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1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

Дисципліна «Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв» 

 

1. Механізація зберігання зернових продуктів.  

2. Механізація підготовки зерна до переробки на борошно та крупи.  

3. Технологічне обладнання виробництва круп.  

4. Технологічне обладнання виробництва борошна.  

5. Технологічне обладнання виробництва рослинної олії 

6. Обладнання хлібопекарного виробництва 

7. Обладнання для виробництва макаронних виробів 

8. Технологічне обладнання для виробництва борошняних кондитерських 

виробів 

9. Машини та обладнання для миття, інспектування, сортування і 

калібрування плодоовочевої сировини 

10. Технологічне обладнання процесів подрібнення, змішування і розділу 

плодоовочевої сировини 

11. Обладнання для виробництва соків і переробки винограду 

12. Технологічне обладнання виробництва сушених продуктів 

13. Технологічне обладнання виробництва заморожених продуктів 

14. Обладнання для термічної обробки плодоовочевої сировини та фасування 

продукції 

15. Механізація зберігання плодоовочевої продукції 

16. Механізація процесу забою великої рогатої худоби та свиней 

17. Машини та обладнання ПТЛ забою птиць та обробки тушок 

18. Обладнання для обробки харчових субпродуктів, кишок та виробництва 

харчових тваринних жирів 

19. Основи розрахунків технологічного обладнання переробних підприємств 

20. Машини та обладнання для переробки м’яса 

21. Обладнання для засолювання і теплової обробки м'яса 

22. Обладнання для заморожування м’ясопродуктів 

23. Обладнання для виробництва молочної продукції 

24. Обладнання для механічної та теплової обробки молока 

25. Обладнання для виробництва сиру та вершкового масла 

26. Обладнання для виробництва морозива 

27. Обладнання для виробництва сухого молока та казеїну 

 

Рекомендована література 

 

1.Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Навч. 

Посібник [Текст] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, Л.М. Кюрчева/ За 

ред. к.т.н. О.В. Гвоздєва. – Суми: Довкілля, 2004. – 420 с. 

2.Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: Навч. 

Посібник [Текст] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. – К.: 



Вища освіта. 2006. – 479 с.  

3. Технологическое оборудование для переработки продукции 

животноводства [Текст] / Курочкин А.А., Ляшенко В.В., Под общей ред.. В.М. 

Бантина. – М.:Колос, 2001. – 440 с. 

4. Гвоздєв О.В. Машини та обладнання хлібопекарського виробництва: 

Підручник [Текст] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, В.О. Олексієнко – 

Мелітополь:ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 312 с. 

5.Гвоздєв О.В. Технологія і механізація виробництва м’яса і 

м’ясопродуктів:Підручник [Текст] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Н.П. Загорко, 

Т.О. Шпиганович;За редакцією О.В. Гвоздєва – Мелітополь: ТОВ «Видавничий 

будинок ММД»,2012. – 532 с. 

6. Гвоздєв О.В. Машини й устаткування для переробки продукції 

тваринництва. Курс лекцій. [Текст] / О.В. Гвоздєв. – Мелітополь, 2001 – 130с. 

7. Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості [Текст]/ 

І.С. Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов та інш. За ред. Гулого І.С. – Вінниця; Нова 

книга. 2001 – 576с. 

8. Машини та обладнання переробних виробництв: Навч. Посібник 

[Текст]/ О.В. Дацишин, А.І. Ткачук, Д.С.Чубов та ін.., За ред. О.В. Дацишина.- 

К.:Вища освіта, 2005. – 159 с. 

 

 

Дисципліна «Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання» 

 

1. Монтажно-технологічна документація і технічні вимоги до розробки 

документів 

2. Методи монтажу обладнання та конструкцій 

3. Приймання будівель, споруд і фундаментів під монтаж обладнання і 

конструкцій 

4. Організація монтажного майданчика 

5. Технологія монтажу обладнання 

6. Порядок ведення площинних і просторових розмічальних робіт  

7. Розробка фундаментів під обладнання  

8. Засоби для переміщення, монтажу і випробувань технологічного 

обладнання і інженерних комунікацій  

9. Переміщення обладнання і конструкцій в межах підприємства, що 

будується або реконструюється  

10. Підйом та установка обладнання і конструкцій за допомогою такелажної 

оснастки  

11. Установка, вивірення та закріплення обладнання і конструкцій  

12. Випробування змонтованого обладнання  

13. Налагодження технологічного обладнання 

14. Організаційно-технічна підготовка до виробництва 

пусконалагоджувальних робіт  

15. Технологія пусконалагоджувальних робіт. Ревізія технологічного 

обладнання і запорно-регулюючої апаратури 



16. Випробування змонтованого обладнання на холостому ході  

17. Пуск, випробування, наладка і комплексне випробування обладнання під 

навантаженням 

18. Особливості монтажу та пусконалагодження технологічних трубопроводів 

переробних підприємств  

19. Безпека праці при монтажу технологічного обладнання 

 

Рекомендована література 

 

1 Ялпачик Ф.Ю.  Монтаж та пусконалагодження обладнання переробних 

підприємств  / Ф.Ю. Ялпачик, О.П. Ломейко, В.О. Олексієнко, В.Г. Циб: Навч. 

посібник . Мелітополь, ТОВ “Видавничий будинок ММД”, 2009.–156с.  

2 Ялпачик В.Ф. Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання 

переробних підприємств / Ялпачик В.Ф., Ломейко О.П., Циб В.Г., Ялпачик Ф.Ю., 

Самойчук К.О., Олексієнко В.О., Шпиганович Т.О. Навчальний посібник: 

Практикум– Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2014. – 235с. 

3 Ялпачик Ф.Ю., Ялпачик В.Ф., С.Ф. Буденко, В.Г. Циб., Пупинін А.А.  

Посібник для підготовки наладчика обладнання переробних виробництв: 

Навчальний посібник. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської 

міської друкарні, 2016. – 535 с. 

4. Ялпачик В.Ф., Ялпачик Ф.Ю., Буденко  С.Ф., Циб В.Г. Практикум з 

ремонту обладнання переробних і харчових виробництв; Навчальний 

посібник./В.Ф. Ялпачик,Ф.Ю. Ялпачик, С.Ф.Буденко, В.Г.Циб.- Мелітополь: 

Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015.-235 с. 

 

Дисципліна «Процеси та апарати» 

 

1. Наукові основи і положення виробничих процесів харчових технологій 

2. Основи раціональної побудови апаратів і організації виробничих 

процесів харчової технології 

3. Процес подрібнення твердих матеріалів 

4. Подрібнення твердих матеріалів на молоткових дробарках 

5. Класифікація зернистих матеріалів 

6. Процес різання харчових матеріалів 

7. Обробка харчових матеріалів тиском 

8. Відстоювання і осадження неоднорідних рідких або газоподібних систем 

9. Фільтрування суспензій пилу та туману 

10. Процес псевдоожиження 

11. Процес перемішування харчових продуктів 

12. Розділення неоднорідних систем зворотним осмосом і ультрафільтрацією 

13. Основи теплообміну в харчовій апаратурі 

14. Процес нагрівання, випару, охолоджень і конденсації 

15. Процес випарювання в апаратах харчової промисловості 

16. Термодинамічні основи виробництва штучного холоду 

17. Основи масопередачі в технологічних процесах 

http://www.tsatu.edu.ua/ophv/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/4520/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/4520/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/4106/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/4106/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD-%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/goto/https:/drive.google.com/file/d/1Cz4_gHrPqhIBdsr0mt197EJHCOsnDG_h/view?usp=sharing
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4110
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/4110


18. Перегонка та ректифікація бінарних сумішей 

19. Екстракція в системі рідина-рідина, тіло-рідина 

20. Теоретичні основи процесу сушки сільськогосподарської продукції 

21. Процес абсорбції 

22. Процес адсорбції 

 

Рекомендована література 

 

1 Бойко В.С., Самойчук К.О., Тарасенко В.Г., Загорко Н.П., Циб 

В.Г. Процеси і апарати харчових виробництв. Гідромеханічні процеси. 

Підручник. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. 212 c. 

2 Бойко В.С., Самойчук К.О., Тарасенко В.Г., Загорко Н.П., Мікульонок 

І.О., Циб В.Г. Процеси і апарати харчових виробництв. Механічні процеси і 

технології надвисокого тиску. Підручник. – Мелітополь: Видавничо-

поліграфічний центр «Люкс», 2019., 273 с. 

3 В.Ф. Ялпачик, Ф.Ю. Ялпачик, В.С. Бойко, С.Ф. Буденко, В.О. 

Верхоланцева, В.Г. Циб.  Лабораторний практикум з дисципліни Процеси і 

апарати : Навчальний посібник. – Мелітополь: Видавничий будинок 

Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 275 С. 

 

 

Дисципліна «Розрахунки і конструювання обладнання харчових 

виробництв» 

 

1. Напрямки розвитку технологічного обладнання в харчовій 

промисловості 

2. Розрахунок оболонок 

3. Основи розрахунку подрібнювальних органів 

4. Основи розрахунку сепарувальних органів 

5. Основи розрахунку змішуючих органів 

6. Основи розрахунку пресувальних органів 

7. Основи розрахунку транспортувальних органів 

 

Рекомендована література 

 

1 Розрахунки обладнання харчових виробництв / Ялпачик В.Ф., Буденко 

С.Ф., Ялпачик Ф.Ю., Гвоздєв О.В., Циб В.Г., Бойко В.С., Самойчук К.О., 

Олексієнко О.В., Клевцова Т.О., Паляничка Н.О. Навчальний посібник.– 

Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2014. – 264с. 

2 Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової 

промисловості. / В.Г. Мирончук, Л.О. Орлов, А.І. Українець, та інші. – Вінниця: 

Нова книга, 2004. – 288. 

3 Обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. / І.С. 

Гулий, М.М. Пушанко, Л.О. Орлов, та інші. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 576 с. 

 

http://www.tsatu.edu.ua/ophv/goto/https:/drive.google.com/open?id=1QBOZV7OCrC6jfFAnP6lVkL5u1RXu4w3a
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/goto/https:/drive.google.com/open?id=1QBOZV7OCrC6jfFAnP6lVkL5u1RXu4w3a
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/goto/https:/drive.google.com/open?id=1Lckkgw8FFxaij5wrQpQq_2guD2zIF9Xf
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/goto/https:/drive.google.com/open?id=1Lckkgw8FFxaij5wrQpQq_2guD2zIF9Xf
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/4090/1/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%B7%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%20%D1%96%20%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%202017.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/goto/http:/elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/4090/1/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%B7%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%20%D1%96%20%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%202017.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/wp-content/uploads/sites/13/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%A0%D0%9A%D0%9E%D0%A5%D0%92-%D0%B2%D1%81%D1%8F.pdf


2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ  

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Варіант фахового вступного випробування складається з тестової та 

репродуктивної (не тестової) частин. 

Тестова частина включає 50 завдань, кожне з яких містить варіанти 

відповідей, з яких тільки один правильний. Правильна відповідь на тестове 

завдання (1-50) оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів, які вступник 

може отримати за тестову частину становить 50 балів. 

Репродуктивна частина (завдання 51-54) складається з чотирьох задач 

(завдань) відповіді на які необхідно надати у розгорнутому вигляді, проявивши 

компетентність, здобуту за попереднім освітнім ступенем (освітньо-

кваліфікаційним рівнем). Залежно від наповненості змісту відповіді та ступеня 

розкриття питання (вирішення завдання), репродуктивна частина фахового 

випробування оцінюються за такими критеріями: 

 завдання (51-52) оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів.  

 завдання (53-54) оцінюється за шкалою від 0 до 15 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за завдання 

репродуктивної частини фахового випробування складає 50 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за надання 

відповідей за тестову та репродуктивну частини фахового випробування складає 

100 балів. 

Підсумкова оцінка (результат) за фахове вступне випробування (за шкалою 

від 100 до 200 балів)  розраховується за формулою  

РФВВ = 100+х+у1+у2 

де х – сума балів за завдання 1-50 (тестова частина); 

 у1 – сума балів за завдання 51-52 (завдання за шкалою від 1 до 10 балів); 

 у2 – сума балів за завдання 53-54 (завдання за шкалою від 1 до 15 балів). 

Мінімальна позитивна оцінка (подолання порогу «склав/не склав») за фахове 

вступне випробування складає 120 балів. Особи, які отримали на фаховому 

вступному випробуванні менш ніж 120 балів (не подолали поріг «склав»), 

позбавляються права на участь у конкурсі за освітньою програмою. 
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