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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Навчальна дисципліна "Методи досліджень процесів і 

апаратів харчових виробництв" (МДПАХВ) охоплює теоретичні і практичні 

компоненти які пов’язують конкретні методи й інструментарій для проведення 

досліджень процесів галузевого машинобудування та їх виконавців для підбору 

оптимальних методів в конкретних умовах професійної діяльності. Тому потрібні 

фахівці які ефективно виконуючи усі види підбору і застосування методології 

досліджень, забезпечать прибуткове функціонування підприємств галузевого 

машинобудування. 

Метою навчальної дисципліни МДПАХВ полягає у визначенні методів, 

способів і принципів використання інструментальних методів аналізу складу, 

структури і властивостей матеріалів, явищ і процесів в них на різних стадіях 

здобуття, обробки, переробки і експлуатації обладнання харчових виробництв. 

Програма курсу побудована таким чином, щоб дати можливість ґрунтовно вивчити 

етапи пошуку, підбору і обрання найбільш ефективних методів досліджень в 

конкретних виробничих і наукових випадках і ситуаціях. 

Завдання дисципліни – здобуття і закріплення теоретичних і практичних 

знань в області фізичних і физико-хімічних явищ і процесів, які лежать в основі 

найбільш важливих методів дослідження складу, структури і властивостей 

матеріалів і сировини харчових виробництв; – розуміння принципів пристрою і 

роботи типових приладів і апаратури, використовуваних в методика досліджень 

харчових виробництв, способів приготування і підготовки зразків, обробки і аналізу 

реєстрованих характеристик і джерел можливих помилок, визначення точності 
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експериментів і їх обмежень; – придбання знань і навиків за оцінкою можливостей 

методів і їх практичному використанню в дослідженні матеріалів харчових 

виробництв, процесів і явищ в них.. 

 

Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

133 

Галузеве 

машино-

будування 

ЗК1  Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК3 Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК4 Здатність до 

пошуку, оброблення 

та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК6 Здатність до 

презентації 

результатів власного 

наукового 

дослідження, 

міжнародного 

співробітництва 

захисту власних 

наукових поглядів 

українською та 

іноземними мовами. 

ЗК8 Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ФК1 Здатність 

здійснювати наукові та 

прикладні дослідження 

для створення нових та 

удосконалення 

існуючих 

технологічних систем, 

пошуку оптимальних 

методів їх експлуатації. 

ФК2 Здатність 

застосовувати методи 

теорії подібності та 

аналізу розмірностей, 

математичної 

статистики, теорії 

масового 

обслуговування, 

системного аналізу для 

розв’язування складних 

задач і проблем в 

галузевому 

машинобудуванні. 

ФК4  Здатність 

використовувати 

сучасні методи 

моделювання 

технологічних процесів 

і систем для створення 

моделей механізованих 

технологічних 

процесів. 

ФК5 Здатність 

застосовувати сучасні 

інформаційні та 

комп’ютерні технології 

для вирішення 

наукових проблем. 

ФК 6 Здатність творчо 

та критично мислити, 

застосувати 

філософські знання у 

процесі виконання 

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. 

РН8. Уміти працювати в команді, у 

тому числі міждисциплінарній, 

мати навички міжособистісної 

взаємодії. 

РН9. Використовувати сучасні 

інформаційні та комунікативні 

технології під час 

спілкування, обміну інформацією, 

збору, аналізу, оброблення, 

інтерпретації різних джерел. 
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наукового дослідження, 

оволодіти 

методологією 

наукового пізнання, 

логікою та культурою 

наукової дискусії. 

 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

 

Лекція № 1 Методи вимірювань основних фізичних величин  

Розміри та значення фізичних величин. Методи вимірювання. Електричні 

величини. Розміри та значення електричних величин. Теплові величини. Розміри та 

значення теплових величин. Акустичні величини. Світлові величини.  

Лекція №2 Тензометри і осцилографи. Види тензометрів та їх основні 

характеристики. Дротяні датчики омічного опору. Реєстрація свідчень приладів 

Основи теорії і конструкції приладів прямої  дії. Магнітоелектричні   прилади 

Електромагнітні прилади. Світлопроменеві осцилографи 

Лекція№3 Спектроскопічні методи аналізу. Люмінесценція. Люмінесцентний 

аналіз. Спектроскопія. Історія виникнення і класифікація. Оптичні спектри. 

Спектральний аналіз. Прилади, що використовуються в спектральному аналізі 

Лекція№4 Термометрія, гравіметрія та хроматографія. Гравіметричні методи. 

Методи аналізу, засновані на вимірюванні маси і густини. Полярографічний 

метод аналізу. Аналіз потенціометра. Хроматографічні методи досліджень. Методи 

вимірювання температур 

 

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 

 

1. Гравіметричні методи досліджень  

2. Визначення адгезійних властивостей сировини за допомогою 

тензометрування  

3. Мікроскопія  

4. Хроматографічні методи аналізу 

 

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. 
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