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Загальна інформація про курс 

Анотація 

Дисципліна «Машини та апарати переробних і харчових підприємств» навчає студентів теоретичним та практичним основам 
проектування технологічного обладнання переробних і харчових підприємств. Завдяки даному курсу формується основне уявлення 
про весь спектр технологічного устаткування, що застосовується у галузі, підготувати фахівців до організаційно-технічної, 
експериментально-дослідницької та проектно-конструкторської професійної діяльності, яка пов’язана із раціональним проектуванням 
сучасних, надійних, високоефективних машин і апаратів; навчити використанню знань, отриманих у результаті фундаментальної 
підготовки для вирішення різноманітних інженерних задач, які пов'язаних із розрахунком і конструюванням технологічного 
устаткування. Предметом вивчення даної дисципліни є коло питань, що напряму пов’язані з основною задачею підготовки магістрів з 
даної спеціальності, а саме – освоєнні конструкцій та принципів роботи технологічного устаткування галузі, розробці нових ефективних 
машин і апаратів, що відповідають сучасним вимогам та що відповідають високим техніко-економічним показникам.  

Цілі курсу Набуття здатності усвідомлювати призначення, засоби та фізичні принципи протікання процесів у технологічному обладнанні, 
аналізувати обладнання з технічної точки зору, виконувати розрахунки та конструювати елементи машин та апаратів галузі 

Формат  Лекційні, лабораторні роботи та практичні роботи, консультації. Підсумковий контроль - екзамен 

Семестр 1 



 
Обсяг дисципліни: 5 кредити ECTS, 150 годин. 

Лекцій: 48 годин. 

Лабораторних занять: 16 годин. 

Практичних занять: 16 годин. 

Компетентності 

 Здатність усвідомлювати призначення, засоби та фізичні принципи 

протікання процесів у технологічному обладнанні, аналізувати 

обладнання з технічної точки зору, виконувати розрахунки та 

конструювати елементи машин та апаратів галузі 

Результати навчання 

 Знати основні конструкції та методики розрахунку тепло- та 

масообмінних апаратів, реакторного та холодильного обладнання, 

обладнання для кристалізації, сушіння, екстракції, які використовуються 

у харчових та переробних виробництвах. Вміти вірно обирати необхідне 

обладнання для раціонального проведення технологічних процесів галузі 

Теми що розглядаються  

Змістовний модуль 1 «Фільтри. Газоочисне обладнання. Центрифуги», 

«Класифікатори. Теплообмінні апарати. Гранулятори. Валкові машини. 

Подрібнювачі»  

Тема 1. Загальні відомості про машини та апарати харчових та 

переробних виробництв. Мета і задачі курсу. 

Тема 2. Фільтрувальне обладнання для поділу суспензій. Призначення, 

засоби та фізичні основи фільтрування. Класифікація фільтрів. Типові 

конструкції та принцип дії фільтрів періодичної дії. Типові конструкції та 

принцип дії фільтрів безупинної дії. Використання фільтрів у промисловості. 

Методики розрахунку сучасних конструкцій фільтрувального обладнання  

Тема 3. Газоочисне обладнання. Призначення, засоби та фізичні основи 

газоочищення. Класифікація очищувачів газу. Типові конструкції та принцип 

дії камери для осаджування пилу та відцентрових осаджувачів пилу. Типові 

конструкції та принцип дії електрофільтрів, гідравлічних вловлювачів пилу 



та газових фільтрів. Використання тумановловлювачів у харчовій технології 

Тема 4. Центрифуги. Призначення, засоби та фізичні основи 

центрифугування. Класифікація центрифуг. Типові конструкції та принцип 

дії центрифуг типу ФГШ, ОГШ. Типові конструкції та принцип дії 

центрифуг типу ФГН, ОГН. Розрахунок відстійних центрифуг періодичної 

дії. Методика розрахунків центрифуг 

Тема 5. Класифікатори та сепаратори. Призначення, засоби та фізичні 

основи сепарації та класифікації. Класифікація сепараторів. Типові 

конструкції та принцип дії сепараторів і класифікаторів. Розрахунок 

механічних грохотів. 

Тема 6. Теплообмінні апарати. Призначення, засоби та фізичні основи 

теплообміну. Класифікація та основні вимоги до теплообмінного обладнання. 

Типові конструкції теплообмінників із труб. Типові конструкції 

теплообмінників із листового матеріалу. Типові конструкції повітряних 

теплообмінників. Методики розрахунків теплообмінних апаратів 

Тема 7. Гранулятори. Призначення, засоби та фізичні основи грануляції. 

Класифікація грануляторів. Типові конструкції та принцип дії грануляторів. 

Валкові машини. Призначення та класифікація валкових машин. Типові 

конструкції валкових машин та принцип їх дії. Конструкція та принцип дії 

грануляторів барабанного типу, амонізаторів-грануляторів, грануляторів 

баштового типу та  киплячого шару 

Тема 8. Подрібнювачі. Призначення, засоби та фізичні основи 

подрібнення. Класифікація помольного обладнання. Типові конструкції 

подрібнювачів та принцип їх дії. Конструкція та принцип дії молоткової 

дробарки. Конструкція та принцип дії дисмембратора. Методики розрахунків 

подрібнювачів різного принципу дії 

Змістовний модуль 2. «Змішувачі. Реактори. Випарні та роторно-

плівкові апарати. Кристалізатори», «Сушильне устаткування. Екстрактори. 

Колонні апарати. Насоси та трубопроводи. Ущільнення»  

Тема 9. Змішувачі. Призначення, засоби та фізичні основи змішування. 

Класифікація змішувачів. Типові конструкції обладнання для змішування та 



принцип його дії. Розрахунок турбінного змішувального пристрою. 

Конструкція турбінного змішувального пристрою. Змішування потоків, 

замішування та втирання 

Тема 10. Реактори. Класифікація хімічних реакцій та їх швидкість. 

Класифікація хімічних реакторів. Апарати ідеального витиснення, ідеального 

змішання та проміжні. Вплив умов проведення реакцій на вибір 

конструкційних матеріалів. Кінетика гетерогенного каталізу. Типові 

конструкції реакторів. Періодичний реактор ідеального змішення. Основи 

конструктивних розрахунків реакторів та їх вузлів. 

Тема 11. Випарні апарати. Призначення, засоби та фізичні основи 

випарювання. Конструкція та принцип роботи випарного апарату: з 

центральною циркуляційною трубою; з однократною циркуляцією розчину; 

із виносною поверхнею нагрівання; із примусовою циркуляцією. 

Класифікація випарних апаратів. Роторно-плівкові апарати. Типові 

конструкції та принцип дії роторно-плівкових апаратів. Призначення та 

класифікація роторно-плівкових апаратів. Розрахунок випарного апарату 

роторно-плівкового типу. Використання роторно-плівкових апаратів у 

харчовій технології 

Тема 12. Кристалізатори. Призначення, засоби, методи та фізичні основи 

кристалізації. Класифікація устаткування для кристалізації. Конструкція та 

принцип дії ізогідричних та вакуумних кристалізаторів. Конструкція та 

принцип дії кристалізаторів із видаленням частини розчинника. Методика 

розрахунків кристалізаторів 

Тема 13. Сушильне устаткування. Призначення, засоби та фізичні основи 

сушки. Класифікація сушильного устаткування. Конструкція та принцип дії 

сушарок з використанням спеціальних засобів. Типові конструкції 

обладнання для проведення сушіння та методики їх розрахунку 

Тема 14. Екстрактори. Призначення, засоби та фізичні основи екстракції. 

Класифікація екстракційного обладнання. Типові конструкції та принцип дії 

екстракційного устаткування. Розрахунок екстракторів для твердих тіл. 

Надкритична екстракція та обладнання для її проведення. Розрахунок 



рідинних екстракторів. 

Тема 15. Колонні апарати для процесів ректифікації й абсорбції. 

Призначення, засоби та фізичні основи ректифікації та абсорбції. 

Класифікація колонних апаратів. Конструкції та принцип роботи тарілчастих 

колонних апаратів. Конструкції та принцип роботи насадкових колонних 

апаратів. Конструкції та принцип роботи розпилювальних колонних апаратів. 

Методика тепло - та масообмінного розрахунку колонних апаратів. 

Розрахунок ректифікаційної колони безупинної дії. Типові конструктивні 

елементи колонних апаратів та їх вибір 

Тема 16. Насоси та трубопроводи. Класифікація насосного обладнання. 

Класифікація технологічних трубопровідних систем. Типові конструкції та 

принцип дії насосів. Типові конструкції та принцип дії насосів. Ущільнення. 

Класифікація ущільнень. Типові конструкції ущільнень: чепцеве та торцьове 

ущільнення. Застосування. Гідрозатвори та герметичні електроприводи. 

Методика вибору насосу. Методика вибору умовного діаметра 

трубопроводів. Трубопровідні системи та запірна арматура 

Форма та методи навчання 

Лекції основний вид навчальних занять призначених для засвоєння 

теоретичного матеріалу  та вводять студентів в певну систему наукових знань 

і в методологію науки, являються своєрідною школою наукового мислення. 

Лекції проводяться лекторами – професорами і доцентами, а також 

провідними науковими працівниками та спеціалістами, запрошеними для 

читання лекцій. Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях – 

аудиторіях для однієї або більше академічних груп студентів. 

Лекції передбачають викладення основного змісту теоретичного 

матеріалу та розгляд основного технологічного устаткування харчової та 

переробної галузі. Для всебічного розвитку професійного потенціалу 

студентів, їм пропонується вникнути у питання конструктивного оформлення 

технологічного обладнання основних процесів галузі, відокремити основні 

вузли, які реалізують процес, зосередитися на перевагах та недоліках машин і 

апаратів, на принципах їх розрахунку і проектування. Одним із 



найважливіших питань, що розглядаються є аналіз техніко-економічних 

показників науково-технічних розробок, що є об’єктами галузевих 

технологічних ліній. На лекціях використовуються активні методи навчання 

за методикою діалогу з аудиторією та відповіді студентів на питання, 

розглянуті у окремій лекції чи по матеріалам самостійного вивчення. Частину 

матеріалу пропонується винести на самостійне опрацювання. 

Під час лекції використовують наочні методи які передбачають 

використання демонстрації у вигляді макетів, відео матеріалів та ілюстрацій 

у вигляді фотографій, малюнків, схем та графіки. 

Практичні заняття - форма навчального заняття при якій викладач 

організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно 

сформульованих завдань. Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в 

навчальних лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами 

навчання, обчислювальною технікою. 

Практичне заняття включає: 

 - проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів; 

 - постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за 

участю студентів; 

 - розв’язування завдань з їх обговореннями; 

 - розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. 

Практичні заняття дають змогу закріплення отриманих теоретичних 

знань за опрацьованими питаннями; розвивають практичні навички за 

методологією та способами інженерних розрахунків технологічного 

обладнання. На заняттях використовуються методи активного навчання із 

всебічним залученням студентів до навчального процесу, шляхом виконання 

конструктивних розрахунків. За результатами проведення практичних занять 

у студентів формується необхідний рівень практичних навичок розрахункової 

та конструкторської роботи. Оцінки отримані студентом за практичні заняття 

враховуються при виставленні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни. 



Лабораторні роботи форма навчального заняття, при якому студент під 

керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні 

експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних 

навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, 

обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою 

експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. 

Лабораторне заняття проводиться у спеціально обладнаних лабораторіях 

з використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу. 

В окремих випадках лабораторні заняття проводяться в умовах реального 

професійного середовища філій кафедр, розташованих на базі підприємств та 

установ міста. 

Лабораторні заняття проводяться зі студентами, кількість яких не 

перевищує половини академічної групи. 

Лабораторне заняття включає: 

 - проведення поточного контролю з підготовленості студентів до 

виконання конкретної лабораторної роботи; 

 - виконання завдань теми заняття; 

 - оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи; 

 - захист звіту перед викладачами. 

Лабораторні роботи за курсом «Машини і апарати харчових та 

переробних підприємств» дозволяють ознайомитися із конструктивним 

улаштуванням технологічного обладнання, дослідити принцип його роботи. 

Під час проведення даних занять студенти проводять дослідження на діючих 

лабораторних стендах та виконують необхідні технологічні розрахунки. При 

необхідності, студентам пропонується виконати креслення основних деталей 

(вузлів) технологічного устаткування. За результатами лабораторних занять у 

студентів формується необхідний рівень навичок практичної роботи із 

обладнанням. Підсумкова оцінка виставляється в журналі обліку виконання 

лабораторних робіт та враховуються при виставленні семестрової підсумкової 

оцінки даної навчальної дисципліни. 



Методи контролю 

Контроль якості навчання студентів передбачає поточне опитування по 

теоретичному матеріалу під час практичних та лабораторних занять і має на 

меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 

роботи чи рівень засвоєння пройденого матеріалу.  

Підсумковий контроль знань та вмінь студентів здійснюється за 

підсумком виконання контрольних робіт у середині та наприкінці семестру, а 

також при захисті курсового проекту. 

Також поточний контроль реалізується у формі опитування, захисту 

лабораторних робіт, виступів на семінарських та практичних заняттях, тестів. 

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час 

самостійної роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом написання контрольних робіт; 

- з практичних (лабораторних), індивідуальних занять – за допомогою 

перевірки виконаних завдань, курсової за обраною темою. 

Контроль виконання курсової роботи (проекту) включає поточний 

контроль за виконанням розділів роботи (проекту) та захист перед комісією. 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену в усній формі по 

екзаменаційних білетах відповідно до навчального плану в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені 

навчальним планом. Результати поточного контролю (поточна успішність) 

можуть враховуватись як допоміжна інформація для виставлення оцінки з 

даної дисципліни. Студент вважається допущеним до семестрового екзамену 

з навчальної дисципліни за умови повного відпрацювання усіх практичних, 

лабораторних та семінарських занять, передбачених навчальною програмою 

з дисципліни. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
Контрольні 

роботи 
 

Практичні 
роботи Лаборатор

-ні роботи 
КР 

(КП) РГЗ 
Індивіду-

альні 
завдання 

Тощо Іспит Сума 

40 16 14 22 - - - 8 100 
 



Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 
Критерії оцінювання Рейтин-

гова 
Оцінка, 

бали 

Оцінка 
ЕСТS та 

її 
визначен

ня 

Націо-
нальна  
оцінка 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінн
о 

- Глибоке знання навчального 
матеріалу модуля, що містяться 
в основних і додаткових 
літературних джерелах; 
- вміння аналізувати явища, 
які вивчаються, в їхньому 
взаємозв’язку і розвитку; 
- вміння проводити теоретичні 
розрахунки; 
- відповіді на запитання чіткі, 
лаконічні, логічно послідовні; 
- вміння  вирішувати складні 
практичні задачі. 

Відповіді на запитання 
можуть  містити незначні 
неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в 
обсязі обов’язкового 
матеріалу, що передбачений 
модулем; 
- вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і 
проводити теоретичні 
розрахунки; 
- вміння вирішувати складні 
практичні задачі. 

Відповіді на запитання 
містять певні неточності; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, що 
вивчається, та його 
практичного застосування; 
- вміння давати аргументовані 
відповіді на запитання і 
проводити теоретичні 
розрахунки; 
- вміння вирішувати практичні 
задачі. 

- невміння використовувати 
теоретичні знання для 
вирішення складних 
практичних задач. 

64-74 D Задовіл
ьно 

- Знання основних 
фундаментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та їх 
практичного застосування; 
- вміння вирішувати прості 
практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані відповіді на 
запитання; 
- невміння аналізувати 
викладений матеріал і 
виконувати розрахунки; 
- невміння вирішувати 
складні практичні задачі. 



60-63 Е Задовіл
ьно 

- Знання основних 
фундаментальних положень 
матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати 
найпростіші практичні задачі. 

Незнання окремих 
(непринципових) питань з 
матеріалу модуля; 
- невміння послідовно і 
аргументовано 
висловлювати думку; 
- невміння застосовувати 
теоретичні положення при 
розв’язанні практичних 
задач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадов
ільно 

Додаткове вивчення матеріалу 
модуля може бути виконане в 
терміни, що передбачені 
навчальним планом. 

Незнання основних 
фундаментальних 
положень навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки у 
відповідях на запитання; 
- невміння розв’язувати 
прості практичні задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадов
ільно 

 
– 

- Повна відсутність знань 
значної частини навчального 
матеріалу модуля; 
- істотні помилки у 
відповідях на запитання; 
-незнання основних 
фундаментальних положень; 
- невміння орієнтуватися під 
час розв’язання  простих 
практичних задач 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Таблиця 3. – Перелік дисциплін  
Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

 
Спеціальне обладнання переробних 
виробництв сільськогосподарської 
продукції 

 
Методи дослідження, діагностика, 
моніторинг технічного стану машин та 
апаратів переробних і харчових виробництв 

 Сертифікація обладнання і харчової 
продукції 
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