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Загальний опис навчальної дисципліни 

 

Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Науково-технічний прогрес і 

прогнозування розвитку машин та апаратів харчових виробництв» 

(НТППРМАХВ) необхідна майбутньому фахівцеві для підготовки до виробничо-

технічної діяльності, пов’язаної з технічними засобами та методами 

прогнозування розвитку машин та апаратів переробних та харчових виробництв, 

які застосовуються при визначенні якісних показників обладнання переробної 

галузі. 

Метою вивчення дисципліни НТППРМАХВ є підготовка фахівців, які 

могли б самостійно формулювати і вирішувати завдання з прогнозування 

розвитку машин та апаратів переробних та харчових виробництв і тим самим 

забезпечити достатньо високий рівень всіх необхідних показників цього 

обладнання на стадіях його проектування, виробництва та експлуатації. 

Завданнями дисципліни є: вивчення основних напрямків розвитку науково 

- технічного прогресу в області розробки конструкцій машин та апаратів харчових 

виробництв; ознайомлення з загальними відомостями про науково - технічний 

прогрес в переробній галузі агропромислового комплексу; визначення основних 
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показників технічного рівня машин и обладнання; оволодіння методами оцінки 

технічного рівня та якості машин і обладнання; вивчення основ системного 

підходу при обґрунтуванні рішень по оцінці технічного рівня і 

конкурентоспроможності  машин та технологій; вивчення вихідних понять 

прогностики та способів прогнозування; оволодіння методологією прогнозування; 

ознайомлення з основами прогнозування показників якості елементів 

технологічних систем. 

 

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 

використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні технології. 

ЗК2.Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК3. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК4. 3датність бути 

критичним і самокритичним. 

ЗК5. Здатність до адаптації та 

дії в новій ситуації. 

ЗК6. Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 

ЗК7. Здатність виявляти, 

ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК8. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК9. 3датність працювати в 

команді. 

ФК2. Критичне осмислення 

передових для галузевого 

машинобудування наукових 

фактів, концепцій, теорій, 

принципів та здатність їх 

застосовувати для 

розв'язання складних задач 

галузевого 

машинобудування і 

забезпечення сталого 

розвитку. 

РН1) Знання і розуміння 

засад технологічних, 

фундаментальних та 

інженерних наук, 

що лежать в основі 

галузевого машинобудування 

відповідної галузі. 

РН2) Знання та розуміння 

механіки і машинобудування 

та перспектив їхнього 

розвитку. 

РН4) Здійснювати інженерні 

розрахунки для вирішення 

складних задач і практичних 

проблем у галузевому 

машинобудуванні. 

РН5) Аналізувати інженерні 

об'єкти, процеси та методи. 

РН6) Відшуковувати 

потрібну наукову і технічну 

інформацію в доступних 

джерелах, зокрема, 

іноземною мовою, 

аналізувати і оцінювати її. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

 

1. Науково-технічний прогрес, технічний рівень та якість машин і 

обладнання АПК. 

2. Шляхи підвищення технічного рівня та якості машин і обладнання 

агропереробного комплексу. 

3. Методи оцінки технічного рівня і якості машин та обладнання 

агропереробного комплексу. 

4. Системний підхід в обґрунтуванні рішень з оцінки технічного рівня і 

конкурентоспроможності  машин. 
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5. Вихідні поняття прогностики. Завдання і схеми науково-технічного 

прогнозування. 

6. Прогнозування якості технологічних систем та їх елементів. 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

 

1. Номенклатура показників якості машин і апаратів та загальні поняття 

прогностики. 

2. Визначення технічного рівня машин і технологій. 

3. Визначення вагомості критеріїв технічного рівня машин. 

4. Оцінка технічного рівня та конкурентоспроможності машин за 

узагальнюючими показниками якості. 

5. Багатокритеріальний вибір засобу удосконалення системи. 

6. Прогнозування якості структури потоково-технологічної лінії. 

7. Прогнозування інтуїтивними методами. 

 

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 Гмошинский В.Г. Инженерное прогнозирование. / В.Г. Гмошинский - М.: 

Энергоиздат, 1982 - 208с. 

2.Белик В.Г. Технический уровень машин и аппаратов: пути его повышения. / 

В.Г. Белик - К.: Техника. - 1991. - 200 с. 

3. Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових 

виробництв: підручник / ТДАТУ: за ред. Самойчука К.О. – К : ПрофКнига, 2020. – 

428с. 

4. Ялпачик В.Ф. Розрахунки обладнання харчових виробництв. Навчальний 

посібник. / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко, Ф.Ю. Ялпачик, О.В. Гвоздєв та ін. - 

Мелітополь. Видавницький будинок Мелітопольської міської друкарні. 2014. - 

264 с. 
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