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Загальний опис навчальної дисципліни 

Дисципліна «Інженерно-технічне забезпечення переробних і харчових 

виробництв» вивчається на кафедрі ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика 

здобувачами вищої освіти механіко-технологічного факультету спеціальності 

133 «Галузеве машинобудування» освітнього ступеню «Бакалавр». Дисципліна 

необхідна майбутньому фахівцеві для підготовки до виробничо-технічної, 

проектно-конструкторської і дослідницької діяльності, пов’язаної з 

конструюванням, експлуатацією, обслуговуванням і ремонтом машин і апаратів 

переробних і харчових виробництв. 

Метою дисципліни «Інженерно-технічне забезпечення переробних і харчових 

виробництв» є формування у здобувачів вищої освіти навичок використовувати 

знання, отримані в результаті фундаментальної підготовки з загальноосвітніх і 

загальнотехнічних дисциплін, для рішення інженерних задач, пов’язаних з 

технічним сервісом технологічного обладнання харчових та переробних 

виробництв. 

Завдання дисципліни: 

- надати інформацію з теоретичних основ тертя та зношування; 

- надати інформацію з теоретичних основ ремонту машин та обладнання; 

- розкрити поняття про виробничий та технологічний процес ремонту 

машин та обладнання; 

- надати інформацію з методів відновлення посадок з’єднань; 

- надати інформацію з сучасних способів відновлення деталей та ремонту 

агрегатів і систем машин; 

- навчити студента методиці вибору раціонального способу і розробки 

оптимального прогресивного технологічного процесу відновлення деталей і 

ремонту машини в цілому; 

- надати вимоги до оформлення технологічної документації. 
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Орієнтовний перелік тем лекцій 

1 Технічний сервіс, його місце в структурі аграрного сервісу 

2 Особливості організації та види аграрного технічного сервісу в умовах 

ринкової економіки 

3 Організаційні основи технічного сервісу 

4 Стратегія технічного сервісу 

5  Технічне діагностування технологічного обладнання 

6 Показники використання обладнання та методи їх розрахунків 

7 Система технічного обслуговування і ремонту обладнання   

8 Технічне обслуговування типових деталей та складальних одиниць 

9 Захист прав покупців сільськогосподарських машин 

10 Державне регулювання системи технічного сервісу 

11 Система інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу 

України  

 

 Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Технічна документація машин 

2. Приймання, обкатка та технічне обслуговування обладнання 

3. Технологія санітарної обробки обладнання 

4. Миючі і дезінфікуючі засоби переробних галузей АПК 

5. Змащувальні роботи при технічному обслуговуванні 

6. Особливості технічного обслуговування основних машин і обладнання 

7. Особливості технічного обслуговування холодильних машин 
8. Особливості технічного обслуговування теплових апаратів 

9. Особливості технічного обслуговування вальцових верстатів 
10. Особливості технічного обслуговування відцентрових насосів 

11. Особливості технічного обслуговування транспортерів, норій, елеваторів 

 

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. 

 

Перелік рекомендованої літератури 

БАЗОВА  

1. Економіка і організація аграрного сервісу /за редакцією П.О.Мосіюка,/ К., 

НАУ,2001  

2. Авдеева, А.В.Коррозия в пищевых производствах и способы защиты, М.  

«Пищевая промышленность», 1972  

3. Зайчик, Ц.Р. Оборудование предприятий винодельческого производства, М., 

Агропромиздат, 1992  



4. Тартаковский, М.А., Ремонт и монтаж оборудования, М.А.Тартаковский, 

А.Г.Царев  М., Агропромиздат, 1987  

5. Левитин, В.С. Холодильные установки фруктохронилищ, В.С.Левитин, 

В.М.Шляховецкий  М.: Колос, 1974  

6. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: Навч. посібник/ 

О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. – К.: Вища освіта. 

2006. – 479 с.  

7. Гвоздев, А.В. Механизация переработки зерна на муку, крупы и растительное 

масло. - Курс лекций. Мелитополь. ТДАТА. - 2002. – 120с.  

8. Гвоздев. А.В. Механизация производства хлебобулочных, мучных 

кондитерских и мучных изделий. -  Курс лекций. Мелитополь. ТДАТА. -  

2002. – 64с.  

9. Самойчук К.О., Кюрчев С.В., Паляничка Н.О., Верхоланцева В.О., 

Петриченко С.В., Ковальов О.О. Інноваційні технології та обладнання галузі. 

Переробка продукції тваринництва: Посібник-практикум. Мелітополь: 

Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. 250 с.   

10. Петриченко С. В. и др. Удосконалення системи технічного 

обслуговування харчового обладнання шляхом використання методів і 

засобів вібродіагностування. – 2015.  

11. К.О. Самойчук, В.С. Бойко, В.О. Олексієнко, С.В. Петриченко, В.Г. 

Тарасенко, Н.О. Паляничка, В.О. Верхоланцева, В.Г., О.О. Ковальов. Основи 

розрахунку і конструювання обладнання переробних і харчових виробництв. 

Підручник. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської 

друкарні, 2020.   

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

переробки і зберігання плодоовочевої продукції, О.В.Дацишин, О.В.Гвоздєв, 

Ф.Ю.Ялпачик, Ю.П.Рогач – К: Мета, 2003 – 288с.  

13. Буров, Л.А., Медведев Г.М. Технологическое оборудование макаронных 

предприятий, Л.А. Буров, Г.М.Медведев. М: Пищевая промышленность., 

1980 - 248с.  

14. Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: Навч. 

посібник/ О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, Л.М. Кюрчева/ За ред. 

к.т.н. О.В. Гвоздєва. – Суми: Довкілля, 2004. – 420 с.7. Технологическое 

оборудование мясокомбинатов/ С.А. Бредихин, О.В. Бредихина, Ю.В. 

Космодемьянский, Л.Л. Никифоров. – М.: Колос, 1997. – 392 с.  

15. Закон України „Про захист прав покупців сільськогосподарських машин”  

16. Закон України «Про систему інженерно-технічного забезпечення 

агропромислового комплексу України»  

ДОПОМІЖНА  

1. Куликов, В.Н., Оборудование предприятий элеваторов и 

зерноперерабатывающей промышленности. Справочник. В.Н.Куликов, 

М.Б.Миловидов - М: Агропромиздат, 1991-383 с.  

2. Технологическое оборудование предприятий по хранению и переработке 

зерна./Под. ред. Соколова А.Я./ - М: Колос, 1984-445 с.  

3. Камінський, В.Д., Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції, 

В.Д.Камінський, М.Б.Бабіч, Аспект, Одеса, 2000 г.  



4. Полторак, М.И. и др. Технологическое оборудование предприятий 

хлебопекарной промышленности. Справочник. - К.: Урожай, 1989, 200с.  

5. Корнюшко,Л.М. Оборудование для производства колбасных изделий. 

Справочник – М: Колос, 1993-304 с.  

6. Попов, В.И. Оборудование предприятий пивоваренной и безалкогольной 

промышленности - М: Пищевая промышленность,1974-280 с  

7. Юхин, А.Е. Справочник по оборудованию элеваторов и складов _ М: Колос, 

1978-240 с.  

8. Періодична печать «Вісник аграрної науки», «Харчова та переробна 

промисловість», «Хранение и переработка зерна» та інші.  

 

8. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
1. Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=1386 
2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 
3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ. 
4. Сайт кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика 

http://www.tsatu.edu.ua/ophv/course/inzhenerno-tehnichne-zabezpechennja-
pererobnyh-harchovyh-vyrobnyctv-hm-2s-k-8-sem/  

5. Науково-технічна бібліотека кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика 
http://ophv.tsatu.edu.ua/  

 

 

Завідувач кафедри обладнання переробних 

і харчових виробництв імені професора  

Ф.Ю. Ялпачика, професор            Кирило САМОЙЧУК 
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