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Загальний опис навчальної дисципліни 

 

Анотація курсу. Дисципліна «Проектування переробних і харчових 

виробництв з основами будівництва» необхідна майбутньому фахівцеві для 

компетентного вирішення виробничих задач, пов’язаних з будівництвом і 

реконструкцією промислових споруд переробної галузі та підтриманням 

належного санітарного рівня на виробництві. Вона є логічним завершенням 

формування професійних знань здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» зі 

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» за ОПП «Галузеве 

машинобудування» 

Метою дисципліни «Проектування переробних і харчових виробництв з 

основами будівництва» (ППіХВОБ) є формування у студентів розуміння 

основних питань будівництва та інженерного оснащення споруд переробних і 

харчових виробництв, а також заходів для підтримання високого рівня 

виробничої санітарії на підприємствах та засобів для їх проведення. 

Завданнями дисципліни є: 

 ознайомлення з основними типами будівель і споруд; 

 вивчення основних властивостей будівельних матеріалів і розчинів; 

 вивчення основних схем систем опалення, водопостачання, 

каналізації, вентиляції; 
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 ознайомлення з областю застосування санітарних правил на 

харчових підприємствах; 

 вивчення основних розділів виробничої санітарії та методів їх 

реалізації. 

Основний перелік тем лекцій 

 

1. Загальні поняття про будівлі і споруди та їх класифікація. 

2. Структурні частини будівель. 

3 Будівельні матеріали їх класифікація. Основні властивості будівельних 

матеріалів. 

4  Інженерне обладнання переробних та харчових підприємств.  

5 Гігієна підприємств переробної промисловості 

6. Санітарні вимоги до підприємств переробної промисловості. 

 

Основний перелік тем лабораторних занять 

 

1. Каркаси промислових споруд та їх елементи 

2. Вивчення основних фізико-механічних властивостей будівельних 

матеріалів. 

3. Обладнання для проведення ветеринарно-санітарних заходів 

4. Методика розрахунку системи опалення підприємств переробної і 

харчової галузі 

5. Ветеринарно-санітарні заходи на підприємствах переробки продукції 

тваринництва 

6. Санітарні заходи на підприємствах по переробці зерна 

 

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; 

- не займатися сторонніми справами на заняттях;  

 - приймати 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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