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Тема.  Підйомне обладнання 

 

       Питання:       1. Призначення та класифікація обладнання. 

                               2. Основні технологічні вимоги до обладнання. 

                               3. Талі з ручним приводом та електротельфери. 

                               4. Автонавантажувачі. 

                               5. Техніка  безпеки при роботі з обладнанням. 

  

       Література:     Л-2. с. 275-278;  Л-7. с. 10 - 20 

                             

                                     Методичні рекомендації.  

          

       Опрацьовуючи матеріал даної теми, необхідно зосередитись на 

призначенні та шляхах  використання  підйомного обладнання в загальному 

процесі переробки та зберігання с/г продукції, будові та роботі 

автопідйомників і електротельферів.  

      Також слід звернути  увагу на засвоєні правил і дотримані  техніки 

безпеки при  роботі з підйомним обладнанням. 

                           Питання для самоперевірки: 

 

1. Для чого призначені підйомні машини? 

2. Які машини належить  до підйомного обладнання? 

3. Які призначення, будова і робота  деталей? 

4. Які переваги наземного безрейкового транспорту? 

5. Які призначення та будова автонавантажувача? 

6. Чим характеризується робота підйомних машин? 

7. Що представляють собою крани-штабелери, їх будова і принцип 

роботи?  

8. Які переваги машин безрейкового (наземного) транспорту? 

9. Які призначення, будова і принцип роботи електро-

навантажувача? 
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Звіт до самостійної роботи № 1 

 Тема.  Підйомне обладнання          

     Завдання1. Призначення  підйомного обладнання.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

      Завдання2. Будова та технологічний процес роботи автонавантажувача.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

     Завдання 3. Будова та технологічний процес роботи  талі з ручним 

приводом. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Оцінка______________                    Викладач_______________ 
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Тема.  Обладнання для  наповнення, дозування і укладання  продукції 

 

     Питання:     1. Загальні положення дозування і фасування продукції. 

                           2. Призначення та класифікація обладнання. 

                           3. Основні технологічні вимоги до обладнання. 

                           4. Фасувальні машини. 

                           5. Дозувальні пристрої. 

                           6. Автомати-наповнювачі рідких продуктів. 

                           7. Техніка  безпеки при роботі з обладнанням. 

  

    Література: Л-2. с. 159-164; Л-7. с. 105-133 

                             

                                        Методичні рекомендації.  

Опрацьовуючи матеріал даної теми, слід зосередитись  на призначенні  та 

шляхах використання  машин і обладнання в загальному процесі переробки 

та зберіганні с/г продукції, будові та роботі фасувальних машин, дозувальних  

пристроїв, автоматів-наповнювачів рідких продуктів.    

                                                                                                                  Потрібно 

також  звернути  увагу на засвоєні і дотримані правил техніки безпеки при  

роботі з обладнанням. 

                       

                            Питання для самоперевірки: 

 

1. Що таке процес дозування? 

2. Як класифікують фасувальні машини ? 

3. Які призначення та принцип  робот  фасувальної машини ? 

4. Що представляє собою процес дозування  готової 

продукції? 

5. Який технологічний процес роботи автомата-наповнювача 

рідких продуктів?                                                                                                        
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Звіт до самостійної роботи № 2. 

 

Тема. Обладнання для  наповнення, дозування і укладання  продукції. 

 

 Завдання1. Класифікація фасувальних машин  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Завдання 2. Класифікація автоматів-наповнювачів  рідких продуктів.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Завдання 3.Накреслити  схему  об’ємного  дозувального пристрою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Завдання 4.Описати технологічний процес роботи автомата-

наповнювача ДН . 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

      

Оцінка______________                                    Викладач_______________ 
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Тема.   Обладнання для  герметизації  й  упакування  продукції. 

             Етикетувальне  обладнання. 

 

       Питання:      1. Призначення та класифікація обладнання. 

                              2. Способи закупорювання. 

                              3. Закаточні машини. 

                              4. Етикетувальні машини. 

                              5. Техніка  безпеки при роботі з обладнанням. 

  

       Література:     Л-2. с. 165-181;   Л-7. с. 133-171 

                             

                                      Методичні рекомендації.  

      

Опрацьовуючи матеріал даної теми, потрібно зосередити  увагу на 

призначенні  та шляхах використання  машин і обладнання в загальному 

процесі переробки та зберігання с/г продукції, будові та роботі закатних, 

етикетувальних машин.                                                       

  Також слід звернути особливу увагу на  техніку безпеки при  роботі з 

обладнанням. 

 

                         

Питання для самоперевірки: 

 

1. Способи закупорювання. 

2. Як класифікують закатні машини? 

3. Яке проводять герметизацію скляних банок? 

4. Які будова  та принцип роботи автоматичної закатної  машини? 

5. Який технологічний процес роботи машини для закупорювання 

пляшок?                                                                                                        
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Звіт до самостійної роботи № 3. 

  

Тема. Обладнання для  герметизації  й  упакування  продукції. 

                   Етикетувальне  обладнання. 

 

 Завдання1. Способи закупорювання.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Завдання 2. Класифікація закатних машин. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



11 

 

Завдання 3. Накреслити схему етикетувальної машини КЕ-4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 4. Описати технологічний процес роботи  закатної машини 

ЗК1-1-125.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оцінка______________                                    Викладач_______________ 
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Тема.   Тара для зберігання та транспортування  сировини і продукції. 

 

       Питання:     1. Призначення та класифікація тари. 

                             2. Металева тара, її характеристика. 

                             3. Скляна тара, її характеристика. 

                             4. Паперова та спеціальна тара, їх характеристика. 

                             5. Дерев’яна та пластмасова тара, їх характеристика. 

  

        Література:    Л-7. с. 171-177 

       

Методичні рекомендації. 

     

  Працюючи над висвітленням даної теми, потрібно сконцентрувати увагу на 

призначенні  та   шляхах використання  тари  в загальному процесі переробки 

та зберігання с/г продукції, різновидності тари, характеристиці  та галузі 

застосування.  Також слід зосередитись  на  дотримані правил техніки 

безпеки при  проведенні  навантажувально-розвантожувальних  робот   під 

час транспортування  тари. 

 

                                                                

                                    Питання для самоперевірки: 

 

1. Класифікація тари. 

2. Характеристика і сфера застосування металевої тари. 

3. Характеристика і сфера застосування скляної тари. 

4. Характеристика і сфера застосування паперової тари. 

5. Характеристика і сфера застосування дерев’яної тари. 
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Звіт до самостійної роботи № 4. 

          

Тема. Тара для зберігання і транспортування сировини і продукції. 

 

Завдання 1.  Класифікація тари.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Завдання 2.  Характеристика і сфера застосування металевої тари. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



14 

 

Завдання 3. Характеристика і сфера застосування  скляної тари.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

   

   Завдання 4. Характеристика і сфера застосування  паперової тари.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

      

 

Оцінка______________                                    Викладач_______________ 
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Тема. Холодильне технологічне обладнання для зберігання харчових  

продуктів. 

                   

 Питання:   1. Призначення та класифікація обладнання. 

                             2. Холодильні агенти. 

                             3. Будова і робота холодильних машин.  

                             4. Техніка безпеки при роботі з обладнанням. 

  

        Література: Л-2. с. 154-283;  Л-7. с. 177-198 

                            

Методичні рекомендації. 

      

Опрацьовуючи матеріал даної теми, слід звернути увагу на призначення  

та   шляхи використання  машин та обладнання в загальному процесі 

переробки  і зберігання с/г продукції, будову та роботу холодильних машин. 

Також слід звернути особливу увагу на техніку безпеки при  роботі з 

обладнанням. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Холодильні агенти. 

2. Що таке охолодження продукції? 

3. Що таке заморожування продукції? 

4. Яка будова та принцип роботи холодильної машини? 

5. Техніка безпеки при роботі з обладнанням?                                                                                                        
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Звіт до самостійної роботи № 5. 

  

Тема. Холодильне технологічне обладнання для зберігання харчових  

           продуктів. 

 

Завдання 1. Холодильні агенти.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Завдання 2. Дати визначення:                                                                                

а). охолодження це – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



17 

 

б. заморожування це – 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Завдання 3.Описати будову холодильної машини і призначення її 

складових одиниць.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   

Оцінка______________                                       Викладач_______________ 
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Тема. Характерне обладнання для механізації виробництва хлібобулочних і 

кондитерських виробів. 

 

      Питання:    1. Призначення та класифікація обладнання. 

                           2. Тістомісильні машини. 

                           3. Тістоділильні машини. 

                           4. Преси для виробництва макаронів. 

                           5. Техніка  безпеки при роботі з обладнанням. 

 

     Література: Л-3. с. 417-440; Л-7. с. 228-255 

                           

 

Методичні рекомендації. 

      

Опрацьовуючи матеріал даної теми, потрібно висвітлити питання, 

пов’язані з призначенням  та  шляхами використання машин і обладнання в 

загальному процесі переробки та зберігання с/г продукції, будовою та 

роботою тістомісильних і тістоділильних машин , пресів для виробництва 

макаронів.                                                                                                            

Також слід звернути особливу увагу на дотриманні вимог техніки безпеки 

при  роботі з обладнанням. 

 

Питання для самоперевірки: 

 

1. Класифікація обладнання для механізації виробництва  

хлібобулочних  виробів. 

2. Будова і принцип дії тістомісильної машини. 

3. Будова і принцип дії тістоділильної машини? 

4. Принцип роботи тістомісильних машин. 

5. Правила експлуатації тістомісильних машин. 
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Звіт до самостійної роботи № 6. 

 

Тема.  Характерне обладнання для  механізації виробництва хлібобулочних   і 

кондитерських виробів. 

 

Завдання 1. Класифікація обладнання для  механізації виробництва 

хлібобулочних і кондитерських виробів. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Завдання 2. Накреслити схему та описати технологічний процес 

роботи  тістомісильної машини.  

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Завдання 3. Описати технологічний процес роботи  тістоділильної 

машини. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оцінка______________                                       Викладач_______________ 
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Тема.   Характерне обладнання для  механізації переробки та зберігання   

плодів і овочів. 

 

Питання:           1. Призначення та класифікація обладнання. 

                          2. Стікачі. 

                          3  Шнекові преси. 

                          4. Центрифуги і фільтри. 

                          5. Техніка  безпеки при роботі з обладнанням. 

 

      Література:     Л-2. с. 117-158;   Л-7. с. 255-284 

                            

Методичні рекомендації. 

      

       Опрацьовуючи матеріал даної теми, слід звернути увагу на призначення  

і шляхи використання  машин та обладнання в загальному процесі переробки 

і зберігання с/г продукції, будову та роботу стікачів і шнекових пресів, типи 

фільтрувальних елементів.    

     Також слід звернути особливу увагу на  техніку безпеки при  роботі з 

обладнанням. 

 

Питання для самоперевірки: 

 

1. Класифікація обладнання для механізації  переробки та зберігання  плодів 

і овочів. 

2. Будова і принцип дії гвинтового стікача. 

3. Будова і принцип дії  гвинтового преса. 

4. Будова і принцип дії  барабанного вакуум-фільтра. 
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Звіт до самостійної роботи № 7. 

 

Тема.   Характерне обладнання для  механізації  переробки та  зберігання  

плодів і овочів. 

 

Завдання 1. Класифікація стікачів. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Завдання 2.  Накреслити схему та описати технологічний процес роботи  

гвинтового преса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Завдання 3. Накреслити схему і описати технологічний процес роботи  

відстійної центрифуги періодичної дії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Оцінка______________                                       Викладач_____________ 
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       Тема. Характерне обладнання для  теплової обробки м’яса. 

 

       Питання:     1. Призначення та класифікація обладнання. 

                           2 .Варильні котли. 

                           3. Автоклави. 

                           4. Димогенератори. 

                           5. Техніка безпеки при роботі з обладнанням. 

 

      Література:   Л-7. с. 109-110; 

                                

                            

                                    Методичні рекомендації.  

      

Опрацьовуючи матеріал даної теми,  треба  звернути увагу на призначення  

та     шляхи використання  машин і обладнання в загальному процесі 

переробки та зберігання  м’яса ВРХ і свинини, будову та роботу варильних 

котлів і автоклавів, димогенераторів. 

Також слід звернути особливу увагу на  техніку безпеки при  роботі з 

обладнанням. 

 

                          

                                   Питання для самоперевірки. 

 

1. Класифікація обладнання для теплової обробки м’яса. 

2. Будова і принцип дії варильного котла. 

3. Будова і принцип дії  автоклава. 

4. Будова і принцип дії  димогенератора. 
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Звіт до самостійної роботи № 8. 

 

Тема.  Характерне обладнання для  теплової обробки м’яса. 

 

         Завдання 1. Класифікація обладнання для  теплової обробки м’яса. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________           

Завдання 2. Накреслити схему та описати технологічний процес роботи     

варильного котла.  

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Завдання 3. Накреслити схему і описати технологічний процес роботи  

автоклава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

          

Оцінка______________                                       Викладач_______________ 
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Навчально – методичне видання 

 

  Видання містить рекомендації  до виконання  самостійної роботи,  завдання, 

перелік рекомендованої літератури. Передбачене для студентів напряму 

підготовки: 6.100102 – «Процеси,  машин та обладнання агропромислового 

господарства » 
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