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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування  

показників   

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання 
                       (денна або заочна) 

 

Кількість кредитів 3   

Галузь знань 

13 "Механічна 

інженерія"  

 
(шифр і назва) 

обов’язкова 
(обов’язкова  або за вибором студента) 

Загальна кількість  

годин – 90 годин  
Спеціальність:  

133 «Галузеве 

машинобудування» 
(шифр та назва)  

Курс  Семестр  

Змістових модулів – 2  1-й  2-й  

Тижневе 

навантаження:  

     - аудиторних  

занять 3 год. 

     - самостійна робота  

студента  2,9  год.  

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр»   

Вид занять  
Кількість 

годин  

Лекції  14 год.  

Лабораторні 

заняття  
 

Практичні 

заняття  
28 год. 

Семінарські 

заняття  
- 

Самостійна 

робота  
48 год.  

Форма контролю:  

диференційований залік 
 (екзамен або диференційований залік)  
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Передмова 
Навчальна дисципліна «Вступ до фаху» (ВдФ) містить інформацію про 

специфіку спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». В академічному курсі 

описуються машини та обладнання, що використовуються для переробки 

продукції рослинництва та тваринництва.  Враховуючи недоліки традиційних 

джерел енергії в курсі значну увагу приділено опису найбільш поширених типів 

поновлюваних джерел України. Необхідною умовою формування професійних 

компетенцій здобувачів вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве 

машинобудування» є ознайомлення з основами академічної доброчесності та 

академічного письма, що дозволить забезпечити високу якість знань, а отже 

необхідні професійні компетенції майбутнього фахівця. На цьому ж етапі 

навчання студенти ознайомлюються з специфікою майбутньої спеціальності, 

існуючими технологіями та перспективними напрямками розвитку технологій та 

обладнання в галузі.  

Мета навчальної дисципліни Ознайомлення студентів з базовими 

напрямами діяльності спеціалістів у переробній галузі промисловості, підготовка 

фахівців, здатних ставити і вирішувати завдання, що передбачають знання 

існуючих технологій, конструкцій машин різних галузей системи АПК. 

Завданнями дисципліни є: 

– ознайомлення з терміном «академічна доброчесність», системою 

забезпечення отримання знань та навичок, які відповідають паспорту освітньо-

професійної програми, основами академічного письма;; 

– ознайомлення зі спеціальністю, перспективами розвитку переробної 

галузі АПК України; 

– здобуття і закріплення теоретичних знань в області машин та 

обладнання, які використовуються для переробки продукції рослинництва та 

тваринництва; 

– розуміння можливих напрямів модернізації та тенденцій НТП у галузі. 

Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

 Інтегральна компетентність 

 Здатність особи розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми проектування, експлуатації, обслуговування технологічного обладнання 

і загальні проблеми галузевого машинобудування, що передбачає застосування 

теорій машинобудування та методів технічних наук і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов.  
  Загальні компетентності: 

 Знання та розуміння предметної області (ремонт машин та обладнання) та 

розуміння професії: 

- Здатність до абстрактного мислення. 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 

. 
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 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 Фахові компетентності 

 Здатність застосовувати фундаментальні наукові факти, концепції, теорії, 

принципи для розв’язуванні професійних задач і практичних проблем галузевого 

машинобудування. 

Здатність реалізовувати творчий та інноваційний потенціал у проектних 

розробках в сфері галузевого машинобудування. 
 Soft skills: 

 - комунікативні навички:  письмове, вербальне й невербальне 

спілкування; - уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і 

відстоювати свою позицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички 

створення, керування й побудови відносин у команді. 

 - уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на 

публіці; проводити презентації.  

 - керування часом - уміння справлятися із завданнями вчасно/. 

 - гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем. 

 - лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 

уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати. 

 - особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, 

терпіння, повага до навколишніх. 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Машини, обладнання, процеси та апарати, які 

використовуються для обробки харчової сировини та енергетичне 

забезпечення процесу 

Тема 1. Вступ. Визначення терміну «академічна доброчесність», норми 

законодавства та пояснення до них. [ 1, с. 6...16;  3, с., 9–10] Передумови для 

порушення норм академічної доброчесності та зниження якості освіти. 

Відповідальність за порушення норм академічної доброчесності.. [1 , с.18–19; 4, с. 

11…20] 

Академічна доброчесність як система регульованих законодавчими актами, 

морально-етичними принципами відносин між учасниками освітнього процесу. 

Які дії з точки зору законодавчої бази є порушенням норм академічної 

доброчесності. Пояснення термінів та коментарі до кожного з підпунктів 

законодавчого визначення. 

Причини виникнення недоброчесного ставлення з боку здобувачів вищої 

освіти або професорсько-викладацького складу до якісного засвоєння або надання 

послуг у сфері освіти. Наведення даних опитувань стейкхолдерів про причини 

кризи доброчесності (списування, несамостійного виконання робіт, плагіат). 

Основні причини списування та заходи для їх уникнення (розвиток навичок 

академічного письма). 

Система заходів, спрямованих на забезпечення норм академічної 

доброчесності. Які органи та структури забезпечують дотримання норм 

академічної доброчесності в ВНЗ. Заходи, що впроваджуються в ВНЗ для 

забезпечення підвищення якості знань та усунення кризи академічної 

доброчесності. Норми академічної доброчесності та гідного ставлення до 

навчання та викладання дисциплін з боку здобувачів вищої освіти та 

професорсько-викладацького складу ВНЗ. 

Відповідальність за порушення норм академічної доброчесності по 

відношенню до професорсько-викладацького складу ВНЗ. Санкції та обмеження 

за недотримання вимог академічної доброчесності по відношенню до здобувачів 

вищої освіти. 

Тема 2. Технологічний процес та базове обладнання для переробки зерна на 

борошно та отримання з борошна хлібобулочних, макаронних, кондитерських 

виробів [ 5, с.220 ...224, 260..262, 392…394;  6, с.209…214] Технологічний процес 

та базове обладнання для переробки плодоовочевої продукції [7, с. 31…41, 

59…69] 

Стислий опис технологічного процесу підготовки зерна до переробки на 

борошно та крупи. Основне обладнання для сухого та мокрого очищення поверхні 

зернівки від оболонки та видалення домішок. Технологічний процес виготовлення 

хлібобулочних виробів з борошна. Машини та обладнання для замішування тіста, 

дозування заготовок та випічки хліба. Технологічний процес виготовлення 

макаронних виробів. Обладнання для переробки борошна на макаронні вироби на 

прикладі макаронного пресу МШ-35. Технологічний процес отримання 
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кондитерських виробів з борошна. Обладнання для переробки борошна на 

кондитерські вироби на прикладі апарату для виготовлення пончиків. 

Технологічний процес виготовлення рослинної олії без термічної обробки 

та з проведенням температурної обробки попередньо підготованої сировини. 

Обладнання для відділення рушанки від насіння, подрібнення, термічної обробки 

та пресування сировини. 

Стислий опис технологічного процесу переробки плодоовочевої сировини. 

Обладнання для миття плодоовочевої продукції, проведення інспекції,  

сортування та калібрування підготованої сировини. Стисла інформація про види 

подрібнення сировини за середніми розмірами часток після переробки та 

конструкції пресів для отримання соків. 

Тема 3. Технологічний процес та базове обладнання для переробки м’ясної  

сировини з отриманням та подальшою переробкою фаршу (змішування, 

формування), здійсненням засолювання та термічної обробки сировини [8 , с.62 

...82, 90…94, 111…121, 154…167; 9, с.76…102] Механічна та теплова обробка 

молока, переробка на тверді та плавлені сири, отримання вершкового масла [1 , с. 

249...273, 305…309; 9, с.155…168, 177…192] 

Стислий опис технологічного процесу забою та отримання м’ясної 

сировини для подальшої переробки у вигляді пів туш та чверть туш.  

Технологічний процес отримання фаршу з попередньо підготованої м’ясної 

сировини. Обладнання для зняття шкурки зі шпику, подрібнення сировини на 

кубики, подрібнення м’яса до стану ковбасного фаршу (вовчки) та до отримання 

однорідної пастоподібної консистенції (кутери). 

Технологічний процес переробки м’яса для отримання ковбасних виробів та 

сосисок. Обладнання для змішування, формування ковбасних виробів. 

Технологічний процес посолу та термічної обробки м’ясної сировини. 

Обладнання для проведення посолу, копчення та різних видів температурної 

обробки м’ясної сировини. 

Технологічний процес механічної та теплової первинної переробки молока. 

Обладнання для перекачування молока, проведення фільтрації, витримки для 

охолодження, нагріву або дозрівання, обладнання для гомогенізації та теплової 

обробки молока. Технологічний процес переробки молока на тверді або плавлені 

сири. Обладнання для отримання сирних згустків, формування пласту, 

пресування, термічної обробки (у випадку плавлених сирів). Технологічний 

процес переробки молока на вершкове масло. Основне обладнання для отримання 

вершкового масла шляхом масло утворення або масло формування. 

Тема 4. Загальний опис стану енергетичного сектору економіки України, 

огляд проблем традиційних джерел енергії [10 , с.5...12, 11, с.25…37] Потенціал, 

основні конструкції сонячних колекторів, фотоелементів, вітроенергоустановок, 

біогазових установок, апаратів для переробки відходів, геотермальних установок 

[1 , с. 14...35; 11, с.255…283, 525…543] 

Види, принцип роботи найбільш поширених на території України 

традиційних джерел енергії (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, АЕС). Економічні, екологічні, 

технологічні проблеми невідновлюваних джерел енергії на Україні. Екологічні 

проблеми традиційних джерел енергії та Кіотський протокол. 
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Потенціал сонячної енергетики та стисла класифікація конструкцій для 

отримання тепла та енергії від використання сонячної інсоляції. Сонячне 

теплопостачання та стисла класифікація поширених типів сонячних колекторів. 

Сонячна енергетика, опис конструкцій фотоелектричних, термоелектричних 

перетворювачів та паротурбінних сонячних електростанцій. 

Потенціал вітроенергетики, історія використання цих установок для 

виконання різних видів робіт. Класифікація вітроенергоустановок за потужністю 

та розміщенням генеруючого ротору в горизонтальній або вертикальній площині. 

Аналіз конструктивних особливостей, переваг і недоліків використання 

вітроенергоустановок з горизонтальною віссю обертання генеруючого ротору. 

Характеристика конструктивних особливостей, переваг і недоліків використання 

вітроенергоустановок з вертикальною віссю обертання генеруючого ротору. 

Потужність вітроенергоустановок та фактори, від яких вона залежить. 

Потенціал використання енергії біомаси для отримання тепла та енергії. 

Види бродіння та необхідні умови для його ефективного перебігу. Типова 

конструкція біогазової установки, особливості роботи та можливі шляхи 

підвищення ефективності її використання. Установки для спалювання побутових 

відходів, опадів мулу та опис особливостей конструкцій, принцип дії яких 

заснований на створені «киплячого шару». 

Потенціал використання для отримання тепла та енергії геотермальних 

установок. Основні технологічні схеми використання тепла підземних джерел для 

отримання тепла та енергії. Основні типи теплових  та електростанцій для 

використання потенціалу  геотермальних джерел енергії, економічні та екологічні 

проблеми реалізації цих варіантів. 

 

Змістовий модуль 2. Основи промислового будівництва та 

проектування переробних підприємств, зберігання та підготовки готової 

продукції до реалізації 

Тема 5. Напрями використання охолодження як одного зі способів 

зберігання сільськогосподарської продукції [12 , с.18 ...24; 13, с.5…8] Режими 

зберігання сільськогосподарської продукції, вимоги до холодильного обладнання 

та принцип дії холодильника [ 1, с.80 ...113, 114…120; 4, с.89…133] 

Сушіння, заморожування та охолодження як найбільш поширені способи 

зберігання сільськогосподарської продукції, переваги та недоліки кожного з них. 

Фізична сутність процесу охолодження сировини. Види холодильних машин. 

Значення холодильної техніки в процесах зберігання с/г продукції в торгівлі, 

промисловості, при попередженні псування перед реалізацією. Опис процесу 

охолодження з точки зору термодинамічних систем. Від чого  залежить кількість 

холодильного обладнання. Стисла характеристика способів охолодження 

(крижане, льодосолоне, з використанням сухого льоду). Принцип дії холодильних 

машин. 

Терміни зберігання та вимоги до умов зберігання при кімнатній 

температурі, в холодильнику та морозильних камерах. Перелік продуктів з малим 

строком зберігання (швидкопсувних). Вплив умов зберігання на терміни, 

протягом яких базові показники якості залишаються незмінними. Фактори, які 
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впливають на терміни зберігання сільськогосподарської продукції. 

Технологічні вимоги до холодильних машин. Вимоги до електричної 

безпеки холодильного обладнання. Правила вибору холодильного обладнання. 

Перспективні способи охолодження (вакуумне, швидке) та заморожування 

продуктів харчування. 

Тема 6. Основні елементи промислових споруд [14 , с. 18..26, 35…58; 15, с. 

8…25] Огляд сучасних будівельних матеріалів та вивчення їх властивостей [ 14, 

с.72…78, 85…92; 15, с32.…45 ] Види ветеринарно-санітарної обробки на 

підприємствах з переробки продукції рослинництва та тваринництва та 

обладнання, що використовується для цього [14 , с. 121...148; 15, с.56…75, 

82…101] 

Основні частини будівлі і їх призначення. Основні фізико-механічні 

властивості будівельних матеріалів. Визначення терміну «будівельний розчин», з 

чого він складається та як перевірити його якість після приготування. Види 

в’яжучих речовин та визначення терміну «схоплювання». Види цементів, вимоги 

до них та показники, по яких контролюється їх якість. Надання визначень 

термінам «густина», «питома вага», «водопоглинання», «водопроникність», 

«міцність», «твердість», «крихкість», «пластичність», «в’язкість», «пружність». 

Стисла схема до методики проектування технологічних ліній. Принципи 

підбору обладнання при проектуванні. Визначення терміну «ветеринарна 

санітарія». Стисла характеристика процесу дезінфекції, опис біологічних, 

фізичних, хімічних методів її виконання. Стисла характеристика процесу 

дезінсекції, опис біологічних, фізичних, хімічних методів її виконання. Стисла 

характеристика процесу дератизації, опис біологічних, фізичних, хімічних методів 

її виконання. Стисла характеристика процесу дезінвазії, опис біологічних, 

фізичних, хімічних методів її виконання. Методи визначення зараженості зерна та 

виявлення шкідників. Санітарні та запобіжні методи боротьби проти шкідників. 

Тема7. Упаковка, як один зі способів збереження товарних якостей 

продукції. Види упаковки, їх переваги та недоліки, функції упаковки [16, с. 

37...55,  72…104, 125…141; 17, с.72…94] 

 Історія створення упаковки. Переваги, недоліки, показники якості, сировина 

для виробництва та технологія виготовлення картонно-паперової тари. Переваги, 

недоліки, показники якості, сировина для виробництва та технологія 

виготовлення металевої тари. Переваги, недоліки, показники якості, сировина для 

виробництва та технологія виготовлення скляної тари. Переваги, недоліки, 

показники якості, сировина для виробництва та технологія виготовлення 

дерев’яної тари. Переваги, недоліки, показники якості, сировина для виробництва 

та технологія виготовлення текстильної тари. Переваги, недоліки, показники 

якості, сировина для виробництва та технологія виготовлення комбінованої тари. 

Переваги, недоліки, показники якості, сировина для виробництва та технологія 

виготовлення полімерної тари. Забезпечення збереження властивостей продукту 

при використанні упаковки та розливу продукту до тари. Основні функції 

упаковки.  Ергономічність упаковки та роль упаковки в маркетинговому 

просуванні товарів. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання 

на самостійну роботу 

Кількість 

годин Ба-

лів лк лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1. Машини, обладнання, процеси та апарати, які 

використовуються для обробки харчової сировини та енергетичне 

забезпечення процесу 

1 

Лекція 1 

Термін «академічна 

доброчесність», 

визначення передумов 

для її порушення, заходів 

для забезпечення норм 

академічної 

доброчесності та 

відповідальності за їх 

порушення 

2     

Практична 

робота 1 

Основи академічного 

письма та ознайомлення з 

Кодексом честі ТДАТУ 

  2  4 

2 
Практична 

робота 2 

Технологічні основи ви-

робництва хлібобулочних 

виробів 

  2  4 

Самостійна 

робота 1 

Технологічні основи 

виробництва рослинної 

олії за допомогою прес-

екструдеру 

   8 3 

3 

Лекція 2 

Основи теорії та основне 

обладнання для перероб-

ки продукції рослин-

ництва 

2     

Практична 

робота 3 

Технологічні основи ви-

готовлення макаронних 

виробів 

  2  4 

4 
Практична 

робота 4 

Технологічні основи та 

обладнання для забою 

худоби 

  2  4 

Самостійна 

робота 2 

Технологічні основи та 

обладнання для 

подрібнення м’яса та 

шпику і формування 

ковбасних виробів 

   8 3 

5 Лекція 3 
Основи теорії та основне 

обладнання для перероб-
2     
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ки продукції тва-

ринництва 

Практична 

робота 5 

Технологічні основи та 

обладнання для механіч-

ної і теплової обробки 

молока 

  2  5 

6 

Практична 

робота 6 

Дослідження 

гранулометричного 

складу подрібненого 

матеріалу 

  2  5 

Самостійна 

робота 3 

Використання енергії 

океану 
   8 4 

7 Лекція 4 
Огляд альтернативних 

джерел енергії 
2     

 
Практична 

робота 7 

Раціональне споживання 

енергії в побуті та 

проведення обліку витрат 

електроенергії  

  2  4 

8 ПМК 1 Підготовка до ПМК 1      

9 
ПМК 1 

Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
    10 

Всього за змістовий модуль 1 -  50 год. 8  14 24 50 

 

Змістовий модуль 2. Основи промислового будівництва та проектування 

переробних підприємств, зберігання та підготовки готової продукції до 

реалізації 

10 

Лекція 5 
Холодильне устаткуван-

ня 
2     

Практична 

робота 8 

Використання сонячних 

колекторів та 

фотоелементів у 

переробній галузі України 

  2  4 

11 

Практична 

робота 9 

Технологічні основи та 

контрольні показники 

процесу заморожування 

плодоовочевої сировини. 

  2  4 

Самостійна 

робота 4 

Теоретичні основи 

процесів отримання 

біогазу та спалювання 

відходів виробництва 
   8 3 

12 Лекція 6 
Основи промислового 

будівництва та 
2     
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проектування переробних 

підприємств 

Практична 

робота 10 

Будова та принцип роботи 

холодильних машин   2  4 

 

Самостійна 

робота 5 

Холодильне технологічне 

обладнання для 

охолодження та 

заморожування харчових 

продуктів 

   8 3 

Практична 

робота 11 

Особливості будови  

промислових споруд та їх 

структурні елементи 

  2  4 

14 
Практична 

робота 12 

Ветеринарно-санітарні 

заходи на переробних 

підприємствах 

  2  5 

Самостійна 

робота 6 

Комплекс обладнання для 

здійснення ветеринарно-

санітарних заходів 

   5 2 

15 

Лекція 7 

Тара і упаковка, історія 

створення та перспективи 

розвитку 

2     

Практична 

робота 13 

Види тари та упаковки, 

що використовуються для 

харчової продукції 

  2  5 

16 

Практична 

робота 14 

Екологічно безпечні види 

упаковки, ергономічність 

та маркетингове 

просування 

  2  4 

Самостійна 

робота 7 

Профілактичні та 

запобіжні ветеринарно-

санітарні заходи на 

підприємствах із 

переробки зерна 

   5 2 

17 
ПМК 2 

Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
    5 

18 
ПМК 2 

Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
    5 

Всього за змістовий модуль 2 6  14 24 50 

Диференційований залік      

Всього з навчальної дисципліни 14  28 48 100 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 
 
1 Надайте визначення терміну «академічна доброчесність»? 
2 Поясніть значення та контекст термінів «плагіат», «шахрайство», 
«фабрикація», «фальсифікація», «самоплагіат»? 
3 Перелічите передумови виникнення кризи доброчесності в освітньо-
виховному процесі в Україні? 
4 Яка система заходів в ВНЗ та які структури забезпечують дотримання норм 
академічної доброчесності та підвищення якості знань? 
5 Які санкції можуть застосовуватись до здобувачів вищої освіти, які 
порушують норми академічної доброчесності? 

6 Які санкції можуть застосовуватись до представників професорсько-

викладацького складу, які порушують норми академічної доброчесності? 
7 Які машини використовуються для сухої очистки поверхні пшениці і жита 
від пилу, часткового відділення плодових оболонок і зародку? 
8 Які машини використовуються для очистки поверхні та борозенки зернини 
від пилу? 
9 Які машини використовуються для гідротермічної обробки зерна при 
підготовці його до помелу? 
10 Який вид дії робочих органів використовується при подрібнені продукту в 
плющильному станку? 
11 Психрометр призначений для визначення: 

12 Відносну вологість агента сушіння визначають у: 

13 Агентом сушіння називають: 

14 Сутність процесу теплопередачі полягає у: 

15 Сутність дифузійного процесу полягає у: 

16 У результаті знищення шкідниками, птахами, втрати зерна в масі 

відбуваються: 

17 Зерно, багате крохмалем відносять до групи рослин: 

18 Зерно, багате білками відносять до групи рослин: 

19 Борошно отримують з частини зерна: 

20 Вологість зерна визначається у: 

21 Сипкість відносять до властивостей зернової маси: 

22 Скважитість відносять до властивостей зернової маси: 

23 Відшелушення насіння у голендрах відбувається за принципом: 

24 Домішки, які відбираються із зернової маси у повітряно-решетному 

сепараторі, це: 

25 Причиною перевантаження електроприводу вальцьового верстата системи 

дертя є: 

26 Для гідротермічної обробки зерна у борошномельному виробництві 

використовують: 

27 Для розмелу зерна та продуктів його переробки на борошномельних заводах 

та для подрібнення зерномінеральних та інших компонентів на комбікормових 

заводах використовують машини: 
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28 Для сортування (просіювання. продуктів подрібнення зерна на сучасних 

борошномельних заводах використовують: 

29 Розділення за фракціями подрібненого матеріалу проводять у: 

30 Під час формування помельних партій враховують: 

31 Визначають вологість макаронних виробів у: 

32 Найбільш доцільний спосіб переробки олійних культур у 

сільськогосподарського виробника, це: 

33 Насіння соняшнику вміщує олії: 

34 Основні технологічні регулювання гвинтового преса для віджимання олії: 

35 Спосіб, яким видаляють олію з насіння з високим вмістом олії: 

36 Спосіб, яким видаляють олію з насіння з низким вмістом олії: 

37 В якому пресі можливо віджимати олію з необлущеного насіння? 

38 При якому способі отримання олії насіння обробляють розчинником? 

39 М’язгою називають: 

40 М’яткою називають: 

41 Опишіть способи електрооглушення ВРХ. 

42 Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи боксу для оглушення 

великої рогатої худоби. 

43 Викладіть основи технологічного процесу подрібнення м'яса і шпигу. 

44 Опишіть будову та принципи роботи машини для різки шпику на кубики; 

45 Опишіть будову та принципи роботи машини для тонкого подрібнення м'яса 

і заморожених блоків. 

46 Скласти технологічну схему вовчків 

47 Скласти технологічну схему шпигорізки 

48 Охарактеризуйте ресурси сонячної енергетики и перспективи її 

використання в Україні 

49 Класифікація використання сонячної енергії 

50 Принцип дії, схема і характеристика фотоелектричних перетворювачів 

сонячної енергії 

51 Принцип дії, схема і характеристика термоелектричних перетворювачів 

52 Охарактеризуйте розвиток вітрової енергетики і ресурси вітрової енергії 

України. 

53 Наведіть схему і принцип дії вітроелектроустановки 

54 Надайте класифікацію вітроенергоустановок 

55 Надайте схеми видів орієнтацій за вітром вітроелектроустановок і 

охарактеризуйте їх. 

56 Види вітроенергоустановок з вертикальними ротором, їх схеми та 

характеристика 

57 Що  таке біомаса и біопаливо? Наведіть види біопалива. 

58 Надайте види біопалива і охарактеризуйте їх перспективи використання в 

Україні 

59 Наведіть способи отримання енергії з біомаси і охарактеризуйте їх 

60 Назвіть заходи, які використовуються для зниження споживаної 

електроенергії в побутових спорудах (домах, квартирах тощо). 

61 Які системи тарифів на оплату електроенергії ви знаєте? 
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62 Що таке двоставочний тариф? 

63 Що таке простий одноставочний тариф? 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 

1. Перелічити основні частини споруд, дати коротку характеристику 

складових частин будівель. 

2. Що називають фундаментом ? 

3. Що називають стінами та які стіни ви знаєте? 

4. Надати класифікацію будівельних матеріалів. 

5. Перелічити основні властивості будівельних матеріалів. 

6. Що називають будівельним розчином? 

7. Для чого використовують стандартний конус? 

8. Що називають в'яжучими речовинами? 

9. Які в'яжучі речовини ви знаєте? 

10. Що називають цементом? 

11. Поясніть механізм дії хімічних засобів дезінфекції. 

12. Які речовини відносять до хімічних засобів дезінфекції? 

13. Що відносять до фізичних засобів дезінфекції? 

14. Поясніть спосіб дії високої температури ,як засобу дезінфекції. 

15. Поясніть дію ультразвуку на мікроорганізми.  

16. Поясніть дію ультрафіолетового випромінювання на мікроорганізми. 

17. Поясніть дію іонізуючого випромінювання на мікроорганізми. 

18. Що таке дезінвазія і які засоби використовують для її проведення? 

19. Що таке дезінсекція і які засоби використовують для її проведення? 

20. Розкрийте сутність біологічного методу дезінвазії. 

21. Розкрийте сутність фізичного методу дезінвазії. 

22. Розкрийте сутність хімічного методу дезінвазії. 

23. Складові елементи побутового холодильника; 

24. Вимоги, які пред’являються до побутового холодильника; 

25. Принцип роботи компресійної парової холодильної установки.  

26. Принцип роботи абсорбційної холодильної установки 

27. Що характеризує холодильний коефіцієнт? 

28. Основні властивості холодильного агенту. 

29. Принцип роботи і призначення холодильної машини КХ-240 . 

30. Будова і призначення основних вузлів холодильної машини.  

31. Принцип роботи і призначення холодильної машини МВТ-14. 

32. Основні правила техніки безпеки при експлуатації холодильної 

машини.  

33. Поясніть цикл парової компресорної холодильної машини в   -   

діаграмі.  

34. Поясніть цикл парової компресійної холодильної машини в   - 

діаграмі. 

35. Як визначити холодильний коефіцієнт машини?  
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36. Як визначити холодильну потужність машини?  

37. Стисло опишіть історію виникнення тари 

38. Опишіть перспективи використання екологічної упаковки? 

39. Які перспективи має розвиток маркетингового просування товарів 

шляхом зміни зовнішнього вигляду упаковки? 

40. Які функції повинна виконувати тара? 

41. Які функції повинна забезпечувати упаковка? 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова 

1. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів 

академічної доброчесності 

2. Закон України «Про авторське право і суміжні права». Стаття 50 

«Порушення авторського права і суміжних прав». URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/page3 

3. Закон України «Про Освіту». Стаття 42 «Академічна доброчесність». 

URL: http://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-42.htm 

4. Рекомендації щодо забезпечення принципів академічної доброчесності. 

Підкомісія 303 «Академічна доброчесність» Науково-методичної комісії 15 з 

організаційно-методичного забезпечення вищої освіти. — К. : Міністерство освіти 

і науки України, 2016. — 24 с. 

5. Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв. / За 

ред О.В. Дацишина. Навч. Посібник.// О.В. Дацишин, А.І. Ткачук, О.В. Гвоздєв, 

Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Гвоздєв. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 488 с.  

6. Гвоздєв О.В. Машини та обладнання хлібопекарського виробництва: 

Підручник / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Олексієнко – Мелітополь: ТОВ 

«Видавничий будинок ММД», 2010. – 312 с.  

7. Механізація переробки і зберігання плодоовочевої продукції: Навч. 

посібник / О.В. Дацишин, О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач; За ред.. О.В. 

Дацишина – К.: Мета, 2003. – 288 с.  

8. Гвоздев О.В., Ялпачик Ф.Ю., Рогач Ю.П. Кюрчева Л.М. Технологічне 

обладнання для переробки продукції тваринництва: Навчальний посібник / За ред. 

К.т.н. О.В. Гвоздева, Суми: Довкілля, 2004. - 420 с. 

9. Бредихин С.А. Технологическое оборудование мясокомбинатов. М: 

Колос. 2000-392 с 

10. Жарков В.Я. Енергозбереження і енергоменеджмент в АПК: Конспект 

лекцій.- Мелітополь: ТДАТА.- 2004. 

11. Корчемний М. та ін. Енергозбереження в агропромисловому комплексі - 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2001 - 984 с 

12. Холодильные машины: Учебник для ВТУЗов/Под общ. ред. И.А. 

Сакуна.-Л.: Машиностроение, 1985.-510 с. 

13. Чумак И.Г. Холодильные установки / И.Г. Чумак, В.П. Чепурненко. – 

М.: Агропромиздат, 1991.-495 с.10 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/page3
http://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-42.htm
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14. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Основы 

проектирования/Под ред. В. М. Предтеченского. — М.: Стройиздат, 1976.- 372 с.  

15. Бочаров Д.А. Ветеринарная санитария и гигиена производства в мясной 

промышленности. - М.: Агропромиздат, 1990. – 144 с.: ил.  

16. Хайн Т. Все об упаковке / Т. Хайн. – СПБ. : Азбука, 1997. – 288 с.  

17. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы / Р.И. Мокшанцев. – М. : Инф-ра-

М, 2001. – 209 с.  

Допоміжна 

 

1. Галицький Р.Р. Оборудование зерноперерабатывающих предприятий./ 

Р.Р. Галицький – М.: Агропромиздат, 1990 – 271 с. 

2. Технологическое оборудование предприятия по хранению и 

переработке зерна / А.Я. Соколов, В.Ф. Журавлев, В.Н. Душин и др.; Под ред. 

А.Я. Соколова – М.: Колос, 1984 – 445с. 

4. Технологическое оборудование предприятий по хранению и переработке 

зерна. – Под редакцией А.Я. Соколова. Москва. «Колос», 1984. – 440с.  

5. Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств. Под 

редакцией В.Н. Стабникова. Киев. «Вища школа», 1982. – 197с.  

6. Нетрадиционные источники энергии: Указатель литературы.-653 

назв./Сост. В.И. Мартынов, ред. В.Я. Жарков.-Вып.2, 2004.-  38с. 

7. Твайделл Дж. Уэйр А. Возобновляемые источники энергии / Пер. с англ - 

М.: Энергоатомизлат, 1990.- 392 с. 

8. В.Г. Лабейш. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Уч. 

Пособие. СПб.: СЗТУ, 2003 – 79 с. 
9. Ягунов Б.А. Строительные конструкции. Основания и фундаменты. // 

Учебн. для ВУЗов.- М.: Стройиздат, 1998.- 671 с 
10. Холодильные машины: Учебник для ВТУЗов/Под общ. ред. И.А. 

Сакуна.-Л.: Машиностроение, 1985.-510 с. 
11. Чумак И.Г. Холодильные установки / И.Г. Чумак, В.П. Чепурненко. 

– М.: Агропромиздат, 1991.-495 с.10 
13. Тєлєтов О.С. Інновація та розвиток людства. Історія і сучасність / 

О.С. Тєлєтов // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №4. – С. 13-24.   
14. Армстронг Г. Маркетинг. Загальний курс: навч. посіб.; перекл. з 

англ. / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – М. : Видавничий дім «Вільямс», 2001. – 
608 с.   

 

7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/login/index.php 
2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 
3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика. 
4. Сайт кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика  

http://www.tsatu.edu.ua/ophv/ 

5 Internet.  
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