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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Навчальна дисципліна "Інноваційні технології та обладнання 

галузі" (ІТОГ) охоплює теоретичні і практичні компоненти які функціонально 

пов’язують виробничо-технічну, проектно-конструкторську та дослідну діяльність, 

пов’язану з розробкою, впровадженням та експлуатацією нових інноваційних 

технологій та обладнання галузі. 

Мета навчальної дисципліни “Інноваційні технології та обладнання 

галузі”: підготувати студентів для виробничо-технічної, проектно-конструкторської 

і дослідної діяльності, пов’язаної з розробкою і експлуатацією машин і апаратів 

переробних і харчових виробництв; навчити студентів вміло використовувати 

знання, отримані в результаті фундаментальної підготовки з загальнонаукових і 

загальнотехнічних дисциплін, для рішення інженерних задач, пов’язаних з 

виробничим процесом і технологічним обладнанням. 

Завданнями дисципліни є: 

- надати інформацію з теоретичних основ будови машин та обладнання; 

- надати інформацію з теоретичних основ експлуатації та регулювання машин 

та обладнання; 

- розкрити поняття про виробничий та технологічний процес переробки 

продукції тваринництва; 

- надати інформацію з сучасних технологій переробки продукції тваринництва 

та використання в них  відповідних машин та обладнання; 

- навчити студента методиці вибору раціонального способу і розробки 

оптимального прогресивного технологічного процесу переробки продукції 

тваринництва з використанням сучасних машин та обладнання; 
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- надати вимоги до оформлення технологічної документації. 

 

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 

використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології. 

ЗК2.Здатність 

вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК3. Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК5. Здатність до 

адаптації та дії в 

новій ситуації.  

ЗК6. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

 ЗК7. Здатність 

виявляти, ставити та 

вирішувати 

проблеми.  

ЗК8. Здатність 

приймати 

обґрунтовані 

рішення.  

ЗК9. 3датність 

працювати в команді. 

ФК2. Критичне 

осмислення передових 

для галузевого 

машинобудування 

наукових фактів, 

концепцій, теорій, 

принципів та здатність 

їх застосовувати для 

розв'язання складних 

задач галузевого 

машинобудування і 

забезпечення сталого 

розвитку.  

ФКЗ. Здатність 

створювати нові 

техніку і технології в 

галузі механічної 

інженерії. 

ФК4.Усвідомлення 

перспективних завдань 

сучасного 

виробництва, 

спрямованих на 

задоволення потреб 

споживачів, володіння 

тенденціями 

інноваційного 

розвитку технологій 

галузі.  

ФК5.Здатність 

розробляти і 

реалізовувати плани й 

проєкти у сфері 

галузевого 

машинобудування та 

дотичних видів 

діяльності, 

здійснювати 

відповідну 

підприємницьку 

діяльність. 

РН2. Знання та розуміння механіки і 

машинобудування та перспектив 

їхнього розвитку.  

РНЗ. Знати і розуміти процеси 

галузевого машинобудування, мати 

навички їх практичного 

використання.  

РН4. Здійснювати інженерні 

розрахунки для вирішення складних 

задач і практичних проблем у 

галузевому машинобудуванні.  

РН5. Аналізувати інженерні об'єкти, 

процеси та методи.  

РН6. Відшуковувати потрібну 

наукову і технічну інформацію в 

доступних джерелах, зокрема, 

іноземною мовою, аналізувати і 

оцінювати її.  

РН7. Готувати виробництво та 

експлуатувати вироби галузевого 

машинобудування протягом 

життєвого циклу. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Інноваційний процес та інноваційний продукт.  

2. Технологічне обладнання млинів і крупорушок малих підприємств.  
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3. Технологічне обладнання підприємств макаронного виробництва.  

4. Технологічне обладнання малих хлібопекарських підприємств.  

5. Технологічне обладнання малих переробних підприємств по виробництву 

рослинної олії.  

6. Технологічне обладнання для виробництва кондитерських виробів.  

7. Технологічне обладнання для первинної обробки плодоовочевої сировини.  

8. Технологічне обладнання малих підприємств по переробці плодів і овочів. 

9.  Технологічне обладнання для виробництва соків. 

10. Технологічне обладнання підприємств з переробки картоплі. 

11. Технологічне обладнання підприємств з виробництва квасу та пива. 

 

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

 

1. Обладнання для просіювання сировини хлібопекарного виробництва. 

2. Вивчення будови і роботи макаронного преса. 

3. Обладнання для виробництва борошняних смажених виробів. 

4. Обладнання для виробництва вафельних виробів для фасування морозива. 

5. Пресове обладнання для виробництва рослинної олії. 

6. Вивчення обладнання для виготовлення цукрової вати. 

7. Обладнання для обробки коренебульбоплодів. 

8. Обладнання для підготовки фруктів до подальшої переробки. 

9. Оцінка якості подрібнення сировини при виробництві соків. 

10. Обладнання для виробництва хрусткої картоплі. 

11. Наповнювально-розливальні пристрої з розливу харчових рідин. 

 

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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обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції. 

Лабораторний практикум. Навчальний посібник. Мелітополь.: Видавничий будинок 

Мелітопольської міської друкарні, 2015. 196 с. 
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