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Загальний опис навчальної дисципліни 

 
Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Машини, обладнання та їх 

використання при переробці сільськогосподарської продукції» (МОВПСГП) 

необхідна майбутньому фахівцеві для підготовки до виробничо-технічної діяльності, 

пов’язаної з переробкою продукції рослинництва і тваринництва. 

Дисципліна надає можливість вивчити конструкції і принцип дії основних 

типів обладнання переробної промисловості та особливості застосування при 

переробці різних видів сільськогосподарської продукції. 

Мета навчальної дисципліни МОВПСГП - формування у студентів 

комплексного сприйняття питань механізації переробки та зберігання продукції 

рослинництва і тваринництва; знання основних напрямків розвитку технічного 

прогресу в області розробки конструкцій машин і обладнання переробної галузі; 

будови і правил експлуатації, регулювання й використання машин та обладнання при 

переробці сільськогосподарської продукції. 

Завданнями дисципліни є: вивчити обладнання технологічних ліній для 

підготовки та переробки зерна на борошно та крупи; правила експлуатації, 

регулювання й використання машин і обладнання для переробки рослинної 

продукції; технологічні процеси роботи і потоково-технологічні лінії для 

виробництва хліба і макаронних виробів; потокові лінії, правила експлуатації, 

регулювання й використання машин і обладнання для переробки м’ясної продукції; 

обладнання потокових ліній виробництва молочної продукції. 
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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) 

208 

«Агроінженерія» 

ЗК 6.Знання та 

розуміння предметної 

області та 

розуміння професії. 

ЗК 7. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ЗК 8.Здатність вчитися 

і оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

ФК1.Здатність 

використовувати у фаховій 

діяльності 

знання будови і технічних 

характеристик 

сільськогосподарської 

техніки для моделювання 

технологічних 

процесів аграрного 

виробництва. 

ФК6. Здатність вибирати і 

використовувати 

механізовані технології, в 

тому числі в системі 

точного землеробства; 

проектувати та управляти 

технологічними процесами 

й системами виробництва, 

первинної обробки, 

зберігання, 

транспортування та 

забезпечення якості 

сільськогосподарської 

продукції відповідно до 

конкретних умов аграрного 

виробництва. 

ФК7. Здатність 

комплектувати оптимальні 

сільськогосподарські 

агрегати, технологічні лінії 

та комплекси машин. 

ФК8. Здатність до 

використання технічних 

засобів автоматики і 

систем автоматизації 

технологічних процесів в 

аграрному виробництві. 

ФК9. Здатність виконувати 

монтаж, налагодження, 

діагностування та 

випробування 

сільськогосподарської 

техніки, технологічного 

обладнання, систем 

керування і забезпечувати 

якість цих робіт. 

ФК10. Здатність 

організовувати 

використання 

сільськогосподарської 

техніки відповідно до 

вимог екології, 

принципів оптимального 

природокористування й 

охорони довкілля. 

ФК11. Здатність планувати 

і здійснювати технічне 

обслуговування та усувати 

відмови 

РН5. Знати роль і місце 

агроінженерії в агропромисловому 

виробництві. 

РН6. Формулювати нові ідеї та 

концепції розвитку 

агропромислового виробництва. 

РН7. Розв’язувати складні 

інженерно-технічні задачі, 

пов’язані з функціонуванням 

сільськогосподарської техніки та 

технологічними процесами 

виробництва, зберігання, обробки 

та транспортування 

сільськогосподарської продукції. 

РН8. Оцінювати та аргументувати 

значимість отриманих результатів 

випробувань сільськогосподарської 

техніки. 

РН9. Виявляти, узагальнювати та 

вирішувати проблеми, що 

виникають у процесі професійної 

діяльності, та формувати у 

майбутнього фахівця почуття 

відповідальності за виконувану 

роботу. 

РН11. Виконувати 

експериментальні дослідження 

роботи сільськогосподарської 

техніки в конкретних умовах 

використання, здійснювати 

патентний пошук. 

РН12. Вибирати машини і 

обладнання та режими їх роботи у 

механізованих 

технологічних процесах 

рослинництва, тваринництва, 

первинної обробки 

сільськогосподарської продукції. 

Проектувати технологічні процеси 

та обґрунтовувати комплекси 

машин для механізованого 

виробництва сільськогосподарської 

продукції. Розробляти операційні 

карти для виконання механізованих 

технологічних процесів. 

РН15. Визначати показники якості 

технологічних процесів, машин та 

обладнання і вибирати методи їх 

визначення згідно з нормативною 

документацією. 

РН17. Вибирати та застосовувати 

механізовані технології відповідно 

до агрокліматичних умов та 

обґрунтовувати технології за 

економічними та якісними 

критеріями. 

РН18. Застосовувати закони 

електротехніки для пояснення 

будови і принципу 



 

сільськогосподарської 

техніки та технологічного 

обладнання. 

ФК12. Здатність 

аналізувати та 

систематизувати науково-

технічну інформацію для 

організації 

матеріальнотехнічного 

забезпечення аграрного 

виробництва. 

ФК13. Здатність 

організовувати роботу та 

забезпечувати 

адміністративне 

управління виробничими 

підрозділами, які 

здійснюють технічне 

забезпечення 

агропромислового 

виробництва відповідно до 

реалізації правових вимог 

безпеки життєдіяльності і 

охорони праці; 

аналізувати показники 

техногенних та природних 

небезпек, а також 

планувати і виконувати 

відповідні захисні 

заходи. 

ФК14. Здатність 

здійснювати економічне 

обґрунтування доцільності 

застосування технологій та 

технічних 

засобів в 

агропромисловому 

виробництві, 

інженернотехнічних 

заходів з підтримання 

машинно-тракторного 

парку, фермської та іншої 

сільськогосподарської 

техніки в працездатному 

стані. 

дії електричних машин. Визначати 

параметри електроприводу машин і 

обладнання сільськогосподарського 

призначення. Вибирати і 

використовувати системи 

автоматизації та контролю 

технологічних процесів в 

аграрному виробництві. 

РН20. Оцінювати роботу машин і 

засобів механізації аграрного 

виробництва за 

критеріями екологічності та 

ефективності 

природокористування. Розробляти 

заходи зі зниження негативного 

впливу сільськогосподарської 

техніки на екосистему. 

РН21. Визначати склад та обсяги 

механізованих робіт, потребу в 

пально- мастильних матеріалах та 

запасних частинах. 

РН22. Визначати чисельні значення 

показників оцінювання стану 

охорони праці в галузях сільського 

господарства. Розробляти заходи з 

охорони праці і безпеки 

життєдіяльності відповідно до 

правових вимог законодавства. 

РН23. Аналізувати ринок продукції 

та сільськогосподарської техніки. 

Складати 

бізнес-плани виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

Виконувати економічне 

обґрунтування технологічних 

процесів, технологій, 

матеріальнотехнічного 

забезпечення аграрного 

виробництва. Застосовувати методи 

управління проектами виробництва 

продукції рослинництва та 

тваринництва. 

РН24.Організовувати виробничий 

процес підрозділів з технічного 

забезпечення агропромислових 

виробництв. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 
1. Машини і обладнання для підготовки зерна до переробки, подрібнення і 

сортування зерна, виробництва рослинної олії. 

2. Обладнання хлібопекарного, кондитерського, макаронного виробництва. 

3. Устаткування для переробки плодоовочевої сировини. 

4. Машини для забою тварин та обладнання ковбасного виробництва. 

5. Обладнання для виробництва молочних продуктів. 

 

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять 
1. Вивчення процесу сортування зернової сировини. 

2. Вивчення процесу одержання рослинної олії за допомогою прес-

екструдеру. 



 

3.  Вивчення процесу виробництва хлібобулочних виробів. 

4. Вивчення процесу виготовлення макаронних виробів. 

5. Вивчення процесу виготовлення хрусткої картоплі. 

6. Машини та обладнання для забою худоби. 

7. Обладнання для термічної обробки ковбасних виробів. 

8. Обладнання для механічної і теплової обробки молока. 

9. Обладнання для виробництва вершкового масла. 

10. Обладнання для виробництва морозива. 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 
1. Визначення параметрів процесу подрібнення зерна. 

2. Вивчення процесу виготовлення борошняних кондитерських  виробів. 

3. Обладнання сокового виробництва. 

4. Машини для подрібнення м’яса та шпику і формування ковбасних. 

5. Обладнання для виробництва сирів. 

 

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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