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Загальний опис навчальної дисципліни 

Дисципліна «Машини, автомати та потокові лінії» 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 розробкою і експлуатацією машин, 

автоматів, потокових ліній та роботизованих комплексів переробних і харчових 

виробництв.  

Метою дисципліни «Машини, автомати та потокові лінії» є формування 

у здобувачів вищої освіти навичок використовувати знання, отримані в 

результаті фундаментальної підготовки з загальнонаукових і загальнотехнічних 

дисциплін для рішення інженерних задач, пов’язаних з виробничим процесом 

на потокових лініях і комплексною автоматизацією та роботизацією 

технологічних процесів. 

Завданнями дисципліни є: 

 ознайомитись з загальними відомостями щодо технологічних машин, 

апаратів та потокових ліній; 

 вивчити класифікацію технологічних операцій, машин-автоматів та 

потокових ліній; 

 вивчити основи аналізу технологічних систем; 

 ознайомитись з передумовами комплексної автоматизації та роботизації 

технологічних процесів. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1 Загальні відомості щодо технологічних машин, апаратів та потокових ліній 

2 Класифікація технологічних операцій та потокових ліній 

3 Організація технологічних ліній 

4 Основи аналізу технологічних систем 
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5 Побудова операторної моделі потоково-технологічної лінії   

6 Завдання роботизації в харчовій промисловості 

 

 Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Машини, автомати та потокові лінії для виробництва пельменів 

2. Машини, автомати та потокові лінії  для виробництва соєвого молока 

3. Машини, автомати та потокові лінії  для виробництва квасу 

4. Машини, автомати та потокові лінії  для виробництва соусів 

5. Машини, автомати та потокові лінії  для виробництва хрусткої картоплі 

6. Машини, автомати та потокові лінії для виробництва вафель 

7. Машини, автомати та потокові лінії для виробництва соленої риби 

8. Машини, автомати та потокові лінії для виробництва сухих сніданків 

9. Машини, автомати та потокові лінії для виробництва соєвої олії 

10. Промисловий робот РФ- 202М 

11. Програмування промислових роботів РФ-202М і РФ-204М 

 

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 
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Інформаційні ресурси: 

- Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/   

- Література та електронні ресурси методичного кабінету кафедри ОПХВ ім. 

професора Ф.Ю. Ялпачика 

- Сайт кафедри ОПХВ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика 

http://www.tsatu.edu.ua/ophv/  

- Освітній портал ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=793 

- Інформаційно-пошукова правова система "Нормативні акти України (НАУ)" 

http://www.nau.ua 

- Бібліотека електронних ресурсів кафедри ОПХВ ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика 

http://ophv.tsatu.edu.ua/  
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 і харчових виробництв імені професора  

Ф.Ю. Ялпачика, професор            Кирило САМОЙЧУК 
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