
 



  

       



  

                

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

 

Галузь знань 

18 «Виробництво та 

технології» Вибіркова 

Модулів – 2 

Спеціальність  

181   

 «Харчові технології» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 9  
3-й 3-й,  

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

5-й 5-й,  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних  - 2/4 

самостійної роботи 

студента - 5 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

18 год. 4 год. 

Лабораторні 

28 год. 8 год. 

Самостійна робота 

74 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання:       
год. 

Вид контролю: екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 62,2 % 

для заочної форми навчання – 11,1 %. 

 

 

 

 



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни — здобути глибокі теоретичні знання та набути 

практичних навичок з питань виробництва, розподілення та використання 

штучного холоду на підприємствах харчової та переробної промисловості і інших 

галузях господарчого комплексу України, вивчити основи теорії роботи 

холодильних машин і засвоїти методи розрахунку їх основних параметрів, 

вивчити будову, особливості монтажу та експлуатації холодильного обладнання, 

вивчити основні положення раціонального проектування холодильних камер. 

Завдання дисципліни «Холодильна техніка та технологія» - розуміння 

особливостей виробництва, розподілення та використання штучного холоду на 

підприємствах харчової та переробної промисловості і інших галузях 

господарчого комплексу України; раціональне впровадження у виробництво 

нових технологій холодильної обробки харчових продуктів на основі розуміння 

процесів перетворень основних компонентів продовольчої сировини впродовж 

технологічного процесу;  здатність управляти процесами охолодження та 

заморожування з використанням технічного, інформаційного та програмного 

забезпечення. 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

продемонструвати наступні програмні результати навчання: 

- знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в 

галузі харчових технологій. 

- виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом 

продовження освіти та самоосвіти. 

- уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень 

прикладного характеру. 

- організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами 

переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із 

застосуванням технічних засобів автоматизації і систем керування. 



  

- вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи, 

виробничі дільниці із застосуванням систем автоматизованого проектування та 

програмного забезпечення[; 

- обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових або 

реконструйованих підприємств (цехів), знати принципи його роботи та правила 

експлуатації, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових 

продуктів запроектованого асортименту. 

- підвищувати ефективність виробництва шляхом впровадження 

ресурсоощадних та конкурентоспроможних технологій, аналізувати стан і 

динаміку попиту на харчові продукти. 

- дотримуватися правил техніки безпеки та проводити технічні та 

організаційні заходи щодо організації безпечних умов праці під час виробничої 

діяльності. 

- підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та 

командної роботи. 

- вміти укладати ділову документацію державною мовою. 

- мати навички з організації роботи окремих виробничих підрозділів 

підприємства та координування їх діяльності. 

- здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках 

розроблення та виведення харчових продуктів на споживчий ринок, вести облік 

витрат матеріальних ресурсів. 

Вивчення навчальної дисципліни «Холодильна техніка та технології» 

передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність  розв’язувати складні спеціалізовані  задачі та практичні  

проблеми  технічного  і  технологічного  характеру, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов у виробничих умовах підприємств 

харчової промисловості та  у  процесі  навчання,  що передбачає  застосування  

теоретичних  основ  та  методів харчових технологій. 



  

Загальні компетентності з дисципліни «Холодильна техніка та 

технології»: 

 знання і розуміння предметної області та професійної діяльності. 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 навички здійснення безпечної діяльності. 

 здатність генерувати нові практично спрямовані ідеї (креативність) 

Фахові компетентності з дисципліни «Холодильна техніка та технології»: 

 здатність впроваджувати у виробництво холодильні  технології харчових 

продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів 

продовольчої сировини впродовж технологічного процесу 

 здатність управляти технологічними процесами при холодильній обробці з 

використанням технічного, інформаційного та програмного забезпечення. 

 здатність обирати та експлуатувати холодильне обладнання, складати 

апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів. 

 здатність проектувати нові або модернізувати діючі холодильники. 

 здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових технологій, 

вести професійну дискусію. 



  

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи холодильної обробки харчових 

продуктів. 

Загальні відомості, предмет і задачі холодильної техніки та технології. 

Основні методи консервування харчових продуктів. Консервування харчових 

продуктів холодом. Допоміжні засоби, що застосовуються при холодильному 

зберіганні харчових продуктів. 

Змістовий модуль 2. Охолодження харчових продуктів. 

Фізичні і біохімічні зміни в харчових продуктах при охолодженні. 

Охолоджуючі середовища. Техніка охолодження харчових продуктів 

Змістовий модуль 3. Заморожування харчових продуктів.  

Сутність процесу заморожування. Способи заморожування. Засоби 

заморожування. Техніка заморожування харчових продуктів. 

Змістовий модуль 4. Холодильне зберігання харчових продуктів. Отеплення 

та розморожування продукції.  

Умови тривалого зберігання харчових продуктів у холодильниках. Усушка 

продуктів при холодильному зберіганні. Технологія зберігання окремих видів 

харчових продуктів. Отеплення продукції. Розморожування продуктів. 

Змістовий модуль 5. Теоретичні основи отримання штучного холоду. Цикли 

холодильних машин. 

Теоретичні основи отримання штучного холоду. Термодинамічні принцип 

машинного охолодження. Холодопродуктивності і холодильний коефіцієнт 

компресійні машини. Ідеальний цикл парової компресійної холодильної машини 

Змістовий модуль 6. Холодильні агенти і холодоносії. 

Вимоги до холодильних агентів. Речовини, що використовуються в якості 

холодильних агентів. Характеристика холодильних агентів. Зберігання і 

перевезення холодильних агентів. Холодоносії. 

Змістовий модуль 7. Компресори та теплообміні апарати холодильних 

машин.  



  

Призначення і класифікація компресорів. Основні конструктивні вузли і 

деталі компресорів. Будова та принцип дії деяких компресорів. Теплообмінні 

апарати холодильних машин. 

Змістовий модуль 8. Холодильні агрегати, їх класифікація. Допоміжне 

холодильне обладнання. 

Класифікація агрегатів. Будова та принцип дії холодильних агрегатів. 

Допоміжне холодильне обладнання. 

Змістовий модуль 9. Охолоджувані споруди і їх обладнання.  

Холодильники і її класифікація. Прилади для вимірювання та контролю 

параметрів охолоджувальних середовищ і продуктів, принципи їх роботи. 

Будівельні та ізоляційні конструкції холодильників. Теплоізоляційні матеріали. 



  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Модуль 1. Основи холодильної технології 

Теоретичні основи 

холодильної обробки 

харчових продуктів 

9 2 - - - 7 11 - - - - 11 

Охолодження 

харчових продуктів 
13 2 - 4 - 7 16 0,5 - 2 - 13,5 

Заморожування 

харчових продуктів 
13 2 - 4 - 7 15 0,5 - 2 - 12,5 

Холодильне 

зберігання харчових 

продуктів. Отеплення 

та розморожування 

продукції 

13 2 - 4 - 7 13 0,5 - 
  

 
- 12,5 

Разом за модулем 1 48 8  12 - 28 55 1,5  4  49,5 

Модуль 2. Холодильна техніка 

Теоретичні основи 

отримання штучного 

холоду. Цикли 

холодильних машин. 

15 2 - 4 - 9 12,5 0,5 - 2 - 10 

Холодильні агенти і 

холодоносії. 
11 2 - - - 9 12,5 0,5 - - - 12 

Компресори та 

теплообміні апарати 

холодильних машин. 

13 2 - 2 - 9 12,5 0,5 - - - 12 

Холодильні агрегати, 

їх класифікація. 

Допоміжне 

холодильне 

обладнання. 

13 2 - 2 - 9 12,5 0,5 - - - 12 

Охолоджувані 

споруди і їх 

обладнання 

20 2 - 8 - 10 15 0,5 - 2 - 12,5 

Разом за модулем 2 72 10 - 16 - 46 65 2,5 - 4 - 58,5 

ІНДЗ - - - - - -  - - - - - 

Усього годин 120 18 - 28 - 74 120 4 - 8 - 108 

 

 

 



  

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Розрахунок основних параметрів 

повітроохолоджувальних машин 

4 2 

2 Калоричні розрахунки обладнання для швидкого 

заморожування харчових продуктів 

4 2  

3 Підбір холодильного технологічного обладнання для 

охолодження  та зберігання харчових продуктів 
4  

4 Побудова та розрахунок циклів холодильних машин 4 2 

5 Особливості розрахунку основних параметрів 

холодильників 

4 - 

6 Особливості проектування  та будівництва 

холодильників 

4 - 

7 Вивчення технологічних процесів на виробництві 4 2 

Разом 28 8 
 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість годин 
денна 

форма 

заочна 

форма 

1 
Теоретичні основи холодильної обробки харчових 

продуктів  
7 11 

2 Охолодження харчових продуктів  7 13,5 

3 Заморожування харчових продуктів  7 12,5 

4 
Холодильне зберігання харчових продуктів. 

Отеплення та розморожування продукції  
7 12,5 

5 
Теоретичні основи отримання штучного холоду. 

Цикли холодильних машин  
9 10 

6 Холодильні агенти і холодоносії  9 12 

7 
Компресори та теплообміні апарати холодильних 

машин  
9 12 

8 
Холодильні агрегати, їх класифікація. Допоміжне 

холодильне обладнання  
9 12 

9 Охолоджувані споруди і їх обладнання  10 12,5 

Разом  74 108 

 

 

 

 

 



  

11. Методи навчання 

Програмою дисципліни "Холодильна техніка та технологія" передбачено 

проведення аудиторних занять (лекційних і лабораторних) та самостійне 

опрацювання студентами навчального матеріалу. 

Під час проведення лекційних занять відбувається застосування 

демонстраційних матеріалів (наочних) за допомогою технічних засобів навчання 

(мультимедійного проектору, тощо).  

Під час лабораторних занять – відбувається застосування словесних, 

наочних та практичних матеріалів. 

У поза аудиторний час - робота із самостійного опрацювання програмної 

літератури та вирішення практичних завдань у домашніх умовах, бібліотеці. 

                                                        

 

12. Методи контролю 

У процесі вивчення дисципліни передбачається застосування таких 

контрольних заходів як поточний та модульний контроль рівня засвоєння 

матеріалу та захист курсового проекту. 

Контрольні заходи – це форми і методи оцінювання рівня набутих знань та 

умінь студентів, які базуються на принципах: відповідності стандартам вищої 

освіти; застосування стандартизованої та уніфікованої системи діагностики; 

визначеності критеріїв оцінювання; об’єктивності та прозорості технології 

контролю. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних та 

індивідуальних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента з 

певних тем навчальної програми, а також до виконання конкретних завдань. 

Формами поточного контролю є: усне опитування; експрес-контроль рівня 

підготовленості студента до занять та засвоєння питань, що виносяться на 

самостійне опрацювання; оцінка виконання та захист студентом індивідуального 

завдання на кожному лабораторному занятті; підготовка та захист рефератів. При 

чому кожна незадовільна поточна оцінка повинна бути перескладена студентом 

на позитивну. 

Модульний контроль здійснюється за графіком навчальної діяльності 

студента після завершення усіх видів його навчальної роботи з відповідного 

змістового модуля. Формою модульного контролю є тестування. До модульного 

контролю допускаються студенти незалежно від результатів поточного контролю. 

Студенту, який не з’явився на модульний контроль, виставляється кількість балів, 

одержаних ним під час поточного контролю, і призначається додатковий час для 

проведення модульного контролю за погодженням з кафедрою. Студент, який 



  

отримав незадовільну оцінку з модульного контролю, повинен перездати 

контрольні заходи в індивідуальному порядку. 

Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі семестрового 

екзамену у терміни встановлені навчальним планом. Студент вважається 

допущеним до семестрового екзамену з навчальної дисципліни за умови повного 

відпрацювання всіх лабораторних занять, передбачених даною робочою 

програмою навчальної дисципліни. 

 

Дисципліна має два змістових модулі, який охоплює матеріал усіх тем. 

Рівень знань студентів оцінюють за 100-бальною системою, контролюючи 

якість виконання: 

лабораторних занять –  24 балів; 

самостійної роботи –  18 балів; 

модульного контролю (тестування) – 28 балів. 

Підсумковий контроль (екзамен) – 30 балів.   

                                                                        

 

 

 

 

 



 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

  

Поточний (модульний) контроль 
Підсумковий 

контроль 

Загальна сума 

балів 
Модуль 1 Модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

30 100 

5 9 10 10 8 5 7 6 10 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Холодильна техніка та технологія» для студентів напряму підготовки 6.051701 

«Харчові технології та інженерія» освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр. / 

Укл.: Пиркало В.В. – Умань: УНУС, 2016. 

2. Методичні вказівки для самостійного вивчення і виконання контрольних 

робіт з дисципліни «Холодильна техніка та технологія» для студентів напряму 

підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» освітньо-кваліфікаційний 

рівень - бакалавр. / Укл.: Пиркало В.В. – Умань: УНУС, 2016.  

 

15. Рекомендована література 

Базова 

1. Курылев Е.С. Холодильные установки / Курылев Е.С., Оносовский 

В.В., Румянцев Ю.Д. – СПб.: Политехника, 2002. – 576с. 

2. Лэнгли Б.К. Холодильная техника и кондиционирование воздуха / 

Б.К. Лэнгли. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 480с. 



  

3. Мещеряков Ф.Е. Основы холодильной техники и холодильной 

технологии / Федор Елисеевич Мещеряков. – М.: Пищевая промышленность, 

1975. – 486с. 

4. Румянцев Ю.Д. Холодильная техника: [учеб. для вузов.] /                      

Ю.Д. Румянцев, В.С. Калюнов. – СПб.: Профессия, 2003. – 360с. 

5. Степанов Д.В. Холодильна техніка та технологія: [навчальний 

посібник] / Д.В. Степанов, Н.Д. Степанова. – Вінниця.: ВНТУ, 2008. – 95с. 

6. Холод и технология пищевых продуктов / [И. Судзиловский,               

А. Богатырев, И. Рогов, Н. Мизерецкий]. – Ижевск, 1996. – 218с. 

7. Холодильная техника и технология / [С.А. Большаков,                           

В.Ф. Лебедев, А.В. Локтев, А.В. Руцкий]. – Москва, 2000. – 286с. 

8. Цуратов У.А. Холодильная техника и технология: [учеб. для вузов.] / 

У.А. Цуратов, А.Г. Крычин. – СПб.: Лидер, 2004. – 448с. 

 

Допоміжна 

1. Практикум по холодильному и вентиляционному оборудованию / 

[Н.В. Оболенский, А.П. Журавлев, Е.А. Денисюк и др.]; под. ред.                            

Ю.А. Чичова. – М.: Колос, 2007. – 287с.  

2. Сборник примеров расчетов и лабораторных работ по курсу 

«Холодильное технологическое оборудование» / [М.М. Голянд,                                 

Б.Н. Малеванный, М.З. Печатников, В.Т. Плотников]. – Москва, 1981. – 168с. 

 

16. Інформаційні ресурси 

1. Холодильна техніка і технологія. Науково-технічний журнал [Електронний 

ресурс]. Режим доступу до журн. :  http:// www.nbuv.gov.ua 

2. Холод. Науково-технічний журнал [Електронний ресурс]. Режим доступу до 

журн. :  http:// www.holod.kiev.ua 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.holod.kiev.ua/

