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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 

18 Виробництво та 

технології 

 
(шифр і назва) 

За вибором студента 
(обов’язкова  або вибіркова) 

Загальна кількість  

годин – 90 годин  
Спеціальність:  

181 "Харчові 

технології" 
(шифр та назва)  

Курс  Семестр  

Змістових модулів – 2  3-й 6-й  

Тижневе 

навантаження:  

     - аудиторних  

занять 3 год. 

     - самостійна робота  

студента  5  год.  

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр»   

Вид занять  
Кількість 

годин  

Лекції  10 год.  

Лабораторні 

заняття  
22 год.  

Практичні 

заняття  
- 

Семінарські 

заняття  
- 

Самостійна 

робота  
58 год.  

Форма контролю:  

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

 

Метою навчальної дисципліни “Технологічне обладнання харчової 

промисловості в шостому семестрі є формування у студентів глибокого 

розуміння питань виробництва та переробки сільськогосподарської продукції; 

підготовка студентів до практичної і наукової діяльності, пов’язаної з 

експлуатацією машин і обладнання харчової промисловості; знання основних 

напрямків розвитку технічного прогресу в області розробки обладнання 

конструкції обладнання харчової промисловості, конструкцію і правила 

експлуатації, регулювання й використання машин та обладнання харчової 

промисловості. 

 

Завданнями дисципліни є: 

- ознайомитись з основними напрямками і перспективами вдосконалення 

обладнання харчової промисловості; 

- вивчити класифікацію технологічного обладнання харчової промисловості 

- вивчити конструкції машин і обладнання харчової промисловості; 

- вивчити машинно-апаратурні схеми лінії виробництва харчової продукції; 

- вивчити правила експлуатації, регулювання й використання обладнання 

харчової промисловості; 

- вивчити технологічні процеси роботи і конструкцію обладнання харчової 

промисловості. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- основні напрямки та перспективи розвитку науково-технічного прогресу в 

галузі технологічного обладнання харчової промисловості; 

- основні технологічні процеси виробництва та переробки 

сільськогосподарської продукції, їх характеристику; 

- призначення, область застосування, пристрій, і принципи дії 

технологічного обладнання харчової промисловості; 

- методику технологічних розрахунків з виробництва консервів; 

- основні вимоги охорони праці, правила техніки безпеки і екологічного 

захисту навколишнього середовища при експлуатації технологічного 

обладнання харчової промисловості. 

вміти: 

- складати технологічні і кінематичні схеми і опис технологічного процесу 

роботи технологічного обладнання харчової промисловості; 

- організовувати і контролювати всі технологічні стадії виробництва та 

переробки сільськогосподарської продукції; 

- виконувати технологічні розрахунки з виробництва переробки 

сільськогосподарської продукції; 

- встановлювати режими роботи обладнання переробного цеху. 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Технологічне обладнання для переробки продукції 

рослинництва. 

Тема 1 Вступ до курсу. Предмет і завдання курсу. Технологічне обладнання 

для підготовки зерна до переробки на борошно та крупи [1, с 67 -90] 

Наводиться детальна характеристика галузі. Приводиться класифікація 

машин та обладнання переробної галузі. Санітарно-гігієнічні вимоги до машин та 

обладнання. Технологічні вимоги. ТБ. Розглядаються виробничі процеси на 

підприємствах по переробки зерна. Приводиться класифікація машин для 

переробки зерна та вимоги до них. Вивчається конструкція та принцип дії машини 

для виділення домішок від зерен основної культури. Вивчається конструкція та 

принцип дії машини для сухої обробки поверхні зерна. Вивчається конструкція та 

принцип дії машини для обробки зерна водою. Гідротермічна обробка зерна. 

Тема 2. Технологічне обладнання виробництва борошна і круп. [1, с 227 -

380] 

Загальні відомості. Підготовка зерна до лущення. Машини для лущення 

зерна. Машини для сортування (збагачення) продуктів лущення. Шліфування, 

полірування і дроблення ядра круп'яних культур. Сортування і контроль круп'яної 

продукції і відходів. Класифікація машин для подрібнення зерна. Машини для 

подрібнення зерна. Машини для сортування (просіювання) продуктів подрібнення 

зерна. Сортування (збагачення) проміжних продуктів помелу. Обробка кінцевих 

продуктів помелу. 

Тема 3 Технологічне обладнання виробництва хлібобулочних та 

кондитерських виробів. [2, с 32- 274] 

Класифікація машин і устаткування. Механізація підготовки сировини до 

виробництва. Устаткування для приготування тіста. Тістоділильні машини. 

Устаткування для формування тіста. Устаткування для вистоювання тіста і 

хлібопекарські печі. Вивчається конструкція та принцип дії устаткування для 

виробництва печива. Устаткування для виробництва бубличних виробів. 

Устаткування для виробництва сухарних виробів. Устаткування для виробництва 

хлібних паличок і соломки. 

 

Змістовий модуль 2. Технологічне обладнання для переробки продукції 

тваринництва 

Тема 4. Технологічне обладнання для переробки м’яса. [1, с. 783-813, 11, с. 

136-144] 

Машини для подрібнення м’яса, класифікація та вимоги до них. Вовчки, 

класифікація та вимоги до них. Змішувачі, класифікація та вимоги до них. 

Механізація процесу соління та дозрівання м’яса. Кутери, класифікація, вимоги 
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до них. Машини для подрібнення фаршу. Шприці, класифікація, вимоги до них. 

Машини для подрібнення шпигу. 

Тема 5 Обладнання для виробництва молочної продукції [9, с. 148-151, 11, 

с. 127-130] 

Класифікація обладнання підприємств та цехів. Основні вимоги до машин 

та обладнання молочної промисловості. Обладнання для виробництва 

цільномолочної продукції, вершків та кисломолочної продукції. Обладнання для 

виробництва сиру та сметани. Механізація санітарної обробки та миття тари та 

обладнання. 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Технологічне обладнання для переробки продукції рослинництва 

1-2 

Лекція 1 

Вступ до курсу. Предмет і 

завдання курсу. 

Технологічне обладнання 

для підготовки зерна до 

переробки на борошно та 

крупи 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 1 

Вивчення процесу 

підготовки зерна до 

переробки на борошно та 

крупи 

- 2 - - 3 

Лабораторне 

заняття 2 

Вивчення процесу 

сортування на установці для 

виробництва круп. 
- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до 

лабораторного заняття 1,2 - - - 7 3 

 

3-4 

 

Лекція 2  

Технологічне обладнання 

виробництва борошна і 

круп 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 3 

Вивчення процесу 

одержання рослинної олії за 

допомогою прес-екструдера 

- 2 - - 3 

Лабораторне 

заняття 4 

Вивчення процесу 

виробництва хлібобулочних 

виробів 

- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до 

лабораторного заняття 3,4 
-  - - 7 3 

5-6  Лекція 3 

Технологічне обладнання 

виробництва хлібобулочних 

та кондитерських виробів 

2 - - - - 
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Лабораторне 

заняття 5 

Обладнання для 

виробництва борошняних 

кондитерських виробів 

- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 3  

Підготовка до 

лабораторного заняття 5 
- - - 7 4 

6,7 

Самостійна 

робота 4 
Підготовка до ПМК1 - - - 8 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  45 год. 6 10 - 29 35 

Змістовий модуль 2.  Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва 

8-9 

 

Лекція 4 
Технологічне обладнання 

для переробки м’яса 
2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 6 

Машини для подрібнення 

м'яса і шпику 
- 2 - - 3 

Лабораторне 

заняття 7 

Обладнання для 

формування ковбасних 

виробів 

- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до 

лабораторного заняття 6,7 
- - - 7 3 

 

13-

14 

 

Лекція 5 

Обладнання для 

виробництва молочної 

продукції 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 8 

Обладнання для термічної 

обробки ковбасних виробів  
- 2 - - 3 

Лабораторне 

заняття 9 

Обладнання для механічної 

і теплової обробки молока 
- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до лабораторного 

заняття 8 та 9 
- - - 7 3 

15,1

6 

Лабораторне 

заняття 10 

Обладнання для 

виробництва та фасування 

м’яких сирів 

- 2 - - 2 

Лабораторне 

заняття 11 

Обладнання для 

виробництва та фасування 

вершкового масла 

 2   2 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до 

лабораторного заняття 10 та 

11 

- - - 7 4 

17,1

8 

Самостійна 

робота 8  
Підготовка до ПМК2 - - - 8 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 45 год. 4 12 - 29 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни   945 + 45= 90 год. 100 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 
  

1. Опишіть призначення, конструкцію і принцип дії шнекового макаронного 

пресу. 

2. Дайте класифікацію засобів приготування тіста і класифікацію тістомісильних 

машин. 

3. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи тістомісильної машини 

безперервної дії. 

4. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи машини для подрібнення 

зерна. 

5. Опишіть призначення, конструкцію і принцип дії обладнання для різки, 

розкладки і сушки макаронних виробів. 

6. Опишіть конструкцію і принцип дії тістоприготуючого агрегату. 

7. Дайте класифікацію обладнання для формування тіста і загальні вимоги, що 

ставляться до нього. 

8. Дайте класифікацію і загальні схеми тістоокруглюваючих машин. 

9. Дайте загальну схему технологічного процесу виробництва хліба і 

класифікацію обладнання. 

10. Дайте класифікацію і загальні схеми обладнання для розстойки тіста. 

11. Опишіть конструкцію і принцип роботи обладнання для виробництва печива. 

12. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи машин для шелушіння 

зерна, шліфування і полірування ядер круп'яних культур. 

13. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи тістомісильних машин з 

підкатною діжею. 

14. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи машин для сортування 

(просіювання) продуктів подрібнення зерна. 

15. Опишіть основні виробничі процеси на борошномельних і круп'яних заводах. 

16. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи машини для обробки 

зерна. 

17. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи обладнання для 

підготовки сировини до виробництва хлібобулочних виробів. 

18. Дайте загальну  класифікацію технологічних схем  і  засобів  механізації для 

виробництва борошняних кондитерських виробів. 

19. Дайте загальну схему технологічного процесу виробництва макаронних 

виробів і класифікацію обладнання. 

20. Дайте класифікацію шнекових пресів для виробництва макарон і вимоги до 

них. 

21. Дайте класифікацію хлібопекарських печей і вимоги до них. 

22. Дайте коротку характеристику області переробки і зберігання сільсько-

господарської продукції і загальну класифікацію підприємств. 

23. Перелічіть основні санітарно-гігієнічні і технологічні вимоги до машин і 

обладнання підприємств по переробці і зберіганню сільськогосподарської 

продукції. 
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24. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи машини для сухої 

обробки поверхні зерна. 

25. Дайте класифікацію і основні схеми тістозакаточних машин. 

26. Дайте загальну класифікацію машин для переробки зерна на борошно і крупи. 

27. Дайте основні вимоги до машин для переробки зерна на муку і борошно. 

28. Дайте загальну класифікацію машин і обладнання підприємств переробки і  

зберігання с.-г. продукції. 

29. Дайте класифікацію, основні схеми тістоділільних машин і вимоги до них. 

30. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи обладнання для 

бродіння тіста.  
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 

1. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи опалювальної тунельної 

печі  

2. Поясніть призначення, будову та принцип роботи автомата для формування 

ковбас 

3. Опишіть призначення, конструкцію, принцип роботи пристрою для оглушення 

птиці 

4. Санітарно-технологічні вимоги, що ставляться до обладнання для 

перемішування фаршу та посолу м'яса 

5. Опишіть основні технологічні вимоги до машин переробної промисловості 

6. Накреслити кінематичну схему шприца 

7. Дайте загальну характеристику м’ясної промисловості і класифікацію 

підприємств по переробці м’яса 

8. Поясніть призначення, будову та принцип роботи шприца 

9. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи машини для зовнішнього 

убою птиці 

10. Поясніть призначення, будову та принцип роботи автомата для формування 

сосисок 

11. Дайте класифікацію обладнання для зняття шкіри. Перелічіть переваги і 

недоліки установок для зняття шкіри періодичної дії 

12. Накреслити технологічну схему роботи шприца 

13. Опишіть призначення і принцип роботи машини зовнішнього забою птиці 

14. Накреслити технологічну схему роботи автомата для формування ковбас 

15. Класифікація машин і обладнання переробної промисловості 

16. Дайте класифікацію обладнання для формування ковбасних вироб-ництв 

17. Дайте класифікацію і коротку характеристику машин і обладнання забою 

крупної рогатої худоби і свиней 

18. Будова та принцип роботи змішувачів м'ясної сировини з посолочними та 

іншими компонентами 

19. Опишіть основні конструкції і принцип дії установки для зняття шкір 

безперервної дії. Перелічіть їх переваги і недоліки. 
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20. Поясніть технологічний процес підготовки фаршу перед наповненням ним 

ковбасних виробів і сосисочних оболонок 

21. Опишіть основні правила техніки безпеки на підприємствах переробної 

промисловості 

22. Опишіть будову та принципи роботи вовчка для неперервного подрібнення 

безкісткового тваринного жилованого м'яса і м’ясопродуктів при виробництві 

фаршу. 

23. Опишіть основні санітарно-гігієнічні вимоги до машин переробної 

промисловості 

24. Класифікація обладнання для приготування фаршів 

25. Опишіть підвісний транспорт на підприємствах по забою худоби, 

класифікацію і вимоги до підвісних путей і конвеєрів. 

26. Скласти кінематичну схему шпигорізки 

27. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи обладнання для зняття 

пір’я з тушок птиці 

28. Скласти кінематичну схему вовчків 

29. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи бийно-очисної машини 

30. Будова та принцип роботи установок для транспортування фаршу 

31. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи боксу для оглушення 

великої рогатої худоби 

32. Будова та принцип роботи фаршмішалок 

33. Дайте коротку характеристику процесам туалету, потрошіння, охолодження, 

сортування і пакування тушок птиці 

34. Будова та принцип роботи мішалок для посолу м'яса 

35. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи фіксуючого конвеєру 

для оглушення свиней 

36. Будова та принцип роботи змішувачів фаршу 

37. Опишіть призначення шкребмашини, їх класифікацію, конструкцію і принцип 

дії. Типи шкребків 

38. Скласти кінематичну схему кутера-мішалки 

39. Опишіть призначення миття свинячих туш, конструкцію і принцип роботи 

мийної машини 

40. Назвіть основні технологічні та конструктивні регулювання вовчків 

41. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи машини для очищення  

свинячих туш і полірувальної машини 

42. Назвіть основні технологічні та конструктивні регулювання шпигорізок 

43. Опишіть способи електрооглушення ВРХ 

44. Назвіть види і дайте характеристику сировини, яка застосовується при 

виготовленні фаршу 

45. Опишіть призначення і засоби механізації теплової обробки тушок птиці 

46. Опишіть методи виділення жиру із сировини і дайте їх коротку 

характеристику 

47. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи фіксуючого конвеєра 

свиней 

48. Опишіть будову та принципи роботи машини для різки шпику на кубики 
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49. Опишіть ціль обпалювання свинячих туш, класифікацію, конструкцію і 

принцип дії обпалювального обладнання 

50. Скласти технологічну схему вовчків 

51. Скласти технологічну схему шпигорізки 

52. Наведіть класифікацію машин і обладнання для подрібнення м'яса і шпигу. 
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