
Програма для підготовки до участі у предметній олімпіаді з 

дисципліни «Проектування переробних і харчових виробництв з 

основами будівництва» 

 

1 Надати класифікацію споруд, перелічити основні ознаки, за якими 

розділяються споруди. 

2 Перелічити основні частини споруд, дати коротку характеристику 

складових частин будівель. 

3 Що називають фундаментом ? 

4 Що називають стінами та які стіни ви знаєте? 

5 Що називають перекриттям? 

6 Які ви знаєте види підлоги? 

7 Що відноситься до внутрішнього обладнання приміщень? 

8 Надати класифікацію будівельних матеріалів. 

9 Перелічити основні властивості будівельних матеріалів. 

10 Що називають будівельним розчином? 

11 Для чого використовують стандартний конус? 

12 Що називають в'яжучими речовинами? 

13 Які в'яжучі речовини ви знаєте? 

14 Що називають цементом? 

15 Які особливості зберігання цементу? 

16 Перелічіть види систем опалення. 

17 Дайте схему системи опалення з природною циркуляцією.  

18 Дайте схему опалення зі штучною циркуляцією. 

19 Що відноситься до системи холодного водопостачання? 

20 Які види внутрішнього водопроводу ви знаєте? 

21 Перелічіть елементи внутрішнього водопроводу. 

22 Яке призначення та види каналізації? 

23 Перелічіть елементи системи каналізації. 

24 3 яких елементів складається роздільна система каналізації і в чому 

її переваги та недоліки? 

25 Поясніть призначення відділу виробничо-ветеринарного контролю 

на підприємствах переробної та харчової галузі. 

26 Що називають ветеринарною санітарією? 

27 Що таке дезінфекція і які засоби використовують для її проведення? 

28 Що називають стерилізацією? 

29 Що таке пастеризація? 

30 Що таке знезараження? 

31 Які заходи проводять при профілактичній дезінфекції? 



32 Коли проводять вимушену дезінфекцію? 

33 Поясніть механізм дії хімічних засобів дезінфекції. 

34 Які речовини відносять до хімічних засобів дезінфекції? 

35 Що відносять до фізичних засобів дезінфекції? 

36 Поясніть спосіб дії високої температури ,як засобу дезінфекції. 

37 Поясніть дію ультразвуку на мікроорганізми.  

38 Поясніть дію ультрафіолетового випромінювання на 

мікроорганізми. 

39 Поясніть дію іонізуючого випромінювання на мікроорганізми. 

40 Що таке дезінвазія і які засоби використовують для її проведення? 

41 Що таке дезінсекція і які засоби використовують для її проведення? 

42 Розкрийте сутність біологічного методу дезінвазії. 

43 Розкрийте сутність фізичного методу дезінвазії. 

44 Розкрийте сутність хімічного методу дезінвазії. 

45 Опишіть методи проведення дезінсекції. 

46 Що таке інсектициди та які існують вимоги до них? 

47 Що таке дератизація і які засоби використовують для її проведення? 

48 Що таке дезодорація і які засоби використовують для її проведення? 

49 Які ви знаєте засоби дератизації? 

50 Які засоби боротьби зі шкідниками хлібних запасів ви знаєте? 
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