


Перелік професійних дисциплін 

комплексного державного кваліфікаційного екзамену 

здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» 

зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування 

за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» 

 

1. Методологія та організація наукових досліджень з основами 

інтелектуальної власності; 

2. Обладнання складів; 

3. Методи досліджень процесів та узагальнення їх результатів; 

4. Технологічне обладнання підприємств з переробки продукції 

рослинництва; 

5. Технологічне обладнання підприємств з переробки продукції 

тваринництва 

 

Теми з дисциплін «Методологія та організація наукових 

досліджень з основами інтелектуальної власності», «Методи досліджень 

процесів та узагальнення їх результатів» 

 

1. Сутність методу досліджень об'єктів в поляризованому світлі в 

оптичній мікроскопії  

2. Назвіть основні методи вимірювання частоти обертання деталей, і їх 

коротку характеристику  

3. Розкрийте принцип і надайте характеристику вимірювання частоти 

обертання деталей за допомогою строботахометра і лазерного 

тахометра  

4. Назвіть основні методи оптичної мікроскопії і надайте їх коротку 

характеристику  

5. Опишіть будову оптичного мікроскопа, його призначення і сфери 

застосування в харчових технологіях  

6. Розкрийте принцип і надайте характеристику методу дослідження 

об'єктів  в ультрафіолетовому та інфарчервоному світлі при оптичній 

мікроскопії  

7. Назвіть основні методи поляриметрії, і їх коротку характеристику  

8. Наведіть схему поляриметра і поясність принцип дії цього приладу  

9. Назвіть призначення, область застосування і принцип дії 

світлопроменевого осцилографа  

10. Назвіть призначення, область застосування і принцип дії 

тензометричних методів дослідження  

11. Назвіть види тензодачиків, їх принцип дії, конструкцію і 

характеристику  

12. Опишіть будову електронного мікроскопа, його призначення і сфери 

застосування в харчових технологіях  

13. Назвіть основні методи електронної мікроскопії, їх сутність та 

характеристику  



14. Опишіть будову, принцип дії і сферу застосування рефрактометра  

15. Розкрийте сутність ареометричного та пікнометричного методів 

досліджень (Методичні вказівки "Гравіметричні методи досліджень" 

Самойчук К.О., Ялпачик Ф.Ю. – 2014) 

16. Назвіть прибори для визначення в’язкості та принцип їх дії  

17. Опишіть конструкцію, принцип дії та область застосування 

струмоз'ємника 

18. Назвіть основні методи вимірювання температур і надайте їх коротку 

характеристику  

19. Опишуть будову, принцип дії та область застосування термопар і 

оптичних термометрів  

20. Назвіть основні методи та надайте коротку характеристику 

експериментальних методів досліджень в харчових технологіях  

21. Назвіть основні методи та надайте коротку характеристику 

теоретичних методів досліджень в харчових технологіях  

22. Надайте основні етапи проведення експериментального дослідження з 

попереднім математичним плануванням експерименту  

23. Назвіть основні результати наукової роботи та надайте їх коротку 

характеристику  

24. Розкрийте сутність, переваги та сферу застосування методу 

моделювання при проведенні наукових досліджень  

25. Назвіть види наукової інформації та літературних джерел при 

проведенні наукових досліджень  

26. Розкрийте сутність, сферу застосування та назвіть види апроксимації 

експериментальних даних при проведенні наукових досліджень  

27. Які формули називають емпіричними? Яким чином їх отримують і в 

чому їх переваги у порівнянні з формулами, отриманими аналітичними 

способами?  

28. Назвіть способи представлення функціональних залежностей між 

змінними в наукових дослідженнях  

29. Назвіть види похибок вимірювання фізичних величин в наукових 

дослідженнях та зазначте їх характеристику  

30. Назвіть методи визначення грубих похибок вимірювання фізичних 

величин в наукових дослідженнях та зазначте їх структуру 

 

 

Теми з дисципліни «Обладнання складів» 

 

1 Надайте класифікацію режимів зберігання зернових мас; 

2 Розкрийте  особливості режиму зберігання зернових мас в сухому 

стані; 

3 Наведіть класифікацію зерносховищ та вимоги до них; 

4 Опишіть переваги та недоліки використання металевих 

зерносховищ; 

5 Розкрийте поняття дихання зерна при зберіганні; 



6 Опишіть особливості зберігання продукції в полімерних упаковках; 

7 Розкрийте сутність режиму зберігання зернових мас без доступу 

повітря; 

8 Розкрийте сутність параметру  шпаруватості, її вплив на 

ефективність зберігання зерна; 

9 Назвіть типи машин, які використовують для підготовки зерна до 

переробки; 

10 Опишіть теплофізичні властивості зернової маси; 

11 Наведіть  заходи з попередження та усунення явищ самозігрівання 

зернових мас; 

12 Опишіть значення вологості зерна при довгостроковому зберіганні; 

13 Опишіть призначення силосного корпусу і переваги зберігання 

зерна в силосах; 

14 Охарактеризуйте особливості зберігання зерна підлоговим 

способом; 

15 Опишіть режим зберігання зернових мас в герметичних установках; 

16 Розкрийте особливості способу активного вентилювання зерна. 

Надайте схему роботи аерожолоба; 

17 Наведіть вимоги до обладнання для сушіння зерна; 

18 Надайте класифікацію зернових сушарок. Наведіть схему руху зерна 

в рециркуляційній сушарці; 

19 Опишіть призначення дискового та циліндричного трієра. Надайте 

схему дискового трієра; 

20 Опишіть основні методи зберігання борошна. Надайте схему складу 

тарного зберігання борошна; 

21 Опишіть призначення і схему роботи системи вентилювання буртів і 

траншей; 

22 Розкрийте сутність  процесу охолодження зернової маси при 

зберіганні; 

23 Опишіть режим зберігання зернових мас в охолодженому стані; 

24 Опишіть основні фактори, які впливають на якість зберігання зерна; 

25 Опишіть основні типи обладнання для активного вентилювання 

зерна. Надайте  коротку характеристику; 

26 Вкажіть основні операції, що проводиться із зерном на елеваторі; 

27 Надайте  схему обладнання для очищення і сортування зерна; 

28 Надайте класифікацію ситових робочих органів для сортування 

зерна; 

29 Навести фактори,що впливають на кількість і якість клейковини при 

зберіганні; 

30 Опишіть і коротко охарактеризуйте фізичні властивості зернової 

маси 

 

 

 

 



Теми з дисципліни «Технологічне обладнання підприємств з 

переробки продукції рослинництва» 

 

Надайте основні типи конструкцій і охарактеризуйте (на 

прикладах) обладнання: 

1. для підготовки зерна до переробки на борошно та крупи; 

2. для сортування при виробництві круп; 

3. для подрібнення зерна при виробництві борошна та круп; 

4. для виробництва рослинної олії; 

5. для виробництва хлібобулочних виробів; 

6. для виготовлення макаронних виробів; 

7. для виготовлення борошняних кондитерських виробів; 

8. для для очищення плодоовочевої сировини від забруднень; 

9. для для інспекції, сортування і калібрування плодоовочевої 

сировини; 

10. для виробництва соків. 

 

Теми з дисципліни «Технологічне обладнання підприємств з 

переробки продукції тваринництва» 

 

Надайте основні типи конструкцій і охарактеризуйте (на 

прикладах) обладнання: 

1 Для забою худоби та птиці; 

2 Для подрібнення м'яса і шпику; 

3 Для приготування фаршу; 

4 Для формування ковбасних виробів; 

5 Для термічної обробки м’ясних виробів; 

6 Для механічної і теплової обробки молока; 

7 Для виробництва сирів; 

8 Для виробництва вершкового масла; 

9 Для виробництва морозива. 

 

Комплексне кваліфікаційне завдання 

 

Складіть машинно-апаратну схему та визначте пропускну 

здатність на етапах: 

1. Процесу підготовки зерна до переробки на борошно та крупи; 

2. Процесу переробки зерна на борошно; 

3. Процесу переробки зерна на крупи; 

4. Процесу виробництва макаронних виробів; 

5. Процесу виробництва борошняних кондитерських виробів; 

6. Процесу виробництва рослинної олії методом пресування; 

7. Процесу виробництва рослинної олії методом екстракції; 

8. Процесу виробництва майонезу; 

9. Процесу виробництва томатних соусів; 



10. Процесу виробництва томатного соку; 

11. Процесу виробництва овочевої ікри; 

12. Процесу виробництва маринованих овочів; 

13. Процесу виробництва плодоовочевих соків; 

14. Процесу виробництва овочевих пюре. 

15. Процесу забою великої рогатої худоби; 

16. Процесу забою птиці; 

17. Процесу подрібнення м'яса і шпику; 

18. Процесу приготування фаршу; 

19. Процесу виробництва ковбасних виробів; 

20. Процесу виробництва м’ясних делікатесів; 

21. Процесу виробництва питного молока; 

22. Процесу виробництва вершків; 

23. Процесу виробництва сметани; 

24. Процесу виробництва кисломолочних напоїв; 

25. Процесу виробництва м’яких сирів; 

26. Процесу виробництва твердих сирів; 

27. Процесу виробництва вершкового масла; 

28. Процесу виробництва вершкового морозива. 
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