
  

БАКАЛАВРСЬКА ПРОГРАМА 

«ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН І УСТАНОВОК» 

 кваліфікація, що присвоюється 

Бакалавр з холодильних машин і установок 

 тривалість програми 

4 роки. 

 кількість кредитів 

240 кредитів ЄКТС. 

 рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки 

кваліфікацій та Європейської рамки кваліфікацій 

Бакалавр (перший цикл вищої освіти). 

 галузь навчання  

14 Електрична інженерія. 

 конкретні вимоги щодо вступу  

Зарахування проводиться приймальною комісією згідно з «Умовами 

прийому до ВНЗ» та «Правилами прийому у ДонНУЕТ».  

 конкретна процедура визнання попереднього навчання 

(формального, неформального, неофіційного)  

На навчання для здобуття ступеня бакалавра на другий курс (з 

нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком 

навчання) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста. Прийом здійснюється за результатами фахового 

вступного випробування. 

 кваліфікаційні вимоги та положення, включно з вимогами 

стосовно закінчення навчального закладу  

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів. Атестація якості 

підготовки бакалавра з холодильних машин і установок щодо встановлення 

фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньо-

кваліфікаційної характеристики здійснюється екзаменаційною комісією з  

фаху. Атестація передбачає  оцінку рівня професійних знань, умінь та 

навичок випускників та включає захист  дипломної роботи і складання 

комплексного екзамену з базової освіти. Присвоєння кваліфікації «Бакалавр з 

холодильних машин і установок» здійснює екзаменаційна комісія 

Університету. 

 профіль програми  

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: 

обов'язкові дисципліни – 167,5 кредитів (дисципліни гуманітарної підготовки 

– 30 кредитів, дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної 

підготовки – 51 кредит, дисципліни професійної та практичної підготовки – 

86,5 кредитів); дисципліни вільного вибору студента – 62 кредити 

(дисципліни гуманітарної підготовки – 4 кредита, дисципліни природничо-

наукової та загальноекономічної підготовки – 28 кредитів, дисципліни 



  

професійної та практичної підготовки – 30 кредитів); атестація – 1,5 кредита, 

виконання та захист дипломної роботи – 9 кредитів. 

 результати навчання програми 

Знання і розуміння     
знання філософських категорій та понять; 

розуміння культурних питань сучасності; 

розуміння соціально-історичної сутності явищ і процесів людського 

буття;  

розуміння сутності перетворень, що відбуваються в Україні; 

розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і 

мислення; 

сучасні уявлення про основи технологічних виробництв на переробній 

та харчовій промисловості; 

сучасні уявлення про технологічне обладнання харчових виробництв у 

обсязі, що дозволяє його експлуатувати на високому рівні; 

базові уявлення про методи контролю якості сировини і готової 

продукції; 

базові уявлення про застосування інформаційних технологій для 

ефективного управління виробництвом, здобуття необхідної інформації, 

проведення досліджень і обробки отриманих результатів; 

базові знання з оцінювання ефективності, безпеки і екологічності 

діючих переробних і харчових виробництв та машинобудування; 

базові знання з фундаментальних загальноінженерних наук, 

математики та інформаційних технологій, в обсязі, необхідному для освоєння 

загально-професійних технічних дисциплін та використання їх методів в 

обраній професії; 

базові уявлення про проведення аналізу сучасних науково-технічних 

досягнень, винаходів і патентів, пошук нових технічних рішень стосовно 

експлуатації та проектування обладнання; 

базові уявлення про користування сучасними стандартами, 

методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами організації і 

ведення процесів у виробництві; 

сучасні уявлення про визначення ефективності впровадження 

технологічних і проектних рішень на виробництві; 

поглибленні знання з основ машинобудування. 

Застосування знань і розумінь 

володіння методами розробки нових принципів дії машин, способами 

реалізації цих принципів у конструкціях машин; 

уміння використовувати професійно-профільовані знання, уміння й 

навички в галузі проведення розрахунків конструктивно-технічних та 

технологічних параметрів машин; 

здатність використовувати знання, уміння і практичні навички в галузі 

випробування, відладці, експлуатації та оцінці функціонування машин. 

Формування суджень 



  

здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички з конструювання, експлуатації, ремонту, монтажу та виробництва 

обладнання, машин, технологічного забезпечення промислового виробництва 

для дослідження технічних явищ і процесів; 

здатність здійснювати розробку елементів конструкцій обладнання, 

розробку нескладних технологій, конструювання інструментів, проектування та 

виробництво машин, апаратів та устаткування, їх експлуатацію та ремонт; 

здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні 

навички для вирішення практичних завдань в технічної галузі. 

 структура програми з кредитами 

 

Таблиця 1 - Обов’язкові дисципліни  

№ Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1.  
Історія української 

державності та культури 
1 5 150/5 залік 

2.  Іноземна мова  1 5 150/5 екзамен 

3.   Філософія  1 5 150/5 екзамен 

4.  
Ділова технічна українська 

мова 
2 5 150/5 екзамен 

5.  Хімія 2 5 150/5 екзамен 

6.  
Економіка, організація та 

управління підприємством 
7 5 150/5 екзамен 

1. 
Вища та прикладна 

математика 
1 5 150/5 екзамен 

2. Фізика 1,2 10 300/10 екзамен 

3. 
Вступ до фаху в галузі 

енергетики 
2 5 150/5 залік 

4. 
Інформатика та 

інформаційні технології 
2д 3 90/3 залік 

5. 
Теоретичні основи 

теплотехніки 
3 5 150/5 екзамен 

6. Опір матеріалів 3 5 150/5 екзамен 

7. Теоретична механіка 3 5 150/5 екзамен 

8. 
Теоретичні основи 

електротехніки 
3 5 150/5 

екзамен, 

курсовий 

проект 

9. Гідрогазодинаміка 4 5 150/5 екзамен 

10. 
Основи охорони праці та 

безпеки життедіяльності 
7 3 90/3 залік 

1. 
Електроніка та 

мікросхемотехніка 
4 5 150/5 

екзамен, 

курсовий 



  

проект 

2. Технічна термодинаміка 4 5 150/5 екзамен 

3. 
Основи кондиціювання 

повітря 
5 5 150/5 залік 

4. 
Холодильно-компресорні 

машини та установки 
5 5 150/5 екзамен 

5. 
Механізація ВРТС робіт у 

галузі 
5 5 150/5 екзамен 

6. Холодильні технології 5 5 150/5 

екзамен, 

курсовий 

проект 

7. Енергозбереження у галузі 6 5 150/5 екзамен 

8. 
Технологія холодильного 

машинобудування 
6 5 150/5 

екзамен, 

курсовий 

проект 

9. Кріогенна техніка 6 5 150/5 екзамен 

10. 

Монтаж, експлуатація та 

діагностика холодильної 

техніки 

6д 3 90/3 залік 

11. 
Метрологія, стандартизація 

та управління якістю 
7 5 150/5 екзамен 

12. 
Контрольно-вимірювальні 

прилади і автоматика 
7 5 150/5 

екзамен, 

курсовий 

проект 

13. 
Автоматизація холодильних 

установок 
8 6 180/6 

екзамен, 

курсовий 

проект 

14. 
Холодильне технологічне та 

торговельне обладнання 
8 5,5 165/5,5 екзамен 

15. 

Математичні методи та 

моделі енергетичного 

обладнання в розрахунках 

на ЕОМ 

8 5 150/5 екзамен 

 

Таблиця 2- Дисципліни вільного вибору студента 

 

№ Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1.  
Господарське право 

3 4 120/4 залік 
Трудове право 

1. 
Нарисна геометрія та 

інженерна графіка 
2 3 90/3 залік 



  

Технічна графіка 

2.  

Комп'ютерна графіка 

2 3 90/3 залік Історія інженерної 

діяльності 

3.  

Процеси одержання холоду 

2д 3 90/3 залік Основи процесів одержання 

холоду 

4.  

Тренинг кафедра (фізика 

теплових явищ) 
2д 3 90/3 залік 

Тренинг кафедра (фізика 

термодинаміки) 

5.  

Електрообладнання 

холодильних установок 
4д 3 90/3 залік 

Напрями удосконалення 

обладнання галузі 

6.  

Холодильні машини 

5 3 90/3 екзамен Устаткування холодильних 

машин 

7.  

Експлуатація та 

обслуговування холодильної 

техніки 

6 4 120/4 екзамен Експлуатація та 

обслуговування 

промислової холодильної 

техніки 

8.  

Теплообмінні апарати 

промислових холодильних 

установок 6 3 90/3 залік 

Теплообмінні апарати 

холодильних установок 

9.  

Основи технології 

використання холоду 
6 3 90/3 залік 

Технологія використання 

холоду 

1. 

Тепломасообмін 

3 3 90/3 екзамен Основи тепломасообмінних 

процесів 

2. 

Основи логістики  в галузі 

4 3 90/3 залік Основи логістики в 

енергомашинобудуванні 

3. 

Конструкція, класифікація 

та типи холодильних машин 
4 3 90/3 залік 

Конструкція  холодильних 

машин 



  

4. 

Теорія теплообміну в 

холодильній техніці 
4 3 90/3 залік 

Основи теорії теплообміну в 

холодильній техніці 

5. 

Ремонт та обслуговування 

побудових холодильників 
4д 3 90/3 залік 

Ремонт та обслуговування 

холодильної техніки 

6. 

Холодильні установки 

промислових підприємств 5 3 90/3 екзамен 

Холодильні установки 

7. 

Проектування промислової 

холодильної техніки 
6д 3 90/3 залік 

Проектування холодильної 

техніки 

8. 

Комп'ютерне проектування 

технологічного обладнання 

в галузі 7 3 90/3 екзамен 

Комп'ютерне проектування 

холодильного обладнання 

9. 

Використання 

альтернативних джерел 

енергії  у галузі 8 3 90/3 екзамен 

Використання  вторинних 

енергоресурсів у галузі 

10. 

САПР у галузі 

8 3 90/3 залік САПР в 

енергомашинобудувані 

 

Атестація 

№ Назва дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин 

всього/на 

тиждень 

Форма 

контролю 

1. 

Комплексний  екзамен з 

базової освіти ("Технологія 

холодильного 

машинобудування", 

"Холодильне технологічне 

та торговельне обладнання",  

"Автоматизація 

холодильних установок", 

"Холодильно-компресорні 

машини та установки") 

9 1,5 45/0 екзамен 



  

2. 
Виконання та захист 

дипломної роботи 
9 9 240 екзамен 

 

 форма навчання 

денна. 

 положення про оцінювання та шкала оцінок 

Оцінювання здійснюється відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу (протокол Вченої Ради № 8 від 29.05.2015, наказ ректора            

№ 44 від 29.05.2015) (http://www.donnuet.edu.ua/uploads/files/ 

polorgnavproc15.pdf) та Тимчасового положення про проведення 

підсумкового контролю знань у формі тестування у ДонНУЕТ (протокол 

Вченої Ради № 3 від 2.11.2016, наказ ректора № 127 від 3.11.2015) 

(http://www.donnuet.edu.ua/ uploads/files/polojennya/test_project.pdf). 

 

Схема оцінювання у ДонНУЕТ (довідник з розподілу оцінок)  

 

Оцінка за національною шкалою / 

National grade 

Рівень досягнень, % / Marks, % 

Національна диференційована шкала 

Відмінно / Excellent 90 – 100 

Добре / Good 75 – 89  

Задовільно / Satisfactory 60 – 74  

Незадовільно / Fail 0 – 59  

Шкала ECTS 

A 90 – 100  

B 80 – 89 

C 75 – 79  

D 70 – 74  

E 60 – 69  

Fx 20 – 59  

F 0 – 19 

 

 навчальні практики  

 

Рік 

навчання  

Семестр/ 

кількість 

кредитів 

Кількіс

ть 

тижнів 

Назва практики 

2 курс 4 д / 3 кредити 2 Навчальна практика 

3 курс 6 д / 3 кредити 2 Конструкторсько-технологічна практика 

4 курс 9 / 6 кредитів 4 Бакалаврська інженерно-технологічна 

практика 

 

 керівник програми чи еквівалентна посада 

Возняк Андрій Васильович  – зав. кафедри обладнання переробних та 



  

харчових виробництв кандидат технічних наук, доцент  

на, 50005, м. Кривий Ріг, вул. Островського, 16, ауд. 501. 

Тел.: (050) 926-18-85 

Електронна пошта: svetlana.malovichko@mail.ru 

Сайт: http://kmm.donnuet.edu.ua/ 

 

 професійні профілі випускників 

обладнання підприємств торгівлі і громадського харчування (кафе, 

ресторани, бари, магазини); 

обладнання підприємств загальнохарчового призначення (цукрові, 

молочні та хлібопекарські підприємства тощо); 

обладнання підприємств зберігання і переробки зерна (елеватори, 

млини, крупзаводи тощо); 

експлуатація та ремонт обладнання м’ясопереробних, 

молокопереробних, хлібопекарних, спиртових підприємств та за іншими 

напрямками (згідно замовлень підприємств); 

комп’ютерне моделювання технологічних процесів, машин і апаратів 

харчових виробництв; 

експлуатація, ремонт, наладка автоматизованих потокових ліній 

підприємств харчової промисловості; 

розробка нових автоматизованих ліній, технологічного обладнання на 

базі впровадження сучасних пакетів комп’ютерних прикладних програм; 

дилерські, представницькі та консультативні фірми з продажу і 

сервісного обслуговування обладнання харчових виробництв, громадського 

харчування, ресторанного та готельного бізнесу. 

  



  

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА КУЛЬТУРИ  

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надання знань, про 

сутність державотворчих процесів, що відбувалися в минулому й 

відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки 

та взаємозалежності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 
знання і розуміння: 
сутності суспільно-політичного розвитку української державності; 

особливостей, етапів та методики ІУДК; 

загальносвітового історичного процесу. 

застосування знань і розумінь: 
уміння використовувати матеріал з усіх періодів історії української 

державності та культури;  

уміння аналізувати факти, дати, персоналії, райони проживання та 

розселення різноманітних етнічних груп, лінії проходження кордонів 

української держави в минулому та сьогоденні; особливості військових 

баталій різних часів; 

уміння виявляти причини, суть та наслідки найбільш важливих 

суспільно-політичних подій (реформи, революції). Зіставляти історичні 

процеси з епохами, застосовувати набуті знання для прогнозування 

суспільних процесів; формування свідомості громадянина й патріота 

України. 

формування суджень: 

орієнтуватися в історичному матеріалі використовуючи причинно-

наслідковий принцип; 

аналізувати та зіставляти історичні процеси, що відбувалися на 

території України з іншими подіями всесвітньої історії; 

працювати з картою, ідентифікувати історичні персоналії, об’єкти 

культурної спадщини. 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 



  

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 1 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 1-й 1-й 

Лекції:   

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 65 

самостійної роботи 

студента – 85 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Мацнєва Є.А., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 



  

Змістовий модуль 1 Державність України ІV – ІІ тис. до н.е. – поч. 

ХIХ ст. 
ТЕМА 1. Доісторичне минуле України. Поява та розселення людей на 

території України (палеоліт, мезоліт, неоліт). Трипільська культура. 

Кочовики раннього залізного віку (кіммерійці, скіфи, сармати). Античні 

міста-колонії Північного Причорномор’я та Криму. Перші писемні згадки 

про давніх слов’ян (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов’ян. 

ТЕМА 2. Княжа доба української історії. Виникнення та розквіт Київської 

Русі. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава. 

Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської 

Русі та Галицько-Волинської держави. 

ТЕМА 3. Українські землі у складі іноземних держав у другій половині 

ХІV – ХVІ ст. Боротьба Польщі і Литви за Галицько-Волинську спадщину. 

Становище українських земель. Кревська унія. Утворення Кримського 

ханства. Люблінська, Берестейська унії, їх зміст і наслідки.  Політичний, 

соціально-економічний та культурний розвиток українських земель. 

Виникнення козацтва і утворення Запорізької Січі. Повстання 90-х років 

ХVІ ст.  

ТЕМА 4. Українські землі в першій половині ХVІІ ст. Національно – 

визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. Українські землі 

в першій половині ХVІІ ст. Козацькі повстання 1620-х – 1630-х рр. Причини, 

характер, рушійні сили Визвольної війни українського народу проти Польщі. 

Основні етапи Визвольної війни. Переяславська рада. Березневі статті і їх 

наукова оцінка. Формування основних принципів національної 

державницької ідеї. 

ТЕМА 5. Українські землі в 60-80-ті рр. ХVІІ ст. Загострення кризи 

української державності у 1657-1663 рр. Боротьба за возз’єднання козацької 

України (1663-1668 рр.). Криза і поразка визвольної боротьби. 

ТЕМА 6. Українські землі наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст. Україна за 

гетьманування І. Мазепи. Конституція Пилипа Орлика. Колоніальна політика 

російського царизму щодо України. Гетьман І. Скоропадський, наказний 

гетьман П. Полуботок. Діяльність гетьманів Д. Апостола та 

К. Розумовського. Ліквідація автономного устрою України і Запорізької Січі. 

Розгортання гайдамацького та опришківського рухів. 

ТЕМА 7. Українські землі наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. 

Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій 



  

половині ХІХ ст. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій 

половині ХІХ ст. Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

Змістовий модуль 2 Відродження національної свідомості народу 

України, українська державність у ХІХ-ХХ ст. Незалежна Україна поч. 

ХХІ ст. 

ТЕМА 1. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині 

ХІХ ст. Скасування кріпосного права та реформи 60-70-х рр. ХІХ ст. 

Промисловий переворот другої половини ХІХ ст. Національний рух на 

українських землях у складі Російської імперії. Українське культурне життя у 

другій половині ХІХ ст. 

ТЕМА 2. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-

Угорської) імперії у другій половині ХІХ ст. Соціально-економічний 

розвиток західноукраїнських земель. Суспільно-політичні процеси на 

західноукраїнських землях у складі Австро-Угорської імперії. Розвиток 

культури у другій половині ХІХ ст. 

ТЕМА 3. Українські землі на початку ХХ ст. Суспільно-політичний та 

національний рух на українських землях під владою Російської імперії. 

Соціально-економічний розвиток. Столипінська аграрна реформа. 

Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Україна у Першій світовій війні. 

ТЕМА 4. Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.). 

Революційні події в Україні у 1917 – на початку 1918 р. Українська держава 

часів П. Скоропадського. Українські землі періоду Директорії. 

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР). Політика радянської влади в 

Україні. 

ТЕМА 5. Україна в міжвоєнний період. Україна в умовах нової 

економічної політики. Індустріалізація та її соціально-економічні наслідки. 

Колективізація. Голодомор 1932-1933 рр. Утвердження сталінського 

тоталітарного режиму. Західноукраїнські землі у складі Польщі, Румунії, 

Чехословаччини. 

ТЕМА 6. Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.). Початок 

Другої світової війни. Початок Великої Вітчизняної війни. Україна в роки 

окупації. Визволення України. 

ТЕМА 7. Україна в другій половині 40-х – кінці 80-х років ХХ ст. 

Післявоєнна відбудова та розвиток України в 1945 – початку 1950-х рр. 

Україна в умовах десталінізації. Поглиблення системної кризи тоталітарного 

режиму в другій половин 60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. 



  

Дисидентський рух. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності 

України. 

ТЕМА 8. Україна в умовах незалежності. Державотворення незалежної 

України. Трансформація економічної системи. Зовнішня політика України. 

Основні напрямки розвитку культури, освіти, науки. 

 

10.  Рекомендована  література    
1. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: Учебное пособие / Т.Б. Бердникова. – М.; 

ИНФРА-М, 2007. – 215 с. 

 

2. Кадуріна Л.О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах 

України: теорія, практика, рекомендації: Навчальний посібник / Л.О. 

Кадуріна, М.С. Стрєльнікова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. — 606 с. 

3. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник. – 14-е изд., перераб. и доп. 

/ Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 649 с. 

 

4. Конкурентоспроможність економіки України: можливості, переваги, 

компетенції [Текст]: монографія / М-во освіти і науки України; О.Б. Чернега 

[та ін.]; наук. ред. О.Б. Чернега. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке 

відділення), 2010. – 591 с. (Розділ 2 «Компаративний аналіз методологічних 

підходів та результатів оцінки конкурентоспроможності країн та 

національних економік міжнародними інститутами», С.119-144). 

 

5. Чернега О.Б. Конкурентоспроможність національної економіки: 

цивілізаційні виміри та особливості управління в умовах глобалізації / [О.Б. 

Чернега, Ю.Г. Бочарова. М-во освіти і науки, молоді та спорту України]. – 

Донецьк: ООО «Східний видавничий дім», 2011. – 348 с. 

 

6. Міжнародна економічна діяльність України: стан та тенденції розвитку: 

монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; О.Б.Чернега [та 

ін.]; наук. ред. О.Б.Чернега. – Донецьк: ООО «Східний видавничий дім», 

2012. – 403с. (Розділ 8 «Міжнародна виробнича кооперація як фактор 

розвитку інтеграційного потенціалу світового господарства в умовах 

глобалізації», С.338-374). 

 

7. Міжнародна економічна інтеграція України: навчальний посібник за 

редакцією О.Б. Чернеги. – 2-е вид., оновл. і доп. / Чернега О.Б., Маловичко 

А.С., Матвєєва В.Ю., Шеремет Т.Г., Горіна Г.О., Семенов А.А., Іваненко І.А., 

Озаріна О.В., Бочарова Ю.Г., Білозубенко В.С., Абрашка О.В. – Донецьк: 

ТОВ «Східний видавничий дім», 2013. – 600 с. 

 



  

8.Довідник з європейської  інтеграції / Чернега О.Б., Абрашка О.В., 

Білозубенко В.С.,   Бочарова Ю.Г. та ін.  – Львів: "Магнолія 2006", 2012. – 

383 с. 

9.Білоцерківський В.Я. Історія України: Навчальний посібник / 

В.Я. Білоцерківський. – Київ : Центр учбової літератури. - 2007. - 536 с. 

10.Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник / О. Бойко. - К. : 

Академвидав. - 2006. - 688 с. 

  



  

ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) 

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування 

необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та 

ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; вдосконалення вмінь 

та навичок читання, перекладу, реферування спеціальної літератури за 

фахом; вироблення навичок читання та реферування наукової інформації з 

фаху, ведення бесіди з професійної тематики, ділового листування та 

роботи з комерційною документацією. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 
знання і розуміння: 
особливостей ділового стилю; 

вимог до оформлення та складання ділової документації;  

правил усного ділового спілкування; 

основних вимог до культури мовлення. 

застосування знань і розумінь: 

уміння конструювати параграфи для організації думок в єдину 

інтелектуальну структуру; 

навички укладати та редагувати листи, звіти, есе та ін. з метою 

якомога точнішого вираження змісту перекладу; 

уміння складати необхідні види документів; 

навички користуватися необхідною літературою; 

заповнення документації; 

уміння грамотно спілкуватися в межах усного ділового мовлення; 

ведення переговорів та презентацій згідно вимог ділового мовлення. 

формування суджень: 

здатність володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої 

діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами;  

одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела; 

користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах 

побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики; 



  

переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру; 

реферування та анотування суспільно-політичної та загальноекономічної 

літератури рідною та іноземною мовами; 

формування основних вмінь використання знань на практиці під час 

ведення ділової бесіди або спілкування по телефону в ділових цілях з 

урахуванням конкретних умов; 

ознайомлення з найбільш відомими зразками мовленнєвої поведінки 

під час проведення ділових зборів, презентацій та переговорів; 

ознайомлення з особливостями оформлення найбільш вживаних 

паперів. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 
українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 2 Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 1-й 1-й 

Лекції:   



  

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

39 год. 4 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 39 

самостійної роботи 

студента – 111 

 111 год. 146 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Остапенко С.А., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Ділова англійська мова як мова світової 

комунікації Тема 1. Діловий етикет 

Знайомство. Етикет спілкування по телефону. Особливості ділової 
бесіди по телефону. Телефоні переговори. Типові моделі різних видів 
ділової бесіди. Особливості написання запрошень. Бронювання готелю 
та квитків. 

Тема 2. Влаштування на роботу 

Документація працевлаштування. Типи резюме та CV. Заява 

поступаючого на роботу. Написання супроводжувального листа. 

Робота з рекламними об’явами. Співбесіда. Переклад ділових 

контрактів. 

Змістовий модуль 2. Писемне ділове мовлення Тема 3. Бізнес-

кореспонденція 

Типи ділової кореспонденції. Особливості лексики та перекладу 

ділової кореспонденції. Електронні повідомлення. Факси. Типи 

ділових листів. Формат, складові, переклад лексики та конструкцій 

ділового листа. 



  

Змістовий модуль 3. Поняття про облік і аналіз господарської 

діяльності Тема 4. Компанії. Облік і аналіз господарської 

діяльності компаній. 

Історія компанії. Види власності. Як взяти позику у банку. 

Партнерство. Структура та діяльність компаній. Поняття про облік і 

аналіз господарської діяльності . Аудит. 

Тема 5. Презентація продукції на ринку. 

Візитні картки. Типи презентацій. Структура та мова презентацій. 

Етапи підготовки та проведення презентації. Використання технічних 

засобів та наочностей. Методика оцінювання презентації. 

10. Рекомендована  література    

1. Антонов О. И. Англ. язык для бизнесмена. Учебное пособие / 

И. Антонов. - Тверь : Информпечать, 1991. - 112 с. 

2.  Богацький І. С., Дюканова Н. М. Бізнес-курс англійської мови / 

С. Богацький, Н. М. Дюканова. - Києв : ТОВ «ВП Логос», 2005. - 352 с. 

3. Буданов С. І., Борисова А. О. Business English. Ділова іноземна 

мова / С. І. Буданов, А. О. Борисова. - Харків : «ТОРСІНГ ПЛЮС», 

2005. - 103 с. 

4. Гапон Ю. А. Business English. Англійська мова для ділового 

спілкування. Інтенсивний курс. Навчальний посібник з англійської мови 

/ Ю. А. Г апон. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 230 с. 

5. Данилова З. В., Гулкевич С. П., Сомова А. М. Business English. The 

Legal environment for business / З. В. Данилова, С. П. Гулкевич, А. М. 

Соиова. - Тернопіль, 1999. - 180 с. 

6. Данилова З. В., Князевська І. Б. Ділова англ. мова /З. В. Данилова, 

І. Б. Князевська. - Тернопіль, 1998. - 135 с. 

7. Дудкина Г. А. и др. Учебник английского языка для делового 

общения / Г. А. Дудкина. - М. : Аверс, 1991. - 150 с. 

8. Котий Г. А., Гюльмисаров В. Р. Деловые письма на английском 

языке (практическое пособие) / Г. А. Котий, В. Р. Гюльмисаров.- М. : 

Экзамен, 1999. - 84 с. 

9. Лукьянова Н. А. Настольная книга бизнесмена / Н. А. Лукьянова. - 

М. : Высшая школа, 1993. - 110 с. 

10. Хачатурова М. Ф. Англ. язык для деловых контрактов / М. Ф. 

Хачатурова. - К., 1997. - 165 с. 

 

  



  

ФІЛОСОФІЯ 

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – увести студентів у 

сферу формування, функціонування і розвитку духовного  виробництва, що 

продукує знання з основних проблем буття, мислення і пізнання; допомогти 

студентам самовизначитися в особистих світоглядних позиціях, 

сформувати соціально-філософську свідомість. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

знання і розуміння: 

усвідомити сутність філософського розуміння світу, роль філософії в 

системі світогляду, її співвідношення з іншими типами освоєння людського 

буття.        завданнями курсу є: 

- прищеплювання студентам глибоких знань про основні 

принципи, категорії і закономірності розвитку філософського знання, про 

досягнутий рівень їхнього сучасного стану; 

- підвести студентів до розуміння того, що філософія, будучи 

саморефлексією в усвідомленні людиною змісту й цілей життя та доль 

людської цивілізації, є важливим етико-гуманістичним фактором у розумінні  

людини, як вищої цінності;  

- навчити студента логічно, обґрунтовано викладати свої думки з 

онтологічних, гносеологічних (епістемологічних), методологічних і 

соціальних проблем буття; 

- ознайомити студентів із системою форм і методів наукового 

пізнання. 

застосування знань і розумінь: 

- знати: коротку історію розвитку світової філософської думки і 

філософської думки в Україні; 



  

- предмет, структуру, мету й завдання філософії, як типу 

світогляду; 

- специфіку національно-регіональних особливостей філософської 

думки України; 

- онтологічні, гносеологічні методологічні й соціальні проблеми 

філософського знання; 

- основні функції філософії і її роль у соціумі..... 

формування суджень: 

- вміти працювати з інформацією, пов'язаною з функціонуванням 

філософського знання; 

- підготувати доповідь (реферат) з філософської проблематики; 

-   використати  філософські знання за профілем своєї 

спеціальності; 

- грамотно, зі знанням справи знаходити й використати в 

практичної  

діяльності (навчанні) теоретичну й методичну інформацію в галузі 

філософії. 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 
6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 



  

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 2 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 5 1-й 1-й 

Лекції:   

52 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

30 год. 8 год. 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 9 

 90 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Ніколенко К.В., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль №1. Загально-філософське розуміння світу. 

Тема №1Філософія, коло її проблем.  

Уявлення про світогляд. Структуру та історичні типи світогляду. 

Виникнення філософії. Предмет філософії. Перші філософи та їх вчення. 

Основне питання філософії. Функції філософії. Основні напрямки філософії. 

Тема №2. Історичні типи філософії.  



  

Філософія Античності та Середньовіччя. Філософія епохи 

Відродження та Нового Часу. Німецька класична філософія. 

Тема №3. Філософська думка в Україні.  

Філософія Київської Русі. Філософія України у 15-18 ст. Філософія 

19-21 століть. 

Тема №4. Основні філософські концепції сучасності.  

Філософія позитивізму. Сучасні антропологічні школи філософії. 

Філософія марксизму. 

Тема №5. Філософське розуміння світу: буття, матерія.  

Поняття про онтологію в філософії. Матеріальна єдність світу. 

Атрибути матерії. 

Модуль №2. Політологія як навчальна дисципліна. 

Тема 1. Політологія як наука. Поняття, об’єкт та предмет політології. 

Дискусії стосовно предмету політичної науки. Понятійно-категоріальний 

апарат науки. Специфіка законів політології. Методи політологічного 

дослідження: загальнонаукові та спеціальні. Структура та функції 

політології. Формування та інституціоналізація сучасної політичної науки. 

Місце політології в системі соціальних наук та її зв’язки з ними. 

Тема 2. Політична думка в стародавньому світі і середньовіччі. 

Політична думка Стародавнього Сходу. Політичні доктрини античності. 

Платон і Арістотель. Християнська політична думка. Аврелій Августин і 

Фома Аквінський. Світська політична думка епохи відродження. 

Н.Макіавеллі. 

Тема 3 . Політичні вчення епохи становлення та розвитку 

буржуазного суспільства. Політичні мислителі Нового часу про суспільство, 

державу, право, суть і цілі політичної діяльності. Зародження суспільно-



  

політичних течій в кінці ХУ111 – ХІХ століттях. Поняття „політична течія‖ 

як цілеспрямована політична діяльність певних політичних сил, які об’єднані 

в організаційні структури і мають історично сформовану систему політичних 

поглядів. Основні політичні течії: лібералізм, неолібералізм, консерватизм, 

неоконсерватизм, соціалізм, комунізм, соціал-демократизм, анархізм, 

націоналізм, клерикалізм, фашизм. 

Тема 4. Розвиток зарубіжної політології в ХХ ст. Формування та 

інституціалізація сучасної політичної науки. Політичні концепції М.Вебера 

(бюрократії та плебісцитарно-вождистської демократії), В. Парето, Г. Моски, 

Р. Міхельса (теорії циркуляції еліти та «залізного закону» олігархії). 

Плюралізм політичних концепцій ХХ ст. Біхевіоризм і його основні 

парадигми: «силова», «ринкова», «ігрова». Технократичні теоріїї середини 

ХХ ст. Реляціоністська концепція влади і три її основних напрямки – теорія 

опору, обміну ресурсами і поділу зон впливу. Посткласичні теорії демократії. 

10.  Рекомендована  література    

 1. Бичко А. К., Бичко І.В., Табачковский В.Г.  Історія  філософії. – К.,  2010.- 

593 с. 

2. Буслинський В.А. Історія філософії. – Львів, 2007.- 442 с. 

3. Горський В.С. Історія української філософіі. – К., 1996. – 282  с.  

4. Данильян О.Г., Тараненко В.М. Философия. – М., 2009. – 398 с.  

5. Зарудний Э.О. Философия. – К., 2007. – 305 с. 

 6. Історія філософії. – К., 2004. – 470 с.  

 7. История философии. – М., 2009. – 545 с.  

8.  Ильин В., Машенцев Л. Философия в схемах и комментариях.-     

    С.-П., 2005. – 237 с.  

9. Кислюк К.В. Философия (модульный курс). –Харьков, 2009. – 308 с.  

10. Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія. – К., 2005. – 492 с. 

  



  

ДІЛОВА ТЕХНІЧНА УКРАЇНСЬКА МОВА  

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – на основі 

теоретичних досліджень про особливості функціонування української мови 

у діловій, науковій та виробничо-професійній сфері сформувати знання і 

вміння, які дозволять грамотно складати, редагувати й перекладати 

професійні тексти, виробити навички нормативного володіння усною і 

писемною формами ділового мовлення з метою реалізації фахових 

комунікативних завдань. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 
знання і розуміння: 

правила використання різних мовних засобів відповідно до 

комунікативних намірів;  

прийоми висловлення думки для успішного розв’язання проблем і 

завдань у професійній діяльності; 

 особливості сприйняття, відтворення, редагування текстів офіційно-

ділового й наукового стилів; 

норми сучасної української літературної мови та способи їх реалізації в 

комунікативній діяльності; 

роль стилів мови у сучасному суспільстві й вимоги до культури 

професійного спілкування; 

особливості фонетичної, графічної, граматичної і лексичної систем 

української мови; 

застосування знань і розумінь: 
уміти складати документи різних видів,  

уміти сприймати, розуміти, перекладати та створювати наукові тексти 

професійного спрямування,  

уміти підготувати доповідь, виступ, складати план, конспект, реферат 

тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;  

уміти послуговуватися лексикографічними джерелами та іншою 
допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного 

вдосконалення мовної культури. 
формування суджень: 



  

здатність оцінити орфографічну, лексичну, граматичну та стилістичну 

нормативність фахового тексту та окремих його одиниць; 

здатність сформулювати власне судження щодо глибинних процесів та 

явищ у мові і мовній політиці; 

здатність оцінити рівень мовної компетенції – власної та інших учасників 

комунікативного процесу; 

        здатність сформулювати та обґрунтувати рекомендації щодо 

вдосконалення і коректування письмових текстів та різних видів усного 

публічного мовлення;  

        здатність обґрунтувати механізми ефективного досягнення 

комунікативної мети за допомогою вербальних і невербальних засобів 

спілкування. 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 2 Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 2-й 2-й 

Лекції:   



  

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

60 год. 14 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 75 

самостійної роботи 

студента – 85 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Мацнєва Є.А., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи 

ділового спілкування. 

Тема 1. Державна мова – мова ділового спілкування. Основи 

культури ділової української мови. 

1.1. Предмет і завдання курсу «Ділова українська мова».  

1.2. Поняття «мовна система», «мовна норма», «форми національної 

мови». Функції мови.  

1.3. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.  

1.4. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності. 

1.5.  Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування. 

Основні ознаки функціональних стилів. Мова професійного 

спілкування як функціональний різновид української 

літературної мови. Професійна сфера як інтеграція офіційно-

ділового, наукового і розмовного стилів. 

Тема 2. Ділові папери як засіб писемної комунікації.  

2.1. Класифікація документів. Національний стандарт України. Вимоги 

до змісту та розташування реквізитів. 

2.2. Резюме. Автобіографія.  

2.3. Характеристика.  

2.4. Етикет ділового листування. Класифікація листів. Реквізити листа та 

їх оформлення. Рекомендаційний лист. Лист-подяка. Лист-прохання.  



  

2.5.Заява. Види заяв.  

Тема 3. Спілкування як інструмент професійної діяльності.  

3.1. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види і форми 

спілкування. Інтернет-спілкування.  

3.2. Гендерні аспекти спілкування.  

3.3. Невербальні засоби спілкування.  

3.4. Поняття ділового спілкування. Мовна, мовленнєва, комунікативна 

професійна компетенція.  

3.5. Комунікативні ознаки культури мовлення.  

Змістовий модуль 2. Наукова комунікація як складова професійної 

діяльності  

Тема 4. Українська термінологія в професійному спілкуванні 

4.1. Історія і сучасні проблеми української термінології.  

4.2. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії. Термін та 

його ознаки. Термінологія як система. Термінологія обраного фаху.  

4.3. Способи творення термінів.  

4.4. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. 

Українські електронні термінологічні словники. 

Тема 5. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні  

5.1. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.  

5.2. Науковий текст як форма реалізації мовленнєво-професійної 

діяльності. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу 

думки. Мовні засоби наукового стилю.  

5.3. Аналіз фонетико-орфографічних особливостей наукових текстів.  

Тема 6. Оформлювання результатів наукової діяльності.  

6.1. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. 

6.2. Анотування і реферування наукових текстів. 

6.3. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання 

посилань.  



  

6.4. Жанри наукових текстів (реферат, стаття, курсова, бакалаврська 

роботи, рецензія, відгук).  

10.  Рекомендована  література    

1. Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове 

спілкування /  А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ БАО, 

2010. – 480 с. 

2. Мацнєва Є.А. Мовне оформлення документів. Навчальний посібник 

для усіх спеціальностей заочної форми навчання / Є.А.Мацнєва. – 

Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 104 с. 

3. Кобзар І.М. Українська мова (за проф. спрямуванням). Метод. рек. для 

підготовки та написання реферату / І.М.Кобзар. – Донецьк: ДонНУЕТ, 

2012. – 27 с. 

4. Конспект лекцій з «Ділової української мови» для студентів усіх 

спеціальностей. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 130 с. 

5. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням / С.В. 

Шевчук, І.В. Клименко. – К.: Алерта, 2011. – 696 с. 

6. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. 

О.О.Потебні; Ін-т української мови – стереотип. вид. – К: Наукова 

думка, 2003. – 240 с. 

7. Шапран Д.П. Українська мова за професійним спрямуванням: 

методичні вказівки для підготовки до практичних занять. – Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2014. – 40 с. 

8. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підруч. / Ф.С. 

Бацевич. – К. : ВЦ «Академія», 2004.  

9. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В. 

Дияк, Довідник з культури мови.  / За ред. С.Я.Єярмоленко. – К.:Вища 

школа, 2005. – 399 с. 

10.  Загнітко А.П. Словник-довідник маркетингової термінології: навч.-

довід. вид. для студ. екон. спец. усіх форм навчання / А.П. Загнітко, 

Д.П. Шапран, І.Х. Баширов. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – 160 с. 

  



  

ХІМІЯ  

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надати студентам, у 

межах навчальних годин, відведених програмою, розуміння сучасних 

уявлень про будову речовини, основ хімічної термодинаміки і хімічної 

кінетики, основ електрохімії і хімії синтетичних матеріалів, їхніх фізичних 

властивостей, знань властивостей деяких конструкційних матеріалів, 

галузей їх практичного застосування. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

знання і розуміння: 

сучасного стану і шляхів розвитку хімії;  

ролі хімії в створенні нових матеріалів, розв'язанні енергетичної проблеми, в 

раціональному використанні природних ресурсів і охороні природи;  

світоглядного значення хімічних теорій і законів;  

фізичних і хімічних властивостей та практичного значення речовин. 

застосування знань і розумінь: 

користуватися прийомами логічного мислення (аналізу, синтезу, 

порівняння, абстрагування, узагальнення тощо);  

спостерігати і пояснювати хімічні явища, що відбуваються в природі, 

лабораторії, на виробництві і повсякденному житті;  

самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати знання;   

користуватися навчальною і довідковою літературою;  

розв'язувати хімічні задачі;  

поводитися з найважливішими хімічними сполуками і обладнанням, 

виконувати хімічні досліди і правила техніки безпеки. 

формування суджень: 



  

формування загально-навчальних та спеціальних умінь і навичок для 

застосування хімічних законів у складних фізико-хімічних процесах, що 

відбуваються при переробці, зберіганні та виробництві харчових продуктів. 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 1 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 4 2-й 2-й 

Лекції:   

30 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

15 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

30 год. 8 год. 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 6 

 90 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 



  

 

8. Викладач 

Горяйнова Ю.А., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЗАКОНИ ХІМІЇ ТА БУДОВА  
РЕЧОВИН. 

Тема 1. Основні поняття та закони хімії. 

Тема 2. Будова атома. 

Тема 3.  Періодичний закон та періодична система Д.І.Менделєєва.  

Тема 4.  Хімічний зв'язок. 

Змістовий модуль 2.  ЗАГАЛЬНІ  ЗАКОНОМІРНОСТІ  ПРОТІКАННЯ 

ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. 

Тема 5. Основи хімічної термодинаміки.   

Тема 6. 2-ий закон термодинаміки. 

Тема 7. Основи хімічної кінетики. 

Змістовий  модуль  3. РОЗЧИНИ.  ОВР. 

Тема 8.  Розчини. Способи вираження концентрації  розчинів. 

Тема 9.   Колігативні властивості розчинів неелектролітів. 

Тема 10. Властивості розчинів електролітів. ТЕД 

Тема 12. Окисно-відновні реакції. 

Змістовий  модуль  4.  ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІМІЇ.  МЕТАЛИ ТА 

ПОЛІМЕРИ. 

Тема 13. Основи електрохімії. Електродний потенціал. 

Тема 14. Гальванічний елемент. Акумулятори. 

Тема 15. Властивості металів. Корозія металів та захист від корозії. 

Тема 16. Основні класи органичних сполук. Моторне паливо. 

Тема 17. Реакції полімеризації та поліконденсації.   Будова та 

властивості полімерів. 

 



  

10.  Рекомендована  література    

1.  Глинка Н.Л. Общая химия / Н.Л. Глинка. – Л.: Химия, 1983. – 703 с. 

2. Степаненко О.М. Загальна та неорганічна хімія. У 2-х ч. / О.М. Степаненко, 

Л.Г. Рейтер, В.М. Ледовських,  С.В. Іванов. –  К. : ―Педагогічна преса‖, 2002. 

–  520 с.: іл. 

3. Григор’єва В.В. Загальна хімія / В.В. Григор’єва, В.М. Самойленко, А.М. 

Сич.  – К.: Вища школа, 1991. – 431 с. 

4. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии / Н.Л. Глинка. – Л.: 

Химия, 1984. – 264 с. 

5. Пікула Л.Ф. Хімія. Навчальний посібник для самостійного вивчення 

матеріалу та виконання індивідуальних завдань для студентів факультету 

обладнання переробних і харчових виробництв спеціальності 7.090221 / 

Л.Ф. Пікула, А.В. Іщенко, Г.М. Розанцев. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – 187 

с. 

6. Дуленко Л.В. Хімія. Навчальний посібник для самостійного вивчення курсу 

та виконання контрол. робіт студ. спец. 6.090221 заочн. форми навч. / Л.В. 

Дуленко, Л.Ф. Пікула, А.В. Полякова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – 155 с. 

7. Хімія: метод. реком. щодо викон. лаб. роб. студ. ден. та заоч. форм навчання 

інституту харчових виробництв напряму підготовки 6.050503 / Л. Ф. Пікула., 

Т.В. Нужна, А.В. Іщенко, Ю.А.Горяйнова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 

29 с. 

8. Пікула Л.Ф. Конспект лекцій дисципліни (модулю) «Хімія» для студентів 

напряму підготовки 6.050503 „Машинобудування‖ денної та заочної форм 

навчання [Електронний ресурс]/ Л.Ф. Пікула. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – 

114 с. 

9. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия / Н.С. Ахметов. – М.: ВШ, 

1988. 637 с. 

2.   Хомченко Г.П. Неорганическая химия / Г.П. Хомченко, И.К. Цитович.  – 

М.: ВШ, 1987. –  464 с.: ил. 

  



  

ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування у 

майбутніх спеціалістів базових математичних знань для розв’язування 

задач у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та 

математичного формулювання виробничих задач. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 
знання і розуміння: 

виконання дій над векторами, матрицями, обчислення визначників; 

розв’язування систем лінійних рівнянь; дослідження форм і 

властивостей прямих та площин; 

дослідження функції однієї і багатьох змінних за допомогою 

диференціального числення; 

здійснення інтегральних обчислень функцій однієї і багатьох змінних; 

дослідження числових та степеневих рядів; 

розв’язування диференціальних рівнянь першого та вищих порядків; 

основні поняття теорії ймовірностей, моделі повторних випробувань; 

основи математичної статистики, елементи дисперсійного, 

кореляційного і регресійного аналізу експериментальних даних; 

оптимізаційні, сіткові та експертні методи розв’язування задач 

застосування знань і розумінь: 

володіти основами математичного апарату, необхідними для 

ефективного вивчення інших дисциплін; 

аналізувати та формулювати постановку задачі з використанням 

математичних та статистичних методів; 

розв’язувати типові задачі в межах вивченого програмного матеріалу; 

використовувати у практичній діяльності набутих знань щодо 

застосування математичних і статистичних методів для дослідження 

професійних задач; 

самостійно працювати з навчально-методичною літературою і 

використовувати необхідні програмні продукти для аналізу і розв’язування 

професійних задач; 

сформулювати  реальну прикладну задачу і побудувати її математичну 

модель на базі набутих математичних знань; 

розв’язувати практичні задачі математичними методами. 

формування суджень: 
здатність аналізувати, виділяти головне, робити висновки; 

здатність обґрунтувати висновки.  



  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 1 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 1-й 1-й 

Лекції:   

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

26 год. 8 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 7,5 

 96 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 



  

Фортуна В.В., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль I. Системи рівнянь, вектори, аналітична геометрія, 

границі, неперервність функції 

Тема 1. Розв’язання систем лінійних рівнянь 

1. Визначники ІІ-го і ІІІ-го порядків та їх властивості. 

2. Розв’язання систем лінійних рівнянь методами Гауса і Крамера. 

Тема 2.  Матриці  

1. Властивості та дії над матрицями. 

2. Застосування матриць до розв’язання систем лінійних рівнянь. 

Тема 3. Аналітична геометрія на площині 

1. Прямі лінії на площині.  

2. Канонічні рівняння кола, еліпсу, гіперболи та параболи. 

Тема 4.  Елементи векторної алгебри  

1. Скалярний, векторний та змішаний добутки. 

Тема 5. Аналітична геометрія у просторі 

1. Площина, різні види її рівнянь. 

2. Пряма в просторі, різні види її рівнянь. 

Тема 6. Функції та послідовності.  

1. Границя функції та послідовності.  

2. Умови існування границі. 

3. Нескінченно малі та нескінченно великі величини. 

Тема 7. Визначні границі. 

Тема 8.  Неперервність функцій.  

1. Точки розриву. 

2. Властивості неперервних функцій. 

 

Змістовий модуль II. Диференціальне числення функції однієї змінної 

Тема 9. Похідна 

1. Означення похідної. Зв’язок між диференційованістю та неперервністю 

функції.  

2. Таблиця похідних основних елементарних функцій. 

Тема 10.  Диференціювання  

1. Диференціювання складних,  

2. Диференціювання взаємно обернених функцій 

3. Диференціювання неявних функцій. 

4. Параметричне диференціювання. 

Тема 11. Диференціал функції  

1. Геометричний смисл та інваріантність форми диференціала першого 

порядку.  

2. Застосування до наближених обчислень. 

3. Диференціали і похідні вищих порядків.  



  

Тема 12. Теореми про диференційовні функції  

1. Теореми Ферма, Ролля  

2. Теореми Лагранжа та Коші. 

Тема 13.  Формула Тейлора та її застосування. 

Тема 14. Розкриття невизначеностей 
0

0 , ,  000 1,,0,0 . Правило Лопіталя. 

 

10.  Рекомендована  література    
1. Фортуна В.В. Вища та прикладна математика/В.В. Фортуна, О.І. 

Бескровний. – Л.: Магнолія 2006, 2013. – 647 с. 

2. Валеев К.Г. Вища математика: навчальний посібник / К.Г. Валеев. – К.: 

КНЕЦ, 2008. – 347 с. 

3. Васильченко І.П. Вища математика для економістів: підручник / 

І.П. Васильченко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 454 с. 

4. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – 

М.: Наука, 2003. – 870 с. 

5. Дубовик В.П. Вища математика: навчальний посібник / В.П. Дубовик, 

І.І. Юрик. – К.: Вища школа, 2006. – 487 с. 

6. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 1: 

Аналитическая геометрия на плоскости и пространстве: учеб. пособие для 

вузов / И.А. Каплан. – 5-е изд., стер. – Х.: Харьк. ун-т, 1973. – 203 с. 

7. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 2: 

Дифференциальное исчисление функций одной и многих независимых 

переменных: учеб. пособие для высш. шк. / И.А. Каплан. – 5-е изд. – Х.: 

Харьк. ун-т, 1973. – 367 с. 

8. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч. 3: 

Интегральное исчисление функции одной независимой переменной. 

Интегрирование дифференциальных уравнений / И.А. Каплан. – Х.: Вища 

школа, 1974. – 374 с. 

9. Каплан И.А. Практические занятия по высшей математике. Ч.3. Ч.4. 

Интегральное исчисление функций одной независимой переменной, 

интегрирование дифференциальных уравнений. Кратные и криволинейные 

интегралы / И.А. Каплан.– 3-е изд., стереотип. – Х.: Харьк. ун-т, 1971. – 498 

с. 

10. Кудрявцев В.А. Краткий курс высшей математики: учеб. пособие для 

студ. вузов / В.А. Кудрявцев, Б.П. Демидович. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: 

Наука, 1975. – 624 с. 

  



  

ФІЗИКА 

  Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – створення широкої 

підготовки в галузі фізики, володіння фундаментальними поняттями та 

теоріями класичної та сучасної фізики, формування наукового світогляду та 

сучасного фізичного мислення. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

знання і розуміння: 

сучасний стан розвитку фізики; 

світоглядне значення фізичних теорій та законів. 
застосування знань і розумінь: 

користуватися законами фізики на виробництві і в повсякденному 

житті. 

формування суджень: 

оволодіння фундаментальними поняттями, законами і теоріями 

класичної і сучасної фізики, а також методами фізичних досліджень; 

формування наукового світогляду і сучасного фізичного мислення;  

оволодіння прийомами і методами вирішення конкретних задач із 

різноманітних галузей фізики; 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Галузь знань, 
Характеристика навчальної 

дисципліни 



  

Найменування 

показників 

спеціальність, ступінь денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 10 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 1 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 1 1,2-й 1,2-й 

Лекції:   

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 300 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 65 

самостійної роботи 

студента – 85 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Возняк А.В., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. 

Тема 1. Кінематика матеріальної точки 

Тема 2. Динаміка матеріальної точки. 

Тема 3. Робота. Закони збереження. 

Тема 4. Динаміка обертального руху. 

Тема 5. Елементи теорії відносності. 

Тема 6. Елементи динаміки рідини. 

 

10.  Рекомендована  література    
1. Дмитриева В.Ф., Прокофьев В.Л. Основы физики. – М.: Высшая школа, 

2001.- 527 с. 



  

2. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебник для студ. вузов. -М.: 

Высш.шк.,1985. - 432 с.  

3. Грабовский Р.И. Курс физики. -М.: Высш.шк.,1974. - 552 с. 

4. Савельєв И.В. Курс общей физики. Ч.1-3; М.: Наука,1970 г. 

5. Геворкян Р.Г. Курс физики.-М.: Высш.шк.,1979. - 655 с. 

6.  Погребняк В.Г., Горбань С.В., Гаркушева В.О., Пащенко О.В. Основи      

     фізики/Fundamental Physics / підручник -  Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. –     

     338с. 

  



  

ВСТУП ДО ФАХУ В ГАЛУЗІ ЕНЕРГЕТИКИ  

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1.Мета викладання навчальної дисципліни – придбання знань 

основ промислових технологій харчових продуктів, розвиток навиків 

самостійного аналізу технологічних процесів виробництва продуктів 

харчування в сучасних промислових умовах.  

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

знання і розуміння: 

основних технологічних процесів у харчовому промисловому 

виробництві зернових продуктів, борошна, круп, макаронних виробів, 

хліба та хлібобулочних виробів, жирів і емульсійних соусів на їх основі, 

ковбасної продукції, рибних виробів та консервованої продукції, 

продукції з м'яса, риби, овочів та фруктів; 

технології і схеми виробництва харчової промислової продукції,  

вимог до якості харчових продуктів та необхідні умови для їх 

зберігання, а також необхідне сучасне обладнання та устаткування для їх 

виробництва. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміння науково обґрунтувати вибір параметрів технологічних процесів 

харчових виробництв, що забезпечують високу ефективність виробництва 

та якість готової продукції; 

підбірати інгредієнтний склад продуктів;  

використовувати харчові добавки в технологіях харчових продуктів;  

створювати харчову продукцію з заданими властивостями. 

 

формування суджень: 

здатність до використання набутих знань, професійних термінів та 

технологій, інновацій у практичній діяльності; 

здатність до критичного оцінювання стану та тенденції розвитку 

харчових технологій. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4.Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; розв’язання ситуаційних завдань, 



  

задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання 

(50 балів); 

підсумкове – екзамен (50 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська 

 

          7.Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS 

для денної форми 

навчання - 5; 

 

Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного 

вибору навчального закладу. 
Обов`язкова. 

Рік підготовки: 

1-й  

Модулів - 2 

Спеціалізація «Холодильні 

машини і установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 4 2-й  

Лекції: 

30 год.  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  

освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

45 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

-  

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 5 

 75 год.  

Індивідуальні завдання: 

аудиторних – 4 - - 

самостійної роботи 

студента – 90 
Вид контролю: 

залік 

 

8.Викладач 

Никифоров Р.П., к.т.н., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Технологія продуктів тваринного походження 

Змістовий модуль 1. Харчові виробництва та основні закономірності 

харчових технологій. Наукові основи переробки м’яса. 

Тема 1.1. Наукові основи технологічних процесів. 

1. Особливостi харчових продуктiв та ix виробництва 

2. Сировина харчових виробництв та шляхи розширення сировинної бази 



  

3. Класифiкацiя та стисла характеристика харчових виробництв 

4. Характеристика технології як науки i практичної діяльності 

5. Основні технологiчнi термiни i поняття 

 

Тема 1.2. Технологія емульсійних м’ясних продуктів 

1. Якість мяса. Чинники, що зумовлюють якість сировини 

2. Функціонально-технологічні властивості сировини. Принципи отримання 

стабільних м'ясних систем 

3. Технологічні аспекти виробництва  емульсійних м’ясопродуктів. 

 

Тема 1.3.  Технологія  цільном'язових  і реструктурувати м'ясопродуктів 

1.  Класифікація цільном'язових продуктів. Загальні принципи виробництва 

2.  Технологічні особливості підготовки сировини 

3.  Дозрівання сировини. Способи підвищення ніжності 

4.  Основні принципи процесу реструктурування 

5.  Підготовка м'ясної сировини до термічної обробки 

 

Змістовий модуль 2. Наукові основи переробки м’яса птахів, риби, 

молока. 

Тема 2.1. Технологія переробки сільськогосподарської птиці  

1. Загальна характеристика сировини.  

2. Технологія напівфабрикатів з м'яса птиці 

3. Технологія посічених напівфабрикатів 

4. Технологія пельменів. 

 

Тема 2.2. Технологія переробки риби та морепродуктів  

1. Класифікація, склад і властивості рибної сировини 

2. Виробництво охолодженої і мороженої риби 

3. Технологія посолу і маринування риби 

4. В'ялення і сушіння риби 

5. Копчення риби 

6. Виробництво рибних консервів 

 

Тема 2.3. Технологія молока та молочних продуктів, масла вершкового. 
1. Молоко як сировина для виготовлення молочних продуктів 

2. Вимоги до молока, первинна обробка, транспортування й прийом 

молока 

3. Засоби обробки молока. Механічна обробка молока 

4. Технологія питного молока й вершків 

5. Вади молока 

6. Технологія кисломолочних напоїв, сметани, сиру нежирного 

7. Основні принципи виробництва сиру твердого 

8. Класифікація і характеристика існуючих методів виробництва 

вершкового масла. 

9. Технологія виробництва морозива. 

http://ua-referat.com/�����������


  

 

 

Модуль 2. Технологія продуктів рослинного походження 

 

Змістовий модуль 3.  Наукові основи виробництва рослинної олії, 

зернових продуктів. 

 

Тема 3.1. Технологія виробництва рослинної олії та продуктів на їх 

основі. 

1. Характеристика сировини для виробництва олії  

2. Підготовча стадія переробки сировини 

3. Вилучення олії з рослинної сировини 

4. Виробництво гідрованих жирів 

5. Виробництво хлібопекарських, кондитерських і кулінарних жирів 

 

Тема 3.2. Технологія виробництва круп, борошна, макаронних виробів. 

 

1. Загальна характеристика сировини, її харчова та біологічна цінність 

2. Асортимент продукції з зернової сировини 

3. Особливості підготовки сировини, її первинна обробка 

4. Виробництво борошна 

5. Процес вироблення крупи  

6. Спеціальні технології виробництва зернових продуктів 

7. Технологічний процес виробництва макаронного борошна 

8. Особливості виробництва круп підвищеної харчової цінності 

 

Змістовий модуль 4.  Наукові основи виробництва консервованої 

продукції, напоїв. 

 

Тема 4.1. Технологія консервування плодів та овочів 

1. Теоретичні основи консервування плодоовочевої сировини  

2. Технологія виробництва окремих видів консервів 

3. Виробництво овочів і плодів швидкозаморожених 

4. Квашення, соління овочів мочіння плодів і ягід 

5. Сушіння овочів і плодів 

 

Тема 4.2. Технологія виробництва солоду, пива і квасу 

1. Технологія виробництва солоду 

2. Виробництво спеціальних солодів 

3. Технологія приготування пива 

4. Технологія квасу 

 

 

Тема 4.3. Технологія алкогольних напоїв 

1. Технологічна схема виробництва спирту 



  

2. Технологія виробництва горілки 

3. Технологія лікеро-горілчаних виробів 

4. Класифікація та загальна характеристика виноградних вин 

5. Технологія виноградного сусла. 

6. Особливості технології окремих груп вин 

7. Виробництво вин, що насичені діоксидом вуглецю 

8. Виробництво коньяків 

 

10. Рекомендована література   

1. Тимощук І.І. Загальна технологія переробки м’яса і м'ясопродуктів / І.І. 

Тимощук .- Київ: Урожай, 1992. – 159с. 

2. Маршалкина Г.А. Технология кондитерских изделий / Г.А. 

Маршалкина.– М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 447с. 

3. Файнберг Е.Е. Техническое проектирование жироперерабатывающих 

предприятий / Е.Е. Файнберг, И.М. Товбин, А.В Луговой.- М.: Легкая и 

пищевая промышленность, 1983. – 416с. 

4. Александрова Т.И. Новые и улучшенного качества мясопродукты / 

Т.И.Александрова, Л. И. Синнцына.- М., «Пищевая промышленность», 1973. 

- 56с. 

5. Рогов И.А.Технология и оборудование мясоконсервного производства / 

И.А.Рогов, А.И.Жаринов. - М.: Пищевая пром., 2008г.- 225с. 

6. Рогов И.А. Технология и оборудование колбасного производства / И.А. 

Рогов, В.А. Алексахина, Е.И.Титов. - М.: Агропромиздат, 1989. – 226с.  

7. Салаватулина P.M. Рациональное использование сырья в колбасном 

производстве / P.M. Салаватулина. - М.: Агропромиздат, 1985.- 67с. 

8. Медведєв Г.М. Технология макаронного производства / Г.М. Медведєв. 

- М.:Колос, 2000.- 272 с. 

9. Ковальская Л.П. Технология пищевых производств / Л.П. Ковальская. – 

М.: Колос, 1997. – 752с. 

10. Назарова Н.И. Общая технология пищевых производств / Под ред. 

Назарова Н.И. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 360с. 

 

  



  

ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

  Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування знань 

про принципи побудови та функціонування обчислювальних машин, 

організацію обчислювальних процесів на ПК та їх алгоритмізацію, 

програмне забезпечення персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж, 

а також ефективне використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій у професійній діяльності. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

знання і розуміння: 

сутності основних принципів й правил побудови електронних 

обчислювальних машин, їх елементів і модулів, а також методів 

подання інформації в них; 

сучасного стану і тенденцій розвитку системного забезпечення 

персональних комп’ютерів, структуру сучасних операційних систем 

і їх основних компонентів, можливості систем;  

області використання інформаційних систем: систем обробки тексту, 

систем табличної обробки даних, систем створення презентацій, 

експертних систем; 

класифікації та області застосування сучасних мов програмування; 

основних принципів побудови локальних та глобальних мереж; 

значення та підходів до побудови сучасних баз даних. 

застосування знань і розумінь: 

уміння впевнено використовувати системне забезпечення 

персональних комп’ютерів для повсякденної роботи; вільно 

використовувати пакети офісних програм, програми сканування 

та розпізнавання тексту, програми автоматизованого перекладу 

для ефективного розв’язання фахових завдань; вільно володіти 

технологіями роботи з зовнішніми пристроями комп’ютера;  

уміння здійснювати операції по архівації даних;  



  

уміння використовувати можливості сучасних локальних 

комп’ютерних мереж для колективної роботи та спільного 

використання ресурсів;  

уміння створювати бази даних у СУБД Microsoft Access, опрацьовувати 

інформацію бази даних; 

уміння створювати програми у середовищі Visual Basic; 

уміння користуватися службами глобальної мережі Internet для пошуку 

інформації, співпраці та використання інших мережних ресурсів, 

можливостей електронної пошти та телеконференцій з метою 

розв’язання поставлених професійних завдань та інтелектуального 

збагачення. 

формування суджень: 

здатність формування уявлень про можливості використання 

персонального комп’ютера у власній та суміжних спеціальностях; 

здатність визначити та надавати характеристику пакетам прикладних 

програм загального та спеціального призначення для розв'язання задач 

професійного спрямування. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Галузь знань, 
Характеристика навчальної 

дисципліни 



  

Найменування 

показників 

спеціальність, ступінь денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Модулів - 1 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 2д-й 2д-й 

Лекції:   

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 65 

самостійної роботи 

студента – 85 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Удовенко О.О., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Інформаційні та технічні основи сучасної 

комп’ютерної  техніки. 

Тема 1. Характеристика інформаційних ресурсів підприємств 

машинобудування  з позиції  комп’ютерної обробки, їх уявлення, 

вимірювання.   

Тема 2. Характеристика сучасної комп’ютерної техніки і перспектив її 

розвитку. 

Тема 3. Застосування сучасної комп'ютерної техніки в машинобудуванні. 

 

Змістовий модуль 2. Основи системного та прикладного програмного 

забезпечення. Оцінювання текстових даних. 



  

Тема 1. Класифікація системного програмного забезпечення та 

характеристика його складових, необхідних  для роботи спеціалістів за 

фахом.    

Тема 2.  Операційна система WINDOWS. 

Тема 3. Робота з папками і файлами у середовищі WINDOWS.   

Тема 4. Призначення та функціональні можливості текстового процесору MS 

Word. 

Тема 5. Системи  електронного перекладу. 

Тема 6. Системи оптичного розпізнавання. 

Тема 7. Програми супроводження прилюдних виступів (презентацій). 

 

Змістовий модуль 3.  Програми розв’язання розрахункових задач. 

Тема 1. Використання табличних процесорів для розв’язання задач. 

Тема 2. Основи роботи у середовищі табличного процесора MS Ехсеl. 

Тема 3. Створення,   редагування   та   форматування   електронних таблиць. 

Тема 4. Робота з функціями і формулами. 

Тема 5. Створення, редагування і форматування графіків та діаграм. 

Тема 6. Аналіз даних у середовищі MS Ехсеl. 

 

Змістовий модуль 4. Програмування базових обчислювальних процесів з 

урахуванням майбутньої спеціальності.   

Тема 1. Формалізація та  алгоритмізація  обчислювальних процесів. 

Тема 2. Основи   програмування   на   мові   високого   рівня Visual Basic 

(VB). 

Тема 3. Програмування типових алгоритмів обробки даних. 

 



  

Змістовий модуль 5. Системи управління базами даних, як основа 

пакетів прикладних програм управління підприємствами переробних та 

харчових  виробництв. 

Тема 1. Основи побудови бази даних. 

Тема 2. Сучасні моделі даних, створення і використання баз даних за фахом.   

Тема 3. Технологія керування даними в таблицях бази даних MS Access. 

Тема 4. Технологія створення, редагування та використання запитів у базі 

даних MS Access. 

Тема 5. Технологія створення, редагування та використання звітів у базі 

даних MS Access. 

Тема 6. Технологія створення, редагування та використання форм у базі 

даних MS Access. 

 

Змістовий модуль 6. Основи сучасних інформаційно – 

телекомунікаційних технологій. 

Тема 1. Основні принципи побудови локальних та глобальних мереж, 

інформаційні сервіси, технології та їх професійне використання. 

Тема 2. Комунікаційні технології локальних комп'ютерних мереж та їх 

реалізація в середовищі WINDOWS. 

 

10.  Рекомендована  література    
1. Інформатика та комп’ютерна техніка‖. Навчальний посібник для студентів 

денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 050503 – 

―Машинобудування‖ спеціалізації ―Обладнання переробних та харчових 

виробництв‖  Лутай А.П.- Донецьк:  [ДонНУЕТ], 2010.-401 с.  

2. Баженов В. А. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : 

підруч. для студ. вищ. навч. закл. /В. А. Баженов [та ін.] ; - К.:Каравела,2008. 

- 640 с.  

3. Веденеева, Е.А. Функции и формулы Excel 2007 / Елена Веденеева . ─ СПб. 

и др. : Питер, 2008 . ─ 384 с. ─ ( Библиотека пользователя ) . ─ 978-5-388-

00071-2  



  

4. Зацеркляний М.М., Мельников О.Ф., Струков В.М. Основи комп'ютерних 

технологій для економістів. Навчальний посібник. Київ: ВД «Професіонал», 

2006. - 672 с.  

5. Злобін Г. Г. Основи інформатики, комп'ютерної техніки і комп'ютерних 

технологій : підруч. для студ. вищ. навч. закл. /Г. Г. Злобін ; - 

К.:Каравела,2007. - 240 с.  

6. Информатика для юристов и экономистов. Учебник для ВУЗов / Под ред. 

Симоновича С. В. – СПб: Питер, 2006.  

7. Макарова М. В. Інформатика та комп'ютерна техніка : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл./М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара ; за заг. ред. 

М. В. Макарової - Суми, 2008. - 665 с.  

8. Мамченко С. Д. Економічна інформатика. Практикум : навч. посіб./С. Д. 

Мамченко, В. А. Одинець - К.:"Знання", 2008. - 710 с.  

9. Мельникова О. П. Економічна інформатика : навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл./О. П. Мельникова ; - К.:Центр учбової літератури, 2010. - 424 с.  

Наливайко Н. Я. Інформатика : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки 

України для студ. вищ. навч. закл./Н. Я. Наливайко ; - К.:Центр учб. л-ри, 

2011. - 576с 

  

  



  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕПЛОТЕХНІКИ 
Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – формування знань 

необхідних  для розрахунку та грамотної експлуатації  технологічного  

(теплового і холодильного) обладнання харчових виробництв; рішення 

питань оптимізації роботи теплоенергетичних установок і захисту довкілля. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

знання і розуміння: 

основні параметри стану робочих тіл, одиниці виміру, прилади для 

визначення цих параметрів;  

основні теоретичні положення взаємного перетворення теплоти і 

роботи в теплових машинах; основні термодинамічні характеристики 

робочих тіл, що використовуються у теплових та холодильних машинах;  

закономірності різноманітних видів теплообміну, фактори їх 

інтенсифікації; засоби визначення коефіцієнтів різних видів теплообміну;  

розрахунок теплообмінних апаратів;  

основні конструктивні схеми і принцип роботи теплоенергетичних 

установок;  

засоби підвищення коефіцієнта корисної дії у теплових машинах. 

застосування знань і розумінь: 

розрахування проекцій векторів на координатні вісі, аналітичне та 

геометричне знаходження скалярних та векторних добутки векторів;  

основні положення й законі механіки, методи, за допомогою яких 

вивчають рух матеріальних точок. 

розроблення розрахункових схем;  

способи визначення кінематичних характеристик руху матеріальної 

точки та твердого тіла. 

формування суджень: 
складати рівняння динаміки; 

використовувати рівняння динаміки в техніці. 



  

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 3-й 3-й 

Лекції:   

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 65 

самостійної роботи 

студента – 85 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 



  

Омельченко О.В., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.Технічна термодинаміка. Основні поняття та 

визначення термодинаміки. Газові суміші. Теплоємність. Перший закон 

термодинаміки. Аналіз термодинамічних процесів. Другий закон 

термодинаміки. Аналіз циклів тепловий двигунів та холодильних установок. 

Змістовий модуль 2. Реальні гази.  Властивості та процеси реальних 

газів та водяної пари.  

Змістовий модуль 3. Теплопередача. Основні поняття теорії 

теплообміну. Теплопровідність. Конвективний теплообмін. 

Випромінювання. Складний вид теплообміну. Розрахунок 

теплообмінних апаратів. 

 

10.  Рекомендована  література    
1. Теплотехника. Учеб. для инж.-техн. спец. вузов / А.П.Баскаков, Б.В. Берг, 

О.К. Витт и др./ Под ред. А.П.Баскаков.- М.: Энергоатомиздат, 1991.-224с. 

2. Теплотехника /И.Г.Швец, В.И.Толубинский, А.Н. Алабовский и др. – 

М.:Вища школа, 1976.- 520с. 

3. Теплотехника: Учеб. для студентов вузов/ А.И. Архаров, С.И. Исаев и др./ 

Под общ. ред. В.И.Крутова – М.: Машиностроение, 1986.- 432с. 

4. Алексеев Г.Н. Общая теплотехника.-М.: Высшая школа, 1980.-552с. 

5. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. – М.: Высшая 

школа, 1980.- 409с. 

6. Топольник В.Г. Методичні вказівки і домашні завдання для студентів спец. 

7.090221 «Обладнання переробних та харчових виробництв»  по курсу 

«Теоретичні основи теплотехніки». Частина 1. Технічна термодинаміка. 

Донецьк: ДонГУЕТ, 2000.- 63с. 

7. Топольник В.Г. Методичні вказівки і домашні завдання для студентів спец. 

7.090221 «Обладнання переробних та харчових виробництв»  по курсу 

«Теоретичні основи теплотехніки». Частина 2. Теплопередача. Донецьк: 

ДонДУЕТ, 2001.- 46с. 

8. Методические указания к выполнению лабораторных работ по разделам 

«Техническая термодинамика», «Теплопередача» для студентов 

специальностей 7.090221 «Оборудование перерабатывающих и пищевых 

производств» дневной и заочной форм обучения / Карнаух В.В./ Донецк: 

ДонГУЭТ, 2005.-60с. 

 



  

ОПІР МАТЕРІАЛІВ 

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – надати знання про 

інженерні методи розрахунку на міцність, жорсткість і стійкість елементів 

конструкцій, деталей машин обладнання галузі. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 
знання і розуміння: 

основні фізико-механічні характеристики матеріалів; 

теорії і методи знань; 

методи розрахунку елементів машин та механізмів при різноманітних 

видах навантаження. 
застосування знань і розумінь: 

дослідження інженерних методів розрахунків елементів конструкцій, 

деталей машин, апаратів на міцність, жорсткість та стійкість;  

засобів визначення переміщень, деформацій та напружень. 

формування суджень: 

придбання навичок схематизувати реальну конструкцію; визначати вид 

напружено – деформованого стану;  

визначати внутрішні силові фактори в поперечних перерізах; 

виконувати перевірочні та проектувальні розрахунки елементів конструкцій 

та деталей машин. 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 



  

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 2 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 4 3-й 3-й 

Лекції:   

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 65 

самостійної роботи 

студента – 85 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Мельник О.Є., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні положення 

Введення. Метод перерізів. Розтяг – стиск. Механічні властивості матеріалів. 

Геометричні характеристики плоских перерізів. Теорія напруженого та 

деформованого стану.  Гіпотези міцності.  

Змістовий модуль 2. Напружено-деформований стан стержнів 

Зрушення. Кручення. Розрахунок гвинтових пружин. Згин прямих стержнів. 

Експериментальні методи дослідження. 

Змістовий модуль  3. Складний напружений стан 

Складний опір. Загальні методи визначення переміщень. Статично 

невизначені системи. 



  

Змістовий модуль 4. Динамічні навантаження  

Інерційні навантаження. Удар. Коливання. Повторно - змінні напруження. 

Стійкість стиснутих стержнів. Розрахунки на міцність за граничним станом. 

Розрахунок товстостінних циліндрів. 

10.  Рекомендована  література    
1. Писаренко Г.С. та ін. Опір матеріалів: Підручник / Г.С. Писаренко, О.Л. 

Квітка, Е.С. Уманський; за ред. Г.С. Писаренка. – 2-ге вид., допов. і 

переробл. – К: Вища шк.., 2004. – 655 с.: іл. 

2. Степин П.А. Сопротивление материалов. – М: Высш. шк., 1988. – 367 с. 

3. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. – М: изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2001. – 592 с. 

4. Александров А.В.Потапов В.Д., Державин Б.П. Сопротивление материалов. 

Учеб.для вузов. – М.: Высш. шк., 1995. – 560 с. 

5. Шевченко Ф.Л. Задачи по сопротивлению материалов / Ф.Л. Шевченко, 

А.Ф. Толкачев, А.В. Нижник. – Донецк: РВА ДонНТУ, 2002. – 221 с. 

6. Шевченко Ф.Л. Механика упругих деформируемых систем, часть 1, 

Напряженно-деформированное состояние стержней. – К.: ИСИО, 1993. – 

279с 

7. Шевченко Ф.Л. Механика упругих деформируемых систем, часть 2, 

Сложное напряженное состояние. – К.: ИСИО, 1993. – 240с. 

8. Шевченко Ф.Л. Механика упругих деформируемых систем, часть 3, 

Динамическое воздействие нагрузок. - К.: УМК ВО, 1993. – 188 с. 

 

  



  

ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА 

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – навчити 

майбутнього інженера основним поняттям і законам механіки, методам 

розрахунку рівноваги і руху матеріальної точки, твердого тіла і механічної 

системи. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 
знання і розуміння: 

основні закони природи для використання в розрахункових схемах; 

умови рівноваги систем сил;  

кінематичні та динамічні параметри механіки. 
застосування знань і розумінь: 

розрахування проекцій векторів на координатні вісі, аналітичне та 

геометричне знаходження скалярних та векторних добутки векторів;  

основні положення й законі механіки, методи, за допомогою яких 

вивчають рух матеріальних точок. 

розроблення розрахункових схем;  

способи визначення кінематичних характеристик руху матеріальної 

точки та твердого тіла. 

формування суджень: 
складати рівняння динаміки; 
використовувати рівняння динаміки в техніці. 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 



  

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 3-й 3-й 

Лекції:   

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 65 

самостійної роботи 

студента – 85 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Мельник О.Є., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Статика 

Основні поняття та визначення статики. В'язі та їх реакції. Геометричний 

та аналітичний спосіб додавання сил. Рівновага плоскої системи сил. 

Рівновага просторової системи сил. 

Змістовий модуль 2.Кінематика 

Кінематика матеріальної точки.  Поступальний та обертальний рухи 

твердого тіла. Плоскопаралельний рух твердого тіла. 



  

Змістовий модуль 3.Динаміка. 

Диференціальні рівняння руху матеріальної точки. Введення в динаміку 

системи.  Загальні теореми динаміки. Додаток загальних теорем до 

динаміки твердого тіла використанням ПК. 

 

10.  Рекомендована  література    
1. Павловський М.А. Теоретична механіка. – К.: Техніка, 2002.  

2. Воронков И.М. Курс теоретической механики. - М.: Наука, 1989.  

3. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. - М.: Наука, 1988. 

4. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике. - М.: Наука, 

1990. 

5. Павловський М.А., Акінфієва Л.Ю., Юрокін A.I., Свістунов С.Я. Кінематика 

та динаміка точки. - Київ: Либідь, 1993. 

6. Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Ф., Курс теоретической механіки, т.1, 2 

М., 1979 г.  

7. Сборник задач для курсовых работ по теоретической механике./ Под ред. 

А.А. Яблонского. - М.: Высшая школа, 1989. 
  



  

ГІДРОГАЗОДИНАМІКА  

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – дисципліна формує 

майбутнього фахівця у царині розрахунку і конструювання деталей машин 

загального призначення. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 
знання і розуміння: 

основні критерії роботоздатності деталей машин і види відказів, 

основи проектування машин і механізмів, призначення і улаштування 

механізмів, сучасні тенденції розвитку машинобудування і теорії розвитку 

деталей машин, елементи оптимізації проектування;  

здійснювати перехід від формальної логіки теоретичних дисциплін до 

евристичної діяльності інженера;  

застосування знань і розумінь: 

уміння виконувати інженерні розрахунки і самостійно конструювати 

деталі та вузли машин загального призначення; 

оцінювати технічне завдання; 

ставити та вирішувати задачі складання кінематичних схем механізмів 

та розрахункових схем деталей та вузлів; 
формування суджень: 

знаходити оптимальні інженерні рішення шляхом аналізу конструкцій 

(технічне креслення, варіантне вишукання на ПЕОМ);  

оформляти текстові і графічні матеріали у відповідності з вимогами 

стандартів; 

вибирати робочу методику проектування та використовувати її; 

визначати матеріал і конструктивне виконання деталі або вузла; 

розробляти складальні креслення та креслення загального виду. 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 



  

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 3-й 3-й 

Лекції:   

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 65 

самостійної роботи 

студента – 85 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

курсовий проект 
екзамен 

 

8. Викладач 

Мельник О.Є., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.Механічні передачі. Передачі зачепленням: 

улаштування, принцип дії, основи розрахунків зубчастих, черв’ячних, 

ланцюгових передач. Передачі тертям: конструкції фрекційних і ремінних 

передач та особливості їх застосування у харчовому виробництві. 



  

 Змістовий модуль 2. Вали, підшипники, муфти, пружні елементи. 

Конструкції валів та осей, основи їх конструювання і розрахунків. 

Класифікація підшипників за видом тертя і сприйманому навантаженню, 

підбирання підшипників для опор валів і розрахунок довговічності їх 

експлуатації. Підбирання муфт за навантаженням і захистом механізмів від 

ламання та вібрації. Види стандартних пружин,їх застосування і основи 

розрахунку. 

 Змістовий модуль 3. З’єднання  деталей. Процеси з’єднання деталей 

машин шляхом зварювання, склеювання, за допомогою різьбових виробів та 

шпонок, розрахунок міцності з’єднання, визначення матеріалів і 

компонентів. 

10.  Рекомендована  література    
1. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. – М.: 

Машиностроение, 1989. – 560 с. 

2.  Баласанян Р.А. Атлас деталей машин: Навч. посіб-ник для техн. вузів. – Х.: 

Основа, 1996. – 256 с. 

3. Волков Б.Н., Кременский В.Я. Унификация деталей машин. – М: Изд-во 

стандартов, 1989. – 229 с. 

4. Детали машин в примерах и задачах / С.Н.Ничипорчик, 

М.И.Корженцевский, В.Ф.Калачев и др. – Мн.: Высш.шк., 1981. – 432 с. 

5. Детали машин / Под ред. О.А.Реховского. – М: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, 2002. – 544с. 

6. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. – М.: 

Высш.шк., 1985. – 416с. 

7. Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и проектирование деталей машин. – Х.: 

Основа, 1991. – 275с. 

8. Курсовое проектирование деталей машин / С.А.Чернавский, Г.М.Ицкович, 

К.Н. Боков и др. – М.: Машиностроение, 1984. -350с. 

9. Приводы машин: Атлас конструкций: В 5 ч. / Под общ.ред. П.Н.Учаева. – К.: 

Вища шк., 2001. 

10.Русланов Г.И. Детали машин: Основи курса. – Донецк: ДонГУЭТ, 

2003. – 116с. 

 



  

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ 

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – набуття студентами 

навичок щодо ефективного управління охороною праці на підприємствах, в 

установах і організаціях. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 
знання і розуміння: 

характеристику виробничої санітарії; 

забезпечення безпеки виробничого обладнання та виробничих 

процесів; методи та засоби захисту від враження електричним струмом;  

техніку безпеки при експлуатації підйомно-транспортного 

устаткування;  

правила безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати основні положення пожежної безпеки; 

уміння аналізувати основні положення трудового законодавства;  

уміння виявляти загальні вимоги до електроустановок і її 

обслуговування; 

формування суджень: 
аналізувати засоби нормалізації санітарно-гігієнічних умов праці; 

працювати з особливостями управління охороною праці на 

підприємствах. 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 



  

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Модулів - 1 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 4 7-й 7-й 

Лекції:   

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 90 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 65 

самостійної роботи 

студента – 85 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Возняк А.В., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Правові і організаційні основи охорони праці.  

Основні положення законодавчих і нормативно-правових актів України про 

охорону праці. Управління охороною праці. Організація охорони праці на 

підприємствах, в установах та організаціях. Аналіз умов праці, причин 

травматизму, професійних захворювань і аварій. 

Змістовий модуль 2. Виробнича санітарія. 



  

 Фактори умов праці та виробничого середовища. Вентиляція та 

кондиціонування повітря. Захист від дії електромагнітних полів та 

випромінювань, від шуму та вібрації. Виробниче освітлення та технічна 

естетика. 

Змістовий модуль 3. Техніка безпеки.  

Загальні положення техніки безпеки. Електробезпека. Безпека будови і 

експлуатації посудин, апаратів і систем, що працюють під тиском. Безпека 

будови і експлуатації електромеханічного і теплового обладнання. Безпека 

виконання вантажо-розвантажувальних і транспортних робіт, використання 

при цьому машин, механізмів і пристроїв. 

 Змістовий модуль 4. Пожежна безпека. 

 Організаційні основи забезпечення пожежної безпеки. Системи запобігання 

пожежам і протипожежного захисту. Засоби виявлення і гасіння пожеж. 

10.  Рекомендована  література    
1.Закон України ―Про охорону праці‖ /Законодавство України про охорону 

праці (в 3-х томах), т.1. – Київ, 1995.-с. 3-29. 

2.Закон України ―Про пожежну безпеку‖/Законодавство України про охорону 

праці (в 3-х томах), т.3. –Київ, 1995.- с. 220-242. 

3.Закон України ―Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення‖ /Законодавство України про охорону праці (в 3-х 

томах), т.3. – Київ, 1995. – с. 244-276. 

4.Положение о порядке расследования и ведения учета несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и аварий на производстве. - Утв. 

постановлением Кабинета Министров Украины от 21.08.01 №1094. 

5.Порядок расследования и учета несчастных случаев непроизводственного 

характера. - Утв. постановлением Кабинета Министров Украины от 22.03.01 

№270. 

6.Осокин В.В., Сорока И.В., Селезнева Ю.А. Охрана труда в торговле. 

Учебник с грифом МОН Украины. Киев-Донецк: ДонГУЭТ, 2003.-228с. 

7.Осокин В.В., Селезнева Ю.А. Охрана труда: вопросы и ответы. Учебное 

пособие. Донецк: ДонГУЭТ, 2003. – 144с. 

8.Осокін В.В., Селезньова Ю.А. Охорона праці: питання і відповіді. Учбовий 

посібник. Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – 139с. 



  

9.Сегеда Д.Г., Дашевский В.И. Охрана труда в пищевой промышленности. – 

М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. 

10.Осокін В.В., Селезньова Ю.А. Охорона праці: питання і відповіді (у сфері 

торгівлі, виробництва харчової продукції, митної справи, підприємницької і 

економічної діяльності): Навч. посіб. – 2-ге вид. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. 

– 139с. 

  



  

ЕЛЕКТРОНІКА ТА МІКРОСХЕМОТЕХНІКА 
Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – теоретична і 

практична підготовка інженерів неелектричних спеціальностей в області 

електротехніки і електроніки в такій мірі, щоб вони могли вибирати 

необхідні електричні, електронні, електровимірювальні прилади, уміти їх 

правильно експлуатувати і складати інженерам-електрикам технічні 

завдання на розробку електричних частин автоматизованих пристроїв для 

керування виробничими процесами. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 
знання і розуміння: 

електричні закони, засоби аналізу електричних, магнітних і 

електронних кіл;  

принцип дії, конструкцій, властивості, області застосування і 

потенційні можливості основних електротехнічних, електронних приладів і 

електровимірювальних приладів;  

електротехнічну термінологію символіки. 

застосування знань і розумінь: 
вміти експериментальним способом визначати параметри і 

характеристики типових електротехнічних, електронних елементів і 
приладів;  

проводити виміри основних електричних величин і деяких 
неелектричних величин, зв’язаних з профілем діяльності;  

вмикати електричні прилади, апарати і машини, управляти ними і 
контролювати їх безпечну роботу. 

формування суджень: 

розраховувати електричні та магнітні кола, кола з електронними 

приладами, головні параметри трансформаторів та електричних машин; 

програмувати мікропроцесорні системи та використовувати їх у 

системах управління; 

підібрати трансформатор, електричну машину з необхідними 

параметрами; 

програмувати мікропроцесорні системи; 

підбирати апаратуру керування електродвигунами. 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 



  

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Модулів - 1 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 6 4-й 4-й 

Лекції:   

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 65 

самостійної роботи 

студента – 85 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен, курсовий проект 

 

8. Викладач 

Омельченко О.В., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 



  

Змістовий модуль 1. Постійний струм. 

 Вступ. загальні відомості, терміни і поняття. Електричні кола з одним 

джерелом живлення, послідовне, паралельне і змішане сполучення елементів, 

властивості і застосування. Закони  Ома і Кірхгофа. Розрахунок кіл  за 

допомогою законів Кірхгофа і методом контурних струмів. 

Змістовий модуль 2.  Змінний струм та магнітні кола. 

 Загальні поняття, терміни, співвідношення між різними визначеннями. 

Особливості кіл змінного струму з індуктивними і ємнісними елементами. 

Звернути увагу на поняття ―векторні діаграми‖ і переваги їх застосування; 

складові усіх електричних величин в колах змінного струму. Поняття 

коефіцієнт потужності. Резонансні явища. Закони магнітних кіл. Розрахунок 

магнітних кіл.  Пряма і зворотна задачі. Котушка з сталевим осердям в колі 

змінного струму. 

Змістовий модуль 3. Трифазні кола та електричні виміри і 

прилади. 

Загальні відомості. Сполучення приймачів зіркою і трикутником при 

симетричному і несиметричному навантаженні. Потужність трифазних кіл. 

Переключення сполучення приймачів з зірки на трикутник і навпаки . 

Виміри на сучасному розвитку техніки. Похибки при вимірах. Прилади 

різних систем. Виміри опору, струму, напруги, потужності, енергії, 

неелектричних параметрів. 

Змістовий модуль 4. Електричні машини та  трансформатори. 

Призначення трансформаторів, їх устрій і принцип роботи. Холостий 

хід і навантажувальний режим роботи. Наведений трансформатор. ККД 

трансформатора і його зовнішня характеристика. Трифазні, авто- і 

вимірювальні трансформатори. Устрій і принцип роботи, призначення 

асинхронних двигунів (АД). Рівняння електромагнітного стану. Обертаючий 

момент. Механічна характеристика, пуск АД. Регулювання частоти 

обертання ротораАД малої потужності. Двигуни постійного струму, устрій та 

принцип роботи. 

Змістовий модуль 5. Електрообладнання. 

Загальні відомості. Устрій і принцип роботи, призначення окремих 

типів обладнання для автоматичного та ручного керування  АД. Схеми 

автоматичного керування АД. Регулювання швидкості АД, схеми живлення 



  

та захисту електромереж у харчовій та переробній промисловостях. 

Освітлення приміщень. Розрахунок та вибір освітлювального обладнання.  

Змістовий модуль 6. Електроніка та мікропроцесорна техніка. 

 Загальні поняття. Напівпровідникові прилади: діод, транзистор, 

тиристор. Напівпровідникові пристрої: випрямлячі, підсилювачі. 

Мікропроцесорна техніка. Система команд мікропроцесора. Створення 

фрагмента  мікропроцесорної системи керування для підтримання заданого 

значення технологічного параметра об’єкта.. 

10.  Рекомендована  література    
1. Электротехника ( под редакцией В.Г. Герасимова) – М. «Высшая школа», 

1985. – 480 с., ил. 

2. Иванов Н.Н., Равдоник В.С. Электротехника. – М.: Высш. шк., 1984. – 375 с., 

ил. 

3. Касаткин А.С. Электротехника – М.: «Высшая школа», 1986.- 416 с., ил. 

4. Волынский Б.А., Зейн Е.Н., Шатерников В.Е. Электротехника – М.: 

Энергоатомиздат, 1987. – 348 с., ил. 

5. Герасимов В.Г. основы промышленной электроники – К.: «Высшая школа», 

1985.- 426 с., ил. 

6. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники – К.: ―Высшая 

школа‖. 1987. – 422 с. 

7. Будіщев М.С. Електротехніка електроніка та мікропроцесорна техніка – 

Львів: ―Афіша‖, 2001.-421с. 

8. Сборник задач по электротехнике и основам электроник (под редакцией 

Герасимова В.Г.) – М.: «Высшая школа», 1986. 

9. Электротехника. Курс лекций. Часть 1,2,3,4. – Донецк, ДонГУЭТ. 2000-2004. 

10.Писарєв М.Ф., Гладка А.Д. Електротехніка. Опорний конспект лекцій для 

студентів – заочників – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – 51 с. 



  

ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА 

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

 

  



  

ОСНОВИ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ  

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – набуття студентами 

знань і вмінь, необхідних для їх виробничої, проектно-конструкторської, 

науково-дослідної діяльності у сфері кондиціювання повітря. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

знання і розуміння: 

основних параметрів, що характеризують стан вологого повітря; 

методів визначення цих параметрів і закономірності їх змінювання; 

процесів охолодження, нагрівання, осушення, зволоження та поглинання 

тепло- й вологоприпливів у приміщеннях. 

 

застосування знань і розумінь: 

вміти вирішувати практичні задачі з використанням діаграм і рівнянь стану 

вологого повітря; 

вміти визначати сумарні тепло- і вологоприпливи; 

вміти розраховувати та складати системи кондиціювання. 

 

формування суджень: 

здатність розраховувати необхідні параметри стану повітря; 

здатність підбирати систем кондиціювання повітря і обладнання для 

побутових та виробничих приміщень. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 



  

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 5-й 5-й 

Лекції:   

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 65 

самостійної роботи 

студента – 85 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

залік 

 

8. Викладач 

Клюєв Д.Ю., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про вологе повітря та основи 

кондиціювання.  

Тема 1. Вступ до кондиціювання. Діаграми вологого повітря. 

Тема 2. Процеси обробки вологого повітря. 

Змістовий модуль 2. Системи кондиціювання повітря. 

Тема 3. Схематичні рішення систем кондиціювання повітря. 

Тема 4. Аналіз схем систем кондиціювання повітря у літній та зимовий 

періоди. 



  

Змістовий модуль 3. Автономні і центральні кондиціонери. 

Тема 5. Основи розрахунків елементів кондиціонерів. 

Тема 6. Особливості конструкції кондиціонерів. Підбір кондиціонерів. 

10. Рекомендована література   

1. Меклер В.Я., Овчинников П.А. Промышленная вентиляция и 

кондиционирование воздуха, М.: Стройиздат, 1978.  - 312 с. 

2. Пекер Я.Д., Мардер Е.Я. Справочник по выбору оборудования для 

кондиционирования воздуха. Киев, «Строитель», 1990.- 224с. 

3. Теплотехника / Хазен М. М., Матвеев Г Д., Грицевский М. Е. и др.- М.: 

Высш. школа,1981.- 480 с.  

4. Швец И.Т., Толубинский В.И., Алабовский А.Е. и др. Теплотехника - К.: 

"Вища школа", 1976.- 517 с. 

5. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. Учебн. 

Пособие для вузов.- 3-е изд.- М.: Высшая школа, 1980.- 469 с.. 

6. Давыдов Ю.С. Техника автоматического регулирования в системах 

вентиляции и кондиционирования воздуха. -М.: Стройиздат, 1977.-216 с. 

7. Современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха / 

Г.В.Нимич, В.А. Михайлов, Е.С.Бондарь.- Київ: ТОВ «Видавничий будинок», 

2003.- 630с. 

8. Бражников А.М. Расчеты систем кондиционирования на предпрятиях 

мясной  и молочной промышленности.- М.: Агропромиздат, 1985.- 231с. 

9. Тепломассообменные аппараты с подвижной насадкой для традиционных 

и альтернативних энергетических систем / А.Н.Горин, А.В.Дорошенко, 

В.П.Данько,- Донецк.- Світ книги, 2013. - 327 с. 

10. Горин А.Н. Альтернативные холодильные системы и системы 

кондиционирования воздуха / А.Н. Горин, А.В. Дорошенко. – 2-е перераб. и 

доп. изд. – Донецк: Норд-Пресс, 2007. 

 

 

 



  

ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕСОРНІ МАШИНИ ТА УСТАНОВКИ  

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – набуття майбутніми 

спеціалістами необхідних для їх практичної виробничої й дослідної 

діяльності знань в області принципів дії, розрахунків і прийомів 

експлуатації сучасного холодильного  обладнання підприємств переробних 

і харчових виробництв. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

знання і розуміння: 

типи холодильного  обладнання, будову та принципи дії холодильної 

машини,  

методи контролю та регулювання температури повітря у камерах, 

методи підбору основних вузлів холодильної машини: компресора, 

конденсатора, випарників; 

номенклатуру, будову, принцип дії, особливості експлуатації, технічні 

характеристики холодильного устаткування вітчизняних та закордонних 

фірм; 

застосування знань і розумінь: 
уміти виконувати необхідні розрахунки елементів технологічних 

машин і режимів роботи різних видів холодильного устаткування; 

уміти раціонально вибирати холодильне устаткування та економічно 

обґрунтовано планувати технічне оснащення закладів переробних та 

харчових виробництв; 

формування суджень: 

здатність удосконалення конструкцій холодильного устаткування; 

здатність розрахунків теоретичної продуктивності холодильних 

апаратів; 

здатність виявляти напрямки підвищення коефіцієнта корисної дії 

холодильних апаратів; 

здатність збирання та розбирання, настроювання та регулювання 

режимів роботи, раціональної експлуатації холодильного устаткування; 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 



  

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 2 5-й 5-й 

Лекції:   

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 65 

самостійної роботи 

студента – 85 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Удовенко О.О., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 



  

Змістовий модуль 1. Термодинамічні основи машинного охолодження. 

Тема 1. Фізичні основи одержання холоду. 

Тема 2. Схеми і цикли  компресійних машин. 

Змістовий модуль 2.  Основні і допоміжні елементи холодильної машини. 

Тема 3. Компресори для торговельного холодильного обладнання. 

Тема 4. Теплообмінні апарати холодильних машин. 

Тема 5.  Холодильні агрегати. 

 

10. Рекомендована література 

1. Датьков В.П., Шевченко П.І., Коновал Г.С. Процеси та устаткування для 

холодильної обробки харчових продуктів, торговельне устаткування. Лабораторний 

практикум. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.140101.-

Донецьк: ДонНУЕТ, 2009.- 140 с. 

 2. Датьков В.П., Шевченко П.І., Коновал Г.С. Холодильне устаткування в галузі. 

Питання та відповіді. Навчальний посібник для студентів спеціальності 6.051701.-

Донецьк: ДонНУЕТ, 2013,-126 с.                                                                                          

3. Датьков В.П., Шевченко П.І., Коновал Г.С. Холодильне устаткування галузі. 

Навчальний посібник-Донецьк ДонНУЕТ, 2012 -162 с. 

4. Осокин В.В., Титлов А.С., Горыкин С.Ф., Кудрин А.Б. Холодильное оборудование 

предприятий пищевой промышленности. Учебное пособие.-Донецк-Одесса 

ДонНУЕТ, 2011.-255 с. 

5. Шеляков О.П. Технологічне обладнання і холодильна техніка: Підручник.-К.: Виша 

шк.., 1996.-503с. 

6. Мещеряков Ф.Е. Основы холодильной техники и холодильной технологии.- М.: 

Пищевая промышленность, 1975.-600 с. 

7. Конвісер І.О., Паричіна Т.Б. Холодильна технологія харчових продуктів.: Навч. 

посіб. –К.: Київ, нац. торг-екн. Ун-т, 2001.- 242 с. 

8. Арустамов С.А. Оборудование предприятий(торговля): Учебное пособие.- М.: 

Издательский дом «Дашков и К». 2001.- 452 с. 

9. Зеликовский И.Х., Каплан Л.Г. Малые холодильнеые машины и установки: 

Спрвочник.- М.: Пищевая промышленность, 1978.-416 с. 

10. Датьков В.П., Шевченко П.И., Коновал А.С. Торговое оборудование: вопросы и 

ответы. Учебное пособие.-Донецк: ДонНУЭТ, 2010.- 146 с. 

11. Датьков В.П., Шевченко П.І. Торгове обладнання. Навчальний посібник для 

студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання.- Донецьк: 

ДонДУЕТ, 2006.-116 с. 

 

 

 

 

  



  

МЕХАНІЗАЦІЯ ВРТС РОБІТ У ГАЛУЗІ 

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – полягає у викладенні 

студентам основ знань про вантажопідйомні, транспортуючі та транспортні 

машини, які використовуються у будівництві на монтажних, 

навантажувально-розвантажувальних і транспортних роботах. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 
знання і розуміння: 

основи конструювання елементів машин ПТМ та їх приводів;  

мати навики розрахунку типової механічної або електромеханічної 

передачі;  

проектувати та розраховувати механічний привод будь-якої машини 

ПТМ з оптимальними параметрами за коефіцієнтом корисної дії, 

довговічності, ремонтоздатності тощо у відповідності до вимог ЄСКД. 

застосування знань і розумінь: 
застосовувати різні матеріали в різних умовах експлуатації деталей та 

механізмів машин. При цьому він повинен використовувати основні 

критерії вибору відповідних матеріалів, конструктивних форм і визначення 

розмірів елементів машин; 

вибирати стандартні вироби та використовувати їх у процесі 

вирішення інженерних задач. 

формування суджень: 

здатність складати розрахункові схеми;  

здатність визначати стійкість та міцність деталей, конструкцій, 

споруд, машин, а також конструктивні форми і розміри елементів 

вантажопідйомних та транспортуючих машин. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 



  

 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 5-й 5-й 

Лекції:   

26 год. 4 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год. 4 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 39 

самостійної роботи 

студента – 51 

 51 год. 82 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Омельченко О.В., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Машини неперервної дії. 



  

Тема 1. Вантажопотоки. 

 1.1. Характеристики вантажопотоку. 

1.2. Характеристика НРТС -робіт. 

1.3. Показники НРТС робіт. 

1.4. Транспортні зв’язки підприємств. 

1.5. Загальні поняття про системи комплексної механізації 

автоматизації НРТС робіт. 

1.6. Основнi вимоги до систем комплексної механізації. 

1.7. Структура комплексної механізації. 

1.8. Система реалізації НРТС робіт. 

 1.9. Засоби механізації НРТС -робіт 

1.10. Машини безперервного транспорту 

 

Тема 2. Стрічкові конвеєри.  

2.1. Конструкція стрічкових конвеєрів. 

2.2. Конвеєрні стрічки. 

2.3. Барабани стрічкових конвеєрів. 

2.4. Підтримуючі роликоопори. 

2.5. Завантажувальні і розвантажувальні пристрої . 

2.6. Привідні пристрої стрічкових конвеєрів. 

 

Тема 3. Елеватори. 

3.1. Класифікація елеваторів.  

3.2. Основні вузли елеваторів. 

 

Тема 4. Ланцюгові конвеєри. 



  

4.1. Пластинчасті конвеєри. 

4.2. Скребкові конвеєри. 

4.3. Підвісні конвеєри. 

4.4. Вертикальні конвеєри-підйомники. 

 

Тема 5. Транспортуючі машини без тягового органу 

5.1. Гвинтові конвеєри. 

5.2. Вібраційні конвеєри. 

 

Змістовий модуль 2. Вантажопідйомні машини. 

Тема 6. Загальні відомості 

6.1. Призначення і класифікація. 

6.2. Підйомники і ліфти. 

6.3. Вантажопідйомні крани. 

 

Тема 7. Вантажозахватні пристрої 

7.1. Гаки і петлі. 

7.2. Спеціальні захвати. 

7.3.Вантажопідйомні пристрої для масових вантажів. 

 

Тема 8. Привід вантажопідйомних машин.  

8.1. Ручний привід. 

8.2. Електричний привід. 

8.3. Привід від двигунів внутрішнього згорання. 

8.4. Гідравлічний привід. 

8.5. Пневматичний привід. 



  

Тема 9. Механізми підйому вантажу.  

9.1. Сталий і несталий рух механізму підйому. 

9.2. Вибір електродвигуна механізму підйому. 

 

Тема 10. Механізми переміщення.  

10.1. Механізми переміщення з привідними колесами. 

10.2. Опір переміщення. 

10.3. Процеси несталого руху механізмів переміщення. 

10.4. Механізм переміщення з гнучкою тягою. 

 

Тема 11. Механізми повороту.  

11.1. Визначення моментів опорів в опорах крана. 

11.2. Розрахунок колони. 

11.3. Процес пуску. 

11.4. Процес гальмування. 

11.5. Противаги. 

 

Змістовий модуль 3. Вантожно-розвантажувальні машини і 

комплексна механізація та автоматизація вантажно-

розвантажувальних, транспортних і складських робіт. 

Тема 12. Технічні засоби пакетування. 

 12.1. Класифікація засобів пакетування, їх уніфікація та 

стандартизація. 

12.2. Засоби пакетування для перевезення продовольчих товарів і 

плодово-овочевої продукції. 

12.3. Машини для групового укладання в транспортну тару 

упакованих харчових продуктів. 



  

12.4. Машини-автомати для пакування харчових продуктів. 

 

Тема 13. Основні напрямки комплексної механізації вантажно-

розвантажувальних, транспортних і складських робіт.  

13.1. Безтарні перевезення вантажів. 

13.2. Механізація вантажно-розвантажувальних, транспортних і 

складських робіт на підприємствах, що розливають харчові речовини. 

13.3. Механізація вантажно-розвантажувальних, транспортних і 

складських робіт із продукцією підприємств хлібопекарської 

промисловості. 

13.4. Комплексна механізація вантажно-розвантажувальних, 

транспортних і складських робіт із затареними вантажами в різних 

галузях харчової промисловості. 

 

10.Рекомендована література 

 

1. Іванченко Ф.К. Підйомно–транспортні машини: Підручник.-- К.: Вища 

шк., 1993.-- 413 с.  

2. Корнєєв Г.В. Підйомно–транспортні машини безперервної дії, 

застосовувані в сільському господарстві.-- К.: Урожай, 1968. 

3. Красников В.В. Подъѐмно–транспортные машины в сельском 

хозяйстве.--М.: Колос, 1973.  

4. Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. 

–К.: Госнадзорохрантруда Украины, 2004. –267 с. 

5. Александров М.П. Подъемно–транспортные машины.-- М.: Высшая 

шк., 1979. 

6. 6. Александров М.П. Подъемно–транспортные машины. Атлас 

конструкций. М.: Машиностроение, 1990. 

7. 7. Подъемно–транспортные машины. Атлас конструкций / Под ред. 

Дубинина А.С. – М.: Колос, 1985. 

8. Спиваковский А.О. Транспортирующие машины, Атлас конструкций. – 

М.: Машиностроение, 1971. 

9. Расчеты грузоподъемных и транспортирующих машин. Иванченко и 

др.. – К.: Вища шк., 1975. – 520 с 

  



  

ХОЛОДИЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

 

  



  

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У ГАЛУЗІ 

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – отримання 

студентами знань та вмінь щодо визначення призначення, принципів 

побудови енергозберігаючих систем та особливостей їх практичної 

реалізації з врахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх факторів 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 
знання і розуміння: 

енергоємні об’єкти  та їх характеристики; 

задачі енергозберігаючого керування енергоємними об’єктами; 

методи енергозбереження; 

системні методи керування енергозбереженням; 

сучасні шляхи енергозбереження; 

застосування знань і розумінь: 

давати аналіз та вирішувати задачі енергозберігаючого керування 

різними методами; 

оптимізувати та ефективно керувати енергоспоживанням системними 

методами. 

формування суджень: 
здатність розрізняти основні види енергетичних ресурсів, які 

використовуються в технологічних процесах на підприємствах харчової 

промисловості 

здатність використовувати принципи дії та специфіку роботи 

основних споживачів енергоресурсів. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 



  

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 6-й 6-й 

Лекції:   

56 год. 12 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

56 год. 12 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 112 

самостійної роботи 

студента – 128 

 128 год. 212 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Омельченко О.В., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. «Основи енергозбереження на харчових 

виробництвах». 



  

Тема 1.1. Основи енергозбереження в питаннях теплообміну. 

Основи положення теплообміну. Основні положення й закони 

теплопровідності. Основні положення конвективного теплообміну. 

Інтенсифікація процесів теплопередачі. 

Тема 1.2. Енергозбереження в системах електропостачання 

підприємств. 

Системи з частотно-регульованими приводами. Режими гальмування 

електродвигуна й способи зупинки. Основи економії електроенергії при 

проектуванні й експлуатації електроустановок. 

Тема 1.3. Основи енергозбереження в теплогенеруючих установках. 

Загальні поняття палива й горіння. Розрахунок горіння органічного 

палива. Заходи щодо енергозбереження в теплогенеруючих установках. 

Тема 1.4. Енергозбереження в системах освітлення. 

Джерела світла. Пускорегулюючі апарати. Освітлювальні прилади. 

Зовнішнє освітлення. 

Змістовий модуль № 2. «Енергозбереження за рахунок 

використання інших видів енергії». 

Тема 2.1. Заходи щодо енергозбереження за рахунок використання 

вторинних енергоресурсів. 

Системи повернення конденсату. Використання пари вторинного 

скипання. Основи енергозбереження в низькотемпературних технологіях. 

Способи енергозбереження в сушильних установках. Використання 

теплообмінних апаратів для утилізації тепла ВЕР. Використання теплоти 

продуктів згоряння в харчовій промисловості. Комплексне використання газу 

для сушіння сільськогосподарської продукції. Використання продуктів 

згоряння природного газу в тепли-чному господарстві підприємств. 

Підвищення ефективності використання теплоти продуктів згоряння в 

котельнях. 

Тема 2.2. Нетрадиційні поновлювані джерела енергії. 

Біологічна енергія. Вітроенергетичні ресурси. Сонячна енергія. 

Геотермальні ресурси. 



  

Змістовий модуль № 3. «Основи енергоаудиту і енергетичного 

менеджменту». 

Тема 3.1. Основи енергоаудиту. 

Зміст і основні положення енергоаудиту. Етапи енергоаудиту. 

Тема 3.2. Основи енергетичного менеджменту. 

Енергетична політика підприємства. Організація й стадії енергетичного 

менеджменту. Маркетинг, інвестиції й мотивація персоналу. 

Тема 3.3. Енергозбереження за кордоном. 

Регулювання енергозбереження загальними заходами. Регулювання 

впровадження поновлюваних джерел енергії. Досвід енергозберігаючої 

політики в США. Японський досвід енергозбереження. Досвід підвищення 

енергоефективності в Данії 

10.Рекомендована література 

 

1.  Основи енергозберігаючого керування електротехнічними системами 

та комплексами. Навчальний посібник /О.М.Сінчук, Н.Л.Федорченко, Л.Б. 

Литвинський, К.І. Федорченко, І.О.Сінчук, О.Є.Мельник, - Кременчук: Вид. 

ПП Щербатих О.В., 2010. 

2. Энергосбережение средствами промышленного электропривода. 

Закладной А.Н., Праховник А.В., Соловей А.И., - К.: ―Наукова думка‖, 2001. 

3.  Основы энергосбережения. Конспект лекций для студентов всех форм 

специальности «Энергетичский менеджент»/ Ю.Г.Качан – Запорожье: 

Издательство ЗГИА, 2004. 

4.  Курсы по энергетическому аудиту. Институт энергозбережения и 

Энергоменеджента Национального технического университета Украины. 

Киевский политехнический институт. Центр подготовки энергоменеджеров, 

Киев, 2000. 

5.  Энергосбережение и энергетический менеджмент: Учеб. пособие / 

А.А.Андрижиевский, В.И. Володин. – 2-е изд.; испр. – Мн.: Высш. шк., 2005. 

6.  Аракелов В.Е. Кремер А.И. Методические вопросы экономии 

энергоресурсов. - М., Энергоатомиздат, 1990 г. 

 

  



  

ТЕХНОЛОГІЯ ХОЛОДИЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ  

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – викладання 

дисципліни - вивчення пристроїв, роботи і основ проектування, а також 

розрахунку і підбору холодильного і вентиляційного устаткування для 

переробних цехів і підприємств агропромислового комплексу. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 
знання і розуміння: 

теоретичні основи процесів механічної обробки продуктів; 

функціональні можливості та сферу використання машин і апаратів для 

механізації технологічних процесів в закладах ресторанного господарства; 

номенклатуру, будову, принцип дії, особливості експлуатації, технічні 

характеристики механічного устаткування вітчизняних та закордонних 

фірм; 

можливі напрямки удосконалення конструкцій механічного 

устаткування; 

методику розрахунків теоретичної продуктивності апаратів; 

застосування знань і розумінь: 

уміти виконувати необхідні інженерні розрахунки елементів 

технологічних машин і режимів; 

уміти раціонально вибирати механічне устаткування та економічно 

обґрунтовано планувати технічне оснащення закладів ресторанного 

господарства; 

формування суджень: 
здатність збирання та розбирання, настроювання та регулювання 

режимів роботи, раціональної експлуатації механічного устаткування; 

здатність виявляти напрямки підвищення коефіцієнта корисної дії 

технологічних апаратів; 
 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 



  

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Модулів - 1 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 3 7-й 7-й 

Лекції:   

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 65 

самостійної роботи 

студента – 85 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен, курсовий проект 

 

8. Викладач 

Мельник О.Є., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Технології холодильної обробки продукці. 

Модуль 2. Термодинамічні основи і цикли холодильних машин. 

Модуль 3. Устаткування холодильних установок.   

 

10. Рекомендована література 

 



  

1. Морозюк Т.В. М 80 Теорія холодильних машин и теплових насосів 

.Одесса: Студия «Негоціант», 2006.-712 с. ( с приложеним). 

2. Холодильные машини /Учебник для ВУЗов под ред. И.А. Сакуна/ Л.: 

Машиностроение, 1985-511 с. 

3. Холодильные машини /Учебник для ВУЗов под ред. И.А. Сакуна/ Л.: 

Машиностроение, 1985-511 с. 

4. Тепловие и конструктивне расчеты холодильних машин/Учебное пособие 

для ВУЗов под ред., И.А. Сакуна/ Л.: Машиностроение, 1987-423с. 

5. Никульшин Р.К., Морозюк Т.В., Термодинамические основи и методи 

получения низких температур в холодильной и криогенной технике. 

Учебное пособие/ под ред. акад. Чумака И.Г., ХТиТ, 1999-140 с. 

6. Холодильные компрессоры/ Справочник под ред. А.Б. Быкова./ М.: 

Легкая и пищевая промышленность, 1981-223 с. 

7. Головкин Н.А. Холодильная технология пищевых продуктов.– М.: Лег. 

И пищ. пром-сть, 1984.– 240 с.  

8. Бараненко А.В., Куцакова В.Е., Борзенко Е.И., Фролов С.В. Примеры и 

задачи по холодильной технологии пищевых продуктов.– В 3-х чч.– 

М.: Колос.С.–2003. 

9. Бараненко А.В. Калюнов В.С. Румянцев Ю.Д. Практикум по 

холодильным установкам.– С.Пб.: Профессия, 2001.– 272 с.  

10. Кондрашова Н.Г., Латушина Н.Г. Холодильно-компрессорные машины 

и установки. М.: Высшая школа, 1984.-199 с. 

 

 

  



  

КРІОГЕННА ТЕХНІКА 

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – викладання 

дисципліни опанування теоретичних основ процесів та принципів дії 

установок для отримання низьких температур. Освоєння дисципліни 

дозволить майбутнім інженерам обгрунтовано приймати рішення з 

використання  криогенної техніки в виробничих умовах. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути 

бакалавр: 

знання і розуміння: 
теоретичні основи процесів  криогенної техніки; 

принципи роботи установок, які працюють з метою отримання 

глибокого охолодження; 

конструктивне оформлення апаратів, які випускаються у 

промисловості.  

застосування знань і розумінь: 
вміти розраховувати основні характеристики апаратів та установок. 

формування суджень: 
мати навички з експлуатації установок криогенної техніки та техніки 

безпеки при роботі цього обладнання. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 



  

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Модулів - 1 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 4 6-й 6-й 

Лекції:   

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 65 

самостійної роботи 

студента – 85 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Мельник О.Є.., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1 Предмет і задачі курсу. Методи отримання низьких 

температур Теоретичні основи отримання низьких температур у 

промислових установках штучного охолодження. 

Модуль 2 Глибоке охолодження. Галузі використання. Практичні 

методи отримання низьких температур.  

10.  Рекомендована  література    

1. Беляков В.П. Криогенная техника и технология. - М.:  Энергоиздат, 

1982. - 272 с. 

2. Бродянский В.М., Семенов А.М. Термодинамические основы 

криогенной техники. - М.: Энергия, 1988.- 448 с. 

3. Техника низких температур.-2-е изд. / Под ред. Е.И.Микулина,  

И.В.Марфениной,    А.М.Архарова. - М.: Энергия, 1975. - 512 с. 

4. Криогенные системы: Основы теории и расчета/А.М.Архаров,    

И.В.Марфенина, Е.И.Микулин. Ч.1. – М.:Машиностроение,1986. –464 с 

5. Криогенные системы. А. М.Архаров, И. А. Архаров, В. П. Беляков и др. 

: Под общ. ред. А. М. Архарова и  А. И. Смородина. – М.: 

Машиностроение. – Т.1, 1996. -576 с.; Т.2, 1999. – 720 с. 



  

МОНТАЖ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ДІАГНОСТИКА ХОЛОДИЛЬНОЇ 

ТЕХНІКИ  

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – викладання дисципліни - є 

засвоєння студентами знань та вмінь, необхідних для практичної діяльності, 

пов’язаної з монтажем, експлуатацією, обслуговуванням, ремонтом 

холодильних машин і установок та технологічного обладнання для 

холодильної обробки продуктів підприємств переробних и харчових 

виробництв. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 

знання і розуміння: 

проектно-технічну та кошторисну документацію на організацію та 

виконання монтажних робіт; 

порядок організації і здійснення монтажних робіт холодильного 

обладнання; 

основи експлуатації та обслуговування обладнання холодильних 

установок; 

порядок експлуатації холодильних установок в оптимальних режимах; 

методи та засоби здійснення якісного ремонту обладнання; 

складання необхідних експлуатаційних та ремонтних документів; 

технічну безпеку при монтажі, експлуатації та ремонті обладнання; 

методики проведення випробувань холодильного обладнання з метою 

його вдосконалення та економії енергоресурсів (електроенергія, штучний 

холод). 

застосування знань і розумінь: 

організувати і здійснювати ведення монтажних робіт холодильного 

обладнання; 

експлуатувати та обслуговувати обладнання холодильних установок; 



  

експлуатувати холодильні установки в оптимальних режимах; 

організувати здійснення якісного ремонту обладнання;  

складати необхідні експлуатаційні та ремонтні документи; 

проводити діагностику холодильного обладнання з метою його 

вдосконалення та економії енергоресурсів (електроенергія, штучний холод).  

формування суджень: 

мати навички з необхідних для практичної діяльності, пов’язаної з 

монтажем, експлуатацією, обслуговуванням, ремонтом холодильних машин і 

установок та технологічного обладнання для холодильної обробки продуктів 

підприємств переробних и харчових виробництв. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу (обов`язкова). 

 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 

поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального завдання 

(60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 
 



  

Кількість кредитів 

ECTS – 5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 
3-й  

Модулів - 1 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 

4 
6-й Змістових модулів 

- 4 Лекції:   
52 год.  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год.  

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 150 
- Загальна 

кількість 

годин - 150 
Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 65 

самостійної роботи 

студента – 85 

 85 год. Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 

65 самостійної 

роботи 

студента – 85 

Індивідуальні заняття: 
-  

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Мельник О.Є.., доцент 

9. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Монтаж холодильних установок. 

Тема 1. Вступ. Тема 2. Монтаж холодильних установок. 

Змістовний модуль 2. Експлуатація та ремонт холодильного 

обладнання та трубопроводів.  

Тема 3. Експлуатація холодильних установок.  

Тема 4. Ремонт холодильного обладнання. 

Тема 5. Експлуатація та ремонт насосів і вентиляторів. 

Тема 6. Експлуатація та ремонт трубопроводів, регулюючої та запірної 

арматури. 

10.  Рекомендована  література    

1.Игнатьев, В.Г. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильного 

оборудования / В.Г. Игнатьев, А.И. Самойлов. – М.: Агропромиздат, 1986. – 



  

232 с. 

 2. Невейкин, В.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных 

установок / В.Ф. Невейкин. – М.: Агропромиздат, 1989. – 287 с. 

3.Тыркин, Б.А. Монтаж холодильных установок / Б.А. Тыркин. – М.: 

Стройиздат, 1986. – 183 с.  

4. Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных 

холодильных установок. - К.: Основа, 2009. – 144 с.  

5. Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых 

холодильных установок. – К.: Основа, 2009. – 96 с.  

6. Правила експлуатації, обслуговування та ремонту аміачного 

холодильного обладнання, будівель та споруд холодильників на 

підприємствах Держкомрезерву України П7-001-96 / Український науково-

дослідний і проектно-вишукувальний ін-т проблем зберігання матеріалів і 

товарів. – К.: [б.в.], 1996. – 54 с.  

7. Курылев, Е.С. Холодильные установки: учеб. для вузов / Е.С. 

Курылев, В.В. Оносовский, Ю.Д. Румянцев. – СПб.: Политехника, 2002. – 

576 с.  

8. Практическое руководство по ремонту холодильных установок с 

конденсаторами воздушного охлаждения. – М.: Издательство Московского 

университета ЗАО «Остров», 1999. – 340 с.  

9. Бойко, М.М. Монтаж, ремонт та технічне обслуговування 

холодильних установок / М.М. Бойко. – Х.: Компанія СМІТ, 2004. – 477 с.  

10. Полевой, А.А. Монтаж холодильных установок: учеб. пособие для 

вузов / А.А. Полевой. – СПб.: Политехника, 2005. – 259 с. 

  



  

ХОЛОДИЛЬНЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ ТА ТОРГОВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ  

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціалізація «Холодильні машини і установки» 

1. Мета викладання навчальної дисципліни – викладання дисципліни - 

набуття майбутніми спеціалістами необхідних для їх практичної 

виробничої й дослідної діяльності знань в області принципів дії, 

розрахунків і прийомів експлуатації сучасного холодильного та 

торговельного обладнання підприємств. 

 

2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр: 
знання і розуміння: 

типи холодильного і торговельного обладнання, будову та принципи 
дії холодильної машини,  ваговиміріючого обладнання і обладнання для 

розрахунків з покупцями  
застосування знань і розумінь: 

вибрати необхідне холодильне і торговельне обладнання , визначити 
потребу підприємства в ньому, принципово оцінити його з точки зору 

експлуатації і ефективності  впровадження. 
формування суджень: 

мати навички для практичної виробничої й дослідної діяльності знань в 

області принципів дії, розрахунків і прийомів експлуатації сучасного 

холодильного та торговельного обладнання підприємств. 

 

3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу 

(обов`язкова). 
 

4. Цикл (короткий/перший/другий/третій): 

перший цикл вищої освіти. 

5. Оцінювання: 
поточне – опитування; тестування; виконання індивідуального 

завдання (60 балів); 

підсумкове – екзамен (40 балів).  

 

6. Мова викладання: 

українська, російська. 

 

7. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 



  

Кількість кредитів 

ECTS – 5,5 Галузь знань : 

14 «Електрична 

інженерія» 

Дисципліна самостійного вибору 

навчального закладу. 

Обов`язкова. 
Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Модулів - 1 

Спеціалізація 

«Холодильні машини і 

установки» 

Семестр: 

Змістових модулів - 4 8-й 8-й 

Лекції:   

52 год. 8 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

- 
Ступінь: бакалавр 

Практичні, семінарські: 

13 год. 6 год. 

Лабораторні: 

Загальна кількість 

годин - 165 

- - 

Самостійна робота: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 65 

самостійної роботи 

студента – 85 

 85 год. 136 год. 

Індивідуальні заняття: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен 

 

8. Викладач 

Мельник О.Є.., доцент 

 

9. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Термодинамічні основи машинного охолодження. Тема 

1. Фізичні основи одержання холоду. Тема 2. Схеми і цікли  компресійних 

машин. 

Змістовий модуль 2.  Основні і допоміжні елементи холодильної машини. 

Тема 3. Компресори для торговельного холодильного обладнання. Тема 4. 

Теплообмінні апарати холодильних машин. 

Змістовий модуль 3. Холодильне устаткування. Тема 5.  Холодильні 

агрегати. Тема 6.  Торговельне холодильне обладнання. 

Змістовий модуль 4. Холодильна обробка харчових продуктів, торговельне 

обладнання. Тема 7. Холодильна обробка харчових продуктів. Тема 8.  

Ваговиміріюче обладнання. Тема 9. Обладнання для розрахунку з покупцями. 

 

10. Рекомендована  література    

1.Датьков В.П., Шевченко П.І., Коновал Г.С. Холодильне устаткування 

галузі. Навчальний посібник-Донецьк ДонНУЕТ, 2012 -162с. 



  

2.Осокин В.В., Титлов А.С., Горыкин С.Ф., Кудрин А.Б. Холодильное 

оборудование предприятий пищевой промышленности. Учебное пособие.-

Донецк-Одесса ДонНУЕТ,2011.-255с. 

3.Шеляков О.П. Технологічне обладнання і холодильна техніка: 

Підручник.-К.: Виша шк.. , 1996.-503с. 

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

технологии.-М.: Пищевая промышленность, 1975.-600с. 

5.Конвісер І.О., Паричіна Т.Б. Холодильна технологія харчових 

продуктів.: Навч. Посіб. –К.: Київ, нац.. торг-екн. Ун-т, 2001.242с. 

 


