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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 

 
1. Показники, за якими оцінюється робота олійно-видобувальної галузі, включно з аграрним сектором. 

2. Вплив тиску на хід і результати пресування 
3. Технологічна схема переробки сої методом прямої екстракції з одержанням харчового шроту. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2 
2. Вплив температури на швидкість екстракції 

3. Причини й наслідки різноякісності насіння. Методи  подолання різноякісності методами технологічної 

обробки. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4 

 
1. Динаміка темпів розвитку виробництва рапсу в Україні за роки незалежності 

2. Вплив структури матеріалу на швидкість екстракції 

3. Нові методи і технології сушіння олійних продуктів 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3 
 

 

 
1. Динаміка темпів розвитку виробництва соняшника в Україні за роки незалежності 

2. Вплив температури на хід і результати пресування 

3. Технологічна схема переробки соняшника холодним  пресуванням 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №6 

 
1. Порівняння врожайності головних олійних культур України між собою та з результатами закордонних 

хазяйств 
2. Вплив природи розчинника на ефективність екстракції 

3. Можливості застосування глибокого охолодження у технології видобування 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №5 
 

1. Динаміка темпів розвитку виробництва сої в Україні за роки незалежності 

2. Вплив залишкового вмісту оболонки у ядрі  на хід і результати наступних процесів 

3. Концепція самозабезпечення підприємства з виробництва олії парою та електроенергією   
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №8 
 

 
1. Сучасні погляди на використання земельних ресурсів України для вирощування олійних культур. 
2. Механізм пресування м’ятки у шнековому пресі 

3. Проблема технології прямої екстракції соняшника 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7 

 
1. Основні події в Україні та світі, що суттєво вплинули на розвиток олійно-видобувальної галузі 
2. Вплив гідромодуля і кількості ступенів екстракції на її ефективність 
3. Концепції і шляхи отримання білкових продуктів на підприємствах з видобування олії 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №10 
 

 
1. Сучасна концепція технології видобування жирів 

2. Механізм пресування цільного ядра між пластинами 

3. Технологія «водної» екстракції олії 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9 

 
1. Виробництво олій у світі і в Україні. Орієнтовні статистичні дані 

2. Методи оцінки швидкості екстракції 

3. Технологія екстракції олії етиловим спиртом 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №12 
 

 
1. Переваги і недоліки звичайних сортів, гібридів та генетично-модифікованих сортів як посівного 

матеріалу та сировини для переробки у харчові продукти 

2. Механізм екстракції. Чинники, що впливають на швидкість екстракції 

3. Технологія «водно-ензимної» екстракції олії 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №11 

 

 
1. Структурний погляд на термін «технологія». 

2. Відмінності екстракції методом занурення від екстракції методом  зрошення 

3. Технологія екстракції олії ізопропіловим спиртом 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №14 
 

 
1. Ботанічна, технічна, побутова термінологія у технологічній дисципліні з видобування жирів. 

2. Математичний опис процесу обрушення для абсолютно пружніх взаємодій 

3. Технологія екстракції олії багатокомпонентними розчинниками 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №13 

 
1. Цілі  та успіхи у галузі селекції соняшнику 

2. Математичній опис екстракції. Закони Фіка 

3. Розвиток технологічної стадії обрушення соняшника 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №16 
 

 
1. Будова типового олійного плоду, роль його складових частин з позицій технології переробки 

2. Математичний опис процесу обрушення для абсолютно непружніх взаємодій 

3. Технології, пов’язані із застосуванням штучних мембран для розділення місцел 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №15 

 
1. Зв'язок галузі видобування з іншими галузями промисловості, АПК та галузями наук 

2. Історія основного обладнання екстракторів і пресів 

3. Технологія екстракції олії надкритичними рідинами 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №18 
 

 
1. Запасна тканина олійних. Структура і хімічний склад запасної клітини та її органел з погляду 

видобування жирів і отримання білкових продуктів 

2. Які явища відбуваються на стадії тостування шроту? Класифікуйте їх за Бєлобородовим 

3. Сучасний погляд на екструзію і її застосування у технології видобування 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №17 

 
1. Хімічний склад окремо ядра соняшникового насіння і оболонки та їхні технологічні наслідки 

2. Які явища відбуваються на стадії обрушення (шеретування) насіння? Класифікуйте їх за   

Бєлобородовим 

3. Технології, що пов’язані з мікрохвильовою обробкою олійної сировини 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №20 
 

 
1. Технологічні властивості насіння і насінних мас.  Яка мета їх вивчення? У чому відмінність груп цих 

властивостей 

2. Які явища відбуваються на стадії розвіювання рушанки? Класифікуйте їх  за Бєлобородовим 

3. Для вказаної стадії технологічного циклу перелічіть актуальні проблеми і запропонуйте шляхи їх 

вирішення. Прослідкуйте зв'язок цих рішень з проблемами, що виникають на інших стадіях. Стадія 

обрушення 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №19 

 
1. Будова і геометрія запасної клітини олійних. Вплив цих факторів на процеси технології видобування 

2. Які явища відбуваються на стадії пресування мезги? Класифікуйте їх  за Бєлобородовим 

3. Технології, що пов’язані з вилученням з олійної сировини корисних речовин, окрім олії та білків 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №22 
 

 
1. Геометричний чинник і розміри олійного насіння. Значення цих властивостей для технології 

2. Які зміни відбуваються з тканинами, органелами, клітинами і речовинами олійного матеріалу під час  

технологічної стадії вальцювання? 

3. Для вказаної стадії технологічного циклу перелічіть актуальні проблеми і запропонуйте шляхи їх 

вирішення. 

Прослідкуйте зв'язок цих рішень з проблемами, що виникають на інших стадіях. Стадія підготовки 

матеріалу до віджиму з метою максимізації виходу олії 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №21 

 
1. Ієрархія технологічних термінів:  виробництво, ділянка, стадії, операції, процеси, явища 

2. Які явища відбуваються на стадії жаріння м’ятки?  Класифікуйте їх за Бєлобородовим 

3. Для вказаної стадії технологічного циклу перелічіть актуальні проблеми і запропонуйте шляхи їх 

вирішення. 

Прослідкуйте зв'язок цих рішень з проблемами, що виникають на інших стадіях. Стадія розділення 

компонентів рушанки 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №24 
 

1. Аеродинамічні властивості насіння. Значення цих властивостей для технології 

2. Які зміни відбуваються з тканинами, органелами, клітинами і речовинами олійного матеріалу під час  

технологічної стадії екстракції? 

3. Для вказаної стадії технологічного циклу перелічіть актуальні проблеми і запропонуйте шляхи їх 

вирішення. 

Прослідкуйте зв'язок цих рішень з проблемами, що виникають на інших стадіях. Стадія підготовки 

матеріалу до віджиму з метою максимізації руйнування клітинних структур.  
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №23 

 
1. Класифікатор явищ у технології видобування жирів 

2. Які зміни відбуваються з тканинами, органелами, клітинами і речовинами олійного матеріалу в 

процесі зберігання насіння? 

3. Для вказаної стадії технологічного циклу перелічіть актуальні проблеми і запропонуйте шляхи їх 

екстракції. 

Прослідкуйте зв'язок цих рішень з проблемами, що виникають на інших стадіях. Стадія віджиму олії 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №26 
 

1. Вологість насіння. Основні залежності. Значення цього параметру для технології 

2. Технологічна схема переробки соняшника методом «дворазового пресування» 

3. Аналітичний підхід до аналізу роботи ситового сепаратору 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №25 

 
1. Діелектричні властивості насіння. Використання цих властивостей у науковій частині технологічної 

дисципліни 

2. Які зміни відбуваються з тканинами, органелами, клітинами і речовинами олійного матеріалу під час  

технологічної стадії пресування? 

3. Кінетичні параметри сита та їх аналіз 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №28 
 

 
1. Вологопроводність і термовологопроводність насіння. Поясніть різницю між цими термінами 

2. Технологічна схема переробки рапсу методом «дворазового пресування» 

3. Статистичний підхід до аналізу роботи ситового сепаратору 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №27 

 
1. Показники, які характеризують тертя насіння і насінних мас та їх використання 

2. Технологічна схема переробки соняшника гарячим пресуванням 

3. Моделювання прямого та непрямого проходу насіння крізь отвір сита 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №30 
 

 
1. Практична класифікація транспортуючих машин, що застосовуються у технології видобування 

2. Технологічна схема первинного очищення олії та її необхідність 

3. Сучасні технології зберігання запасу насіння у сховищах.  
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №29 

 
1. Насипна маса,  насипна щільність, обємна маса. Поясніть різницю між цими термінами 

2. Технологічна схема переробки соняшника методом «форпресування-екстракція» 

3. Транспортне хазяйство підприємств з видобування олії. Порівняльний аналіз можливостей пристроїв 

різних принципів дії. 
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