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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Вступ до фаху» (ВдФ) містить 

інформацію про специфіку спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». В 

академічному курсі описуються машини та обладнання, що використовуються для 

переробки продукції рослинництва та тваринництва.  Враховуючи недоліки 

традиційних джерел енергії в курсі значну увагу приділено опису найбільш 

поширених типів поновлюваних джерел України. На підготовчому етапі 

виробництва та на стадії отримання готової продукції необхідно забезпечити 

збереження товарних та смакових якостей, при вивченні матеріалів курсу здобувачі 

вищої освіти ознайомлюються з основами холодильної техніки, видами тари та 

упаковки, основами промислового будівництва та етапами проектування 

переробних виробництв.  

Необхідною умовою формування професійних компетенцій здобувачів вищої 

освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» є ознайомлення з 

основами академічної доброчесності та академічного письма, що дозволить 

забезпечити високу якість знань, а отже необхідні професійні компетенції 

майбутнього фахівця. На цьому ж етапі навчання студенти ознайомлюються з 

специфікою майбутньої спеціальності, існуючими технологіями та перспективними 

напрямками розвитку технологій та обладнання в галузі.  

http://www.tsatu.edu.ua/ophv/navchannja/1-dyscypliny/obovjazkovi/
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Метою Мета навчальної дисципліни ВдФ – Ознайомлення студентів з 

базовими напрямами діяльності спеціалістів у переробній галузі промисловості, 

підготовка фахівців, здатних ставити і вирішувати завдання, що передбачають знання 

існуючих технологій, конструкцій машин різних галузей системи АПК. 

Завданнями дисципліни є: 

– ознайомлення з терміном «академічна доброчесність», системою 

забезпечення отримання знань та навичок, які відповідають паспорту освітньо-

професійної програми, основами академічного письма; 

– ознайомлення зі спеціальністю, перспективами розвитку переробної галузі 

АПК України; 

– здобуття і закріплення теоретичних знань в області машин та обладнання, 

які використовуються для переробки продукції рослинництва та тваринництва; 

– розуміння можливих напрямів модернізації та тенденцій НТП у галузі. 

 

 Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

133 Галузеве 

машинобудування 

ЗК1. Здатність до 

абстрактного 

мислення. 

ЗК2. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

ЗК4. Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу інформації 

з різних джерел. 

 

. 

 

ФК2. Здатність 

застосовувати 

фундаментальні 

наукові 

факти, концепції, 

теорії, принципи для 

розв’язування 

професійних задач і 

практичних проблем 

галузевого 

машинобудування. 

ФК8. Здатність 

реалізовувати творчий 

та інноваційний 

потенціал у проектних 

розробках в сфері 

галузевого 

машинобудування. 

РН1. Знання і розуміння засад 

технологічних, фундаментальних та 

інженерних наук, що лежать в 

основі галузевого машинобудування 

відповідної галузі. 

РН2.Знання та розуміння механіки і 

машинобудування та 

перспектив їхнього розвитку. 

РН3. Знати і розуміти системи 

автоматичного керування 

об'єктами та процесами галузевого 

машинобудування, 

мати навички їх практичного 

використання. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Термін «академічна доброчесність», визначення передумов для її 

порушення, заходів для забезпечення норм академічної доброчесності та 

відповідальності за їх порушення 

2. Основи теорії та основне обладнання для переробки продукції 

рослинництва 

3. Основи теорії та основне обладнання для переробки продукції тваринництва 

4. Огляд альтернативних джерел енергії 
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5. Холодильне устаткування 

6. Основи промислового будівництва та проектування переробних 

підприємств 

7. Тара і упаковка, історія створення та перспективи розвитку 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Основи академічного письма та ознайомлення з Кодексом честі ТДАТУ 

2. Технологічні основи виробництва хлібобулочних виробів 

3. Технологічні основи виготовлення макаронних виробів 

4. Технологічні основи та обладнання для забою худоби 

5. Технологічні основи та обладнання для механічної і теплової обробки 

молока 

6. Дослідження гранулометричного складу подрібненого матеріалу 

7. Раціональне споживання енергії в побуті та проведення обліку витрат 

електроенергії 

8. Використання сонячних колекторів та фотоелементів у переробній галузі 

України 

9. Технологічні основи та контрольні показники процесу заморожування 

плодоовочевої сировини. 

10. Будова та принцип роботи холодильних машин 

11. Особливості будови  промислових споруд та їх структурні елементи 

12. Ветеринарно-санітарні заходи на переробних підприємствах 

13. Види тари та упаковки, що використовуються для харчової продукції 

14. Екологічно безпечні види упаковки, ергономічність та маркетингове 

просування 

 

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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