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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань,  

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 4 

Галузь знань 

13 «Механічна 

 інженерія» 

(шифр і назва) 

Обов’язкова  

Загальна кількість го-

дин – 120 
Спеціальність:  

133 «Галузеве  

машинобудування»  

Курс Семестр 

Змістових модулів –2 М 1 1-й 

Тижневе навантаження: 

аудиторних занять –  

4 год. 

самостійна робота сту-

дента – 5,06 год. 

Ступінь вищої освіти: 

Магістр 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 22 год. 

Лабораторні 

заняття 
- 

Практичні 

заняття 
22 год. 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
76 год. 

Форма контролю:  

екзамен 
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передмова 

Для повноцінного розвитку економіки України є важливим не тільки за-

безпечити повноцінне використання матеріальної і трудової бази промисловості, 

але й спрогнозувати подальший розвиток матеріально-технічної бази виробництв. 

При цьому вирішальне значення належить вибору найбільш раціональних і 

передових енергозберігаючих технологій та розробка для цього обладнання ново-

го покоління. 

Метою вивчення дисципліни є підготовка фахівців, які могли б самос-

тійно формулювати і вирішувати завдання з прогнозування розвитку машин та 

апаратів переробних та харчових виробництв і тим самим забезпечити достатньо 

високий рівень всіх необхідних показників цього обладнання на стадіях його про-

ектування, виробництва та експлуатації. 

Предметом вивчення дисципліни є технічні засоби та методи з прогнозу-

вання розвитку машин та апаратів переробних та харчових виробництв, які засто-

совуються при визначенні якісних показників обладнання переробної галузі. 

Завданнями дисципліни є: 

- вивчення основних напрямків розвитку науково - технічного прогресу в 

області розробки конструкцій машин та апаратів харчових виробництв; 

- ознайомлення з загальними відомостями про науково - технічний прогрес 

в переробній галузі агропромислового комплексу; 

- визначення основних показників технічного рівня  машин и обладнання; 

- оволодіння методами оцінки технічного рівня та якості машин і обладнання; 

- вивчення основ системного підходу при обґрунтуванні рішень по оцінці 

технічного рівня і конкурентоспроможності  машин та технологій. 

- вивчення вихідних понять прогностики та способів прогнозування; 

- оволодіння методологією прогнозування; 

- ознайомлення з основами прогнозування показників якості елементів тех-

нологічних систем. 

Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

 Інтегральна компетентність 

 Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми (з прогнозування розвитку 

машин та апаратів) галузевого машинобудування, що передбачають дослідження 

та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог.  

  Загальні компетентності: 

 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 3датність бути критичним і самокритичним. 

 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
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 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 3датність працювати в команді  

 Фахові компетентності: 

 Критичне осмислення передових для галузевого машинобудування науко-

вих фактів, концепцій, теорій, принципів та здатність їх застосовувати для розв'я-

зання складних задач галузевого машинобудування і забезпечення сталого розви-

тку. 

 Soft skills: 

 - комунікативні навички:  письмове, вербальне й невербальне спілкуван-

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

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

будови відносин у команді. 

 - уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на пуб-

ліці; проводити презентації.  

 - керування часом - уміння справлятися із завданнями вчасно/. 

 - 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, тер-

піння, повага до навколишніх. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 Науково-технічний прогрес розвитку машин та 

апаратів  
Тема 1 Вимоги науково-технічного прогресу до розвитку технологічного 

обладнання [6,7]  

1 Завдання перед АПК України за вимогами науково-технічного прогресу 

2 Класифікація показників технічного рівня і якості машин і устаткування 

Тема 2 Показники технічного рівня і якості машин та апаратів [6,7,8] 

1 Оцінка показників технічного рівня та якості машин і устаткування 

2 Роль системного підходу у вирішенні завдань ефективного використання 

машин і обладнання та підвищенні їх технічного рівня і якості  

Тема 3 Шляхи підвищення технічного рівня і якості обладнання агропере-

робного комплексу [1-8] 

1 Класифікація методів підвищення технічного рівня і якості обладнання 

Тема 4 Вплив продуктивності на показники технічного рівня та якості 

обладнання  [1-8] 

1 Вплив одиничної потужності (продуктивності) на показники технічного 

рівня і якості машин і встаткування 

2. Вплив інтенсифікації на показники технічного рівня і якості машин 

Тема 5 Методи оцінки технічного рівня і якості машин та устаткування аг-

ропереробного комплексу. Системний підхід в обґрунтуванні рішень з оцінки те-

хнічного рівня і конкурентоспроможності машин [1-9] 
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1 Загальні принципи вирішення завдань модернізації обладнання 

2 Методи оцінки технічного рівня та якості машин і обладнання 

3. Оцінка технічного рівня та якості машин і устаткування методом аналізу 

розмірностей 

4. Оцінка технічного рівня та якості машин і обладнання експертним мето-

дом 

5 Оцінка технічного рівня та якості машин і апаратів розрахунковим мето-

дом 

6 Визначення напрямку подальшого розвитку ПТЛ 

 

Змістовий модуль 2. Прогнозування розвитку машин та апаратів  

Тема 6 Вихідні поняття прогностики. [3] 

1 Передбачення і прогнозування 

2 Типологія прогнозів 

3 Прогнозування і прогностика 

Тема 7 Завдання і схеми науково-технічного прогнозування [3] 

1 Способи прогнозування 

2 Основні поняття науково-технічного прогнозування 

3 Формалізація джерел інформації 

4 Загальна схема прогнозування 

5 Загальна система прогнозування 

Тема 8 Основні методи аналізу об’єкта прогнозування [1,4,7,8] 

1 Основні методичні принципи аналізу 

2 Класифікація об'єктів прогнозування 

Тема 9 Методика моделювання об’єкта прогнозування 

1 Моделювання об'єкта прогнозування 

2 Вимоги, що пред’являються до моделей 

3 Основні принципи й правила розробки моделей 

Тема 10 Методологічні основи прогнозування технічного рівня технологій і 

технічних засобів [1,4,7,8] 

1 Методологічні особливості прогнозування технологічних систем 

2 Системне прогнозування розвитку технологій і технічних засобів 

3 Прогнозування технологічних систем за числовими параметрами 

4 Моделі прогнозування за узагальненими критеріями 

Тема 11 Прогнозування якості технологічних систем та їх елементів 

[1,4,7,8] 

1 Складання генеральної означальної таблиці 

2 Прогнозування якості структури технологічної системи 

3 Прогнозування якості елементів технологічної системи 

4 Визначення періоду прогнозування 
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4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самос-

тійну роботу 

Кількість годин 

лк лаб 
сем 

(пр) 
СРС бали 

Змістовий модуль 1. Науково-технічний прогрес розвитку машин та апара-

тів  

1 

Лекція 1 

Тема 1 Вимоги науково-

технічного прогресу до 

розвитку технологічного 

обладнання 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 1.1 

Номенклатура показни-

ків якості машин і апара-

тів та загальні поняття 

прогностики 

- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до практич-

ної роботи 1.1 
- - - 5 2 

2 

Лекція 2 

Тема 2 Показники тех-

нічного рівня і якості 

машин та апаратів 
2     

Практичне 

заняття 1.2 

Номенклатура показни-

ків якості машин і апара-

тів та загальні поняття 

прогностики 

- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до практич-

ної роботи 1.2 
- - - 5 2 

3 

Лекція 3 

Тема 3 Шляхи підви-

щення технічного рівня і 

якості обладнання агро-

переробного комплексу 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 2.1 

Визначення технічного 

рівня машин і технологій 
- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 3 

Підготовка до практич-

ної роботи 2.1 
- - - 5 2 

4 

Лекція 4 

Тема 4 Вплив продук-

тивності на показники 

технічного рівня та 

якості обладнання 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 2.2 

Визначення технічного 

рівня машин і технологій 
- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 4 

Підготовка до практич-

ної роботи 2.2 
- - - 5 2 
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5 

Лекція 5 

Тема 5 Методи оцінки 

технічного рівня і якості 

машин та устаткування 

агропереробного ком-

плексу. Системний під-

хід в обґрунтуванні рі-

шень з оцінки технічного 

рівня і конкурентоспро-

можності машин 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 3.1 

Визначення вагомості 

критеріїв технічного рів-

ня машин 

- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до практич-

ної роботи 3.1 
- - - 5 2 

6,7 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до ПМК 1 
- - - 10 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 - 55 год. 10 - 10 35 35 

Змістовий модуль 2 Прогнозування розвитку машин та апаратів  

8 

Лекція 6 
Тема 6 Вихідні поняття 

прогностики 
2 - - - - 

Практичне 

заняття 4 

Оцінка технічного рівня 

та конкурентоспромож-

ності машин за узагаль-

нюючими показниками 

якості 

- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до практич-

ної роботи 4 
- - - 5 2 

9 

Лекція 7 

Тема 7 Завдання і схеми 

науково-технічного про-

гнозування 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 5 

Багатокритеріальний ви-

бір засобу удосконален-

ня системи 

-  2 - 3 

Самостійна 

робота 8 

Підготовка до практич-

ної роботи 5 
- - - 5 2 

10 

Лекція 8 

Тема 8 Основні методи 

аналізу об’єкта прогно-

зування 

2     

Практичне 

заняття 6 

Прогнозування якості 

структури потоково-

технологічної лінії 

-  2 - 3 

Самостійна Підготовка до практич- - - - 5 2 
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робота 9 ної роботи 6 

11 

Лекція 9 

Тема 9 Методика моде-

лювання об’єкта прогно-

зування 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 7 

Прогнозування інтуїтив-

ними методами 
-  2 - 2 

Самостійна 

робота 10 

Підготовка до практич-

ної роботи 7 
- - - 5 2 

12 

Лекція 10 

Тема 10 Методологічні 

основи прогнозування 

технічного рівня техно-

логій і технічних засобів 

2     

Практичне 

заняття 8.1 

Прогнозування за стан-

дартними функціональ-

ними залежностями ча-

сових рядів 

 - 2 - 2 

Самостійна 

робота 11 

Підготовка до практич-

ної роботи 8.1 
- - - 5 1 

13 

Лекція 11 

Тема 11 Прогнозування 

якості технологічних си-

стем та їх елементів 

2 - - - - 

Практичне 

заняття 8.2 

Прогнозування за стан-

дартними функціональ-

ними залежностями ча-

сових рядів 

- - 2 - 2 

Самостійна 

робота 12 

Підготовка до практич-

ної роботи 8.2 
- - - 5 1 

14, 15 Самостійна 

робота 13 

Підготовка до ПМК 2 
- - - 11 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 - 65 год. 12 - 12 41 35 

Екзамен - - - - 30 

Всього з навчальної дисципліни 22 - 22 76 100 
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5 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПМК-1 

1 Перелічить напрямки науково-технічного прогресу в переробної галузі АПК 
2 Дати визначення поняттю технічного рівня машини  
3 Графік циклу життя нового обладнання, його тлумачення 
3 Дати визначення поняттю якості машини. 
4 Циклограма для визначення технічного рівня і якості машини 
5 Перелічити номенклатуру показників технічного рівня і якості машин.  
6 Перелічити показники призначення машин і обладнання. 
7 Перелічити і охарактеризуйте показники надійності машин. 
8 Комплексний показник надійності – коефіцієнт готовності Кг 
9 Коефіцієнт технічного використання машин Kтв, пояснити сутність. 
10 Питома матеріалоємність машин і апаратів, її сутність. 
11 Перелічити показники економного використання сировини, матеріалів, 

палива, енергії та інших ресурсів. 
12 Перелічити ергономічні показники технічного рівня обладнання.  
13 Перелічити показники технологічності машини. 
14 Перелічити патентно-правові показники технічного рівня машини  
15 Що відображає собою коефіцієнт технічного рівня при порівнянні базової 

та нової машин? 
16 Коефіцієнти застосовності Кпр, повторюваності Кп і міжпроектної уніфікації Кму 
17 Показники патентного захисту виробу в Україні і за кордоном. 
18 Структура системоутворюючих факторів ефективного використання ма-

шин і устаткування 
19 Схема системного підходу ефективного використання технічних засобів 

переробного виробництва. 
20 Перелічить основні групи показників, які застосовують при проведенні 

експертного етапу оцінки технічного рівня машини 
21 Наведіть, які показники звичайно включають в групу показників призна-

чення, групу показників надійності та інші групи. 
22. Назвіть абсолютні значення розбіжності показників аналога і машини, що 

досліджується, при їх порівнянні за експертним способом 
23. Дайте оцінку методиці проведення оцінки технічного рівня машин розра-

хунковим методом 
24 Шляхи підвищення технічного рівня та якості машин і апаратів. 
25 Наведіть значення критеріїв порівняння при оцінці технічного рівня ма-

шини розрахунковим методом 
26 За якими показниками оцінюють досконалість технологічного процесу? 
27 Наведіть порядок оцінки технологічного процесу ПТЛ. 
28 Для яких методів оцінки технічного рівня машин та обладнання застосо-

вують ступені вагомості показників машини? 
29 З якою метою визначають ступені вагомості показників технічного рівня 

машин та обладнання? 
30 Перелічіть способи визначення степеню вагомості показників технічного 

рівня обладнання. 
31 Який метод визначення вагомості показників технічного рівня обладнання 

застосовують найчастіше? 
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 32 Вкажіть у чому полягає основний недолік методу оцінювання за вартісни-

ми регресійними залежностями. 

 33 На які два види поділяють показники, за допомогою яких характеризують 

технічний рівень машин? 

34 У яких випадках виникає потреба визначити узагальнюючий критерій, 

який би об’єднував всі наявні окремі критерії? 

35 Які два види узагальнюючих показників оцінки технічного рівня застосо-

вують при їх визначенні? 

36 У якому чисельному інтервалі повинні знаходитися прийнятні значення без-

розмірних критеріїв? 

37 Яку градацію мають абсолютні значення безрозмірних показників техніч-

ного рівня і якості обладнання? 

38 Які параметри машини бажано використовувати при визначенні узагаль-

нюючих показників її технічного стану і якості? 

39 Наведіть методику розрахунків (за двома способами) оцінки технологічного 

рівня та конкурентоспроможності машин за узагальнюючими показниками якості. 

40 Класифікація показників технічного рівня  машин и обладнання.  

41 Показати роль системного підходу в рішенні завдань ефективного викори-

стання машин і підвищенні їх технічного рівня і якості. 

42 Перелічити загальні принципи вирішення завдань модернізації обладнан-

ня переробних виробництв; 

43 Назвіть методи оцінки технічного рівня машин і обладнання.  

44 Способи вирішення завдань модернізації обладнання переробних виробництв. 

45 Оцінка технічного рівня машин експертним методом. 

46 Суть оцінки технічного рівня машин за узагальненим показником. 

47 Провести оцінку технічного рівня  машин розрахунковим методом.  

48 Як оцінити правильність вибору методики оцінки технічного рівня  машин?  

49 Як визначити середнє значення показника експертної оцінки модернізова-

ної (нової)машини?  

50 Як визначити узагальнений показник ступеня відповідності оцінюваної 

машини світовому рівню?  

51 Визначити відносні показники розрахункового етапу оцінки технічного 

рівня модернізованої (нової) машини. 

52 Коефіцієнти вагомості показників технічного рівня і якості машин і обладнання. 

53 Як можна визначити вагомість критеріїв технічного рівня  машин?  

54 Класифікувати основні параметри прогнозів. 

55 Побудова ефективної границі (безлічі Парето) при двох критеріях 

 56 У чому суть способу оцінки технічного рівня машини за узагальненим пока-

зником ступеня відповідності машини світовому рівню? 

 57 Багатокритеріальна оцінка технічного рівня і якості машини по відстані до мети 

 58 Коефіцієнт енергетичної ефективності ПТЛ 

59 Показники  екологічності ПТЛ  

 60 Визначення напрямку подальшого розвитку ПТЛ 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПМК-2 

1 Дати визначення поняттю прогностика. 

2 Типологія прогнозів, загальна їх класифікація. 

3 Поняття передбачення і прогнозування загальні риси і відмінності. 

4 Дати визначення поняттю прогнозу та прогнозуванню. 

5 Перелічити основні види прогнозів, їх класифікація. 

6 Класифікація прогнозів за періодом попередження (термінів дії). 

7 Поясніть основну термінологію елементів прогнозів і прогнозування. 

8 Надати основні принципи розробки прогнозів. 

9 Перелічити основні етапи прогнозування. 

10 Перелічити основні параметри прогнозів. 

11 Поняття про цільове угруповання напрямків прогнозування. 

12 Надати характеристики об’єкта прогнозування. 

13 Перелічіть і розкрийте суть основних методів прогнозування. 

14 Прогнозуюча система, визначення поняття кількісний прогноз. 

15 Прогностичні моделі еволюційного розвитку, чотири етапи їх розробки. 

16 Загальна система прогнозування схема одержання комбінованого прогнозу. 

17 Інформація при прогнозуванні, її поділ на основні групи. 

18 Загальна структурна схема прогнозування, пояснення до його етапів. 

19 Особливості і спрямування науково-технічних (інженерних) прогнозів. 

20 У чому сутність експертного методу прогнозування. 

21 Суть і зміст трьох додаткових зауважень до процесу прогнозування. 

 22 Суть верифікації і основні види верифікації прогнозів. 

 23 Методологічні особливості прогнозування технологічних систем. 

24 Багатокритеріальний метод вибору засобу удосконалення системи? 

25 Системний аналіз, його суть і його три основні принципи. 

26 Підсистеми системного аналізу, їх короткий опис і характеристика. 

27 Схема системного підходу в прогнозуванні розвитку технологічної системи. 

28 Модель системного прогнозування розвитку технології і технічних засобів. 

29 Операційна модель оцінок технічного рівня і прогнозування розвитку тех-

нології і технічних засобів переробних виробництв. 

30 Прогнозування технологічних систем за числовими параметрами. 

31 Які показники підпадають під визначення „суперечливі критерії“ і яким 

чином вони впливають на якість системи в цілому? 

32 Основні параметри технологічного обладнання які застосовують як вихідні 

дані для багатокритеріального методу вибору засобу удосконалення системи. 

33 Порядок ранжування критеріїв за їх впливом на технологічну систему. 

34 Які показники технічних засобів, що розглядаються, використовують у 

якості „ідеального“ варіанту? 
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35 Порядок побудови пелюсткової діаграми і основні принципи формування 

висновків по ній. 

36 Джерела інформації, які використовують для складання прогнозу якості 

структури виробничої потоково-технологічної лінії? 

37 Основний показник, який відбиває силу нових технологічних рішень в фор-

муванні якості потоково-технологічної лінії, його характеристика. 

38 Характеристика основних напрямків оцінки та удосконалення якості структури 

потоково-технологічної лінії, її елементів. 

39 Основні види технічних рішень за якими можна дати точний прогноз якості 

структури технологічної лінії, її елементів. 

40 Оцінка перспективності технологічного та конструктивного рішення, ос-

новні принципи її формування. 

41 Умовна шкала по строках прогнозу поширена у науково-технічному прогно-

зуванні і прийнята у господарському плануванні. 

42 Три основних методи (відповідно до періодів прогнозування), які застосо-

вують при оцінці якості технологічних ліній? 

43 Суть коефіцієнта Ке, (критерію якості елемента технологічної системи). 

44 Суть евристичних методів науково-технічного прогнозування? 

45 Випадки, у яких виникає потреба застосування прогнозування інтуїтивни-

ми (експертними) методами. 

46 Опис загальної методики проведення прогнозування методом інтерв’ю. 

47 Принципи, на яких ґрунтуються методи прогнозування з застосуванням 

колективних експертних оцінок? 

48 Основні принципи покладені в основі методу морфологічного аналізу. 

49 Три типи питань, на які дозволяє відповісти морфологічний метод науко-

вого прогнозування? 

50 Основні етапи побудови так званого „морфологічного ящика“. 

51 Загальний алгоритм процедур експертного прогнозування методом Дельфі. 

52 Показник, за допомогою якого оцінюється погодженість думок групи експертів. 

53 „Мозкова атака“, її відмінність від звичайного експертного прогнозування.  

54 Випадки застосування прогнозування за стандартними функціональними 

залежностями числових рядів. 

55 Характеристика поняття „числові ряди“, їх загальна класифікація та осно-

вна термінологію.  

56 Однофакторні моделі, графічні зображення яких в прогнозуванні назива-

ють кривими росту. 

57 Основні методи, які найчастіше використовують для розв’язання завдань 

аналізу часових рядів. 

58 Три види інженерного прогнозу за строками прогнозування. 

59 Загальна методика проведення прогнозування методом найменших квадратів. 

60 Генеральна означальна таблиця, її призначення, характеристика і зміст. 
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15. Ялпачик В.Ф. Машини, обладнання та їх використання при переробці 
сільськогосподарської продукції. Лабораторний практикум. Навчальний посіб-ник 
/ В.Ф. Ялпачик, В.О. Олексієнко, Ф.Ю. Ялпачик, К.О. Самойчук, О.В. Гвоздєв, 
В.Г. Циб, Н.О. Паляничка, В.І. Шевченко, Ю.О. Борхаленко, С.Ф. Буден-ко. – 
Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015. – 196 
с. 

 
8 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/login/index.php 

2. Наукова бібліотека ТДАТУ, методичні матеріали та електронні ресурси ка-

федри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика http://www.tsatu.edu.ua/ophv/. 

3. Сайт кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика 

http://www.tsatu.edu.ua/ophv/ 

4. Internet ресурси. 

 

http://op.tsatu.edu.ua/login/index.php
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/

