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1 ПРЕДМЕТ І МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 
 
Предмет навчальної дисципліни “Загальна технологія харчових 

виробництв та технологія галузі” – особлива галузь життєдіяльності людства, 
яка присвячена систематизації засобів і приладів їх здійснення при підготовці 
сировини, переробці у напівфабрикати та фасуванні у готові харчові продукти, 
а також для їх подальшої реалізації, приготуванні, вживанні, рекуперації та 
утилізації. 

Мета навчальної дисципліни – надати майбутнім інженерам-механікам 
і науковцям теоретичні й практичні знання із широкого кола технологічного 
обладнання харчових виробництв, сформувати науково-практичний комплекс 
знань в межах: заготовка і підготовка сировини; переробка, фасування і 
пакування продуктів; транспортування, зберігання і реалізація продуктів-
товару, готування і вживання їжі; утилізація залишків пакувальних виробів. 

        
2 ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
1 ЗНАТИ: 
1.1 Найбільш поширені конструкційні рішення компоновки обладнання 
харчових виробництв.  
1.2 Технічні особливості основного та помічного обладнання у складі 
виробничої схеми. 
1.3 Особливості застосування пакувальних виробів та засобів утилізації їх 
залишків. 
2 ВМІТИ: 
2.1 Визначити спроможність обладнання, означити конструктивні й 
технологічні особливості. 
2.2 Надати обґрунтовану оцінку прийнятності обладнання до певної 
виробничої схеми. 
2.3 Визначити ступінь уніфікації й стандартизації за вимогами харчових 
виробництв. 
   
3 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Модулі для освітньо-кваліфікаційних рівнів: 
 
Змістовний модуль 1 Загальні уявлення  
1.1 Принципи гарантії якості і безпечності харчових продуктів 
1.2 Стандартизація і сертифікація харчових продуктів 
1.3 Підйомне обладнання 
1.4 Підйомно-транспортне обладнання 
1.5 Транспортне обладнання 
 
Змістовний модуль 2 Переробка м’ясної сировини 
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2.1 Обладнання забою і первинної переробки худоби та птиці 
2.2 Обладнання обробки субпродуктів 
2.3 Обладнання обробки кишкової сировини 
2.4 Обладнання виробництва харчових жирів 
2.5 Обладнання переробки крові 
2.6 Обладнання зберігання м’ясної сировини 
2.7 Обладнання заготовки м’ясної сировини ковбасних виробів 
2.8 Обладнання виробництва варених ковбасних виробів 
2.9 Обладнання виробництва копчених ковбас 
2.10 Обладнання засолювання м’ясної сировини 
2.11 Обладнання термічного оброблення м’ясних шматків 
2.12 Обладнання виробництва м’ясних банкових консервів 
2.13 Загальні експлуатаційні вимоги до обладнання 
 
Змістовний модуль 3 Переробка зернової сировини 
3.1 Підготовка зерна 
3.2 Обладнання виготовлення крупи 
3.3 Обладнання виготовлення пластівців 
3.4 Обладнання виготовлення борошна  
3.5 Обладнання виготовлення випічки 
 
Змістовний модуль 4 Переробка плодоовочевої сировини 
4.1 Обладнання сховищ плодів і овочів 
4.2 Обладнання заморожування плодів і овочів  
4.3 Обладнання обробки плодів і овочів 
4.4 Обладнання переробки плодів і овочів 
4.5 Комплексна переробка плодів і овочів 
 
Змістовний модуль 5 Переробка молочної сировини 
5.1 Обладнання приймання сировини 
5.2 Обладнання механічної обробки 
5.3 Обладнання теплової обробки 
5.4 Обладнання підготовки сировини і продуктів 
5.5 Комплексне виробництво молочних продуктів 
 
Змістовний модуль 6 Переробка трав’яної сировини 
6.1 Рослинна основа комбікорму 
6.2 Заготівля трав’яної сировини 
6.3 Інтегровані агрогосподарства 
6.4 Середні і малі господарства 
6.5 Мобільне виробництво 
 
Змістовний модуль 7 Переробка жирової сировини 
7.1 Комплексне виробництво рослинної олії (соняшник) 
7.2 Комплексне виробництво вершкового масла 
7.3 Комплексне виробництво маргарину 
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7.4 Комплексне виробництво спредів 
7.5 Комплексне виробництва згущеного молока з цукром 

 
Змістовний модуль 8 Переробка бродильної сировини 
8.1 Комплекс виробництва води  
8.2 Комплекс виробництва пива 
8.3 Комплекс виробництва квасу 
8.4 Комплекс виробництва вина  
8.5 Комплекс виробництва коньяку 

 
4 САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 
Необхідною умовою освоєння курсу є самостійна робота студентів: 
- підготовка до мультимедійних лекцій; 
- підготовка до мультимедійних практичних занять; 
- підготовка до захисту мультимедійної практичної роботи; 
- підготовка до експрес-контролю.. 
 
4.1 Підготовка до мультимедійних лекцій 
 
Лекційний матеріал у мультимедійному вигляді викладається згідно з 

інформаційним обсягом навчальної дисципліни (див. п. 3). Підготовка до лекцій 
включає в себе вивчення студентом матеріалу, що викладається на лекції та 
більш глибоке вивчення окремих питань за допомогою навчально-методичної 
літератури (див. п. 5). За курсом лекцій, відповідно п. 3, відбувається контроль: 
кожен тиждень експрес та за їх незадовільним результатом - модульний.      

 
4.2 Підготовка до мультимедійних практичних занять 
 
За допомогою спеціальної літератури опрацювати теми практичних 

занять, які надані у мультимедійному вигляді. Виконані завдання можуть бути 
надані у паперовому вигляді, але більш зручно їх надати у електронному 
вигляді. Завдання обов’язково будуть повернені студенту з поміткою: 
«Правка», коли потрібно звернути увагу на означені недоліки та їх виправити, 
чи «Зараховано», коли принципових зауважень до виконаного завдання нема. У 
складі оцінки передбачено 50 % балів за творче виконання практичних завдань.    

 
4.3 Підготовка до захисту мультимедійної практичної роботи 
 
За допомогою спеціальної літератури та інтернетресурсу мультимедійно 

опрацювати тему практичного завдання, яку попередньо надані за курсом 
лекцій, та підготовити і презентувати перед сокурсниками і керівником. 
Практичну роботу виконують у вигляді паперової розрахунково-пояснювальної 
записки (ПЗ) за обраною та узгодженою з керівником теми. Очікують 
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самостійну альтернативну пропозицію з модернізації обладнання. Передбачена 
окрема оцінка за виконання мультимедійної практичної роботи. 

 
4.4 Підготовка до експрес-контролю   
 
За допомогою спеціальної літератури, конспекту лекцій та здобутого 

досвіду (при виконанні практичних завдань та підготовки індивідуального 
завдання) передбачається опрацювання тем, які були надані продовж 
попередніх двох тижнів. Оцінка експрес-контролю передбачає наявність бонусу 
(до 25 % балів) за відношення до навчального процесу та за достатньо повну 
письмову відповідь на кожне із запитань. 

 
5 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Фізико-хімічні методи обробки сировини та продуктів харчування / 

А.І.Соколенко, В.Б.Костін, К.В.Васильківський, О.Ю.Шевченко, 
В.Й.Лейзіон, В.Г.Резнік / за ред. А.І.Соколенка. – К.: АртЕк, 2000. – 306 с. 

2. Зберігання і переробка продукції рослинництва. Навчальний посібник / 
Г.І.Подпрятов, Л.Ф.Скалецька, А.М.Сеньков, В.С.Хилевич. – К.: Мета, 
2002, - 495 с. 

3. Технологія і обладнання для зберігання і переробки сільськогосподарської 
продукції / К.І.Шмат, Г.Ю.Діневіч, В.В.Караманов та ін. / За ред. К.І.Шмата. 
– Херсон: Олді-плюс, 2002. – 206 с. 

4. Механізація переробки і зберігання плодоовочевої продукції Навчальний 
посібник / О.В.Дацишин, О.В.Гвоздев, Ф.Ю.Ялпачик та ін. / За ред. 
О.В.Дацишина. – К.: Мета, 2003 – 288 с. 

5. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. 
Навчальний посібник / В.Г.Мирончук, Л.О.Орлов, А.І.Українець, 
М.М.Пушанко, В.М.Гуцалюк, В.Л.Яровий, М.М.Даценко, І.М.Заплетников / 
За ред. В.Г.Мирончука. – Вінниця: Нова книга, 2004.  –  288 с. 

6. Механічні процеси і обладнання переробного та харчового виробництва. 
Навчальний посібник / П.С.Берник, І.П.Паламарчук / За ред.  П.С.Берника. – 
Львів : НУ Львівська політехніка, 2004. – 336 с. 

7. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва. Практикум. 
Навчальний посібник / Г.І.Подпрятов, Л.Ф.Скалецька, А.М.Сеньков / За 
ред. Г.І.Подпрятов. – К.: Вища освіта, 2004. – 272 с. 

8. Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва. 
Навчальний посібник / О.В.Гвоздєв, Ф.Ю.Ялпачик, Ю.П.Рогач та ін. / За 
ред. О.В.Гвоздєва. – Суми : Довкілля, 2004. – 420 с. 

9. Розрахунки обладнання підприємств переробної і харчової промисловості. 
Навчальний посібник / В.Г.Мирончук, Л.О.Орлов, А.І.Українець та ін. / За 
ред. В.Г.Мирончука. – Вінниця: Нова книга, 2004.  –  288 с. 

10. Розрахунок типових робочих органів технологічного обладнання харчових 
виробництв: Навчальний посібник / О.В.Закалов, А.І.Бортник – Тернопіль : 
Видавництво ТДТУ, 2005. – 105 с. 
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11. Машини та обладнання переробних виробництв: Навчальний посібник / 
О.В.Дацишин, А.І.Ткачук, Д.С.Чубов – К.: Вищ. освіта, 2005.– 159 c. 

12. Теплообмінні процеси та обладнання переробного та харчового 
виробництва : Навч. посібник / І.П.Паламарчук. – Львів : Бескид Біт, 2006. – 
368 с.  

13. Технологія м’яса та м’ясних продуктів. Підручник / М.М.Клименко, 
Л.Г.Віннікова, І.Г.Береза, Г.І.Гончаров, В.М.Пасічний, Л.В.Баль-Прилипко, 
І.І.Кишенько, О.О.Буша, К.Д.Ткаченко. / За ред. М.М.Клименка. – К.: Вища 
освіта, 2006. – 640 с. 

14. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу. Підручник / 
О.В.Гвоздєв, Ф.Ю.Ялпачик, Ю.П.Рогач, М.М.Сердюк. – К.: Вища освіта, 
2006. – 479 с. 

15. Технологія молока і молочних продуктів. Навчальне видання / М.І.Машкін, 
Н.М.Париш. – К.: Вища освіта, 2006. – 351 с.   

16. Обладнання підприємств переробної та харчової промисловості. Підручник 
/ Мирончук В.Г., Гулий І.С., Пушанко М.М. та ін. / За ред. В.Г.Мирончука. 
– Вінниця: Нова книга, 2007. – 648 с. 

17. Технологічне обладнання молочних виробництв: Навчальний посібник / 
Г.О.Єресько, М.М.Шинкарик, В.Я Ворощук / За ред. Г.О.Єреська. – К.: 
Центр навч. літ., 2007. – 344 с. 

18. Технологічне устаткування хлібопекарського, макаронного і 
кондитерського виробництв. Підручник / В.Ф.Петько, О.І.Гапонюк, 
Є.В.Петько. / За ред О.І.Гапонюка. – К.: Центр навч. літ., 2007. – 432 с. 

19. Механізація вантажно–розвантажувальних, транспортних та складських 
робіт. Навчальний посібник / О.І.Баришев, О.В.Закалов, Ю.В.Жидков – 
Донецьк : Норд–Прес, 2007. – 467 с. 

20. Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв. 
Навчальний посібник / О.В.Дацишин, А.І.Ткачук, О.В.Гвоздєв та ін. / За 
ред. О.В.Дацишина. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 488 с. 

21. Механізація переробки і зберігання сільськогосподарської продукції : Навч. 
посібник / О.В.Якубовський, Р.Я.Натуркач, М.Л.Гордецька / За ред. 
О.В.Якубовського. – К.: Аграрна освіта, 2008 – 364 с. 

22. Товарознавство пакувальних виробів і тари : Підручник / І.В.Сирохман, 
В.М.Завгородня / За ред. І.В.Сирохмана. – К.:Центр навч. літ., 2009. -616 с. 

23. Технічні засоби підвезення і зберігання продовольства та води. Навчальний 
посібник. / Р.І.Сапіга, С.І.Задерієнко, М.Ю.Яковлєв, І.В.Неуров. – Львів: 
АСВ, 2009. – 92 с. 

24. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах. 
Підручник / Л.Л.Товажнянський, С.І.Бухкало, П.О.Капустенко та ін. / За 
ред. С.І.Бухкало. – К.: Центр навч. літ., 2011. – 832 с. 

25. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв. Підручник / 
А.М.Поперечний, В.О.Потапов, В.Г.Корнійчук. – К.: Центр навч. літ., 2012. 
– 312 с. 

26. Технологічні розрахункиу молочній промисловості. Навчальний посібник / 
Г.Є.Поліщук, О.В.Грек, Т.А.Скорченко та ін. / За ред. Г.Є.Поліщука. – К.: 
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НУХТ, 2013. – 343 с. 
27. Переробка продукції рослинництва. Навчальний посібник / Л.Ф.Скалецька, 

А.В.Бобер, В.І.Рожко / За ред. А.В.Бобера. – К.: Компринт, 2013. – 358 с. 
28. Обладнання для виробництва морозива. Навчальний посібник / 

І.І.Бартковський, О.М.Рибак, Г.Є.Поліщук та ін. / За ред. І.І.Бартковського. 
– К.: Поліграфич, 2014. – 316 с. 

29. Загальна технологія харчових виробництв. Навчальний посібник / 
А.А.Дубіна, Ю.М.Хацкевіч, Т.М.Попова, С.О.Ленерт. – Електрон. дані. – 
Х.: ХДУХТ, 2016. – 497 с.  

30. Технологічні комплекси харчових виробництв. Навчальний посібник / 
В.І.Теличкун, О.М.Гавва, Ю.С.Теличкун, О.О.Губеня, М.Г.Десик, 
О.М.Чепелюк. – К.: Сталь, 2017. – 456 с. 

31. Проектування пакувального обладнання із мехатронних модулів / 
М.В.Якимчук, О.М.Гавва, А.П.Беспалько та ін. / За ред. О.М.Гавви. – К.: 
Сталь, 2017. – 515 с. 

32. Молокопереробка. Промисловий інжиніринг. Підручник / С.В.Іванов, 
О.В.Грек, Т.Г.Осьмак / За ред С.В.Іванова. – К.: НУХТ, 2017. – 275 с. 

 
 
 
 

6 ПРАВИЛА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ 
 

1. Рейтинговий бал, при якому робота вважається виконаною (рівень 
допуску), є 35% від максимального балу з округленням в більший бік. 

2. Рейтинг, при якому робота вважається зарахованою (рівень заліку), є 
51% від максимального балу з округленням в більший бік. 

3. За роботу, що здана достроково або з видатною якістю, рейтинг може 
бути збільшено до 25% з округленням в менший бік. 

4. За роботу, яка здана невчасно, рейтинг може бути зменшено до 50% з 
округленням в більшу сторону, причому він не може бути нижчий за рівень 
заліку, якщо робота виконана на відмінно або допуску, якщо робота виконана 
на задовільно. 

5. Зняття балів за порушення дисципліни або з інших причин є 
неприпустимим. 

6. За роботу, яка не досягла рівня допуску проставляється нульовий 
рейтинг і вона вважається невиконаною. 
 7. При перевищенні рейтингу за тетраместр понад 100 балів він 
вважається рівним 100 балам. 
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7 КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ТА УЗГОДЖЕННЯ ЇХ ЗА  
НАЦІОНАЛЬНОЮ І ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ШКАЛАМИ 

 
Традиційна Оцінка 

EКTС 
Визначення Рейтинг 

в балах оцінка залік допуск 
A ВІДМІННО - відмінне 

виконання лише з незначною 
кількістю помилок 

96–100 

B ДУЖЕ ДОБРЕ - вище 
середнього рівня з кількома 
помилками 

86–95 

відмінно 

C ДОБРЕ- в загальному 
правильна робота з певною 
кількістю помилок 

67–85 добре 
 

D ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але 
зі значною кількістю недоліків 

61–66 

Е ДОСТАТНЬО - виконання 
задовольняє мінімальні 
критерії 

51–60 

 
задо- 
вільно 

 
 
 
зарахо- 
вано 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО - з 
можливістю складання іспиту 

35–50 

 
 
 
допу- 
щено 

F НЕЗАДОВІЛЬНО - з 
обов’язковим повторним  
курсом 

<35 

 
незадо- 
вільно 

 
незара- 
ховано недопу- 

щено 

 


