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1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 

 

Програма фахових вступних випробувань на здобуття  ступеня магістра 

на базі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста, ступеня магістра) розроблена головою та членами фахової комісій 

кафедри обладнання і технології харчових виробництв згідно з Правилами 

прийому до ДВНЗ УДХТУ у 2017 році (наказ ректора № 302  від 16.12.2016). 

Фахове вступне випробування це комплексне завдання, яке складено на 

основі вимог до знань та вмінь бакалаврів спеціальності 133 -  Галузеве 

машинобудування та базується на навчальному матеріалі фундаментальних та 

загально-інженерних дисциплін таких, як: математика; фізика; нарисна 

геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка; теоретична механіка; опір 

матеріалів; теорія механізмів і машин; деталі машин; технологія 

конструкційних матеріалів та матеріалознавство; технологічні основи 

машинобудування, що сприяють одержанню та вдосконаленню практичних 

навичок і логічного мислення студентів механіків. 

Комплексні завдання, що входять до складу фахового вступного 

випробування мають формалізовані завдання рівнозначної складності. 

Вирішення кожного завдання вимагає від студента не репродуктивної а творчої 

розумової діяльності. Всі завдання є комплексними, мають професійне 

спрямування на спеціальність 133 -  Галузеве машинобудування. Принцип 

комплексності реалізується шляхом введення в кожний варіант не спеціальних 

завдань за окремими дисциплінами, а завдань, які вимагають від студента 

застосовувати інтегровані знання фахових дисциплін. 

Важливе значення має самостійна робота студента з навчальним 

матеріалом в процесі підготовки до фахового вступного випробування. З метою 

полегшення вивчення та підготовки до фахового вступного випробування у 

програмі наведено перелік літератури з кожної дисципліни. 
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2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Метою фахового вступного випробування є комплексна перевірка знань 

осіб, які бажають продовжити навчання для здобуття ступеня магістра на базі 

здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, 

ступеня магістра) за спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування, освітня 

програма - Обладнання переробних і харчових виробництв (ХВ). 

Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-

орієнтовані вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатність 

вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня. 

Дисципліни, що виносяться на іспит: “Процеси та апарати харчових 

виробництв”, “Технологічні основи машинобудування”, “Монтаж, діагностика 

та ремонт обладнання”, “Експлуатація та обслуговування машин”, 

“Технологічне обладнання харчових виробництв та галузі”, “Загальна 

технологія харчових виробництв та технологія галузі”, “Комплексний 

антикорозійний захист обладнання”, “Теорія корозії металів” є дисциплінами 

професійної та практичної підготовки, у яких вивчаються теоретичні та 

практичні основи процесів, апаратів та машин, що застосовуються в харчових 

виробництвах. Дисципліни базуються на комплексі загальноосвітніх і 

спеціальних дисциплін і є основними для вирішення наукових та інженерно-

прикладних проблем, пов’язаних з розрахунком, проектуванням і 

обслуговуванням обладнання. 

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі. Кожен 

варіант завдань містить відкриті та тестові запитання.   

Час виконання одного варіанта письмового вступного випробування 3 

академічні години (180 хв.). 
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3 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

Дисципліна   «ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ» 

 

1. Діаграма Рамзіна. Параметри вологого повітря. 

2. Класифікація теплообмінних апаратів. Порядок розрахунку теплообмінників 

для харчової промисловості. 

3. Процеси нагрівання, випаровування, охолодження і конденсації. Апарати 

для проведення названих процесів у харчових технологіях. 

4. Гідродинаміка. Рівняння нерозривності потоку. Застосування рівняння при 

розрахунку трубопроводів пивобезалкогольних виробництв. 

5. Матеріальний баланс сушіння. Навести приклад використання сушарок в 

харчових виробництвах. 

6. Матеріальний баланс процесу абсорбції. Абсорбція в пивобезалкогольних 

виробництвах. 

7. Ректифікація. Матеріальний баланс процесу. Робота та принцип дії 

ректифікаційної установки безперервної дії. 

8. Зв’язок коефіцієнта теплопередачі з коефіцієнтом тепловіддачі. 

9. Тепловіддача. Закон Ньютона.  

10. Теплопровідність. Основний закон теплопровідності. 

11. Теплопередача. Основне рівняння теплопередачі. Теплопередача в харчових 

виробництвах. 

12. Класифікація насосів. Основні параметри насосів.  

 

Дисципліна  «ТЕОРІЯ КОРОЗІЇ МЕТАЛІВ» 

1. Хімічна корозія металів. 

2. Газова корозія, плівки на металах і умова щільності. 

3. Механізм і кінетика хімічного окислення. Закони росту окисних плівок на 

металах. 

4. Воднева корозія сталі. 

5. Способи захисту металів від газової корозії.   

6. Електрохімічна корозія металів. 

7. Корозія металів з водневою деполяризацією. 

8. Корозія металів з кисневою деполяризацією. 

9. Вплив зовнішніх факторів на швидкість електрохімічної корозії.  

10. Вплив зовнішніх факторів. Вплив контакту з іншими металами. 

11. Корозійне розтріскування. Механізм явища та методи захисту. 

12. Корозійна кавітація. Корозійна ерозія. 

13. Корозійна втомленість, механізм явища та методи захисту. 

14. Особливості та методи захисту корозійно-абразивного руйнування металів. 

15. Атмосферна корозія. Класифікація і механізм. 

16. Фактори, які впливають на швидкість атмосферної корозії. Методи захисту. 

17. Пітингова корозія. Методи захисту від пітингової корозії. 

18. Підземна корозія металів. Корозійна характеристика ґрунтів.  
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Дисципліна «КОМПЛЕКСНИЙ АНТИКОРОЗІЙНИЙ ЗАХИСТ 

ОБЛАДНАННЯ» 

1. Раціональні технології виготовлення харчових апаратів. 

2. Вплив конструктивної форми апаратів на їх корозію. 

3. Раціональне проектування апаратів і трубопроводів для підвищення їх 

корозійної стійкості. 

4. Раціональне проектування металоконструкцій. 

5. Організаційно-технічні міри захисту металів від корозії. 

6. Класифікація методів антикорозійного захисту по об’єкту взаємодії. 

7. Класифікація методів антикорозійного захисту по механізму захисної дії. 

8. Класифікація методів антикорозійного захисту по умовам використання і 

технологіям виконання. 

9. Зарубіжний досвід антикорозійного захисту в харчовій промисловості. 

10. Основні тенденції розвитку антикорозійного захисту в харчовій 

промисловості. 

11. Стан та проблеми антикорозійного захисту в харчовій промисловості. 

12. Економічні та соціальні аспекти корозії. 

13. Технічні та економічні аспекти корозії. 

14. Перелік основних корозійних втрат. 

15. Вибір методу підготовки поверхонь.  

16. Вимоги до металевих апаратів підлягаючим ПКЗ.  

17. Вимоги до залізобетонних апаратів підлягаючим ПКЗ.   

18. Вимоги і контроль якості поверхонь.  

19. Класифікація способів очищення поверхонь.  

20. Класифікація методів зміцнення поверхні.  

21. Піскоструминне очищення.  

22. Гідроабразивне очищення.  

23. Дробеструминне очищення.  

24. Дробеметне очищення.  

25. Закордонний досвід дробеструминного і дробеметного очищення.  

26. Очищення кісточковою крихтою.  

27. Очищення гранульованою вуглекислотою.  

28. Очищення крацеванням.  

29. Очищення голкофрезеруванням.  

30. Очищення галтовкою.  
 

Дисципліна  «ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ 

ТА ГАЛУЗІ» 
 

1. Класифікація обладнання підприємств харчової і переробної промисловості. 

2. Обладнання для миття  сільськогосподарської сировини. 

3. Обладнання для зберігання, очищення і сортування сільськогосподарської 

сировини. 

4. Обладнання для інспекції, калібрування і сортування сільськогосподарської 

сировини. 
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5. Обладнання для механічного подрібнення харчових мас. 

6. Обладнання для розділення рідких неоднорідних систем. 

7. Обладнання для змішування харчових продуктів. 

8. Обладнання для формування харчових продуктів. 

9. Обладнання для дозування харчових продуктів. 

10. Обладнання для збільшення концентрації харчових продуктів. 

11. Обладнання для сушіння харчових продуктів. 
 

Дисципліна «ЗАГАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ» 

1. Основні властивості зернової маси.   

2. Застосування жирів в харчових технологіях. 

3. Застосування білка в харчових  технологіях. Які властивості йому 

характерні? 

4. Солод. Виготовлення, застосування.  

5. Продукти крохмалю (патока, декстрини, кристалічна гідратна глюкоза). 

6. Мука. Класифікація муки за видами, типами і сортами. 

7. Оцінка здатності муки для випічки якісного хліба. 

8. Ячмінь, види ячменю, склад, призначення.  

9. Целюлоза. Властивості. 

10. Від чого залежить цінність білка? 

11. Вуглеводи (мальтоза, лактоза). Властивості, застосування. 

12. Масляниста сировина. Соняшник. 

13. Масляниста культура (соя). 

14. Крохмаль. Джерела одержання, склад, властивості. 

15. Зберігання зерна. 

16. Мікроелементи та їх функції в організмі людини. 

17. Жироподібні речовини (холестерин, β-сітостерин).  

18. Вітамін А (ретинол). 

19. Масляниста сировина. Масляниста пальма. 

20. Крохмаль. Склад, властивості, застосування. 

21. Дозрівання та післяуборочне дозрівання зерна.    
 

Дисципліна «ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН» 

1. Класифікація основних фондів  харчового виробництва. 

2. Особливості зносу основних фондів в  харчовій промисловості. 

3. Системи технічного обслуговування та ремонту обладнання. 

4. Форми організації ремонтного виробництва.  

5. Мережне планування. Основні положення.  

6. Графічне будування мережного планування.  

7. Оптимізація мережного планування.  

8. Методи ремонту обладнання (вузловий, агрегатний, поточний). 

9. Надійність. Основні поняття і терміни. Показники надійності. 

10. Випадкові величини. Поняття: маточікування, дисперсія, середнє 

квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. 
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11. Надійність. Визначення. Об’єкти надійності (елемент, система, виріб).  

12. Основні стани  і події надійності (працездатність, справність, несправність, 

відмова). 

13. Випадкові та систематичні причини відмов теорії надійності. 

14. Надійність виробів (безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність, 

збереження). 

15. Основні причини відказів різних виробів. 

16. Способи підвищення надійності виробів. 

 

Дисципліна  «ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАШИНОБУДУВАННЯ» 
 

1. Історія розвитку вітчизняного машинобудування.  

2. Проблеми вітчизняного машинобудування. 

3. Основні напрямки науково-технічного прогресу в машинобудуванні.   

4. Класифікація типів машинобудівних виробництв.  

5. Структура машинобудівного підприємства.  

6. Схема виготовлення технологічних апаратів.  

7. Технічна підготовка виробництва.  

8. Конструкторська підготовка виробництва. Передові методи конструювання.  

9. Технологічна підготовка виробництва.  

10. Технологічна документація.  

11. Єдині системи документації.  

12. Принципи технологічності конструкції.  

13. Рекомендації з поліпшення технологічності конструкції.  

14. Виробничий і технологічний процеси.   

15. Базування в машинобудуванні. Класифікація баз.  

16. Правило шести крапок.  

17. Основні принципи базування.  

18. Похибка базування.  

19. Похибка установки заготівель.  

20. Похибка закріплення заготівель.  

21. Похибка  пристосування.  

22. Вихідні дані для проектування технологічного процесу.  

23. Послідовність проектування технологічного процесу.  

24. Точність механічної обробки. 

25. Шляхи забезпечення точності виготовлення деталей.  

26. Методи активного контролю точності.  

27. Фактори, що впливають на точність виготовлення деталей.  

28. Похибки, що виникають через пружну деформацію технологічної системи.  

29. Похибки, викликані зносом інструмента.  

30. Похибки  внаслідок теплових деформацій.  

31. Геометричні погрішності верстатів і інструментів.  

32. Технічна норма часу.  

33. Обробка зовнішніх поверхонь валів.  
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Дисципліна  «МОНТАЖ, ДІАГНОСТИКА ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ» 

 

1. Основні служби підприємства та їх призначення. 

2. Головний механік, його функції. Структура служби головного механіка та її 

призначення. 

3. Принципи організації ремонтної служби підприємства. Ступінь 

централізації. 

4. Класифікація ремонтів. 

5. Система технічного обслуговування і ремонту її визначення та призначення. 

6. Методи планово-попереджувального ремонту. 

7. Визначення ремонту та його види. 

8. Визначення зносу, види тертя. Закономірність наростання природного 

зносу. 

9. Види зносів. 

10. Заходи зменшення зносу. 

11. Зменшення зносу деталей термічним зміцненням. 

12. Зменшення зносу деталей хіміко-термічним зміцненням. 

13. Зменшення зносу деталей зносостійкими покриттями. 

14. Зменшення зносу деталей пластичним деформуванням. 

15. Методи відновлення та ремонту деталей. 

16. Ремонт корпусу апарату. 

17. Ремонт валів. 

18. Ремонт підшипників. 

19. Ремонт шестерней, муфт, нерухомих з'єднань. 

20. Способи виробництва монтажних робіт. 

21. Загальні принципи організації монтажних робіт. 

22. Методи монтажу обладнання. 

23. Технічні засоби монтажу.  
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Для підвищення об’єктивності оцінки якості фахового вступного 

випробування та узгодження оцінок за національною системою та системою ЄКТС 

застосовується система оцінювання за 100 бальною шкалою. 

Рейтинг студента за фахове вступне випробування складається з суми 

балів за кожне окреме завдання. Мінімальна кількість балів за фахове вступне 

випробування складає 10 балів, а максимальна – 100.  
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