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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Навчальна дисципліна "Технологічне обладнання галузі" 

(ТОГ) охоплює теоретичні і практичні компоненти які функціонально пов‟язують 

виробничо-технічну, проектно-конструкторську та дослідну діяльність, пов‟язану з 

розробкою і експлуатацією технологічного обладнання переробних і харчових 

виробництв. 

Мета навчальної дисципліни “Технологічне 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. 

Дисципліна “Технологічне обладнання галузі” є однією з основних фахових 

дисциплін підготовки спеціалістів зі спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування». Вона базується на дисциплінах загальноосвітнього і 

загальноінженерного профілю та має безпосередній зв„язок з такими дисциплінами 

фахової підготовки спеціаліста як “Процеси і апарати харчових виробництв” та 

“Прикладна механіка”. 

Завданнями дисципліни є: 

- надати інформацію з теоретичних основ будови машин та обладнання; 

- надати інформацію з теоретичних основ експлуатації та регулювання машин 

та обладнання; 
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- розкрити поняття про виробничий та технологічний процес переробки 

сільськогосподарської продукції; 

- надати інформацію з сучасних технологій переробки сільськогосподарської 

продукції та використання в них  відповідних машин та обладнання; 

- навчити студента методиці вибору раціонального способу і розробки 

оптимального прогресивного технологічного процесу переробки 

сільськогосподарської продукції з використанням сучасних машин та обладнання; 

- 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 до 

абстрактного 

мислення. 

ЗК2. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК3. Здатність 

планувати та 

управляти часом. 

ЗК4. Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК5. Здатність 

генерувати нові 

ідеї 

(креативність). 

ЗК6. Здатність 

проведення 

досліджень на 

певному рівні. 

ЗК7. Здатність 

спілкуватися 

іноземною мовою. 

ЗК9. Здатність 

мотивувати людей 

та рухатися до 

спільної 

мети. 

ЗК10. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій. 

ФК1. Здатність застосовувати типові 

аналітичні методи 

та комп'ютерні програмні засоби для 

розв'язування інженерних завдань галузевого 

машинобудування, ефективні кількісні методи 

математики, фізики, інженерних 

наук, а також відповідне комп'ютерне 

програмне забезпечення для розв‟язування 

інженерних задач галузевого 

машинобудування. 

ФК2. Здатність застосовувати фундаментальні 

наукові 

факти, концепції, теорії, принципи для 

розв‟язування 

професійних задач і практичних проблем 

галузевого 

машинобудування. 

ФК3. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

ФК4. Здатність втілювати інженерні розробки 

у галузевому машинобудуванні з урахуванням 

технічних, організаційних, правових, 

економічних та екологічних аспектів за усім 

життєвим циклом машини: від проєктування, 

конструювання, експлуатації, підтримання 

працездатності, діагностики та утилізації. 

ФК5. Здатність застосовувати 

комп‟ютеризовані системи проектування та 

спеціалізоване прикладне програмне 

забезпечення для вирішення інженерних 

завдань в галузі 

машинобудування. 

ФК6. Здатність оцінювати техніко-економічну 

ефективність типових систем та їхніх 

складників на основі застосовування 

аналітичних методів, аналізу аналогів та 

використання доступних даних. 

ФК7. Здатність приймати ефективні рішення 

щодо вибору конструкційних матеріалів, 

обладнання, процесів 

РН4. 

Здійснювати 

інженерні 

розрахунки для 

вирішення 

складних задач і 

практичних 

проблем у 

галузевому 

машинобудуван

ні. 

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. 

 РН16. Обирати 

сучасне 

обладнання для 

технічного 

оснащення 

нових або 

реконструйован

их підприємств 

(цехів), знати 

принципи його 

роботи та 
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та поєднувати теорію і практику для 

розв'язування інженерного завдання. 

ФК8. Здатність реалізовувати творчий та 

інноваційний 

потенціал у проєктних розробках в сфері 

галузевого 

машинобудування. 

ФК9. Здатність здійснювати комерційну та 

економічну 

діяльність у сфері галузевого 

машинобудування. 

ФК10. Здатність розробляти плани і проєкти у 

сфері галузевого машинобудування за 

невизначених умов, 

спрямовані на досягнення мети з урахуванням 

наявних 

обмежень, розв‟язувати складні задачі і 

практичні проблеми підвищування якості 

продукції та її контролювання. 

ФК11 Здатність приймати рішення у складних 

і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування 

у переробній і харчової галузі. 

ФК12 Здатність розробляти нові та 

удосконалювати існуюче технологічне 

обладнання машинобудівних і переробних 

виробництв з врахуванням принципів 

раціонального використання, 

ресурсозаощадження та інтенсифікації 

технологічних процесів. 

ФК13 Здатність формувати комунікаційну 

стратегію в 

машинобудівній галузі, вести професійну 

дискусію. 

ФК14 Здатність здійснювати управлінську 

діяльність машинобудівного підприємства. 

правила 

експлуатації, 

складати 

апаратурно-

технологічні 

схеми 

потокових ліній 

виробництва 

харчової 

продукції. 

 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Вступ до курсу. Предмет і завдання курсу.  

2. Механізація зберігання зернових продуктів.  

3. Технологічне обладнання для підготовки зерна до переробки на борошно та 

крупи.  

4. Технологічне обладнання виробництва круп.  

5. Технологічне обладнання для виробництва борошна.  

6. Технологічне обладнання виробництва рослинної олії.  

7. Технологічне обладнання хлібопекарного виробництва.  

8. Технологічне обладнання для виробництва борошняних кондитерських 

виробів.  

9. Технологічне обладнання для миття, інспектування, сортування і 

калібрування плодоовочевої сировини.  

10. Технологічне обладнання процесів подрібнення, змішування і розділу 

плодоовочевої сировини.  

11. Технологічне обладнання для виробництва соків і переробки винограду. 
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Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

 

1. Вивчення процесу підготовки зерна до переробки на борошно та крупи. 

2. Вивчення процесу сортування на установці для виробництва круп. 

3. Вивчення процесу одержання рослинної олії за допомогою прес-екструдера. 

4. Вивчення процесу виробництва хлібобулочних виробів. 

5. Обладнання для виробництва борошняних кондитерських виробів. 

6. Вивчення процесу виготовлення макаронних виробів. 

7. Машини для миття плодоовочевої сировини. 

8. Машини для різання овочів та фруктів. 

9. Обладнання для інспектування, сортування і калібрування плодоовочевої 

сировини. 

10. Машини для обробки овочів та фруктів. 

11. Машини для подрібнення овочів та фруктів. 

12. Стікателі і відокремлювачі гребенів і сусла. 

13. Обладнання сокового виробництва. 

14. Обладнання для розливу харчових продуктів. 

15. Вивчення процесу виробництва хрусткої картоплі. 

 

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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