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1 КОМПОНОВКА І РОЗДІЛУ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ 

 

Перший розділ пояснювальної записки компонується в такій 

послідовності. 

1.1 Характеристика підприємства (об’єм та характеристика 

продукції, собівартість та ціна її реалізації) 

В підрозділі висвітлюються питання про наявність земельних угідь в 

підприємстві, структуру посівних площ, врожайність різних видів культур, 

що вирощуються, собівартість продукції рослинництва, види продукції, яку 

виробляє підприємство. Приклад виконання підрозділу 1.1  наведено у 

додатку А. 

В підрозділах перед таблицями дається текст про важливість 

інформації виробничої діяльності підприємства. Цифрові дані заносяться в 

таблиці. Після таблиць обов'язково робиться їх аналіз і даються відповідні 

висновки. 

"1.1.1 Структура земельних угідь" 

Таблиця 1.1.1 – Структура земельних угідь станом на 01.01.20__ р. 

Назва угідь 
Площа 

га % 

   
 

"1.1.2 Структура посівних площ" 

Таблиця 1.1.2 – Динаміка структури посівних площ, га. 

Назва культури 
Роки Площа 

на 20__ р. 20__ 20__ 20__ 

     

"1.1.3 Врожайність сільськогосподарських культур" 

Таблиця 1.1.3 – Динаміка врожайності сільськогосподарських культур. 

Назва культури 
Роки, т/га Площа 

на 200__ р. 200__ 200__ 200__ 

     

Якщо тематикою дипломного проєкту є виробництво продукції 

тваринництва, то у підрозділі висвітлюються питання про наявність тварин в 

підприємстві, зокрема на фермах, відділеннях, бригадах і т.д., їх по видах і 

марках, показники використання, валове виробництво продукції 

тваринництва і її реалізацію, структури собівартості. Цифрові дані заносяться 

в таблиці.  
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"1.1.4 Наявність тварин за видами" 

Таблиця 1.1.4 – Загальне поголів'я тварин в підприємстві, голів. 

Вид тварини 
Роки Площа 

на 20__ р. 20__ 20__ 20__ 

     

 

"1.1.5 Валове виробництво продукції тваринництва" 

Таблиця 1.1.5 – Динаміка продуктивності тварин, т/рік. 

Вид тварини 
Роки Площа 

на 20__ р. 20__ 20__ 20__ 

     

 

1.2 Огляд технології виробництва продукції  

У пояснювальній записці треба описувати технологічні процеси 

виробництва продуктів, починаючи з приймання сировини і завершуючи 

зберіганням готової продукції. Описувати технологічні операції потрібно за 

ходом технологічного процесу - чітко, лаконічно. 

Вказують призначення кожної технологічної операції, обґрунтовують 

технологічні параметри, зазначають тривалість процесу та висвітлюють 

біохімічні процеси, на яких ґрунтується виробництво продуктів. 

В основу опису слід брати технологічні інструкції. Завершують опис 

технологічного процесу вимогами нормативної документації на 

органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники. 

Схему технологічного процесу вибирають на основі затверджених 

виробничих інструкцій і досягнень передових підприємств. Проектована 

технологія має забезпечити високу якість продукції. При проектуванні 

перевагу слід надавати безперервній схемі роботи, а не періодичній, бо у 

безперервному циклі підвищується продуктивність в результаті ліквідації 

зупинок апаратів і машин, покращується санітарний стан процесу, 

понижуються втрати, створюються умови для автоматизації процесу. 

Обрана технологічна схема повинна включати обладнання, що дає 

змогу проводити процес в умовах максимальної механізації і автоматизації 

виробництва. 

При складанні схеми і виборі технології продукції необхідно 

передбачати передові, найекономічніші методи її виробництва. 

Не слід використовувати технологічні схеми, що містять трудомістку і 

фізично важку роботу, а також схеми, що потребують наявності значних 
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виробничих площ. Транспорт, що використовується в цеху (насоси, 

транспортери, шнеки, електрокари тощо) має виключати рух сировини, 

напівфабрикатів і готової продукції вручну. Приклад виконання підрозділу 

1.2  наведено у додатку Б. 

 

1.3 Аналіз машин і обладнання лінії виробництва продукції та їх 

стисла характеристика 

В підрозділі висвітлюються питання про наявність в підприємстві 

засобів механізації, кількість їх по видах і марках, показники використання, 

наявність пунктів технічного обслуговування і організацію їх роботи, рівень 

механізації технологічних процесів. Цифрові дані по всіх показниках 

заносяться в таблиці, по яких робиться детальний аналіз що дає можливість 

виявити позитивні і негативні сторони.  

 

Таблиця 1.3.1 – Наявність машин та обладнання на підприємстві. 

Назва машини Марка машини 
Продуктивність 

машини 

Кількість машин, 

шт 

    

 

Приклад виконання підрозділу 1.3  наведено у додатку В. 
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Додаток А 

(довідковий) 

Приклад оформлення  підрозділу 1.1 дипломного проєкту 

 

1.1 Характеристика підприємства (об’єм та характеристика 

продукції, собівартість та ціна її реалізації) 

 

Відкрите акціонерне товариство «Іванівський м'ясопереробний 

комплекс» (ВАТ «ІМК») Мелітопольського району заснований у 1999 році. 

Розташоване господарство на території с. Іванівка. Найближчі населені 

пункти – м. Мелітополь, відстань 50 км, до обласного центру – м. Запоріжжя 

– 210 км. Сполучення з центрами реалізації продукції та базами постачання 

відбувається автомобільними шляхами. 

Підприємство розташоване в степовій зоні України. Ґрунти полів 

різноманітні за своїми ознаками, фізико – хімічними та водно-фізичними 

властивостями. Гумусний горизонт в більшості добре розвинутий, темно-

сірого кольору має пило-грудкувату структуру. Вміст гумусу у верхньому 

горизонті складає приблизно 3,5 %. За реакцією ґрунти підрозділяються на 

чорноземи південні, глинистого механічного складу, а в садах луково 

чорноземні ґрунти. 

Клімат зони степу, на території якої знаходиться господарство помірно-

континентальний. Пануючі вітри зимою – північно-східний, а влітку східний 

і південно-східний. 

Територія землекористування відноситься до третього 

агрокліматичного району, що характеризується як дуже теплий і дуже 

посушливий з недостатніми і нерівномірними опадами, високими літніми і 

низькими зимовими температурами.  

Середня температура самого теплого місяця ( липня ) дорівнює плюс 

24,2 С0

 , самого холодного (січня) мінус 4…6
0
С. Максимальна температура в 

літній період плюс 40
0
 С, мінімальна температура в зимовий мінус 33

0
С. 

Зима нестійка,переважно м'яка, з частими і сильними відлигами. 

 Середньомісячні температури повітря і річний розподіл опадів 

представлені в таблиці 1.1. 

Найбільша кількість опадів приходиться на літні місяці (червень, 

липень). Однак основні запаси продуктивної вологи в ґрунті створюються за 

рахунок осінньо-зимових опадів. Середньорічна кількість опадів складає 350 

– 420 мм. 
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Таблиця 1,1 – Середньомісячні температури повітря 

Місяці 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Серед-

ньорічне 

значення 

Темпера-

тура,
0
С 

-4,6 2,2 8,7 16,5 20,1 23,2 24,2 18,6 10,0 2,4 -2,5 -2,4 9,4 

Опади, 

мм 
22 20 28 36 59 53 25 25 28 25 25 23 368 

 

Для району розташування господарства характерно яскраво виражена 

вітрова діяльність. Переважними є східні і північно-східні вітри. Найчастіше 

сила вітру буває 10…15 метрів у секунду, а нерідко і більше, що значно 

збільшує сухість повітря в літній період, а отже й інтенсивність випару 

вологи. Інтенсивна вітрова ерозія спостерігається, як правило, у березні і 

квітні. У господарстві періодично спостерігаються курні бурі, переважно з 

лютого по травень. 

Господарство поділене на три відділення. Має комплекс по відгодівлі 

свиней, свиноферма маточного поголів’я, комплекс по відгодівлі ВРХ, 

пекарня, цех по переробці м’яса, гараж, автопарк. 

Землі господарства включають рілля, сади, загальна площа 

сільськогосподарських угідь складає 5019 гектара. 

Середньорічна чисельність працюючих на ВАТ «ІМК») - 605 чоловік. 

Основними виробничими підрозділами в господарстві є тваринницькі ферми, 

сад. У цілому усі виробничі підрозділи забезпечені кваліфікованими кадрами. 

Усього у тваринництві працює 180 чоловік. Кількість населення, що 

проживає в районі функціонування підприємства складає 1250 жителів із 

них: 180 працівників ВАТ «ІМК») 630 пенсіонерів, 75 чоловік – соціальна 

сфера, 330 дітей, 35 знаходяться на обліку в районному центрі зайнятості. 

Для переробного підприємства ВАТ «ІМК») основним джерелом 

сировини є власна сировинна база. Переважний розвиток однієї чи декількох 

галузей у виготовленні товарної продукції визначають виробничий напрямок 

сільськогосподарського підприємства. Спеціалізація господарства зерно-

м'ясна з розвитим виробництвом  соняшника. 

Під рослинництво і садівництво в господарстві відведена наступна 

кількість використовуваних земель . Структура земельних угідь, зайнятих під 

вирощування культур, представлені в таблиці 1.2. 
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Таблиця 1.2 – Структура земельних угідь станом на 31.12.2020 р. 

Назва угідь Площа 

га % 

Загальна земельна площа 5351 100 

Усього сільськогосподарських угідь 5019 93,8 

З них ріллі 2600 48 

Сінокоси 1376 25,7 

Багаторічні насадження, пасовища 1375 25,7 

Полезахисні насадження 169 3 

Інші угіддя 163 3 

 

Тваринництву в господарстві приділяється особлива роль у його 

виробничо–господарської діяльності. Передумовою для його розвитку 

служить наявність у господарстві великих площ пасовищ (1375 га), що 

дозволяє заощаджувати засоби на закупівлю кормів і в остаточному підсумку 

позначається на собівартості виробництва продукції тваринництва. У 

господарстві функціонують п'ять ферм: 2 ферми ВРХ і 3 свиноферми. 

Поголів'я худоби на фермах приведено в таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3 – Поголів'я худоби на фермах на кінець 2021 року. 

Найменування Кількість, голів План на 2022 рік 

Ферми ВРХ : 

Корови 550 550 

Нетелі 158 140 

Телиці старше 1,5 роки 296 145 

Телиці от 1 до 1,5 року 367 290 

Молодняк старше 1 року 1013 690 

Молодняк до 1 року 120 185 

Усього ВРХ 2504 2000 

Свиноферми : 

Свиноматки з приплодом 291 200 

Кнури – виробники 26 6 

Поросята до 2 місяців 601 410 

Поросята 2-4 місяця 418 520 

Холості та супоросні 38 49 

Дорощування 1433 910 

Свині на відгодівлі 2016 1405 

Усього свиней : 4823 3500 
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Виходячи з таблиці 1.3 видно, що в господарстві є достатні ресурси в 

галузі тваринництва для розвитку переробної промисловості.  

Спеціалізація господарств досліджуваного регіону визначена в     

таблиці 1.4. 

 

Таблиця  1.4  – Структура грошового прибутку за 2021 р. 

Найменування виробленої  

продукції 
Збір, т. 

С
о

б
ів

ар
ті

ст
ь,

 

 г
р

н
./

т 

Ц
ін

а 
р

еа
л
із

ац
ії

, 

гр
н

./
т 

П
р

и
б

у
то

к
, 

м
л
н

. 
гр

н
. 

З
б

и
то

к
, 
гр

н
. 

Продукція рослинництва: 

Зернові і зернобобові 1289,3 2970 5090 2.733 - 

Соняшник 547,2 9300 19700 5.690 - 

Овочі 7,3 340 30 - 310 

Баштан 32,9 540 3300 0,02 - 

Плоди 21,4 220 260 0,008 - 

Інша продукція рослинництва - 1980 2260 280 - 

Усього: 2089,1 15350 30640 18840 310 

Продукція тваринництва 

ВРХ 240,9 4200 4460 0,06 - 

Свині 39,6 4300 6870 0,1 - 

Усього: 280,5 8500 11963 0,16 - 

Продано на племінні цілі й 

інший продаж: 

     

ВРХ 11,6 9 9 - - 

Свині 3,1 2 2 - - 

Молоко цільне 947,1 269 532 263 - 

Усього - 1483 4047 2595 31 

 

Аналізуючи господарську діяльність ВАТ «ІМК» за 2021 рік можна 

зробити висновки: 

– підприємство має достатні сировинні ресурси для нормального 

функціонування; 

– по продукції тваринництва лише  частково по молоку високі 

показники прибутку. По м'ясній сировині спостерігаються стрибки. Це 

зв'язано з тим, що споживачами сировини в основному є існуючі поблизу 
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переробні підприємства невеликого масштабу. Пропоновані ними ціни для 

закупівлі м'яса невеликі, тому необхідно підвищувати рентабельність 

виробництва ковбасних виробів для створення конкурентноспроможних 

видів готової продукції. 
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Додаток Б 

(довідковий) 

Приклад оформлення  підрозділу 1.2 дипломного проєкту 

 

1.2 Огляд технології виробництва молока питного 

 

Молоко, що надходить на підприємства молочної промисловості 

повинно відповідати вимогам ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране», 

бути цілісним, свіжим, чистим, без сторонніх запахів і присмаків, не 

замороженим, отриманим від здорових корів, щільністю не менше 1027 кг/м3. 

За фізико-хімічними та мікробіологічними показниками молоко поділяють на 

сорти - вищий, перший, другий, несортоване. Вміст токсичних елементів, 

антибіотиків, інгібуючих речовин, радіонуклідів, пестицидів, патогенних 

мікроорганізмів, у тому числі сальмонел і соматичних клітин в молоці 

повинно відповідати діючим санітарним нормам [2]. 

Не підлягає приймання та переробки молоко, отримане в перші і 

останні сім днів лактації, фальсифіковане (підсняте, розбавлене водою, з 

додаванням нейтралізуючих і консервуючих речовин), з запахом хімікатів і 

нафтопродуктів, з прогірклим, затхлим вираженим присмаком і запахом і 

присмаком цибулі, часнику і полину, які містять отрутохімікати, 

антибіотики, кислотністю не вище 22 0Т, зі ступенем чистоти по еталону 

механічної забрудненості нижче II групи. 

Молоко пастеризоване подовженого терміну зберігання виготовляється 

з коров'ячого молока та його складових без, або з використанням добавки на 

основі молочного білку, шляхом нормалізації вихідної сировини а вмістом 

жиру і за густиною, та проведення високотемпературної теплової обробки 

при заданих температурних режимах, охолодження, і призначене для 

безпосереднього застосування в їжу [2], [3]. 

Види молока: 

- молоко пастеризоване 2,5% жиру; 

- молоко пастеризоване 3,2% жиру. 

Технологічний процес здійснюється в звичайних умовах в такій 

послідовності: 

- приймання та підготовка сировини; 

- очищення; 

- охолодження і накопичення сировини; 

- підігрів; 

- гомогенізація; 

- високотемпературна пастеризація; 
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- охолодження; 

- розлив, пакування, маркування. 

Приймання та підготовка сировини 

Молоко приймають за кількістю та якістю. Якість сировини оцінює 

лабораторія підприємства. Молоко приймається не нижче II сорту з 

кислотністю не більше 19°Т і густиною не менше 1,027°А. 

Очищення 

Прийняте молоко очищують на сепараторі молокоочиснику. 

Охолодження 

Очищене молоко охолоджують на пластинчатій охолоджувальній 

установці до температури 4 ± 2°С і направляють на тимчасове зберігання в 

резервуар. 

Нормалізація молока і приготування суміші 

Відібране за якістю молоко нормалізують за вмістом жиру і густиною з 

таким розрахунком, щоб його масова частка у готовому продукті була на 

0,05%о більша, ніж мінімальна масова частка жиру, передбачена ТУ, щоб 

забезпечити виконання умови: «В готовому продукті вміст жиру не менше». 

Молоко за вмістом жиру нормалізують додаванням до незбираного 

молока знежирене, або вершки. 

Сире нормалізоване молоко може зберігатися до пастеризації не більше 

4 годин. 

Підігрів 

Нормалізоване молоко підігрівають на трубчатому пастеризаторі до 

температури гомогенізації – 55…70°С. 

Гомогенізація 

Гомогенізація – процес подрібнення жирових кульок на більш дрібні в 

результаті інтенсивної механічної дії на продукт. Цей процес значно 

уповільнює відстоювання жиру у рідких молочних продуктах, що особливо 

важливо при зберіганні. 

Гомогенізують підігріте до 55…70°С молоко під тиском (12,5 ± 2,5) 

МПа на гомогенізаторі 

Високотемпературна теплова обробка 

Після гомогенізації молоко пастеризують одноразово при температурі в 

межах від 86 до 99°С з витримкою 2-6 хвилин в резервуарі, устаткованому 

між стінною сорочкою, куди подається пар для пастеризації молока, або 

льодяна вода для охолодження молока. 

Охолодження 

Охолоджують молоко до температури в межах 4 ± 2 °С в резервуарі. 

Розлив та пакування 
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Розлив з одночасним пакуванням проводять на розливочно-

пакувальному автоматі у поліетиленові пакети. 

Термін зберігання 

Термін придатності до споживання не більше, ніж 7 (сім) діб з дати 

виготовлення (моменту закінчення технологічного процесу) при температурі 

4 ±2°С. 

Закінченням технологічного процесу - датою виготовлення - 

вважається момент запакування в споживчу тару молока пастеризованого та 

охолодженого до температури зберігання - 4 ±2°С [3]. 
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Додаток В 

(довідковий) 

Приклад оформлення  підрозділу 1.3 дипломного проєкту 

 

1.3 Аналіз машин і обладнання лінії виробництва рослинної олії та 

їх стисла характеристика 

 

Виробництво рослинної олії складається з великої кількості операцій, у 

ході яких використовується наступні машини: 

1. Повітряно-ситові сепаратори типу ЗСМ служать для відокремлення 

домішок від насіння. Домішки відокремлюють за два прийоми: 

- перше очищення проводять перед сушінням при прийманні насіння 

на зберігання; 

- друге очищення (виробниче) проводять безпосередньо перед 

переробкою у виробничому корпусі. 

Основними робочими елементами в цих машинах є ситові рами й 

аспірацій на система. 

2. Метод активного вентилювання насіння є профілактичним засобом 

зберігання насіння. Для тривалого зберігання насіння олійних культур 

застосовують метод теплового сушіння, при якому насіння нагрівається за 

допомогою сушильного агенту (повітря) і видалення вологи. Для даної 

операції застосовують сушарки. Насіння олійних культур можна сушити 

різними способами: 

- у завислому стані (пневматичні сушарки); 

- у киплячому шарі (ротаційні сушарки); 

- при перемішуванні (барабанні сушарки); 

- у безперервному потоці (шахтні сушарки); 

- у рухомому шарі, насипом. 

3. Машини для обрушення олійного насіння призначені для руйнування 

оболонки з метою подальшого її відділення від “ядрового” продукту, так як 

вона містить речовини, перехід яких в олію небажаний. Шрот з лузгою також 

нижче по якості, по місткості протеїну. Ступінь відділення оболонки впливає 

на продуктивність основного Обладнання. Наприклад, при зниженні 

лузжистості ядра з 8 до 3 %  продуктивність пресового і екстракційного 

обладнання зростає десь на 10 %. 

Машини, які застосовуються для обрушення, базуються на декількох 

методах обрушення. Так для насіння соняшника застосовують багатократні і 

однократні удари (бильні та відцентрові рушильні машини), а для насіння 

бавовни – різання та сколювання. 
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Машини для розділення рушанки призначаються для отримання 

самостійних технологічних потоків: лузги, відділення якої як відходу 

виробництва пов’язано з зниженням втрат олії, сорбованого, пористою 

структурою лузги, зниження об’єму перероблюваного матеріалу і тим самим 

навантаження на технологічне обладнання, зниження попадання в олію 

компонентів ліпідів, які погіршують його якість; ядра, які потребують 

подальшої обробки з метою відділення олії; недоруша, яке направляється на 

подальше обрушення. 

4. Ступінь різниці між окремими частинами компонентів рушанки є 

передумовою для вибору принципу розділення рушанки, обґрунтування 

схеми та режимів роботи обладнання. 

В теперішній час отримали розповсюдження два типи машин: 

- машини, які розділяють рушанку відразу по розмірам на ситах, а 

потім у повітряному потоці по аеродинамічним властивостям (аспіраційні 

насіннявійки при розділенні рушанки насіння соняшника); 

- машини, які розділяють рушанку на ситах з різноманітним рухом 

(подвійні струшувачі та бітер-сепаратори при розділенні насіння бавовни). 

5. Машини для подрібнення насіння та ядра забезпечують викриття 

клітинної структури перероблюваного олійного матеріалу, що полегшує 

виділення олії як пресуванням, так і екстракцією. Глибина вилучення олії 

пов’язана з повнотою викриття клітин. 

Існують різні способи подрібнення ядра і насіння:  

- стискування із зсувом; 

- стирання; 

- удар; 

- роздавлювання. 

Для подрібнення насіння та ядра найбільш розповсюджені вальцьові 

верстати. Конструкції вальцьових верстатів, які використовуються для 

подрібнення олійних матеріалів, відрізняються розташуванням валків 

(вертикальне, горизонтальне та діагональне). 

6. Апарати для волого-теплової обробки м’ятки забезпечують 

перерозподіл олії по формам зв’язку з матеріалом у напрямку збільшення 

вільної олії, що інтенсифікує і поглиблює знімання олії на наступній стадії 

пресування підготовленого таким чином матеріалу. 

Сама операція волого-теплової обробки включає два етапи: зволоження 

краплинною вологою або водяним паром до заданої величини та подальша 

сушка шару матеріалу, який перемішується. 
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Найбільш розповсюдженими апаратами для здійснення операції 

волого-теплової обробки м’ятки є чанні жаровні в яких у верхньому чані 

здійснюється етап зволоження, а у всіх наступних чанах – сушка. 

7. Машини для вилучення олії шляхом пресування застосовуються для 

отримання олії механічним способом. Шляхом пресування олійного 

матеріалу, який пройшов попередню підготовку. Цей спосіб вилучення олії 

розповсюджений практично на всіх заводах, де основною залишається 

технологічна схема «форпресування-екстракція». 

В теперішній час застосовується тільки безперервний спосіб 

пресування на шнекових пресах. Відрізняють шнекові преси для 

попереднього знімання олії (форпреси) та для залишкового знімання олії 

(екстрактори). Головна різниця в конструкції основного робочого органу 

шнекового преса – шнекового валу, який зібраний з окремих витків, які 

насаджуються на загальний вал. 

8. Машини для первинного очищення пресованої олії призначені для 

розділення суспензій, які, як відомо, виробляють методами відстоювання та 

фільтрації. При цьому відстоювання можливе як в полі гравітаційних сил, так 

і в полі відцентрових сил. На практиці при первинному очищені 

застосовують усі вказані методи, які забезпечуються такими машинами, як 

подвійна механічна гущепастка, дисковий механізований фільтр, центрифуга. 

9. Накопичувач представляє собою ємність, зварену з листової сталі, 

що служить для збирання олії, готової до розфасовки. 

Машина для розливу і укупорювання олії у ПЕТ пляшки 

напівавтоматична, виробництво пляшок відбувається окремо на термопресі із 

стандартних преформ [2]. 
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