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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 3  

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

(шифр і назва) 
Обов’язкова   

Загальна кількість 

годин – 90 години 

Спеціальність:  

208 «Агроінженерія»  

Курс Семестр 

Змістових модулів –2 
4-й, 

3С 

8-й,  

6-й 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять –  

5 год. 

самостійна робота 

студента –7 год. 

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр»  

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 10 

Лабораторні 

заняття 
20 год. 

Практичні 

заняття 
10 год. 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
50 год. 

Форма контролю: екзамен 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Передмова 

На сучасному етапі розвитку економіки України з’явились нові вимоги до 

підготовки інженерних працівників сільського господарства. Стали 

затребуваними фахівці, які здатні не тільки раціонально налагодити вирощування 

сільськогосподарської продукції, але й забезпечити її переробку в господарствах. 

Для цього необхідно знати конструкцію та принцип дії основних типів 

обладнання переробної промисловості та особливості застосування при переробці 

різних видів сільськогосподарської продукції. 

Метою дисципліни «Машини, обладнання та їх використання при переробці 

сільськогосподарської продукції» (МОВПСГП) є формування у студентів 

комплексного сприйняття питань механізації переробки та зберігання продукції 

рослинництва і тваринництва; знання основних напрямків розвитку технічного 

прогресу в області розробки конструкцій машин і обладнання переробної галузі, 

конструкцію і правила експлуатації, регулювання й використання машин та 

обладнання при переробці сільськогосподарської продукції. 

Завданнями дисципліни є: 

 вивчення обладнання технологічних ліній для підготовки та переробки 

зерна на борошно та крупи; 

 вивчення правил експлуатації, регулювання й використання машин і 

обладнання для переробки рослинної продукції; 

 вивчення технологічних процесів роботи обладнання потоково-

технологічних ліній для виробництва хліба і макаронних виробів. 

 вивчення обладнання потокових ліній для переробки м’ясної продукції; 

 вивчення обладнання потокових ліній виробництва молочної продукції. 

Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у галузі агропромислового виробництва (у переробному виробництві), що 

передбачає застосування певних знань та вмінь, технологічних методів та 

прийомів (з використання машин та обладнання переробних виробництв) і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

 Знання та розуміння предметної області (використання машин та 

обладнання при переробці с/г продукції) та розуміння професії: 

- знати будову, принцип роботи і технологічні схеми основних видів 

обладнання для переробки с/г продукції;  

- знати галузь використання сучасного переробного обладнання. 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях:  

- знати шляхи підвищення ефективності технологічних процесів переробки 

сільськогосподарської продукції; 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
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Фахові компетентності 

 Здатність використовувати у фаховій діяльності знання будови і технічних 

характеристик машин та обладнання для моделювання технологічних процесів 

переробки сільськогосподарської продукції. 

Здатність вибирати і використовувати механізовані технології, проектувати 

та управляти технологічними процесами й системами виробництва, первинної 

обробки, зберігання, транспортування та забезпечення якості 

сільськогосподарської продукції відповідно до конкретних умов аграрного 

виробництва. 

Здатність комплектувати оптимальні технологічні лінії та комплекси 

машин. 

Здатність до використання технічних засобів автоматики і систем 

автоматизації технологічних процесів в аграрному виробництві. 

Здатність виконувати монтаж, налагодження, діагностування та 

випробування технологічного обладнання, систем керування і забезпечувати 

якість цих робіт.  

Здатність організовувати використання сільськогосподарської техніки 

відповідно до вимог екології, принципів оптимального природокористування й 

охорони довкілля.  

Здатність планувати і здійснювати технічне обслуговування та усувати 

відмови технологічного обладнання.  

Здатність аналізувати та систематизувати науково-технічну інформацію для 

організації матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва.  

Здатність організовувати роботу та забезпечувати адміністративне 

управління виробничими підрозділами, які здійснюють технічне забезпечення 

агропромислового виробництва відповідно до реалізації правових вимог безпеки 

життєдіяльності і охорони праці; аналізувати показники техногенних та 

природних небезпек, а також планувати і виконувати відповідні захисні заходи.  

Здатність здійснювати економічне обґрунтування доцільності застосування 

технологій та технічних засобів в агропромисловому виробництві, інженерно-

технічних заходів з підтримання обладнання в працездатному стані. 

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 та обладнання для переробки рослинної 

сировини 

 

Тема 1. Машини і обладнання для підготовки зерна до переробки, 

подрібнення і сортування зерна, виробництва рослинної олії [2] 

Предмет дисципліни, структура. Санітарно-гігієнічні і технологічні вимоги, 

що пред'являються до машин і устаткування переробної промисловості. Машини 

для лущення зерна. Шліфування, полірування і дроблення ядра круп'яних 

культур. Класифікація машин для подрібнення зерна. Машини для подрібнення 

зерна. Обробка кінцевих продуктів помелу. Основні схеми машин для сортування 

сипучих матеріалів. Класифікація робочих органів ситових сепараторів. Типи 

сортувального обладнання для сипучих зернових матеріалів. Принципи і способи 

очищення і сортування зерна. Технологічна схема виробництва рослинної олії. 

Механізація підготовки насіння соняшнику до переробки. Устаткування для 

виробництва олії. 

Тема 2. Обладнання хлібопекарного, кондитерського, макаронного 

виробництва. [3, 13]  

Класифікація хлібопекарського обладнання. Обладнання для приготування 

тіста. Тістоділильні машини. Обладнання для формування тіста. Обладнання для 

розстоювання і хлібопекарські печі. Устаткування для виробництва макаронних 

виробів. Класифікація устаткування макаронного виробництва. Технологічна 

схема виробництва макаронних виробів. Устаткування після формувальної 

обробки макаронних виробів. Обладнання для сушіння макаронних виробів. 

Устаткування для виробництва борошняних кондитерських виробів.  

Тема 3. Устаткування для переробки плодоовочевої сировини [1] 

Коротка характеристика консервної промисловості і класифікація машин і 

устаткування. Транспортні пристрої. Машини для миття сировини, тари і 

устаткування. Машини для інспекції, сортування і калібрування плодів та овочів. 

Механізація процесів обробки та подрібнення плодів і овочів. 

 

Змістовий модуль 2. Обладнання для переробки продукції тваринництва 

 

Тема 4. Машини для забою тварин та обладнання ковбасного 

виробництва [1] 

Коротка характеристика м'ясної промисловості. Класифікація машин та 

обладнання ПТЛ забою крупної рогатої худоби та свиней. Підвісний транспорт. 

Машини та обладнання для забою ВРХ і свиней зі зніманням шкур. Машини та 

обладнання для забою ВРХ і свиней без знімання шкур. Підвісний транспорт, 

обладнання для оглушення, забою і знекровлення. Машини для теплової обробки 

тушок і зняття оперення. Машини для туалету тушок, патрання, сортування й 

пакування Машини та обладнання для обвалки, жиловки та розділення м’яса. 

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

класифікація та вимоги до них. Змішувачі, класифікація та вимоги до них. 
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Комбіновані машини для приготування фаршу. Механізація процесу соління та 

дозрівання м’яса. Шприці, класифікація, вимоги до них. Обладнання для 

засолювання і дозрівання м'ясних продуктів. Обладнання для теплової обробки 

м'яса. Класифікація термоагрегатів. Котли, печі, устаткування для гарячого і 

холодного копчення виробів.  

Тема 5. Обладнання для виробництва молочних продуктів [3]. 

Класифікація обладнання підприємств молочної промисловості. Загальні 

вимоги до обладнання молочної промисловості. Обладнання для виробництва 

питного молока, м’яких сирів, сирних виробів. Основні види тари. Устаткування 

для фасування в поліетиленові пакети. Автомати для пакування в’язких молочних 

продуктів. Обладнання для виробництва сметани. Механізація миття і санітарної 

обробки обладнання і тари. Механізація виробництва сирів. Потокові лінії 

виробництва твердих сирів. Механізація сиросховищ. Механізація виробництва 

плавленого сиру. Заквашувачі та обладнання для дозрівання вершків. 

Масловиготовлювачі, маслоутворювачі, лінії потокового виробництва вершкового 

масла. Технологічне обладнання для виробництва вершкового морозива. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 
бали 

лк лаб 
сем 
(пр) 

СРС 

Змістовий модуль 1. Машини та обладнання для переробки рослинної 

сировини 

1 Переддипломна практика 

2 Переддипломна практика 

3 

Лекція 1 

Машини і обладнання для 
підготовки зерна до 
переробки, подрібнення і 
сортування зерна, 
виробництва рослинної 
олії 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 1 

Вивчення процесу 

сортування зернової 

сировини  

- 2 - - 1 

Практичне 

заняття 1 

Визначення параметрів 

процесу подрібнення 

зерна 

- - 2  2 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до 

лабораторної роботи 1, 

практичної роботи 1 

- - - 4 2 

4 

Лабораторне 

заняття 2 

Вивчення процесу 

одержання рослинної олії 

за допомогою прес-

екструдеру 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до 

лабораторної роботи 2 
- - - 4 2 

5 

Лекція 2 

Обладнання 

хлібопекарного, 

кондитерського, 

макаронного 

виробництва.  

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 3 

Вивчення процесу 

виробництва 

хлібобулочних виробів 
- 2 - - 2 

Практичне 

заняття 2 

Вивчення процесу 

виготовлення 

борошняних 

кондитерських  виробів 

  2  2 

Самостійна 

робота 3 

Підготовка до 

лабораторної роботи 3, 

практичної роботи 2 
- - - 4 2 

6 Лабораторне Вивчення процесу - 2 -  2 
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заняття 4 виготовлення макаронних 

виробів 

Самостійна 

робота 4 

Підготовка до 

лабораторної роботи 4 
- - - 4 2 

7 

Лекція 3 
Устаткування для 

переробки 

плодоовочевої сировини 

2     

Лабораторне 

заняття 5 

Вивчення процесу 

виготовлення хрусткої 

картоплі 
 2   2 

Практичне 

заняття 3 

Обладнання сокового 

виробництва 
  2  2 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до 

лабораторної роботи 5, 

практичної роботи 3 
   4 2 

8, 9 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до 

ПМК 1 
- - - 5 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 – 47 год. 6 10 6 25 35 

Змістовий модуль 2. Технологічне обладнання для переробки тваринної  

сировини 

10 

Лекція 4 
Машини для забою 

тварин та обладнання 

ковбасного виробництва 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 5 

Машини та обладнання 

для забою худоби 
- 2 - - 2 

Практичне 

заняття 3 

Машини для подрібнення 

м’яса та шпику і 

формування ковбасних 

виробів 

  2  2 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до 

лабораторної роботи 5, 

практичної роботи 3 
- - - 4 2 

11 

Лабораторне 

заняття 6 

Обладнання для термічної 

обробки ковбасних 

виробів 
- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до 

лабораторної роботи 6 
- - - 4 2 

12 

Лекція 5 
Обладнання для 

виробництва молочних 

продуктів 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 7 

Обладнання для 

механічної і теплової 

обробки молока 

- 2 - - 2 
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Практичне 

заняття 4 

Обладнання для 

виробництва сирів 
  2  2 

Самостійна 

робота 8 

Підготовка до 

лабораторної роботи 6, 

практичної роботи 4 

- - - 4 2 

13 

Лабораторне 

заняття 8 

Обладнання для 

виробництва вершкового 

масла 
 2 - - 3 

Самостійна 

робота 9 

Підготовка до 

лабораторної роботи 8 
- - - 4 2 

14 

Лабораторне 

заняття 9 

Обладнання для 

виробництва морозива 
 2   2 

Самостійна 

робота 10 

Підготовка до 

лабораторної роботи 9 
   4 2 

15, 16 

Самостійна 

робота 11 

Підготовка до 

ПМК 2 
- - - 5 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 - 43 год. 4 10 4 25 35 

Всього за курс - 10 20 10 50  

       Екзамен 30 

       Всього з навчальної дисципліни – 90 год. 100 

 
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 
 

1 На ситах з якими отворами здійснюється розподіл зернових сумішей за 
шириною?  
2 На ситах з якими отворами здійснюється розподіл зернових сумішей за 
товщиною?  
3 Звідки здійснюється відбір проб зерна при доставці на зерно приймальний 
пукт? 
4 Я кий пристрій використовують для відбору проб зерна? 
5 Яка нормальна вологість сухого зерна? 
6 Які причини перевантаження електроприводу вальцьового станка системи 
дертя? 
7 За рахунок яких властивостей відбувається сепарування зернопродуктів в 
падді-машинах? 
8 Яке обладнання застосовують для лущення пшениці та ячменю? 
9 Які машини використовуються для сухої очистки поверхні пшениці і жита 
від пилу, часткового відділення плодових оболонок і зародишу? 
10 Які машини використовуються для очистки поверхні та борозенки зернини 
від пилу? 
11 Які машини використовуються для гідротермічної обробки зерна при 
підготовці його до помелу? 
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12 Який вид дії робочих органів використовується при подрібнені продукту в 
плющильному станку? 
13 Відбирають виїмку із зашитих мішків щупом: 
14 Психрометр призначений для визначення: 

15 Відносну вологість агента сушіння визначають у: 

16 Агентом сушіння називають: 

17 Сутність процесу теплопередачі полягає у: 

18 Сутність дифузійного процесу полягає у: 

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

відбуваються: 

20 Зерно, багате крохмалем відносять до групи рослин: 

21 Зерно, багате білками відносять до групи рослин: 

22 Борошно отримують з частини зерна: 

23 Вологість зерна визначається у: 

24 Сипкість відносять до властивостей зернової маси: 

25 Скважитість відносять до властивостей зернової маси: 

26 Відшелушення насіння у голендрах відбувається за принципом: 

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

сепараторі, це: 

28 Домішки, які відбираються із зернової маси у трієрах, це: 

29 Пшоно виробляють із: 

30 Гідротермічну обробку зерна та насіння проводять з метою: 

31 Процес здрібнення, це: 

32 Ступінь здрібнення, це: 

33 Діаметр часток суміші, за якими визначають ступінь здрібнення матеріалу: 

34 Розміщення решіт за ситового аналізу: 

35 Цифри на решетах означають: 

36 Продукти подрібнення зерна в ситовійній машині сортують за: 

37 Клейковина пшениці – це: 

38 Призначення оббивальної абразивної машини в підготовчому відділенні 

вальцьового млина, це: 

39 Боріздки на робочих поверхнях каменів жорнового посаду виконують 

функції: 

40 Подрібнювач для повторювального помелу зерна на сортове борошно, це: 

41 Вибрати з переліку обладнання, що застосовується тільки для гідротермічної 

обробки зерна на вальцьовому млині: 

42 Спосіб регулювання ступеня подрібнення зерна в жорновому посаді: 

43 Продуктивність жорнового посаду залежить: 

44 Причиною перевантаження електроприводу вальцьового верстата системи 

дертя є: 

45 Для гідротермічної обробки зерна у борошномельному виробництві 

використовують: 

46 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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47 Для сортування (просіювання. продуктів подрібнення зерна на сучасних 

борошномельних заводах використовують: 

48 Розділення за фракціями подрібненого матеріалу проводять у: 

49 Під час формування помельних партій враховують: 

50 Визначають вологість макаронних виробів у: 

51 Найбільш доцільний спосіб переробки олійних культур у 

сільськогосподарського виробника, це: 

52 Насіння соняшнику вміщує олії: 

53 Основні технологічні регулювання гвинтового преса для віджимання олії: 

54 Ймовірна причина  випресування м'язги через щілини зеєрного циліндра 

преса, це: 

55 Спосіб подрібнення ядер та зерна олійних культур, це: 

56 Для попереднього подрібнення жмихової ракушки (макухи. 

використовують: 

57 Для придання пелюсткової форми олійним матеріалам використовують 

58 Для забезпечення практично повного добування олії з олійного матеріалу, 

який пройшов попереднє знежирення пресуванням, використовують:  

59 Для теплового оброблення м’ятки використовують обладнання: 

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

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

62 В якому пресі можливо віджимати олію з необлущеного насіння? 

63 При якому способі отримання олії насіння обробляють розчинником? 

64 М’язгою називають: 

65 М’яткою називають: 

66 М’якоть насіння після пресування називають: 

67 Суміш олії та розчинника називається: 

68 Для чого проводять гідратацію олії ? 

69 Для чого проводять нормалізацію олії? 

 

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 

1. Класифікація машин і обладнання м'ясо переробної промисловості. 

2. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи опалювальної тунельної 

печі. 

3. Дайте загальну характеристику м’ясної промисловості і класифікацію 

підприємств по переробці м’яса. 

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

безперервної дії. Перелічіть їх переваги і недоліки. 

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

птиці. 

6. Опишіть основні санітарно-гігієнічні вимоги до машин переробної 

промисловості. 

7. Опишіть основні технологічні вимоги до машин переробної промисловості. 

8. Опишіть призначення і принцип роботи машини зовнішнього забою птиці. 
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9. Опишіть основні правила техніки безпеки на підприємствах переробної 

промисловості. 

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

недоліки установок для зняття шкіри періодичної дії. 

11. Дайте класифікацію і коротку характеристику машин і обладнання забою 

крупної рогатої худоби і свиней. 

12. Опишіть підвісний транспорт на підприємствах по забою худоби, 

класифікацію і вимоги до підвісних путей і конвеєрів. 

13. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи фіксуючого конвеєру 

для оглушення свиней. 

14. Опишіть способи електрооглушення ВРХ. 

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

великої рогатої худоби. 

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

17. пишіть ціль, призначення і засоби механізації шпарки свинячих туш. 

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

сортування і пакування тушок птиці. 

19. Опишіть призначення скребмашини, їх класифікацію, конструкцію і принцип 

дії. Типи шкребків. 

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

пір’я з тушок птиці. 

21. Опишіть ціль, призначення і засоби механізації теплової обробки тушок птиці. 

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

свинячих туш і полірувальної машини. 

23. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи машини для 

зовнішнього забою птиці. 

24. Дайте класифікацію обладнання для витоплювання жиру і його коротку 

характеристику. 

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

мийної машини. 

26. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи шпарильного чану й 

парильної камери. 

27. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи обладнання для 

навішування птиці на конвеєр убою. 

28. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи фіксуючого конвеєра 

свиней. 

29. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи пристрою для 

відокремлювання голів з тушок птиці. 

30. Опишіть ціль обпалювання свинячих туш, класифікацію, конструкцію і 

принцип дії обпалювального обладнання. 

31. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи машини для 

додаткового і остаточного очищення свинячих туш. 

32. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи фіксуючого конвеєра 

для оглушення свиней. 
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33. Опишіть методи виділення жиру із сировини і дайте їх коротку 

характеристику. 

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

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

36. Опишіть будову та принципи роботи вовчка для неперервного подрібнення 

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

фаршу 

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

38. Опишіть будову та принципи роботи машини для тонкого подрібнення м'яса і 

заморожених блоків. 

39. Скласти технологічну схему вовчків 

40. Скласти технологічну схему шпигорізки 

41. Скласти технологічну схему кутера-мішалки. 

42. Скласти кінематичну схему вовчків 

43. Скласти кінематичну схему шпигорізки 

44. Скласти кінематичну схему кутера-мішалки. 

45. Назвіть основні технологічні та конструктивні регулювання вовчків 

46. Назвіть основні технологічні та конструктивні регулювання шпигорізок 

47. Назвіть основні технологічні та конструктивні регулювання кутера-мішалки. 

48. Види робочих органів для перемішування фаршу. 

49. Класифікацію обладнання для приготування фаршів. 

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

перемішування фаршу та посолу м'яса.  

51. Будова та принцип роботи фаршмішалок. 

52. Будова та принцип роботи змішувачів фаршу. 

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

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

іншими компонентами. 

55. Будова та принцип роботи установок для транспортування фаршу. 

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

виготовленні фаршу. 

57. Поясніть технологічний процес підготовки фаршу перед наповненням ним 

ковбасних виробів і сосисочних оболонок. 

58. Дайте класифікацію обладнання для формування ковбасних виробництв. 

59. Поясніть призначення, будову та принцип роботи шприца. 

60. Накреслити технологічну і кінематичну схему роботи шприца. 
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