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ВСТУП  

Нормативною формою державної атестації відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки за спеціальністю 204 «Технологія виробницт-

ва і переробки продукції тваринництва» регламентовано написання і захист ку-

рсового проекту бакалавра.  

У курсовому проекті втілюються результати теоретичних знань, практич-

них навичок, наукових досліджень і досягнення науково-технічного прогресу, 

впровадження інноваційних технологій у різні сфери виробництва і переробки 

продукції тваринництва.  

Дані методичні рекомендації надають студентам допомогу у виконанні, 

оформленні курсових проектів та підготовці їх до захисту.  

 

1 Мета і завдання проектування 

 

Курсове проектування є завершальним етапом вивчення дисциплін осві-

тнього процесу при підготовці молодих спеціалістів галузі. 

Мета курсового проектування полягає у закріпленні та систематизації тео-

ретичних і практичних знань за вивченими дисциплінами і застосуванні їх для 

вирішення конкретних завдань, а також навички з організації і проектування 

технологічних процесів із дотриманням існуючих вимог. 

В результаті виконання курсового проекту студенти повинні: 

знати: 

 глибокі знання фізики та хімії сировини тваринного походження при її пере-

робці у м’ясні продукти;  

 способи і методи оцінювання та забезпечення якості виконуваних техноло-

гічних процесів та операцій;  

 способи пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

 спеціальні знання для інженерних розрахунків, проектування, модернізації, 

технічного переоснащення, реконструкції, розширення підприємств з виро-

бництва сировини тваринного походження та її переробки у м’ясні продук-

ти;  

 організацію та управління технологічними процесами переробки продукції 

тваринництва для ефективного ведення господарської діяльності підприємс-

тва; 

 спеціальні знання для проведення санітарно-гігієнічних і профілактичних 

заходів на фермах та інших об’єктах із виробництва і переробки продукції 

тваринництва;  

 способи збереження навколишнього середовища при виробництві і перероб-

ці продукції тваринництва.  

вміти:  

 здійснювати інженерні розрахунки, проектування, модернізацію, технічне 

переоснащення, реконструкцію, розширення підприємств з виробництва си-

ровини тваринного походження та її переробки в м’ясні продукти; 
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 застосовувати глибокі знання фізики та хімії сировини тваринного похо-

дження при її переробці у м’ясні продукти, враховуючи особливості Півден-

ного регіону України;  

 забезпечувати дотримання параметрів та контролювати технологічні проце-

си з виробництва і переробки продукції тваринництва;  

 застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професій-

ній діяльності;  

 забезпечувати якість виконуваних робіт при виробництві та переробці про-

дукції тваринництва;  

 здійснювати пошук, оброблення та узагальнення інформації із застосуван-

ням сучасних інформаційних технологій;  

 впливати на дотримання вимог щодо збереження навколишнього середо-

вищ;  

 забезпечувати дотримання біологічної безпеки на підприємствах із виробни-

цтва та переробки продукції тваринництва.  

Відповідно до вимог освітньо-професійної програми «Технологія вироб-

ництва і переробки продукції тваринництва» під час виконання курсового про-

екту студент повинен набути таких загальних та спеціальних компетентностей:  

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні пробле-

ми з технології виробництва і переробки продукції тваринництва або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів зооінженерії і характе-

ризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності:  

ЗК3. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК8. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних  

джерел. 

ЗК10*. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК11*. Здатність спілкуватися, домовлятися, вести діалог і вирішувати 

комплексні питання. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК11. Здатність застосовувати знання організації та управління техноло-

гічним процесом переробки продукції тваринництва для ефективного ведення 

господарської діяльності підприємства. 

СК13. Здатність використовувати спеціальні знання для проведення сані-

тарно-гігієнічних і профілактичних заходів на фермах та інших об’єктах із ви-

робництва і переробки продукції тваринництва. 

СК14*. Здатність застосовувати глибокі знання фізики та хімії сировини 

тваринного походження при її переробці у м’ясні, молочні та молоковмісні 

продукти. 

СК15*. Здатність використовувати спеціальні знання для розробки, удо-

сконалення, запровадження і розвитку технологій виробництва високоякісних 
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та безпечних м’ясних, молочних та молоковмісних продуктів. 

СК16*. Здатність використовувати спеціальні знання для інженерних роз-

рахунків, проектування, модернізації, технічного переоснащення, реконструк-

ції, розширення підприємств з виробництва сировини тваринного походження 

та її переробки у молочні, молоковмісні та м’ясні продукти. 

При виконанні курсового проекту здобувач вищої освіти може отримати 

наступні програмні результати навчання: 

ПРН1. Забезпечувати дотримання параметрів та контролювати технологі-

чні процеси з виробництва і переробки продукції тваринництва. 

ПРН2. Навчати співробітників підприємства сучасних та нових                     

компонентів технологічних процесів з виробництва і переробки продукції                     

тваринництва. 

ПРН5. Забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ПРН6. Впливати на дотримання вимог щодо збереження навколишнього 

середовища. 

ПРН7. Здійснювати пошук, оброблення та узагальнення інформації із за-

стосуванням сучасних інформаційних технологій. 

ПРН8. Застосовувати знання з відтворення та розведення сільськогоспо-

дарських тварин для ефективного ведення господарської діяльності                              

підприємства. 

ПРН16. Впроваджувати і використовувати на практиці науково обґрунто-

вані технології виробництва і переробки продукції тваринництва. 

ПРН17. Розробляти і ефективно управляти технологічними процесами 

переробки продукції тваринництва. 

ПРН19. Забезпечувати дотримання біологічної безпеки на підприємствах 

із виробництва та переробки продукції тваринництва. 

ПРН20. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності. 

ПРН22*. Застосовувати глибокі знання фізики та хімії сировини тварин-

ного походження при її переробці у м’ясні, молочні та молоковмісні продукти, 

враховуючи особливості Південного регіону України 

ПРН23*. Використовувати спеціальні знання для розробки, удосконален-

ня, запровадження і розвитку науково обґрунтованих технологій виробництва 

високоякісних та безпечних м’ясних, молочних та молоковмісних продуктів на 

підприємствах м’ясо- та молокопереробної галузей. 

ПРН24*. Здійснювати інженерні розрахунки, проектування, модерніза-

цію, технічне переоснащення, реконструкцію, розширення підприємств з виро-

бництва сировини тваринного походження та її переробки у молочні, молоков-

місні та м’ясні продукти. 

 

2 Тематика курсових проектів 
 

Теми курсових проектів розробляє випускова кафедра з урахуванням спе-

цифіки спеціальності, за якою здійснюється підготовка фахівців, вимог галузе-

вих стандартів вищої освіти для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.  



7 

 

Теми повинні бути актуальними, відповідати сучасному рівню науки, те-

хніки і технологій, спрямованими на вивчення технологій виробництва і пере-

робки продукції тваринництва, набуття студентами вмінь та навичок в проекту-

ванні приміщень для вирощування та цехів переробки продукції тваринництва, 

розрахунку сировини, допоміжних матеріалів та енерговитрат, обґрунтуванні 

вибору, характеристики та розрахунку кількості одиниць технологічного обла-

днання. При цьому необхідно провести детальний аналіз вітчизняної і зарубіж-

ної літератури з даного питання, а в розрахунках використовувати довідкову лі-

тературу, норми технологічного проектування, проектну документацію, моног-

рафії, каталоги та інше. 

Тематикою курсового проекту є проектування цехів (відділень), що вхо-

дять до складу м’ясної та м’ясопереробної галузі харчової промисловості. 

Орієнтовані теми курсових проектів: 

1. Проектування цеху з переробки м'яса у фермерському господарстві на 

______ голів. 

2. Проект ковбасного цеху продуктивністю ______ тон за зміну. 

3. Проект цеху по виробництву цільном’язових виробів  продуктивністю 

______ тон за зміну. 

4. Проект цеху по виробництву м'ясних консервів продуктивністю ______ 

туб в зміну. 

5. Проект цеху по виробництву м'ясних напівфабрикатів продуктивністю 

______ тон в зміну. 

Курсовий проект, який не відповідає вимогам, щодо складу та оформлен-

ня проектної документації, не містить необхідної кількості графічних матеріа-

лів до захисту не допускається.  

 

3 Організація проектування 
 

Курсовий проект (КП) – це самостійна робота студента, яку він виконує 

за консультативною допомогою керівника проекту. 

За правильність розрахунків і прийняті в курсовому проекті рішення 

відповідає студент – автор КП. Кожен курсовий проект повинен проходити 

перевірку на плагіат.  

Виконаний курсовий проект підписує студент і керівник. Курсовий про-

ект захищається перед комісією, яка формується з числа викладачів кафедри. 

Захищений КП студенту не повертається, а здається в архів. Для архіву 

студент здає дисертаційну роботу у друкованому та електронному варіанті ке-

рівнику.  

У разі отримання на захисті незадовільної оцінки, студентові видають но-

ву тему КП і встановлюють термін його виконання і захисту. 
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4 Вимоги до оформлення курсового проекту 

 

Курсовий проект складається із розрахунково-пояснювальної записки 

(РПЗ) і графічного матеріалу. 

Розрахунково-пояснювальна записка оформляється на листах білого па-

перу формату А-4 (210 x 297 мм). На кожному листу (крім першого) викреслю-

ється рамка, яка відступає від лівого поля листа на 20 мм, від верхнього, право-

го і нижнього – на 5 мм. Знизу рамки розміщують штамп висотою 15 мм (Дода-

ток А). На першому аркуші розділу «Вступ» розміщають велику рамку (Дода-

ток Б). 

Текст РПЗ виконується у друкованому вигляді за допомогою текстового 

редактора Word (14 шрифт, інтервал – 1,5) або у рукописному вигляді чорними 

або синіми чорнилами. Обсяг РПЗ складає 40-50 друкованих сторінок. 

Розділи і підрозділи за текстом нумеруються арабськими цифрами. На-

приклад: 

3 Технологічні схеми виробництва продукції 

3.1 Технологічна схема вирощування свиней 

Формули нумеруються арабськими цифрами в межах розділу. 

Наприклад: 

,
km

M
n





     (5.1) 

Рисунки нумеруються аналогічно формулам і мають під рисунковий під-

пис. 

Наприклад: 

Рис. 3.1 – Технологічна схема виробництва пельменів 

Таблиці позначають номером розділу і підрозділу та пишуть їх тематичну 

назву. Якщо таблиця виходить за формат сторінки, її розділяють на частини, 

при цьому в кожній частині повторюють шапку. 

Наприклад:  

Таблиця 4.1 – Розрахунок площ приміщень ковбасного цеху 

Список літератури оформляють на окремих листах. У список включа-

ють всі використані джерела у порядку появи посилання на них в тексті. Поси-

лання на літературні джерела за текстом наводяться у квадратних дужках. 

Наприклад: [5].  

Цифра позначає порядковий номер літературного джерела у загальному 

списку літератури. 

Додатки доповнюють текст розрахунково-пояснювальної записки. У те-

ксті РПЗ повинні бути посилання на всі додатки. Додатки позначають великими 

літерами українського алфавіту. 

Наприклад:  Додаток А. 

У додатках можуть розміщувати таблиці та розрахунки з розділів РПЗ, які 

мають додаткову інформацію, або з метою зменшення кількості сторінок розді-

лів. 
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До додатків відносять частину графічного матеріалу, а саме: експлікацію 

виробничих приміщень і специфікацію технологічного обладнання, виконаних 

відповідно до вимог даних методичних вказівок. 

Завершений курсовий проект брошурується і нумерується в наступній по-

слідовності: 

– титульний лист (перша сторінка); 

– завдання на курсове проектування; 

– зміст; 

– вступ ( з великої рамкою); 

та наступні розділи (див. розділи КП у даних методичних вказівках). 

На сторінках – титульний лист, завдання на проектування і зміст – нуме-

рація листів не проставляється, а сторінка «Вступ» нумерується цифрою 4. 

Графічна частина курсового проекту включає два листа: перший лист – 

план цеху відповідно до завдання; другий лист – компонування цехів або те-

хнологічна схема виробництва продукції у апаратурному виконанні. Сту-

пінь заповнення креслярського листа – не менше 80 %. 

Графічна частина курсового проекту виконується олівцем на креслярсь-

ких листах білого паперу формату А1 (594 x 841 мм) або з використанням сис-

теми AutoCAD. Робоча площа листа обмежується внутрішньою рамкою, яка ро-

зміщується від зовнішньої сторони зліва на 20 мм, а від всіх останніх – на 5 мм. 

У нижньому правому кутку робочої площі листа розміщують велику рамку (до-

даток Г). 

Всі надписи виконуються креслярським шрифтом розміром не менше 

2,5 мм. 

 

5 Склад і зміст курсового проекту 

 

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки 

(РПЗ) і графічного матеріалу. 

 

Зміст розрахунково-пояснювальної записки: 

1. Вступ 

2. Вимоги до якості сировини і готової продукції 

3. Технологічні схеми виробництва продукції 

3.1. Обґрунтування вибору технологічних схем 

3.2. Технологічні схеми у векторному виконанні 

3.3. Технологічні схеми у апаратурному зображенні 

4. Розрахунки маси сировини і готової продукції 

5. Обґрунтування вибору, характеристика і розрахунок кількості одиниць 

технологічного обладнання 

6. Розрахунок виробничих площ 

7. Опис технологічного процесу виробництва продукції 

8. Організація виробничого контролю 

9. Розрахунок чисельності робітників виробництва 

10. Організація санітарної обробки при виробництві продукції 
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11. Техніка безпеки на виробництві 

12. Заходи щодо збереження навколишнього середовища 
13. Список літератури 
 

Склад графічного матеріалу КП: 

1. План цеху (лист формату А1) 

2 Компонування цехів або технологічна схема у апаратурному виконанні 

(лист формату А1). 

 

6 Методичні вказівки до виконання курсового проекту 
 

1 Вступ 

В розділі відзначають завдання, які стоять на сучасному етапі перед м'яс-

ною і м'ясопереробною промисловістю України. Наводять відомості про перс-

пективи розвитку виробництва, про нові досягнення науки і техніки в області 

вирощування та переробки сировини тваринного походження. 

Здійснюється пошук, оброблення та узагальнення інформації із застосу-

ванням сучасних інформаційних технологій.  

Обсяг розділу 2-3 сторінки. 
 

2 Вимоги до якості сировини і готової продукції 

В розділі наводять перелік основної і допоміжної сировини і матеріалів, 

необхідних для здійснення технологічного процесу виробництва і переробки 

продукції тваринництва  продукції, а також вимоги, які ставляться до якості си-

ровини, допоміжних матеріалів і готової продукції (ДСТУ, ТУ, ТІ).. Напрямки 

використання м'ясної сировини в залежності від фізико-хімічних, морфологіч-

них, фізіологічних властивостей та її біохімічного стану враховуючи особливо-

сті Південного регіону України.  
 

3 Технологічні схеми виробництва продукції 

У курсовому проекті приймають технологічні схеми, викладені в техно-

логічних інструкціях, або вибирають видозмінені схеми з урахуванням нових 

методів вирощування, обробки сировини, нового обладнання, та останніх дося-

гнень науки і техніки. 

Використання спеціальних знань для розробки, удосконалення, запрова-

дження і розвитку науково обґрунтованих технологій виробництва високоякіс-

них та безпечних м’ясних продуктів на підприємствах м’ясопереробної галузі.  

 

3.1 Обґрунтування вибору технологічних схем 

При виборі технологічних схем перевагу віддають схемам, які забезпечу-

ють безперервність технологічного процесу вирощування та переробки продук-

ції тваринництва з високим рівнем механізації і автоматизації технологічних 

операцій. При обґрунтуванні вибору технологічних схем обов'язково вказують 

джерело отриманої інформації. 

3.2 Технологічні схеми у векторному (функціональному) виконанні 
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Технологічні схеми виконують у формі послідовного переліку технологі-

чних операцій з моменту вирощування, приймання сировини до отримання го-

тової продукції з обов'язковим зазначенням режимів їх проведення у вигляді за-

гальноприйнятих символів (температури, тривалості, тиску і т.д.). Вказують та-

кож точки введення на технологічні операції кормів, допоміжних сировини і 

матеріалів  і відведення побічної сировини та відходів виробництва. Приклад 

зображення технологічної схеми виробництва продукції у векторному виконан-

ні наведений у Додатку Д. 

 

3.3 Технологічні схеми у апаратурному зображенні 

В розділі наводять зображення на лінії горизонту технологічного облад-

нання (вид з боку з урахуванням габаритних розмірів) в послідовності здійс-

нення технологічного процесу. Кожну одиницю обладнання нумерують, а потім 

наводять його розшифровку (перелік технологічного обладнання) у РПЗ. 

На схемі вказують точки виробничого контролю у вигляді умовних поз-

начень і наводять їх розшифровку. Приклад оформлення технологічної схеми 

наведений в Додатку В. 
 

4 Розрахунок маси сировини і готової продукції 

У цьому розділі проводять визначення виду і маси сировини, кількості 

допоміжних матеріалів, необхідних для виробництва заданого об'єму і асорти-

менту готової продукції. 

Застосовування знань з відтворення та розведення сільськогосподарських 

тварин для ефективного ведення господарської діяльності підприємства.  

Для розрахункової частини необхідно мати дані про потужність підпри-

ємства, живу масу молодняку та повновікових тварин на початок та кінець від-

годівлі, кількість тварин, які реалізовано населенню, збереженість молодняку у 

різні вікові періоди, тривалість кроку ритму на потоці, середньодобові прирос-

ти молодняку та дорослих тварин на відгодівлі.  

Для виконання сировинних розрахунків переробки продукції тваринницт-

ва користуються нормами виходу сировини і готової продукції за нормами ви-

трат допоміжних матеріалів. Норми для сировинних розрахунків наведені у ме-

тодичних вказівках для кожного виробництва окремо (для цехів м'ясоперероб-

ного виробництва: ковбасного, консервного та ін.) або у спеціальної літературі. 

При виконанні сировинних розрахунків наводять опис послідовності про-

ведення розрахунків з наведенням формул, технологічних норм і зазначенням 

використовуваних джерел літератури. Отримані дані оформляють у вигляді 

таблиць. 

Наприклад: 

1) Масу готової продукції визначаємо за формулою (4.1): 

,
100

BM
A


       (4.1) 

де А – маса готової продукції, кг; 

М – маса сировини, кг; 

В – вихід готової продукції, %, до маси сировини. 
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3) Розрахунок кількості допоміжних матеріалів проводять за нормами їх 

витрат. Отримані дані наводять у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Розрахунок кількості допоміжних матеріалів 

Найменування допоміжних 

матеріалів 
Норма витрати 

Кількість 

сировини 

Кількість 

 допоміжних 

 матеріалів 

1. Ковбасна оболонка 45 пуч/т 6 т 270 пуч 

 

5 Обґрунтування вибору, характеристика і розрахунок кількості оди-

ниць технологічного обладнання 

В розділі наводять огляд сучасної літератури за темою роботи із зазна-

ченням сучасних методів та обладнання для здійснення технологічного процесу 

виробництва і переробки продукції тваринництва  продукції. При цьому пере-

вагу віддають механізованим та автоматизованим лініям або безперервнодію-

чому високопродуктивному обладнанню, яке безпечне в експлуатації та забез-

печує випуск продукції високої якості з мінімальними втратами при цьому ії 

забезпеченням якості виконуваних робіт.  

 

Обов'язково наводять посилання на використану літературу. 

З технологічного обладнання (лінії), яке вибрано, відмічають основне (не 

більше 2-3 видів) і стисло описують його принцип роботи, акцентуючи увагу на 

його перевагах. 

Підбор технологічного обладнання проводять у відповідності до техноло-

гічних операцій по технологічної схемі у векторному виконанні (пп. 3.2–3.3). 

Розрахунок технологічного устаткування полягає у визначення кількості 

його одиниць, необхідних для здійснення процесу виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

Кількість одиниць обладнання безперервної дії визначають за формулою: 

,
 


g

G
n       (5.1) 

де М – маса сировини, яка підлягає переробці, кг; 

g – паспортна продуктивність обладнання, кг/год; 

τ – час, за який необхідно переробити задану масу сировини, год; 

k – коефіцієнт використання обладнання (0,75…0,95). 

Кількість одиниць періодичнодіючого обладнання визначають за форму-

лою: 

,
1 zg

G
n


       (5.2) 

,
1


z       (5.3) 

де z – кількість циклів роботи апарату за заданий час, хв.; 
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τ1 – тривалість одного циклу, год. 

Все вибране обладнання (лінії), яке необхідне для здійснення технологіч-

ного процесу, зводять в таблицю 5.1. З технічної характеристики вибраного об-

ладнання відзначають тільки його: найменування і марку, продуктивність, 

потужність двигуна і габаритні розміри (у мм) або площу (у м
2
). Характе-

ристику наводять у вигляді загальноприйнятих символів. 

Наприклад: 

Таблиця 5.1 – Перелік і розрахунок технологічного обладнання 

Технологічна 

операція 

Найменування 

обладнання 

Технічна 

характеристика 

 обладнання 

Кількість обладнання 

розрахункова прийнята 

1. Подрібнен-

ня сировини 

Вовчок 

МП–82 

Q = 1000 кг/год; 

N= 12,5 кВт; 

1380x820x1100 мм 

0,85 1 

 

6 Розрахунок виробничих площ 

Площа виробничих приміщень повинна бути такою, щоб на ній можна бу-

ло вільно розмістити необхідне для даного виробничого процесу обладнання з 

урахуванням зручності його обслуговування, але без надлишків площ, які подо-

вжують передачу сировини і матеріалів від одного виду обладнання до іншого. 

При розрахунку виробничих площ необхідне здійснення інженерних роз-

рахунків, проектування, модернізацію, технічне переоснащення, реконструкцію, 

розширення підприємств з виробництва сировини тваринного походження та її 

переробки у м’ясні продукти. 

Розрахунок площ цехів процесу виробництва продукції тваринництва  

продукції виконують з урахуванням численності вирощуваних тварин. 

Розрахунок площ цехів переробки продукції тваринництва  (відділень) 

виконують за укрупненими нормами площі на одиницю сировини або готової 

продукції, наведеними у відповідних методичних вказівках. 

Визначивши площу цеху у квадратних метрах (м
2
), приймають сітку ко-

лон для одноповерхових будівель (6 х 12) м і визначають площу цеха в будіве-

льних квадратах. Потім приступають до компонування приміщень. 

При виконанні технічного переоснащення або реконструкції, площу при-

міщень визначають за нормами площі і порівнюють її з фактично існуючими 

площами. При дефіциті площі вказують варіанти його покриття. 

Всі розрахунки оформляють у вигляді таблиць. Наприклад: 

Таблиця 6.1 – Розрахунок площ напівфабрикатного цеху 

Найменування 

Площа, м
2
 

робоча складська допоміжна загальна 

нор-

ма,
2
/т 

кіль-

кість, м
2
 

нор-

ма,
2
/т 

кіль-

кість, м
2
 

нор-

ма,
2
/т 

кіль-

кість, м
2
 

м
2
 

будів. 

квадр. 

1. Цех напів-

фабрикатів 

54,0 162,0 22,0 66,0 1,8 5,4 233,4 3,2 
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7 Опис технологічного процесу виробництва продукції 

Опис технологічного процесу виробництва і переробки продукції тварин-

ництва приводять від моменту вирощування, приймання сировини до отриман-

ня готової продукції у тій послідовності, в якій здійснюється вирощування і пе-

реробка продукції тваринництва. Послідовність повинна відповідати технологі-

чної схемі виробництва продукції у векторному виконанні. У розділі детально 

описують сутність і призначення кожної технологічної операції, обґрунтовують 

параметри процесу і їх вплив на якісні зміни продукції тваринництва. 

Впровадження і використання на практиці науково обґрунтованих техно-

логії виробництва і переробки продукції тваринництва.  

Опис технологічного процесу пов'язують з планом цеху. При цьому роб-

лять посилання на номери позицій обладнання (специфікація) і приміщень 

(експлікація) на плані цеха. 

Приклад опису: м'ясна сировина в пересувних ємкостях надходить в ма-

шино-технологічне відділення (л. 1; поз. IV). Далі ємкості зважують на врізних 

підлогових вагах (л. 1; поз. 2) і за допомогою підйомника їх розвантажують у 

вовчок (л. 1; поз. 13), де проводять подрібнення сировини до розмірів 2-3 мм. 
 

8  Організація виробничого контролю 

У розділі наводять організацію виробничого контролю на кожній техно-

логічної операції, відповідно до технологічної схеми у векторному виконанні 

для розроблення і ефективне управління технологічними процесами переробки 

продукції тваринництва. Розділ оформляють у вигляді таблиці. Наприклад: 

Таблиця 8.1 – Організація виробничого контролю 

Технологічна 

операція 

Контрольований 

показник 

Метод  

контролю 

Періодичність 

контролю 
Хто контролює 

1. Прийман-

ня жирової 

сировини 

Зовнішній  

вигляд,колір, 

запах,точність 

зважування 

Органолептич-

ний, технологіч-

ний, технічний 

На протязі зміни Майстер, 

робітник 

 

9 Розрахунок чисельності робітників виробництва 

Чисельність робочої сили розраховують тільки для цеху (відділення), яке 

проектується. Розрахунки проводять за нормою виробництва на одного робіт-

ника за зміну або за нормою обслуговування одиниці обладнання одним робо-

чим. Розрахунки зводять в таблицю. Наприклад: 

Таблиця 9.1 – Розрахунок чисельності робітників 

Найменування 

технологічної 

операції 

Чисельність робітників, чол 
за нормою 

виробництва 

за нормою 

обслуговування 

кількість 

робітників, чол 

маса си-

ровини, 

кг 

норма 

виробни-

цтва, 

кг/чол 

кількість 

одиниць 

облад-

нання, шт 

норма 

обслуго-

вування, 

шт/чол 

розраху-

нкова 
прийнята 
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10 Організація санітарної обробки при виробництві продукції 

В розділі наводять опис конкретних заходів щодо санітарної обробки тех-

нологічного обладнання, підлоги, стін і т.д. в цеху (відділенні), що розробля-

ється. Забезпечення дотримання біологічної безпеки на підприємствах із вироб-

ництва та переробки продукції тваринництва. При цьому вказують наймену-

вання миючих і дезінфікуючих засобів, їх концентрації, послідовність і трива-

лість обробки. 

11 Техніка безпеки на виробництві 

В розділі наводять перелік конкретних заходів щодо техніки безпеки при 

експлуатації технологічного обладнання в цехах, що розробляються, та заходи з 

охорони праці на виробництві із застосовуванням міжнародних та національних 

стандартів і практик в професійній діяльності.  

12 Заходи щодо збереження навколишнього середовища 

В розділі наводять конкретні заходи, які попереджають забруднення на-

вколишнього середовища відходами виробництва (стічні води, газові викиди, 

технічні відходи тощо), враховуючи вплив на дотримання вимог щодо збере-

ження навколишнього середовища.  

13 Список літератури 

У список літератури включають всі літературні джерела, використані при 

виконанні курсового проекту. 

Перелік використаних джерел в загальному списку літератури розміщу-

ють в порядку згадування їх в тексті. Описання літературних джерел складають 

відповідно до чинних стандартів бібліотечної та видавничої справи та вимог 

ДСТУ 8302:2015. Приклади бібліографічного опису при складанні списку ви-

користаної літератури наведено в Додатку Е. 
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Додаток А 

 

Штам для оформлення розрахунково-пояснювальної записки 

 

 
 

 

Додаток Б 

 

Штамп для оформлення першої сторінки розділу «Вступ» 

 
 

 

Додаток В 

 

Технологічна схема виробництва продукції в апаратурному (функціональ-

ному) оформленні 

 
Рис. 3.2.1 – Технологічна схема обробки язиків: 

Умовні позначення: 1 – пересувна ємність; 2 – ваги; 3 – перекидач; 4 – 

барабан; 5 – стіл із перфорованою поверхнею; 6 – транспортер; 7 – стіл техно-

логічний. 

Види контролю: 

  – органолептичний; 

  – технічний; 

  – ветеринарний. 
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Додаток Г 

 

Штамп для оформлення листа графічного матеріалу 

 

 
 

 

Додаток Д 

 

 

Обробка язиків 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3.1 — Технологічна схема обробки язиків в апаратурному оформленні 

 

 

 

 

Приймання 

Промивання у мийному 

барабані 

(t=25°C; τ=2–3 хв) 

Відправка на холодильник 

Обробка 

(відділення калтику 

і під’язичного м’яса) 

Затарювання 
Підготована тара 

Зняття слизової оболонки 

(t = 70–80 °C; τ = 3–4 хв; 

v = 120–130 об/хв) 

Зважування 
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