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Завдання складається з теоретичного питання та творчого наукового 

завдання. Максимальна кількість балів за виконане завдання – 100. 

1. ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 

Оберіть харчовий продукт із запропонованого переліку. Охарактеризуйте 

сировину та технологію виробництва обраного харчового продукту. 

Перелік харчових продуктів:  

1. Житнє борошно.  

2. Хліб бездріжджовий.  

3. Крупа рисова. 

4. Палички кукурудзяні неглазуровані.  

5. Молоко питне.  

6. Майонез.  

7. Олія соняшникова.  

8. Грудинка копчена.  

9. Рулет курячий.  

10. Оселедець пряного посолу.  

 

КРИТЕРІЇ  

оцінювання теоретичного питання  

(максимальна кількість балів - 40 балів) 

31–40 балів. У роботі надано характеристику сировини, що 

використовується, а саме: її класифікацію (за сортами, видами, категоріями 

тощо), хімічний склад, морфологічну будову, показники якості. Повністю 

розкрито етапи та стадії технологічного процесу виробництва продукту із 

зазначенням технологічних параметрів (температурних, часових, тиску, 

вологості тощо). Представлено види устаткування, що використовуються для 

виробництва харчового продукту. Допускається наявність незначних 

неточностей, які не зменшують якості наданого матеріалу.  



16–30 балів. Питання викладено в цілому послідовно і логічно, але 

неповно. Є окремі неточності та несуттєві помилки.  

0–15 балів. Питання викладено неповно та непослідовно. Є суттєві 

неточності та грубі помилки. 

 

2. ТВОРЧЕ НАУКОВЕ ЗАВДАННЯ 

Оберіть заклад ресторанного господарства (ресторан, кафе, бар, мітерію, 

таверну, піцерію, кейтерингову компанію, ін.) у Вашій місцевості та виберіть 

одну страву (напій, кондитерський виріб) із його меню. Охарактеризуйте 

сировину та технологію виготовлення обраної страви (напою, кондитерського 

виробу). 

Автор може запропонувати свій власний кулінарний виріб та 

охарактеризувати його.  

 

КРИТЕРІЇ 

щцінювання творчого наукового завдання  

(максимальна кількість балів - 60 балів) 

41–60 балів. Висвітлено результати аналізу меню закладу. Висловлено 

власні думки щодо того, як у меню втілено основну ідею закладу. Надано 

характеристику сировини, що використовується. Повністю розкрито етапи та 

стадії технологічного процесу виробництва страви із зазначенням 

технологічних параметрів (температурних, часових, тиску, вологості тощо). 

16–40 балів. Власні думки викладено в цілому послідовно і логічно, але 

не в повному обсязі надано характеристику сировини, що використовується. 

Повністю розкрито етапи та стадії технологічного процесу виробництва страви 

без зазначення технологічних параметрів. Є окремі неточності та несуттєві 

помилки.  

0–15 балів. Власні думки викладено неповно, характеристика сировини 

поверхова. Опис технологічного процесу виготовлення страви неповний. Є 

суттєві неточності та грубі помилки.  

 



Вимоги до оформлення завдання І туру Олімпіади 

Завдання до І туру олімпіади оформлюють відповідно до таких вимог: 

текст друкують шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль – 

14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 

мм. 

Виконане завдання повинно мати титульну сторінку, на якій зазначається 

прізвище, ім’я та по-батькові автора; найменування закладу освіти (додається). 

Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 15 сторінок. Роботу 

виконують українською мовою 

Творчі завдання надсилаються на електронну адресу Організаційного 

комітету: E-mail: vteikharchovitekhnolohiyi@gmail.com   

Тел. (0432) 55-04-10. 

mailto:vteikharchovitekhnolohiyi@gmail.com


 

Зразок оформлення титульної сторінки  

 

 

 

 

 

Результат виконання завдання 

учасника Всеукраїнської Олімпіади 

Вінницького торговельно-економічного інституту  

Київського національного торговельно-економічного університету 

зі спеціальності 181 «Харчові технології» 

 

 

 

 

 

Виконав: учень 11А класу 

ЗОШ №2 м. Вінниці,  

Сидоренко Ігор Васильович,  

E-mail:………………………..  

конт. телефон……………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Орієнтовний план завдання 

1. Характеристика сировини та технологія виробництва обраного харчового 

продукту.  

2. Аналіз концепції досліджуваного закладу ресторанного господарства, шляхи 

її вдосконалення.  

3. Використані друковані та електронні джерела. 


