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Загальний опис навчальної дисципліни 

 

Анотація курсу. Дисципліна «Технологічні системи галузевого 

машинобудування» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти знань 

з основних проблем технологічних систем галузевого машинобудування та 

шляхи їх вирішення. Дисципліна орієнтує на підготовку фахівців, які здатні 

розв’язувати складні проблеми з організації технологічних систем галузевого 

машинобудування з метою розвитку харчової галузі. В результаті вивчення 

дисципліни здобувачі зможуть: планувати та моделювати технологічний процес 

галузевого машинобудування; проводити основні розрахунки, мати навички 

використання нормативноправових документів, навчально - методичної, 

наукової та іншої літератури щодо вивчення відповідної інноваційної 

технології, характеристик технологічних процесів, технологічних режимів та 

вимог до готового товару.  

Метою дисципліни “ Технологічні системи галузевого 

машинобудування”: підготувати студентів для науково-дослідницької, 

виробничо-технічної, проектно-конструкторської діяльності, пов’язаної з 

розробкою і експлуатацією технологічних  систем та обладнання 

машинобудівної галузі. 

Дисципліна “ Технологічні системи галузевого машинобудування ” є 

однією з основних дисциплін підготовки спеціалістів – докторів філософії зі 
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спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”.  Дисципліна є базовою для 

освітніх компонент професійного спрямування за цією спеціальністю. 

Метою дисципліни “ Технологічні системи галузевого машнобудування ” 

є формування у спеціаліста навичок розв’язувати комплексні проблеми у галузі 

технологічних систем галузевого машинобудування шляхом професійної та/або 

дослідницької інноваційної діяльності, а також складу технологічних ліній та 

підприємств машинобудівної галузі. 

Предметом дисципліни є технічні засоби та конструкції технологічних 

систем та ліній галузевого машинобудування. 

 

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, аналізу 

та синтезу.  

ЗК2 Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному 

рівні. ЗК3. 

Здатність до 

пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК6. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість 

виконуваних 

робіт.  

ЗК7. Здатність 

розробляти та 

реалізовувати 

наукові проекти і 

програми в галузі 

агропромислового 

комплексу та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища. 

 ФК1. Здатність 

здійснювати 

наукові та 

прикладні 

дослідження для 

створення нових та 

удосконалення 

існуючих 

технологічних 

систем, пошуку 

оптимальних 

методів їх 

експлуатації.  

ФК3. Здатність 

використовувати 

сучасні методи 

моделювання 

технологічних 

процесів і систем 

для створення 

моделей 

механізованих 

технологічних 

процесів.  

ФК4. Здатність 

застосовувати 

сучасні 

інформаційні та 

комп’ютерні 

технології для 

вирішення 

наукових проблем.  

ФК5. Здатність до 

отримання і 

аналізу інформації 

щодо тенденцій 

розвитку 

РН3. Виявляти та вирішувати наукові 

задачі та проблеми у галузі 

галузевого машинобудування. 

Формулювати мету, задачі, об’єкт та 

предмет дослідження. Формувати 

структуру дисертаційного 

дослідження та рубрикацію його 

змістовного наповнення, а також 

представляти.  

РН5. Уміти проводити критичний 

аналіз, оцінку і синтез нових 

наукових положень та ідей щодо 

галузевого машинобудування. РН6. 

Володіти методологічним 

інструментарієм проведення 

наукових досліджень у галузі 

«Механічна інженерія» зі 

спеціальності «Галузеве 

машинобудування», керуючись 

принципами академічної 

доброчесності та наукової етики.  

РН7. Створювати фізичні, 

математичні, комп’ютерні моделі для 

вирішування дослідницьких, 

проектувальних, організаційних, 

управлінських і технологічних задач.  

РН8. Уміти працювати в команді, у 

тому числі міждисциплінарній, мати 

навички міжособистісної взаємодії.  

РН11. Планувати створення 

інноваційних об’єктів та управляти 

ними протягом їх життєвого циклу.  

РН12. Уміти розробляти та 

аналізувати концептуальні моделі 

процесів із застосуванням 

комп’ютерних технологій, результати 

яких ефективно використовувати для 
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технологій і 

техніки в 

галузевому 

машинобудуванні. 

ФК6. Здатність 

використовувати 

сучасні принципи, 

стандарти та 

методи управління 

якістю, 

забезпечувати 

впровадження у 

виробництво 

результатів 

дисертаційного 

дослідження. 

ФК8.Здатність 

гарантувати 

екологічну безпеку 

у галузевому 

машинобудуванні. 

ФК10.Здатність 

створювати нові 

знання через 

оригінальні 

дослідження, 

якість яких може 

бути визнана на 

національному та 

міжнародному 

рівнях. ФК12. 

Здатність до 

осмислення 

філософсько-

світоглядних засад, 

сучасних 

тенденцій, 

напрямків і 

закономірностей 

розвитку 

вітчизняної науки в 

умовах глобалізації 

й 

інтернаціоналізації. 

створення інноваційних процесів та 

обладнання.  

РН13. Знати методи пошуку 

іноземних партнерів на науковий 

проект з урахуванням пріоритетних 

напрямів розвитку науки і технологій 

у тому числі при роботі над 

міждисциплінарними й 

інноваційними проектами.  

РН14. Знати принципові положеня 

оформлення запитів на науковий 

проект з урахуванням пріоритетних 

напрямів розвитку науки і 

технологій.  

РН16. Здійснювати ретроспективний 

аналіз наукового доробку у напрямі 

дослідження в галузевому 

машинобудуванні. Проводити 

критичний аналіз різних 

інформаційних джерел, конкретних 

освітніх, наукових та професійних 

текстів у галузі механічної інженерії.  

РН17. Вміти організовувати та 

здійснювати освітньо-наукову 

діяльність в умовах динамічних змін 

розвитку суспільства. РН18. 

Використовувати іноземну мову у 

науковій, освітній, інноваційній 

діяльності та у презентації 

результатів досліджень світовій 

академічній спільноті.  

РН19. Знання коренів енергетичної 

проблеми та підходи до її 

розв’язання; види, джерела та фізичні 

основи функціонування об’єктів 

відновлюваної енергетики в 

аграрному виробництві; 

особливостей розрахунку та 

конструювання основних параметрів 

установок та агрегатів 

біоенергетичних систем в аграрному 

виробництві; особливості 

енергозбереження із використанням 

відновлюваної енергетики. 

 

Основний перелік тем лекцій 

1. Загальна характеристика і класифікація харчових виробництв  та 

основних технологічних систем. 

2. Технологічна лінія як основна система машинобудівної галузі. 

3. Технологічні системи  для подрібнення ударом. 

4. Технологічні системи для подрібнення перетиранням. 

5. Технологічні системи для розділення. 

6. Технології отримання органічної продукції. 

7. Стандартизація в галузі промисловості. 
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Основний перелік тем лабораторних занять 

 1. Технологічні системи підприємств по виробництву рідких та в’язких 

продуктів. 

 2. Технологічні системи підприємств по виробництву сипких продуктів. 

 3. Технологічні системи для ситового аналізу матеріалу після подріб-

нення. 

 4. Технологічні системи для дослідження коефіцієнта тертя виробів. 

5. Технологічні системи для розділення неоднорідних систем. 

6. Використання електронно-іонної технології. 

7. Технологічні системи для мікробіологічних процесів. 

  

     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. 

 

Рекомендована література 

 

1. Дацишин О.В., Ткачук А.І., Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю. та ін. 
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посібник. Вінниця: Нова Книга, 2008. 488 с. 

2. Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю. та ін. Механізація переробної галузі 

агропромислового комплексу: Підручник. К.: Вища освіта, 2006. 479 с..  

3. Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю., Олексієнко В.О. Машини та обладнання 

хлібопекарського виробництва: Підручник. К.: Вища освіта, 2010. 307 с. 

4. Дацишин О.В., Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю., Рогач Ю.П. Механізація 

переробки і зберігання плодоовочевої продукції: Навч. Посібник. К.: Мета, 

2003. 288 с. 

5. Ялпачик В.Ф., Буденко С.Ф., Ялпачик Ф.Ю., Гвоздєв О.В., Циб В.Г., 

Бойко В.С., Самойчук К.О., Олексієнко В.О., Клевцова Т.О., Паляничка Н.О. 

Розрахунок обладнання харчових виробництв: Навчальний посібник. 

Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. 264 

с. 

6. Ялпачик В.Ф., Олексієнко В.О., Ялпачик Ф.Ю., Самойчук К.О., 

Гвоздєв О.В., Циб В.Г., Паляничка Н.О., Шевченко В.І., Борхаленко Ю.О., 

Буденко С.Ф. Машини, обладнання та їх використання при переробці 

сільськогосподарської продукції. Лабораторний практикум. Навчальний 

посібник. Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 

2015. 196 с. 

7. Ялпачик В.Ф. Загорко Н.П., Паляничка Н.О., Буденко С.Ф., Самойчук 

К.О., Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О., Олексієнко В.О., Циб В.Г. Технологічне 

обладнання для переробки продукції рослинництва: Лабораторний практикум. 
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Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. 277 

с. 

8. Ялпачик В.Ф. Загорко Н.П., Паляничка Н.О., Буденко С.Ф., Самойчук 

К.О., Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О., Олексієнко В.О., Циб В.Г. Технологічне 

обладнання для переробки продукції тваринництва: Лабораторний практикум. 

Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 

274. 

 

 

 

 

 

Гарант ОНП 

д.т.н., професор                                                               Дмитро МІЛЬКО 


