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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

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. 

Дисципліна “Інноваційні технології та 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 “Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв”. 

Дисципліна “Інноваційні технології та обладнання галузі” продовжує, а 

можливо і завершує інженерну та економічну підготовку студентів по організації 

процесу переробки і зберігання сільськогосподарської продукції, готує їх до 

практичної діяльності. 

Метою дисципліни “Інноваційні технології та обладнання галузі” є 

формування у спеціаліста знань з будови машин та обладнання ліній на 

підприємствах переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, а також 

складу технологічних ліній цехів та підприємств переробних галузей. 

Предметом дисципліни є технічні засоби та конструкції технологічних ліній 

підприємств переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. 

Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв‟язувати складні задачі проектування технологічного 

обладнання, ліній та комплексів і проблеми галузевого машинобудування, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 

–  Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях. 

–  Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями. 

–  Здатність шукати та опрацьовувати інформацію з різних джерел. 

–  Здатність спілкуватися державною фаховою мовою як усно, так і 

письмово. 

–  Здатність працювати з іншомовною технічною документацією та 

спілкуватись іноземною мовою. 

Фахові компетентності 

Здатність застосовувати передові для галузевого машинобудування наукові 

факти, концепції, теорії, принципи. 

Здатність втілювати передові інженерні розробки для отримування 

практичних результатів. 
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Здатність вирішувати перспективні завдання сучасного виробництва, 

спрямовані на задоволення потреб споживачів. 

Здатність визначати техніко-економічну ефективність машин, процесів, 

устаткування й організації галузевого машинобудування та їхніх складників на 

основі застосовування аналітичних методів і методів комп'ютерного 

моделювання. 

Здатність демонструвати творчий і новаторський потенціал у проектних 

розробках. 

Здатність використовувати знання на засадах комерційної та економічної 

діяльності. 

Здатність керувати проектами та оцінювати їхні результати. 

Здатність створювати і вміння захищати інтелектуальну власність. 

Soft skills: 

- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем.  

- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 

уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати.  

- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, 

терпіння, повага до навколишніх.  

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою 

позицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й 

побудови відносин у команді.  

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на 

публіці; проводити презентації.  

- керування часом - уміння справлятися із завданнями вчасно. 

 

3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Інноваційне обладнання підприємств з переробки 

зерна на крупу, борошно, олію, хлібобулочних та кондитерських виробів. 

Тема 1 Інноваційний процес та інноваційний продукт. [1, с.20...29; 2, с. 

96…120; 3.] 

Інноваційний процес та інноваційний продукт. 

Інноваційний процес в АПК. 

Інжиніринг. 

Розробка інноваційного продукту високої якості зі збереженням вітамінного 

складу, смаку та кольору та подовженим терміном зберігання. 

Тема 2 Технологічне обладнання млинів і крупорушок малих підприємств 

[8, с.120...130; 9, с. 50…65; 15, с. 79…84] 

Комплектні млини малих підприємств.  

Комплектні крупорушки малих підприємств. 

Технологічне обладнання комплектних млинів і крупорушок 
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Тема 3 Технологічне обладнання підприємств макаронного виробництва [ 

11, с.45…67] 

Класифікація обладнання макаронного виробництва. Основні технологічні 

схеми виробництва макаронних виробів.  

Обладнання для підготовки та формування макаронних виробів.  

Обладнання післяформувальної обробки макаронних виробів. 

Тема 4 Технологічне обладнання малих хлібопекарських підприємств [ 9, 

с.45…67, 11, с.109...170; 13, с. 47…56] 

Основні схеми потоково-технологічних ліній. Обладнання для замісу тіста. 

Обладнання для вистоювання тіста.  

Обладнання для випікання хлібобулочних виробів 

Тема 5 Технологічне обладнання малих переробних підприємств по 

виробництву рослинної олії [8, с.140...146; 9, с. 180…185; 15, с. 250…260] 

Комплектне обладнання малих переробних підприємств з виробництва 

рослинної олії.  

Характеристика обладнання малих переробних підприємств з виробництва 

рослинної олії. 

Тема 6 Технологічне обладнання для виробництва кондитерських виробів 

[ 12, с. 90…103] 

Технологічне обладнання для виробництва борошняних кондитерських 

виробів 

Технологія виробництва карамелі. Обладнання для приготування 

карамельної маси.  

Технологічне обладнання для виробництва пастили та зефіру  

 

Змістовий модуль 2. Інноваційне обладнання підприємств з переробки 

плодів та овочів і виробництва квасу та пива.  

Тема 7 Технологічне обладнання для первинної обробки плодоовочевої 

сировини [ 14, с.90...112,  15, с. 96…140] 

Технологічне обладнання для доставки та переробки винограду, плодів та 

овочів. 

Обладнання для зберігання, витримки та транспортування продуктів 

виноробства. 

Тема 8 Технологічне обладнання малих підприємств по переробці плодів і 

овочів [ 14, с.56...72,  15, с. 85…98] 

Особливості роботи потокових ліній консервного виробництва.  

Характеристика малих підприємств по переробці плодів і овочів 

Тема 9 Технологічне обладнання для виробництва соків [ 12, с.8...90] 

Особливості технології виробництва соків. 

Основне технологічне обладнання для виробництва натуральних соків. 
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Тема 10 Технологічне обладнання підприємств з переробки картоплі [ 14, 

с.150...162] 

Технологічне обладнання для виробництва крохмалю 

Технологічне обладнання для виробництва хрусткої картоплі 

Тема 11 Технологічне обладнання підприємств з виробництва квасу та 

пива. [ 14, с.156...172,  15, с. 185…198] 

Особливості роботи потокових ліній виробництва квасу.  

Особливості роботи потокових ліній пивоварного виробництва. 

Характеристика малих підприємств по виробництву квасу й пива. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Інноваційне обладнання підприємств з переробки зерна на крупу, 

борошно, олію, хлібобулочних та кондитерських виробів. 

1 

Лекція 1 
Інноваційний процес та 

інноваційний продукт 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 1 

Обладнання для 

просіювання сировини 

хлібопекарного ви-

робництва 

- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до лабораторної 

роботи 1  - - - 6 1 

 

2 

 

Лекція 2  

Технологічне обладнання 

млинів і крупорушок малих 

підприємств 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 2 

Вивчення будови і роботи 

макаронного преса 
- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до лабораторної 

роботи 2 
-  - - 6 2 

3  

Лекція 3 

Технологічне обладнання 

підприємств макаронного 

виробництва 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 3 

Обладнання для 

виробництва борошняних 

смажених виробів 

- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 3  

Підготовка до лабораторної 

роботи 3 
- - - 6 2 

4 

 

Лекція 4 

Технологічне обладнання 

малих хлібопекарських 

підприємств  

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 4 

Обладнання для 

виробництва вафельних 

виробів для фасування 

морозива 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 4  

Підготовка до лабораторної 

роботи 4 
- - - 6 2 

 

 

5 

Лекція 5 

Технологічне обладнання 

малих переробних 

підприємств по 

виробництву рослинної олії 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 5 

Пресове обладнання для 

виробництва рослинної олії  
- 2 - - 2 

Самостійна Підготовка до лабораторної - - - 6 2 
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робота 5 роботи 5  

6 

 

Лекція 6 

Технологічне обладнання 

для виробництва 

кондитерських виробів 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 6  

Вивчення обладнання для 

виготовлення цукрової вати  
- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до лабораторної 

роботи 6 
- - - 6 1 

7,8 

Самостійна 

робота 7 
Підготовка до ПМК1 - - - 8 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  68 год. 12 12 - 44 35 

Змістовий модуль 2.  Інноваційне обладнання підприємств з переробки плодів та овочів і 

виробництва квасу та пива 

9 

 

Лекція 7 

Технологічне обладнання 

для первинної обробки 

плодоовочевої сировини 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 7 

Обладнання для обробки 

коренебульбоплодів  
- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 8 

Підготовка до лабораторної 

роботи 7 
- - - 6 1 

 

10 

 

Лекція 8 

Технологічне обладнання 

малих підприємств по 

переробці плодів і овочів 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 8 

Обладнання для підготовки 

фруктів до подальшої 

переробки 

- 2 -  3 

Самостійна 

робота 9 

Підготовка до лабораторної 

роботи 8 
- - - 6 3 

11 

Лекція 9 
Технологічне обладнання 

для виробництва соків 
2  - - - - 

Лабораторна 

робота 9 

Оцінка якості подрібнення 

сировини при виробництві 

соків 

- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 10 

Підготовка до лабораторної 

роботи 9 
- - - 6 3 

12 

Лекція 10 

Технологічне обладнання 

підприємств з переробки 

картоплі 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 10 

Обладнання для виробництва 

хрусткої картоплі 
- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 11 

Підготовка до лабораторної 

роботи 10 
- - - 6 3 

13 

Лекція 11 

Технологічне обладнання 

підприємств з виробництва 

квасу та пива 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 11 

Наповнювально-розливальні 

пристрої з розливу харчових 

рідин 

- 2 - - 3 
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14,15 

Самостійна 

робота 12  
Підготовка до ПМК2 - - - 8 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 52 год. 10 10 - 32 35 

М1+М2 22 22 - 76 70 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни   68 + 52= 120 год. 100 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

  

1. Назвіть види вафельної продукції, основні їх характеристики.  

2. Технологія виробництва листових вафель 

3. Дайте схему й опишіть комплект обладнання для виробництва рослинної олії 

типу МПШ. 

4. Дайте схему й опишіть машинно-апаратурну схему виробництва сиродавленної 

рослинної олії. 

5. Опишіть машинно-апаратурну схему вторинного пресування рослинної олії. 

6. Напівавтомат для випічки вафельних стаканчиків, будова та принцип дії. 

7. Дайте основні схеми й опишіть особливості роботи обладнання для очищення 

рослинної олії. 

8. Дайте схему й опишіть комплект обладнання для виробництва рослинної олії 

типу КМ. 

9. Машина для різання листових вафель будова та принцип дії. 

10. Назвіть  основні фактори, які впливають на процес виробництва вафельної 

продукції. 

11. Автомат для випічки плоских вафель будова та принцип дії. 

12. Електропрес ЕП-1 для випічки листових вафель, будова та принцип дії. 

13. Дайте схему й опишіть комплекс для виробництва рослинної олії УЭП – 150. 

14. Технологія виробництва вафельних трубочок. 

15. Технологія виробництва вафельних стаканчиків. 

16. Дайте основні схеми й опишіть особливості роботи малогабаритних 

олієвіджимних машин. 

17. Опишіть особливості міні хлібопекарень у блоковому виконанні. 

18. Дайте класифікація обладнання для расстойки тіста. 

19. Опишіть устаткування для остаточної расстойки тіста. 

20. Назвіть основні технологічні показники просіювача борошна А2 ХПГ. 

21. Призначення, будова і принцип роботи лінії для виробництва пластівців 

швидкого готування. 

22. Які види сит застосовуються у малогабаритних просіювачах борошна? 

23. Опишіть машинно-апаратурну схему первинного пресування рослинної олії. 

24. Опишіть машинно-апаратурну схему вторинного пресування рослинної олії. 

25. Дайте характеристику й план розміщення обладнання універсального 
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консервного цеху.  
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 

1. Опишіть будову і принцип роботи просіювача марки Ш2 ХМВ. 

2. Дайте класифікацію тупикових печей. 

3. Опишіть будову і принцип роботи просіювача марки П2 П. 

4. Яким чином здійснюється регулювання подачі борошна до ситового ротора у 

просіювачі борошна А2 ХНП/4? 

5. Призначення, будова і принцип роботи млина типу «Харків'янка». 

6. Призначення, будова і принцип роботи автомата пельменного. 

7. Призначення, будова і принцип роботи крупорушки універсальної УКР -2. 

8. Дайте схему й опишіть принцип роботи установки для виробництва хрусткої 

картоплі. 

9. Дайте схему й опишіть лінію для виробництва подового хліба. 

10. Дайте характеристику й состав лінії міні пекарні «Універсальна». 

11. Опишіть будову і принцип роботи просіювача марки А2 ХПГ. 

13. У чому основна відмінність агрегатів для просіювання борошна періодичної 

дії від безперервної. 

14. Дайте схему й опишіть принцип роботи етажеркової печі. 

15. Опишіть будову і принцип роботи просіювача марки ПР-100-1 

16. Чому не застосовуються у пекарнях великої продуктивності просіювачі 

борошна П2 П і А2 ХНП/4? 

17. Назвіть основні технологічні показники просіювача борошна П2 П. 

18. Як визначити потужність просіювача борошна ПР-100-1? 

19. Дайте схему й опишіть принцип роботи шафової печі. 

20. Призначення, будова і принцип роботи лінії для виробництва круп типу 

«Харків'янка». 

21. Опишіть будову і принцип роботи просіювача марки А2 ХНП/4. 

22. Як визначити продуктивність просіювача борошна ПР-100-1? 

23. Призначення, будова і принцип роботи млина вальцьового агрегатного типу 

АВМ. 

24. Які види робочих органів застосовуються у малогабаритних просіювачах 

борошна, надати їх схеми. 

25. Дайте характеристику й состав лінії міні пекарні «Сімейна». 

26. Опишіть будову і принцип роботи дозувально-просіювального агрегату марки 

ВК-1007. 

27. Назвіть основні технологічні показники просіювача борошна Ш2 ХМВ. 
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