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Загальний опис навчальної дисципліни 

 

Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Машинобудування харчової 

промисловості» (МХП) готує здобувачів до виробничо-технічної, проектно-

конструкторської і дослідницької діяльності, пов’язаної із розробкою конструкцій 

машин та апаратів харчових виробництв, що вимагає використання ними знань, 

отриманих в результаті фундаментальної підготовки із загальних природничо-

наукових і загально-професійних дисциплін для вирішення складних інженерних 

задач, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.  

При цьому основним завданням є вибір найбільш раціональних 

конструктивних рішень при розробці і вдосконаленні конструкцій машин та 

апаратів. 

Мета навчальної дисципліни МХП  підготовка висококваліфікованих 

фахівців, інтегрованих у світовий науковий простір в галузі «Механічна 

інженерія» за спеціальністю «Галузеве машинобудування», з компетентностями, 

що дозволяють вирішувати комплексні проблеми у виробничій і проєктно-

конструкторській галузі шляхом дослідницької та інноваційної діяльності, 

спрямованої на отримання нових знань застосовуючи елементи математичного та 

комп’ютерного моделювань, поряд із здійсненням науково – педагогічної 

діяльності. 

Завданнями дисципліни є вивчення теорії роботи машин і апаратів 

харчових виробництв та методики розрахунку їх основних параметрів; вивчення 
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принципових схем основних типів технологічного обладнання; вивчення будови, 

особливостей експлуатації і допустимих навантажень на технологічне 

устаткування; аналіз інноваційних шляхів розробки конструкцій нового 

устаткування і перспективного напряму його удосконалення; рішення проблемних 

завдань і питань, пов’язаних з розрахунком і конструюванням машин та апаратів; 

аналіз стану і динаміки показників, що впливають на якість роботи 

технологічного устаткування. 

 

Результати навчання (компетентності) 

 

Компетентності, які здобувач набуде в результаті вивчення дисципліни 

 

Спеціальність 
Загальні компетентності 

(ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

133 Галузеве 

машинобудування 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК3. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК4 Здатність до генерування 

нових ідей (креативність) та 

відповідних дій в умовах 

нових ситуацій. 

ФК1. Здатність здійснювати 

наукові та прикладні 

дослідження для створення 

нових та удосконалення 

існуючих технологічних 

систем, пошуку 

оптимальних методів їх 

експлуатації. 

ФК3. Здатність 

використовувати сучасні 

методи моделювання 

технологічних процесів і 

систем для створення 

моделей 

механізованих 

технологічних процесів 

ФК4. Здатність 

застосовувати сучасні 

інформаційні та 

комп’ютерні технології для 

вирішення наукових 

проблем. 

ФК5. Здатність до 

отримання і аналізу 

інформації щодо тенденцій 

розвитку технологій і 

техніки в галузевому 

машинобудуванні. 

ФК6. Здатність 

використовувати сучасні 

принципи, стандарти та 

методи управління якістю, 

забезпечувати впровадження 

у виробництво результатів 

дисертаційного 

дослідження. 

РН3. Виявляти та вирішувати 

наукові задачі та проблеми у 

галузі галузевого 

машинобудування. 

Формулювати мету, задачі, 

об’єкт та предмет 

дослідження. Формувати 

структуру дисертаційного 

дослідження та рубрикацію 

його змістовного наповнення, 

а також представляти. 

РН4. Викладати у закладах 

вищої освіти та розробляти 

методичне забезпечення 

спеціальних дисциплін, що 

стосуються галузевого 

машинобудування з 

використанням сучасних 

технологій навчання. 

РН5. Уміти проводити 

критичний аналіз, оцінку і 

синтез нових наукових 

положень 

та ідей щодо галузевого 

машинобудування. 

РН6. Володіти 

методологічним 

інструментарієм проведення 

наукових досліджень у 

галузі «Механічна інженерія» 

зі спеціальності «Галузеве 

машинобудування», 

керуючись принципами 

академічної доброчесності та 

наукової етики. 

 
Орієнтовний перелік тем лекцій 

 
1. Вступ до курсу. Структурні елементи машин, апаратів і потокових ліній. 
2. Загальна класифікація і правила експлуатації технологічного обладнання. 



 

3. Стадії конструювання і основні показники машин. 
4. Напрямки розвитку обладнання потоково-технологічних ліній. 

 
Орієнтовний перелік тем практичних занять 

 
1. Складання структурної схеми машини. 
2. Компонування і обґрунтування конструкції машини. 
3. Технологічний розрахунок обладнання харчових виробництв. 
4. Складання технологічної схеми та карти машини. 

 
Політика курсу 

 
Для забезпечення високої якості знань необхідно виконувати наступні 

умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися на них; систематично 
брати активну участь у освітньому процесі; чітко й вчасно виконувати навчальні 
завдання; брати активну участь у науково-дослідній роботі студентів; виключати 
мобільний телефон під час занять і під час контролю знань; вчасно виконувати і 
здавати завдання для самостійної роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; 
дотримуватись академічної доброчесності. 
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