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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: Формування у студентів глибокого розуміння питань пов'язаних з 
холодильною технікою та обладнанням для харчових виробництв; знання 
основних напрямків розвитку технічного прогресу в області розробки 
холодильних машин та обладнання для переробки продукції , конструкцію і 
правила експлуатації, регулювання й використання холодильних машин та 
обладнання харчових виробництв. 

 
 Програмні компетентності:  
  Здатність впроваджувати у виробництво холодильні технології харчових 
продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів 
продовольчої сировини впродовж технологічного процесу 
 
 Програмні результати навчання 
 Вміти обирати та експлуатувати холодильне обладнання, складати 
апаратурно-технологічні схеми виробництва та тривалого зберігання харчових 
продуктів 
 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо спираються: 

Фізика 
 

Безпека харчових продуктів та 
продовольчої сировини 

Процеси та апарати хімічної технології  
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

 
З них За видами аудиторних 

занять (годин) 
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8 90/3 36 54 24  12 Р 2 +  
           

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає 40,0 (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№
  з

/п
. 

В
ид

и 
на

вч
ал

ьн
их

 
за

ня
ть

 
(Л

, Л
З,

 П
З,

 С
Р)

 

К
іл

ьк
іс

ть
 го

ди
н 

Номер семестру (якщо дисципліна викладається  
у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 

Рекомендована 
література(базова, 

допоміжна) 

1 2 3   5 

   Змістовий модуль №1. Холодильні машини та 
технологічне обладнання холодильного устаткування  

1 Л 4 Тема 1. Фізичні основи отримання холоду. Розвиток 
холодильної промисловості в Україні. 
Фізичні основи отримання холоду. Класифікація 
холодильного устаткування. Розвиток холодильної 
промисловості в Україні. 

[1-4] 

2 Л 2 Тема 2. Класифікація холодильних машин. 
Парокомпресійна машина. Абсорбційна холодильна 
машина. Пароежекторна холодильна машина. 

[1-4] 

3 Л 2 Тема 3. Теплообмінні апарати холодильних машин. 
Конденсатори, їх будова, розрахунок. Випарники 
(повітроохолоджувачі), їх будова, розрахунок. 
Теплообмінники. Їх призначення, будова. 

[1-4, ] 

4 ПЗ 4 Випарники (повітроохолоджувачі), їх будова, 
розрахунок. Теплообмінники, їх будова, розрахунок.  

5 Л 2 Тема 4. Торгове холодильне устаткування. 
Холодильні агрегати та холодильних машин. 
Класифікація холодильних агрегатів. Головні вузли 
холодильних агрегатів та їх призначення. 

[1-4,] 

6 Л 2 Тема № 5. Холодильні камери. 
Холодильні камери. Холодильні шафи. Охолоджувальні 
прилавки та вітрини. Морозильні скрині-прилавки та 
льодогенератори. 

[1-4,8] 

7 СР 6 Тема 6. Технічна експлуатація холодильного 
устаткування. 
Основні правила безпечної експлуатації холодильного 
обладнання. Виявлення та усунення несправностей 
холодильного устаткування. 

[1-4, 8] 

8 П 2 Контрольна робота № 1  
   Змістовий модуль №2. Холодильна технологія 

продуктів живлення  

9 Л 2 Тема 7. Теоретичні засади холодильного 
консервування харчових продуктів. Принципи 
збереження харчових продуктів. 
 Вплив низьких температур на зростання та розмноження 
мікроорганізмів. Вплив низьких температур на клітини, 
тканини та організми. Допоміжні засоби, що 
застосовуються під час холодильної обробки та 
зберігання. 
 

[1-4,5] 

10 Л 2 Тема 8. Види холодильної обробки продуктів 
харчування. 
Охолодження. Заморожування. Підморожування. 

[1-4,6] 

11 ПЗ 2 Тема 9. Теплофізичні параметри харчових продуктів [1-4,7] 



 7 

 

та їх зміни під час холодильної обробки. 
Теплофізичні характеристики харчових продуктів. Зміна 
теплофізичних параметрів харчових продуктів та 
температурні графіки. 

12 ПЗ 2 Тема 10. Тепло- та масообмінні процеси в 
холодильній технології. 
Тепловий розрахунок процесу охолодження. Тепловий 
розрахунок процесу заморожування. Тепло- та масообмін 
при холодильному зберіганні. Тепло- та масообмін при 
розморожуванні. 

[1-4,8] 

13 Л 2 Тема 11. Основні зміни, які у продуктах харчування 
при охолодженні. 
Охолодження рослинного походження. Охолодження 
продуктів тваринного походження. Промислові методи 
охолодження продуктів тваринного походження. 
 

 [1-4,6,7] 

14 Л 2 Тема 12. Основні зміни, що відбуваються у продуктах 
харчування при низькотемпературній обробці. 
Заморожування рослинного походження. Заморожування 
продуктів тваринного походження. Швидкозаморожені 
продукти. Сублімаційне сушіння продуктів. 
 

[1-4,8] 

15 Л 2 Тема 13. Холодильне зберігання продуктів 
харчування. 
Характеристики холодильного зберігання. Умови 
зберігання продуктів, що швидко псуються. Загальні 
зміни продуктів у процесі зберігання. Зміна складу та 
властивостей плодів та овочів. Умови зберігання 
продуктів тваринного походження. Зміна продуктів 
тваринного походження під час холодильного 
зберігання. Холодильне зберігання харчових продуктів 
споживача. 

 [1-4,6] 

16 Л 2 Тема 14. Отеплення та розморожування. 
Технологія отеплення та розморожування. Класифікація 
та аналіз способів розморожування харчових продуктів. 
Пристрої для розморожування сировини та продуктів 
харчування. Зміни, які у продуктах харчування у процесі 
розморожування. Методи розрахунку параметрів процесу 
розморожування окремих видів продуктів 

[1-4] 

17 СР 6 Тема 15. Транспортування охолоджених та 
заморожених харчових продуктів. 
Класифікація та коротка характеристика холодильного 
транспорту. Контейнерні перевезення. Умови, терміни та 
особливості перевезення різних харчових продуктів. 
Правила приймання продуктів, що транспортуються. 

[1-8] 

18 П 2 Контрольна робота № 2  
  Разом:                48 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 6 
2 Підготовка до практичних занять  6 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  12 

4 Виконання індивідуального завдання  30 
5 Інші види самостійної роботи - 
 Разом 54 

 
 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
  

Розрахункове завдання 
________________________________________________________________________________________________ 

(вид індивідуального завдання) 
 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

 Розрахункова робота на тему: «Визначення основних 
розмірів холодильника»  

Структура роботи включає наступні розділи: 
1. По заданому вантажообігу знайти необхідну 

ємність розподільного холодильника та приміщень 
окремих видів вантажів. 

2. Визначити площу камер для зберігання 
вантажів, площу морозилок та інших приміщень. 
Знайти кількість поверхів, а також необхідну 
кількість засобів механізації 

25-33 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Процес викладання дисципліни включає різні методики навчання. До них 

відносяться  лекції (вступна, тематичні), практичні заняття ( інформаційні та 

аналітичні  завдання, ситуаційні задачі),  індивідуальне завдання у формі 

розрахункової роботи, консультації (групові та індивідуальні, у тому числі в 

дистанційній формі). 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Викладання дисципліни супроводжується здійсненням поточного та 

підсумкового контролю знань студентів. Форми поточного контролю 

включають: коротку  співбесіду на початку лекції (за матеріалами тем 

попередньої лекції);  контроль знань студентів за темами, винесеними на 

самостійну роботу; перевірку  набутих умінь на практичних заняттях; перевірку 

індивідуального завдання, а також підсумкову тестову перевірку знань 

студентів за змістовними модулями. Підсумковий контроль здійснюється на 

заліку. 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Контрольні 

роботи 
Практичні 

роботи 
Індивідуальні 

завдання Тощо Іспит Сума 

48 16 28 4* 4 100 
*Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних 

заняттях 
 
Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  
Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 
проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що 
навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 
кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 
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компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 
відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 
можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні знання, 
розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 
особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та 
вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців 
за рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 
протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного 
зв’язку викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його 
навчальної діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів 
відбувається за рахунок контролю протягом семестру із використанням 
100 бальної шкали (табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у 
національну шкалу (з виставленням державної семестрової оцінки 
„відмінно”, „добре”, „задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS 
(А, В, С, D, Е, FХ, F). 
Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
 

Критерії оцінювання Рейтингова 
оцінка, бали 

Оцінка ЕСТS 
та її 

визначення 

Національна  
оцінка позитивні негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання 
навчального матеріалу 
модуля, що містяться в 
основних і додаткових 
літературних джерелах; 
- вміння аналізувати 
явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
- вміння проводити 
теоретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання 
чіткі, лаконічні, логічно 
послідовні; 
- вміння  вирішувати 
складні практичні задачі. 

Відповіді на 
запитання можуть  
містити незначні 
неточності 
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1 2 3 4 5 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в 
обсязі обов’язкового 
матеріалу, що 
передбачений модулем; 
- вміння давати 
аргументовані відповіді на 
запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні задачі. 

Відповіді на 
запитання містять 
певні неточності; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 
що вивчається, та його 
практичного 
застосування; 
- вміння давати 
аргументовані відповіді на 
запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
практичні задачі. 

- невміння 
використовувати 
теоретичні знання 
для вирішення 
складних 
практичних 
задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних 
фундаментальних 
положень матеріалу, що 
вивчається, та їх 
практичного застосування; 
- вміння вирішувати прості 
практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на 
запитання; 
- невміння 
аналізувати 
викладений 
матеріал і 
виконувати 
розрахунки; 
- невміння 
вирішувати 
складні 
практичні задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних 
фундаментальних 
положень матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати 
найпростіші практичні 
задачі. 

Незнання окремих 
(непринципових) 
питань з 
матеріалу модуля; 
- невміння 
послідовно і 
аргументовано 
висловлювати 
думку; 
- невміння 
застосовувати 
теоретичні 
положення при 
розвязанні 
практичних задач 
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1 2 3 4 5 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може бути 
виконане в терміни, що 
передбачені навчальним 
планом. 

Незнання 
основних 
фундаментальних 
положень 
навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки 
у відповідях на 
запитання; 
- невміння 
розв’язувати 
прості практичні 
задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно 
 – 

- Повна 
відсутність знань 
значної частини 
навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки 
у відповідях на 
запитання; 
-незнання 
основних 
фундаментальних 
положень; 
- невміння 
орієнтуватися під 
час розв’язання  
простих 
практичних задач 

 
 

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Кафедра «Хімічна техніка та промислова екологія» 

https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/ychebpro/bakalavrat-133/ 
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