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 ТДАТУ 2021 рік



1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показ-

ників  

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) 

 

За вибором студента 
(обов’язкова  або вибіркова) 

Загальна кількість го-

дин – 90 годин 
Спеціальність:  

133 «Галузеве машино-

будування» 
(шифр та назва) 

Курс Семестр 

Змістових модулів –2 4-й 8-й 

Тижневе навантажен-

ня: 

аудиторних занять –  

4 год. 

самостійна робота 

студента – 5 год. 

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 20 год 

Лабораторні 

заняття 
20 год 

Практичні 

заняття 
- 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
50 год 

Форма контролю: екзамен 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Передмова 

Використання штучного холоду в харчовій і переробній галузях та інших 

галузях промисловості сприяє інтенсивному розвитку та вдосконаленню методів 

отримання низьких температур і розробці для цього нових технологічних засобів 

та обладнання. Ефективність технології використання штучного холоду залежить 

від оптимального вибору високопродуктивного та енергоощадного холодильного 

обладнання та зваженості щодо застосування низьких температур у технологіч-

ному процесі з дотриманням усіх необхідних правил та рекомендацій. 

Саме тому актуальним є завдання підготовки кваліфікованих інженерних 

кадрів з виробництва та раціонального використання штучного холоду для потреб 

харчової і переробної галузі. 

Мета навчальної дисципліни «Основи холодильних технологій» (ОХТ) 

навчити майбутніх фахівців раціональним і науково обґрунтованим способам ви-

користання холоду в харчовій промисловості, які здатні вирішувати задачі збері-

гання сировини і продуктів харчування за допомогою холоду і застосовувати його 

в їх виробництві. 

Завданнями дисципліни є: 

- надати інформацію з теоретичних основ холодильної обробки та зберіган-

ня харчових продуктів; 

- розкрити поняття про технологічні процеси охолодження та заморожуван-

ня продуктів харчування; 

- вивчити вплив холодильної обробки та зберігання на харчові продукти; 

- навчитися визначати оптимальні умови проведення технологічних проце-

сів охолодження, заморожування, зберігання та ін., з урахуванням особливостей 

продуктів та їх змін; 

- навчити студента розробляти науково обґрунтовані методи зниження втрат 

маси продуктів при холодильній обробці та зберіганні. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- основні технологічні, наукові та техніко-економічні терміни і поняття; 

- вплив холодильної обробки на сировину та харчові продукти; 

- наукові основи сучасних технологічних процесів холодильної обробки і 

способи їх практичної реалізації; 

- основні принципи технології, умови проведення технологічних операцій; 

- шляхи вдосконалення існуючих технологій, підвищення якості продукції 

та зниження її собівартості, перспективи розвитку галузі, екологічний стан дію-

чих виробництв; 

 

вміти: 

- визначати оптимальні умови проведення технологічних процесів (охоло-

дження, заморожування, зберігання та ін.) з урахуванням особливостей продуктів 

і властивих їм змін; 
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- розробляти науково обґрунтовані методи зниження втрат маси продуктів 

при холодильній обробці та зберіганні; 

- вдосконалювати і створювати нові технології холодильної обробки та збе-

рігання спільно з іншими методами консервування, які дозволяють мінімізувати 

зміни властивостей і втрати маси продуктів. 

- працювати зі спеціальною літературою. 

 

 

3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. «Теоретичні основи холодильних технологій». 

 

Тема 1. Загальні положення курсу «Основи холодильних технологій» 

Вступ. Стан і перспективи розвитку холодильної галузі аграрного вироб-

ництва. [ 1, с. 4-8;  5, с., 6…12] Мета і завдання дисципліни “Основи холодильних 

технологій” [ 12, с. 3...10;  13, с., 3…10]. Поняття про безперервний холодильний 

ланцюг. Теплофізичні властивості харчових продуктів, та їх зміни при холодиль-

ній обробці. 

 

Тема 2-3. Вплив низьких температур на біологічні об’єкти  

Характеристика анабіозу. [ 1, с. 3...10;  4, с., 3…10] Руйнівна дія низьких 

температур. Стійкість біологічних об'єктів до дії низьких температур. Вплив 

швидкості зниження температури на біологічні об'єкти. Стан і роль води в біоло-

гічних об'єктах. Вплив низьких температур на мікроорганізми. Види холодильної 

обробки харчових продуктів  

 

Тема 4. Теоретичні основи охолодження і харчових продуктів 

Сутність процесу охолодження харчових продуктів. Граничні умови при 

охолодженні. Тривалість охолодження продуктів. Параметри охолодження про-

дуктів. Способи охолодження продуктів  

 

Тема 5. Технологія заморожування продуктів рослинного походження 

Загальні та спеціальні вимоги до сировини, яка застосовується при замо-

рожуванні. Попередня обробка сировини. Заморожування картоплі та овочів. За-

морожування плодів та овочів. Заморожування ягід. Заморожування грибів. Осо-

бливості заморожування деяких видів рослинних продуктів. 

 

Змістовий модуль 2. «Використання холоду в різних галузях харчової 

промисловості». 
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Тема 6-7. Технологія заморожування та зберігання м’яса і 

м’ясопродуктів. 

Технологія заморожування м’яса. Технологія заморожування 

м’ясопродуктів. Технологія заморожування птиці. Зберігання м’яса та 

м’ясопродуктів у замороженому стані. Процеси, що відбуваються в 

м’ясопродуктах при заморожуванні та зберіганні. Розморожування м’яса та 

м’ясопродуктів. 

 

Тема 8. Використання холоду при виробництві молока та молочних 

продуктів. 

Охолодження та заморожування молока й молочних продуктів. Зберігання 

молочних продуктів. Зміни, що відбуваються при холодильній обробці та збері-

ганні молока. Сублімаційне сушіння харчових продуктів. 

 

Тема 9. Технологія холодильної обробки та зберігання риби та рибоп-

родуктів. 

Технологія охолодження риби. Технологія підморожування риби. Техно-

логія заморожування риби. Технологія зберігання риби. Процеси, що відбувають-

ся в рибі та рибо продуктах при зберіганні 

 

Тема 10. Технологія виготовлення заморожених напівфабрикатів та 

готових блюд. 

Виробництво натуральних та січених напівфабрикатів. Виробництво напі-

вфабрикатів та виробів із тіста. Технологія виробництва пельменів, хінкалі, мант, 

вареників та млинців. Виробництво перших та других готових страв. 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на са-

мостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи холодильних технологій 

1  

Лекція 1  

Загальні положення 

курсу «Основи холо-

дильних технологій» 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 1 

Вивчення конструкцій 

контрольно-

вимірювальних 

приладів та 

проведення вимірю-

вань 

- 2 - - 3 

Самостійна ро-

бота 1  

Льодоутворення в 

тканинних системах. 

Кількість виморо-

женої води. 

- - - 4 2 

 

 

 

 

 

2 

 

Лекція 2 

Вплив низьких тем-

ператур на біологічні 

об’єкти 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 2 

Визначення впливу 

низьких температур 

на вміст біологічно- 

активних речовин 

плодоовочевої про-

дукції 

- 2 - - 3 

Самостійна ро-

бота 2 

Тривалість заморо-

жування продуктів. 
- - - 4 2 

3 

Лекція 3 Вплив низьких тем-

ператур на біологічні 

об’єкти 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 3 

Визначення впливу 

низьких температур 

на вміст біологічно- 

активних речовин 

плодоовочевої про-

дукції 

- 2 - - 3 

Самостійна ро-

бота 3 
Параметри охоло-

дження продуктів 
- - - 4 2 

 

4 
Лекція 4 

Теоретичні основи 

охолодження і харчо-

вих продуктів 

2 - - - - 
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Лабораторна 

робота 3 

Тепловий розрахунок 

процесу охолоджен-

ня 

- 2 - - 3 

Самостійна ро-

бота 3 

Способи заморожу-

вання харчових про-

дуктів.  

- - - 4 2 

5 

Лекція 5 

Технологія заморо-

жування продуктів 

рослинного похо-

дження 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 5 

Тепловий розрахунок 

процесу заморожу-

вання 

- 2 - - 3 

Самостійна ро-

бота 5 

Підморожування про-

дуктів. Технічні засо-

би виконання процесу 

підморожування.  

- - - 4 2 

 

6, 7 

Самостійна ро-

бота 6 
Підготовка до ПМК1 - - - 5  

ПМК 1 

Підсумковий конт-

роль за змістовий мо-

дуль 1 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  45  год. 10 10  25 35 

 

Змістовий модуль 2.  Використання холоду в різних галузях харчової 

промисловості 

8 

 

Лекція 6 

Технологія заморо-

жування та зберіган-

ня м’яса і 

м’ясопродуктів 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 6 

Дослідження процесу 

заморожування хар-

чових продуктів 

- 2 - - 3 

Самостійна ро-

бота 6 

Сублімаційне сушін-

ня харчових продук-

тів 

- - - 4 2 

9 

Лекція 7 

Технологія заморо-

жування та зберіган-

ня м’яса і 

м’ясопродуктів 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 7 

Дослідження процесу 

заморожування хар-

чових продуктів 

- 2 - - 3 

Самостійна ро-

бота 7 

Попередня обробка 

сировини 
- - - 4 2 
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10 

 

Лекція 8 

Використання холоду 

при виробництві мо-

лока та молочних 

продуктів 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 8 

Визначення кріоско-

пічної температури 

харчових продуктів 

- 2 - - 3 

Самостійна ро-

бота 8 

Усушка харчових про-

дуктів при холодиль-

ній обробці 

- - - 4 2 

11 

Лекція 9 

Технологія холодиль-

ної обробки та збері-

гання риби та рибоп-

родуктів 

2  - - - - 

Лабораторна 

робота 9 

Отеплення та розмо-

рожування харчових 

продуктів 

 

- 2 - - 3 

Самостійна ро-

бота 9 

Зміни, що відбува-

ються при холодиль-

ній обробці та збері-

ганні молока. 

- - - 4 2 

12 

Лекція 10 Технологія виготов-

лення заморожених 

напівфабрикатів та 

готових блюд 

2  - - - - 

Лабораторна 

робота 10 

Тепловий розрахунок 

охолоджуваних при-

міщень 

- 2 - - 3 

Самостійна ро-

бота 10 

Процеси, що відбува-

ються в рибі та рибо 

продуктах при збері-

ганні 

- - - 4 2 

13, 14 

Самостійна ро-

бота 11 
Підготовка до ПМК2 - - - 5  

ПМК 1 

Підсумковий конт-

роль за змістовий мо-

дуль 2 

- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 45 год. 10 10 - 25 35 

    Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни   45 + 45 = 90 год. 100 

 



5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

 

1. Надайте поняття про безперервний холодильний ланцюг. 

2. Охарактеризуйте теплофізичні властивості харчових продукті  

3. Охарактеризуйте їх зміни при холодильній обробці.  

4. Охарактеризуйте сутність принципу анабіозу.   

5. В чому полягає руйнівна дія низьких температур.   

6. Стійкість біологічних об'єктів до дії низьких температур.   

7. Вплив швидкості зниження температури на біологічні об'єкти.    

8. Стан і роль води в біологічних об'єктах.    

9. Вплив низьких температур на мікроорганізми.   

10. Види холодильної обробки харчових продуктів   

11. Назвіть фактори, що впливають на життєдіяльність мікроорганізмів. Що таке 

психро- та термофільні мікроорганізми? Опишіть фази розвитку мікроорганізмів. 

12. Сутність процесу охолодження харчових продуктів.   

13. Граничні умови при охолодженні.   

14. Тривалість охолодження продуктів.   

15. Параметри охолодження продуктів.  

16.  Способи охолодження продуктів   

17. Льодоутворення в тканинних системах.   

18. Кількість вимороженої води.   

19. Середня кінцева температура.   

20. Тривалість заморожування продуктів.   

21. Способи заморожування харчових продуктів.  

22. Що таке переохолодження харчових продуктів? У якому температурному діа-

пазоні воно здійснюється? У чому полягають переваги і недоліки переохолоджен-

ня порівняно з охолодженням і заморожуванням?  

23. Що таке підморожування харчових продуктів? Які зміни при цьому відбува-

ються у продукті? У чому полягають переваги і недоліки підморожування порів-

няно з охолодженням і заморожуванням  

24. Поняття про отеплення харчових продуктів.   

 25. Оцінка умов вологовипадання на поверхні продукту.   

26. Розморожування харчових продуктів.   

27. Зміни, які відбуваються в продуктах при розморожуванні.  

28.  Методи розморожування  

29. Загальні та спеціальні вимоги до сировини, яка застосовується при заморожу-

ванні.   

30. Попередня обробка сировини.   

31. Заморожування картоплі та овочів.   

32. Заморожування плодів та овочів.   

33. Заморожування ягід.   

34. Заморожування грибів.   

35. Особливості заморожування деяких видів рослинних продуктів. 
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6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 

1. Технологія охолодження та переохолодження м’яса.   

2. Охолодження м’ясопродуктів.   

3. Охолодження птиці.  

4. Зберігання м’яса в охолодженому  та переохолодженому стані.   

5. Зміни, що відбуваються при зберіганні м’яса і м’ясопродуктів в охолодже-

ному стані.  

6. Технологія заморожування м’яса.   

7. Технологія заморожування м’ясопродуктів.   

8. Технологія заморожування птиці.   

9. Зберігання м’яса та м’ясопродуктів у замороженому стані.   

10. Процеси, що відбуваються в м’ясопродуктах при заморожуванні та збері-

ганні.   

11. Розморожування м’яса та м’ясопродуктів.  

12. Охолодження та заморожування молока й молочних продуктів.   

13. Зберігання молочних продуктів.   

14. Зміни, що відбуваються при холодильній обробці та зберіганні молока.  

15. Сублімаційне сушіння харчових продуктів.  

16. Технологія охолодження риби.   

17. Технологія підморожування риби.   

18. Технологія заморожування риби.   

19. Технологія зберігання риби.   

20. Процеси, що відбуваються в рибі та рибо продуктах при зберіганні  

21. Виробництво натуральних та січених напівфабрикатів.  

22. Виробництво напівфабрикатів та виробів із тіста.   

23. Технологія виробництва пельменів, хінкалі, мант, вареників та млинців.  

24.  Виробництво  перших та других готових страв.   

25. Виробництво десертів  

26. Технологія холодильної обробки яєць  

27. Технологія зберігання яєць  

28. Зміни, що відбуваються в яйцях та яйце продуктах при холодильній оброб-

ці  

29. Усушка харчових продуктів при холодильній обробці  

30. Заходи, що сприяють зменшенню усушки харчових продуктів  
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