

можливість використання в дитячому харчуванні. 
 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 11 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Особливості складання раціону дитячого харчування. 

1.2. Особливості використання різних видів продуктів дієтичного харчування. 

2. Практична частина. 

 2.1. Зробіть висновок про якість консервів «Какао зі згущеним молоком та цукром», якщо 

встановлено, що вони мають виражений смак і аромат какао з молоком і цукром, без сторонніх присмаків 

та запахів; консистенцію - неоднорідну, рідку; вміст вологи - 28%. Спрогнозуйте можливість використання 

в дієтичному харчуванні. 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 12 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Ознаки класифікації продуктів дієтичного призначення. 

1.2. Пакування, маркування та зберігання продуктів дитячого харчування на молочній основі. 

2. Практична частина. 

2.1. При прийманні молочної суміші для дитячого харчування було встановлено, що вони 

мають присмак перепастеризації, окислення, рихлу структуру; масова частка вологи - 4,1%.  

Визначте відповідність стандарту. Спрогнозуйте можливість зберігання та використання. 

 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 13 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Пакування, маркування, зберігання продуктів спеціального дієтичного призначення. 

1.2. Пакування, маркування та зберігання продуктів дитячого харчування на молочній основі. 

2. Практична частина. 

2.1. При визначенні якості сухого молока було виявлено, що воно має присмак 

перепастеризованого молока, частинки з коричневим відтінком, слабкий кормовий присмак. 

Визначте товарний сорт продукту. Визначте можливість використання в дитячому харчуванні. 
    

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 14 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Режими та вікові особливості харчування дітей. 

1.2. Фактори формування асортименту продуктів дієтичного призначення.  

2. Практична частина. 

2.1. Визначте якість яблучного соку, який має природний смак і аромат, притаманний колір, 

вміст сухих речовин - 11%, кислотність - 1,1%, рН - 4,3. Спрогнозуйте можливість використання 

яблучного соку. Обґрунтуйте товарний сорт соку. Вкажіть можливі дефекти соків. 
 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 

file:///D:/Мои%20%20документы%20Д/2012%20год/Наказ%20№%2099-Н%20Про%20впровадження%20нових%20форм%20документив%20МОН%2025.06.2012/f378878n130.xls


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 15 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Режими та вікові особливості харчування дітей. 

1.2. Характеристика основних дієт. 

2. Практична частина. 

2.1. При прийманні персикового соку з м’якоттю було встановлено, що він має однорідну 

консистенцію, незначне розшарування, добре виражений смак і запах, оранжевий колір, вміст 

сухих речовин - 15%, кислотність - 0,6%. Спрогнозуйте можливість зберігання. Які дефекти 

можуть виникати при зберіганні? 
 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 16 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Класифікація і асортимент продуктів спеціального дієтичного призначення рослинного та 

тваринного походження.   

1.2. Класифікація продуктів дитячого харчування на зерновій основі.   

2. Практична частина. 

2.1. Визначте товарний сорт кухонної солі, якщо вона має чисто солоний смак, білий колір, 

вміст хлористого натрію - 99,7%, вміст вологи - 0,1%. Спрогнозуйте можливість зберігання солі. 

Вкажіть для яких режимів (дієт) можна використовувати цю сіль. 
 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 17 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Дефекти продуктів дитячого харчування на плодо-овочевій основі. 

1.2.Загальна технологія виробництва продуктів для дієтичного харчування.  

2. Практична частина. 

2.1. Визначте товарний сорт крупи рис шліфований за показниками якості: вологість - 15%, 

вміст доброякісного ядра - 99,8%, вміст домішок - 0,4%, пожовклих ядер - 1%.Визначте значення 

даної крупи при дієтичному та дитячому харчуванні. 

 
 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 18 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Фактори формування якості продуктів дитячого харчування на м'ясній, м'ясо-рослинній та 

рибній  основі. 

1.2. Характеристика основних продуктів, що використовуються при дієтичному харчуванні. 

2. Практична частина. 

2.1. Визначте родину риб, яка має п’ять рядів кісткових утворень, хрящекістковий скелет, 

біле м’ясо чудового смаку. Вкажіть можливість використання в дієтичному харчуванні. Вкажіть 

термін зберігання залежно від обробки. 
 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 19 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Ринок продуктів дитячого харчування в Україні. 

1.2. Фактори формування асортименту продуктів дієтичного призначення.  

2. Практична частина. 

2.1. Визначте товарний сорт крупи гречаної за показниками якості: вологість - 15%, вміст 

доброякісного ядра - 99,8%, вміст домішок - 0,4%, пожовклих ядер - 1%. Визначте значення даної 

крупи при дієтичному та дитячому харчуванні. 
 

 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 20 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Харчова цінність та споживні властивості продуктів дієтичного харчування. 

1.2. Особливості складання раціону дитячого харчування. 

2. Практична частина. 

2.1. Підрахувати енергетичну цінність, кількість білків, жирів, вуглеводів, мінеральних солей, їх 

співвідношення в лікувальному раціоні.  При яких захворюваннях та для якого лікувально-дієтичного столу можна 

рекомендувати даний раціон. Дати гігієнічну оцінку. Перелік продуктів, що входять в добовий  раціон: молоко - 600 

мл: несолоний хліб - 200 г; яблуко печене - 100 г; яйце варене - 1 шт. (80-90 г),   картопля - 200 г,  вершкове масло - 10 

г, м”ясо (відварне) яловичина П кат. -100 г, фруктовий сік  (виноградний) - 100 мл. 

 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 21 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Характеристика основних продуктів, що використовуються при дієтичному харчуванні. 

1.2. Характеристика сировини, що використовується при виробництві продуктів дитячого 

харчування  на зерновій основі. 

2. Практична частина. 

2.1. Маса тіла дитини при народженні 3 700 г. Розрахуйте двома способами добову потребу 

у  об’ємі молочних сумішей при штучному вигодовуванні дитини. 
 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 22 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Норми харчування дітей.  

1.2. Ознаки класифікації продуктів дієтичного призначення. 

. 2. Практична частина. 

2.1. Визначте товарний сорт кухонної солі, якщо вона має чисто солоний смак, білий колір, 

вміст хлористого натрію - 99,7%, вміст вологи - 0,1%. Спрогнозуйте можливість зберігання солі. 

Вкажіть для яких режимів (дієт) можна використовувати цю сіль. 
 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 23 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Особливості маркування продуктів дієтичного призначення. 

1.2. Особливості складання раціону дитячого харчування. 

2. Практична частина. 

2.1. У дівчинки грудного віку, що перебуває на вигодовуванні сумішшю „Детолакт” , після 

частого ентероколіту діагностовано набута лактозна недостатність. Дайте рекомендації по 

вигодовуванню дитини. 

 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 24 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина. 

1.1. Класифікація і асортимент продуктів спеціального дієтичного призначення рослинного та 

тваринного походження.   

1.2. Класифікація продуктів дитячого харчування на зерновій основі.   

2. Практична частина. 

2.1. Маса тіла дитини при народженні 3 700 г. Розрахуйте двома способами добову потребу у  

об’ємі молочних сумішей при штучному вигодовуванні дитини. 
 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» від 8 

липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм 

документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах» 

Форма № П-4.06 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра товарознавства продовольчих товарів 

Напрям підготовки (спеціальність) 6.051401 «Біотехнологія» 

Комплексна контрольна робота 25 

з навчальної дисципліни «Товарознавство продуктів дитячого та дієтичного харчування» 
1. Теоретична частина.  

1.3. Дефекти продуктів дитячого харчування на плодо-овочевій основі. 

1.4. Загальна технологія виробництва продуктів для дієтичного харчування.  

2. Практична частина. 

2.1. Підрахувати енергетичну цінність, харчову та біологічну цінність.  При яких захворюваннях та 

для якої дієти можна рекомендувати. Перелік продуктів, що входять в добовий  раціон: молоко - 600 мл: 

несолоний хліб - 200 г; яблуко печене - 100 г; яйце варене - 1 шт. (80-90 г),   картопля - 200 г,  вершкове 

масло - 10 г, м”ясо (відварне) яловичина -100 г, фруктовий сік - 100 мл. 

 

Завідувач кафедри            _____________      Г.О.Бірта 

                    (підпис)                  (ініціали, прізвище)  

Провідний викладач          ______________      О.О. Горячова 

                     (підпис)                 (ініціали, прізвище) 
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