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Загальний опис навчальної дисципліни 

 

Анотація курсу. Навчальна дисципліна "Розрахунки і конструювання машин і 

апаратів" (РКМА) вивчається на кафедрі ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика 

студентами механіко-технологічного факультету спеціальності 133 «Галузеве 

машинобудування» освітнього ступеню «Магістр» на протязі 1 семестру 1 курсу 

навчання. Дисципліна охоплює теоретичні і практичні компоненти, які 

функціонально пов’язують розрахунки і конструювання машин і апаратів і 

необхідна майбутньому фахівцеві для підготовки до виробничо-технічної, проектно-

конструкторської і дослідницької діяльності, пов’язаної із створенням і 

експлуатацією машин і апаратів харчових виробництв, використання ними знань, 

отриманих в результаті фундаментальної підготовки по загальних природничо-

наукових і загально професійних дисциплінах для вирішення інженерних завдань, 

придбанні знань по наукових принципах апаратно-технологічного оформлення 

процесів, оцінки основних техніко-економічних характеристик устаткування, 

освоєння сучасних методик розрахунку конкретного виду устаткування харчового 

підприємства. 

 
Метою дисципліни «Розрахунок і конструювання машин і апаратів» є 

підготовка студентів до виробничо-технологічної, проектно-конструкторської і 

дослідницької діяльності, пов’язаної із створенням і розрахунками машин і апаратів 

харчових виробництва; використання отриманих знань для вирішення інженерних 
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завдань по апаратно-технологічному оформленню процесів, оцінки основних 

техніко-економічних характеристик устаткування, освоєння сучасних методик 

розрахунку конкретної конструкції машини або апарата харчового підприємства; 

придбання знань по основам теорії робот машин і апаратів і методами розрахунку їх 

основних параметрів. Крім цього треба сформувати у студентів знання вимог до 

аналізу шляхів розробки конструкцій нового  устаткування і перспективного 

напряму його удосконалення, аналізу стану і динаміки показників, що впливають на 

якість роботи технологічного устаткування. 

 

Завдання дисципліни є: 

 

 вивчити стан і динаміку показників надійності і довговічності устаткування; 

 створення теоретичних моделей проектованого устаткування, що дозволяють 

прогнозувати їх продуктивність і витрати енергії; 

 вивчити розробку планів, програм і методик проведення досліджень, 

експериментальних зразків устаткування; 

 вміти формувати мету проекту, програми рішення конструкторських завдань, 

критеріїв і показників досягнення цілей, побудова структури їх взаємозв'язків, 

виявлення пріоритетів рішення конструкторських проблем; 

 вивчити розробку конструкторської частини проекту машини або апарату і 

розрахунок найбільш навантажених елементів на міцність; 

 знати інформаційні технології при розрахунку і конструюванні нового або 

вдосконаленого устаткування. 

 знати основні проблеми науково-технічного розвитку техніки харчової 

промисловості; 

 вивчити технологічне устаткування галузі (класифікація, пристрій, 

особливості експлуатації, шляху і перспективи вдосконалення устаткування, 

машин і апаратів); 

 знати проблеми раціонального використання сировинних, енергетичних і 

інших видів ресурсів; 

 знати проблеми поліпшення якості продукції; 

 вивчити основи проектування технологічного устаткування і ліній; 

 вивчити методи розрахунку і конструювання робочих органів і інших вузлів 

машин харчової галузі; 

 вивчити методику розрахунку техніко-економічної ефективності машин і 

апаратів. 
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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.  

ЗК5. Здатність 

генерувати нові 

ідеї (креативність). 

ЗК7. Здатність 

спілкуватися 

іноземною мовою.  

ЗК9. Здатність 

мотивувати людей 

та рухатися до 

спільної мети 

.   

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 

вико-нуваних робіт.  

ФК4. Здатність 

втілювати інженерні 

розробки у галузе-вому 

машинобудуванні з 

урахуванням 

технічних, орга-

нізаційних, правових, 

економічних та 

екологічних аспе-ктів 

за усім життєвим 

циклом машини: від 

проєктуван-ня, 

конструювання, 

експлуатації, 

підтримання працезда-

тності, діагностики та 

утилізації.  

РН1. Знання і розуміння засад 

технологічних, фундамен-тальних 

та інженерних наук, що лежать в 

основі галузе-вого 

машинобудування відповідної 

галузі.  

РН3. Знати і розуміти системи 

автоматичного керування 

об'єктами та процесами 

галузевого машинобудування, 

мати навички їх практичного 

використання. 
РН4. Здійснювати інженерні 

розрахунки для вирішення 

складних задач і практичних 

проблем у галузевому ма-

шинобудуванні.  

РН6. Відшуковувати потрібну 

наукову і технічну інформацію в 

доступних джерелах, зокрема, 

іноземною мовою, аналізувати і 

оцінювати її. 

 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

 

1. Процес пастеризації харчових продуктів 

2. Конструкції і розрахунок пастеризаторів  

3. Процес теплової обробки продуктів методом стерилізації 

4. Методи стерилізації харчових продуктів і обладнання для їх проведення. 

5. Процес випічки та обжарки 

6. Випічка хлібу, як пример складного теплового процесу 
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Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

 

1. Розрахунок параметрів пластинчастої пастеризаційної установки  

2. Розрахунок параметрів автоклава  

3 Розрахунок хлібопекарної печі 

4. Розрахунок параметрів кожухотрубного теплообмінного апарату 

5. Розрахунок випарного апарату з центральною циркуляційною трубою 

6. Розрахунок параметрів бланшувальної машини 

 

 

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; 

-не користуватись мобільним зв’язком під час занять і контролю знань; 

-вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної роботи; 

-відпрацьовувати пропущені заняття; 

- дотримуватись академічної доброчесності. 

 

 

Рекомендована література 

 

1. Кавецкий Г.Д. Процессы и аппараты пищевой технологии. / Г.Д. Кавецкий, Б.В. 

Васильев. – Книги. Москва «Колос», 2000, 551с. [Сердюк М.Э.] 

2. Стабников В.Н. Процессы и аппараты пищевых производств. / В.Н. Стабников, 

В.Д. Попов, М.В. Лысянский, Ф.А. Редько.– Учебник. Москва. Пищевая 

промышленность, 1976, 663с. [на кафедре]. 

3. Горбатюк В.И. Процессы и аппараты пищевых производств. / Горбатюк В.И.  – 

Учебник для средних специальных заведений. Москва. «Колос», 1999. – 335с. 

[664.002.5.075. Г 67 – бібліотека кафедри] 

4. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. / С.В. 

Мельников  – Учебное пособие, Ленинград. «Колос», 1978. – 560с. [631. ЗЖ. 

075. М48. библиотеки академии]. 
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