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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

 

Галузь знань 

18 «Виробництво та 

технології» 

Нормативна 

 

 

Модулів – 1 

Спеціальність  

181   

 «Харчові технології» 

Рік підготовки: 

Інд. завдання – 

курсовий проект 
4-й  

Змістових модулів – 3 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 7-й  

 
Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2/4, 

самостійної роботи 

студента – 0,8 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

 16 год. - 

Практичні, семінарські 

- - 

Лабораторні 

28 год. - 

Самостійна робота 

10 год. - 

Індивідуальні завдання:  

36 год. - 

Вид контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 95,6 %; 

для заочної форми навчання – . 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни — здобути глибокі теоретичні знання та набути 

практичних навичок з питань проектування підприємств харчової та переробної 

промисловості України, вивчити основні принципи та методи проектування 

підприємств галузі, розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми технічного і технологічного характеру. 

Завдання дисципліни – оволодіти  знаннями і розумінням предметної області 

та професійної діяльності; впроваджувати у виробництво технології харчових 

продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів 

продовольчої сировини впродовж технологічного процесу; управляти 

технологічними процесами з використанням технічного, інформаційного та 

програмного забезпечення;  забезпечувати якість і безпеку продукції на основі 

відповідних стандартів; здатність розробляти проекти з використанням чинної 

законодавчої бази та довідкових матеріалів. 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

продемонструвати наступні програмні результати навчання: 

- знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в 

галузі харчових технологій; 

- виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом 

продовження освіти та самоосвіти; 

- уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

інформаційного забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень 

прикладного характеру; 

- вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи, 

виробничі дільниці із застосуванням систем автоматизованого проектування та 

програмного забезпечення; 

- обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових або 

реконструйованих підприємств (цехів), знати принципи його роботи та правила 

експлуатації, складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових 

продуктів запроектованого асортименту; 

- підвищувати ефективність виробництва шляхом впровадження 

ресурсоощадних та конкурентоспроможних технологій, аналізувати стан і 

динаміку попиту на харчові продукти; 

- дотримуватися правил техніки безпеки та проводити технічні та 

організаційні заходи щодо організації безпечних умов праці під час виробничої 

діяльності; 

- підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та 

командної роботи; 

- вміти укладати ділову документацію державною мовою; 
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- вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого 

загалу з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду у сфері 

харчових технологій; 

- здійснювати ділові комунікації у професійній сфері українською та 

іноземною мовами; 

- мати навички з організації роботи окремих виробничих підрозділів 

підприємства та координування їх діяльності; 

- здійснювати технологічні, технічні, економічні розрахунки в рамках 

розроблення та виведення харчових продуктів на споживчий ринок, вести облік 

витрат матеріальних ресурсів; 

- вміти розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати проблеми в 

галузі харчових технологій на основі розуміння сутності їхнього виникнення. 

- вміти аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні досягнення науки і 

техніки в галузі харчових виробництв. 

Вивчення навчальної дисципліни «Проектування підприємств галузі» 

передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: 

Інтегральна компетентність: 

- здатність  розв’язувати складні спеціалізовані  задачі та практичні  проблеми  

технічного  і  технологічного  характеру, що характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов у виробничих умовах підприємств харчової промисловості 

та  у  процесі  навчання,  що передбачає  застосування  теоретичних  основ  та  

методів харчових технологій. 

Загальні компетентності з дисципліни «Проектування підприємств 

галузі»: 

- знання і розуміння предметної області та професійної діяльності;  

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

- здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність працювати автономно. 

Фахові компетентності з дисципліни «Проектування підприємств галузі»: 

- здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та 

економічні розрахунки; 

- здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати 

апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів; 

- здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва 

(виробничі дільниці); 

- здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації праці, 

нести відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб;  
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- здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових 

технологій, вести професійну дискусію; 

- здатність до розв’язання складних спеціалізованих задач та вирішення 

проблем в галузі харчових технологій на основі розуміння сутності їхнього 

виникнення; 

- здатність аналізувати стан галузі, впроваджувати сучасні досягнення науки 

і техніки в галузі харчових виробництв. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

Основи автоматизованого проектування підприємств галузі. 

Тема 1. Теоретичні основи автоматизованого проектування підприємств. 

Вступ. Предмет та завдання дисципліни, її роль у підготовці інженера – технолога 

консервної, плодоовочевосушильної, холодильної промисловості. Зв’язок дисципліни з 

фундаментальними та прикладними науками. Роль та завдання проектування в прискоренні 

технічного прогресу консервної і плодоовочевосушильної промисловості. 

Тема 2. Система автоматизованого проектування КОМПАС 3D.  

Основні поняття системології. Система. Навколишнє середовище. 

Системний підхід і аналіз. Математичне та імітаційне моделювання. 

Системний аналіз об’єктів проектування. Класифікація об’єктів харчової 

промисловості. Консервні і плодоовочесушильні підприємства, їх класифікація по 

потужності, типу, профілю та іншим показникам. Об’єкти проектування-

обладнання, технологічні лінії, технологічні процеси, цехи. 

Проектування промислових підприємств. Організація процесу 

проектування. Стадії проектування. Проект. Робоча документація. Робочий 

проект, його мета і завдання. Типове проектування, його роль у поліпшенні 

якості проектів і скороченні строків будівництва. 

Змістовий модуль 2.  

Основи проектування. 

Тема 1. Основні питання розробки курсового проекту. 

Зниження витрат часу, праці та витрат на проектування. Створення системної 

інформаційної бази даних і бази даних предметної області. Автоматизація трудомістких операцій 

проектування – пошуку інформації, виготовлення документації, вибір оптимальних рішень. 

Функціональна структура й забезпечення САПР. Підприємства САПР: 

інформаційна, пошуку технічних рішень, інженерного аналізу, ведення і 

виготовлення документації. Забезпечення САПР: методологічне, технічне, 

інформаційне, програмне,  організаційне та ін. 

Загальна характеристика й основні поняття методів автоматизованого 

проектування.  
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Етапи впровадження елементів САПР при проектуванні. Найпростіші 

розрахункові процедури. Створення банків даних. Параметричний синтез 

найпростіших об’єктів проектування-обладнання і технологічних ліній. 

Структурний синтез технологічних процесів й гнучких автоматизованих 

виробництв. Структурно-параметричний синтез функціональних й організаційних 

підсистем і підприємств в цілому. 

Тема 2. Техніко-економічне обґрунтування проекту. 

Збір інформації про об’єкт. Характеристика сировинної зони. Джерела водо-, 

паро - й енергозабезпечення. Характеристика трудових ресурсів. Параметрична 

схема й модель підприємства. 

Виконання техніко-економічного обґрунтування при будівництві нового 

підприємства. Вибір типу підприємства. Визначення потужності і асортименту. 

Визначення потреби в сировині, допоміжних матеріалах, енергії, трудових 

ресурсах, транспортних зв’язках. Узагальнений алгоритм техніко-економічного 

обґрунтування нового будівництва. Техніко-економічне обґрунтування 

реконструкції підприємств,  його особливості. 

Тема 3. Генеральний план підприємства. 

Склад та принципи формування  генеральних планів. Благоустрій території. 

Техніко-економічні показники генерального плану. Поняття «Роза вітрів» 

Змістовий модуль 3.  

Основи проектування консервних та переробних підприємств. 

Тема 1. Основи проектування технологічних процесів. 

Системний аналіз технологічної частини проекту. Параметрична схема. Склад і структура. 

Узагальнений алгоритм виконання технологічної частини проекту. Структурний синтез 

технологічного процесу. Принципи розробки технологічних схем вибору різних видів готової 

продукції. Вибір оптимального варіанту технологічної схеми. Критерії вибору. Комплексна 

переробка сировини. Утилізація відходів. 

Технологічні розрахунки. Розробка програми та графіка роботи заводу. Параметричні схеми 

розрахунків. Розрахунок витрати сировини і матеріалів на одиницю готової продукції. 

Визначення добової , квартальної і річної витрати сировини: годинна переробка сировини і 

напівфабрикатів по операціях. 



 9 

Вибір й розрахунки технологічного устаткування. Системний аналіз й класифікація 

технологічного обладнання. Параметрична модель технологічного апарату, його основні технічні 

і режимні характеристики. Параметричні ряди технологічних ліній. Комплексні технологічні лінії. 

Критерії вибору технологічного обладнання. Періодично і безперервно діюче обладнання, 

потужність, ступінь механізації і автоматизації, серійність. Узагальнений алгоритм вибору 

технологічного обладнання. Графік роботи обладнання. Розрахунок  кількості технологічного 

обладнання; тепловий розрахунок апаратів і обладнання. 

Тема 2. Проектування виробничих приміщень. 

Компоновка виробничих приміщень. Аналіз цехів як об’єктів проектування. 

Об’ємно-планувальна характеристика технологічного обладнання, технологічних 

ліній. Основні принципи і методи розташування обладнання. Компоновка гнучких 

потокових ліній. Модельне, макетне і математичне моделювання. 

Проектування внутрішньо цехових комунікацій. Продуктові, теплові, 

холодильні, електричні, санітарно-технічні комунікації цехів. Принципи 

складання схем комунікацій. Автоматичний контроль керування якістю продукції. 

Прибори контролю , захисту, сигналізації, регулювання. Охорона і безпека праці, 

захист від пораження електричним струмом ,теплових апаратів, механізмів які 

рухаються, випаровування шкідливих речовин. Протипожежний захист. 

Проектування окремих приміщень підсистем постачання, збуту. Розрахунок та 

компановка приміщень для зберігання сировини, матеріалів, готової продукції. 

Проектування загальнозаводських приміщень. Теплове господарство, 

розрахунок холодильних установок, компановка машинного відділення. 

Електропостачання: розрахунок потужності й вибір трансформаторів, компановка 

електропідстанції. Водопостачання: розрахунок витрат питної води і технічної 

води, раціональна схема водопостачання. 

Охорона навколишнього середовища і безпека. Очищення газів і стічних вод. 

Санітарно-технічні розрахунки. Протипожежна безпека заводського двору. 

Автоматизація керування підприємством. Поняття АСУП. Проектування 

приміщень АСУП. Заводоуправління. Обчислювальний центр. 

Аналіз підприємств як об’єктів проектування. Склад і структура підприємств. Складання 

переліку й визначення габаритів всіх об’єктів підприємства. Об’ємно-планувальна 
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характеристика цехів інших об’єктів підприємства. Міжцехові комунікації. Основні принципи і 

методи компановки генплану. Критерії оптимального розміщення приміщень, споруд. 

Максимальне блокування об’єктів. Максимум площ забудов. Забезпечення  вантажних і 

людських потоків. Макетне моделювання. 

Проектування внутрішніх заводських комунікацій. Принципи  проектування 

схем опалення, вентиляції, водо- і газопостачання, електропостачання, 

продуктопровід, каналізації. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи автоматизованого проектування підприємств. 

Тема 1. Теоретичні 

основи автоматизованого 

проектування 

підприємств. 

5 2 - 2 - 1 - - - - - - 

Тема 2. Система 

автоматизованого 

проектування КОМПАС 

3D.  

9 4 - 4 - 1 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 1 
14 6 - 6 - 2 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Основи  проектування. 

Тема 1. Основні етапи 

розробки курсового 

проекту. 

7 2 - 4 - 1 - - - - - - 

Тема 2. Техніко-

економічне 

обґрунтування проекту. 

3 2 -  - 1 - - - - - - 

Тема 3. Генеральний 

план підприємства. 
8 2 - 4 - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 2 
18 6 - 8 - 4 - - - - - - 

Змістовий модуль 3. Основи проектування консервних та переробних підприємств. 

Тема 1. Основи 

проектування 

технологічних процесів. 

10 2 - 6 - 2 - - - - - - 

Тема 2. Проектування 

виробничих приміщень. 

 

12 2 - 8 - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 3 
22 4 - 14 - 4 - - - - - - 

ІНДЗ 36    36  - - - - - - 
Усього годин  90 16 - 28 36 10 - - - - - - 
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 7. Теми лабораторних занять  

№ 

з/п 
Назва теми  

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Складання технологічних схем та підбір технологічного 

обладнання для виробництва продукції 
2 - 

2 Основи роботи в системі автоматизованого проектування в 

Компас 3D. 4 
- 

3 Компоновка технологічної лінії з використанням САПР 

«Компас 3D». 
4 

- 

4 Побудова будівельної частини креслення плану цеху з 

використанням САПР «Компас 3D». 
4 

- 

5 Побудова будівельної частини креслення повздовжнього та 

поперечного розрізу з використанням САПР «Компас 3D». 
6 

- 

6 Побудова креслення плану цеху, повздовжнього та 

поперечного розрізу з встановленням технологічного 

обладнання та розбивкою комунікацій з використанням 

САПР «Компас 3D». 

4 

- 

7 Побудова креслення генерального плану підприємства з 

використанням САПР «Компас 3D» 
4 

- 

 ВСЬОГО: 28 - 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 
Перелік завдань та інших питань для самостійного 

вивчення 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Теоретичні основи автоматизованого проектування 

підприємств. 
1 

- 

2 Система автоматизованого проектування КОМПАС 3D.  1 - 

3 Основні питання розробки курсового проекту. 1 - 

4 Техніко-економічне обґрунтування проекту. 1 - 

5 Генеральний план підприємства. 2 - 

6 Основи проектування технологічних процесів. 2 - 

7 Проектування виробничих приміщень. 2 - 

 Всього 10 - 
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10. Індивідуальні завдання 

Курсовий проект 

Мета курсового проекту - формування навичок проектування 

технологічних процесів, виробничих будівель виробництв консервної 

промисловості . Під час курсового проектування студенти мають набути навичок 

розробки технологічних схем виробництва тої чи іншої продукції, вибирати 

оптимальні варіанти компоновки обладнання.  

Тематика курсового проектування встановлюється в процесі проходження 

студентами ознайомчої, технологічної і виробничої практик. Тоді ж відбувається і 

накопичення основної технічної інформації для виконання курсового проекту з 

проектування підприємств харчової промисловості. 

Студент виконує курсову роботу згідно графіку, який подається в завданні 

на проектування і, після завершення та підпису керівником, захищає її перед 

комісією. 

Об’єктом розроблення для курсового проекту зазвичай технологічна лінія з 

виробництва консервованої, замороженої, сушеної продукції із плодів та овочів. 

Проект повинен передбачати комплексні рішення задач науково-технічного 

прогресу  при проектуванні консервних підприємств з метою підвищення 

ефективності виробництва, поліпшення якості продукції, максимальної 

механізації і автоматизації технологічних процесів, удосконалення 

маловідходних, безвідходних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій. 

Курсовий проект повинен складатися з розрахунково-пояснювальної 

записки і графічної частини.  

Склад і структура пояснювальної записки для кожного курсового проекту 

встановлюється у відповідності з технічним завданням за погодженням з 

керівником. 

Розрахунково-пояснювальна записка є конструкторським документом, що 

містить як опис технології виготовлення, так і відповідні розрахунки. 

Пояснювальна записка оформляється згідно з вимогами стандартів. Вона повинна 

бути написана від руки (допускається машинний спосіб) на аркушах формату А4. 
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Об’єм розрахунково-пояснювальної записки – 25-30 сторінок. Виконувати її слід 

відповідно до вимог і норм систем технічної і конструкторської документації. У 

ній наводяться опис сировини, технологічних процесів, пояснення, висновки, 

список використаних літературних джерел. 

Графічна частина курсового проекту складається з двох листів формату А1 

виконаних згідно вимог ГОСТу 2.301-68 «Формати».  Вона повинна містити 

наступний матеріал:  

1. План та поздовжній розріз цеху. 

2. Поперечний розріз цеху.   

В більшості випадків технологічні лінії в консервному виробництві являють 

собою набір послідовно встановленого технологічного обладнання, пов'язаного 

одне з одним. Першою задачею при розробці графічної частини курсової роботи є 

компонування технологічного обладнання, тобто розміщення його на кресленні 

таким чином, щоб можна було зручно, ефективно та згідно до вимог 

технологічних інструкцій проводити технологічний процес. Використання систем 

автоматизованого проектування при розробці студентами курсових та дипломних 

проектів дозволяє в рази скоротити час виконання, підвищити якість проектів, 

швидко вносити зміни та виправлення.  

 

Тематика курсових проектів 

1. Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Джем агрусовий 

стерилізований» П-12т/зм; Ф- ІІІ-66-350. 

2. Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Огірки мариновані» П-

15 т/зм; Ф- ІІІ-82-1000. 

3. Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Сік яблучний з 

м’якоттю та цукром» П-21т/зм; Ф-тетра-пак1 л. 

4. Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Баклажани 

мариновані» П-10т/зм; Ф- ІІІ-82-500. 

5. Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Сік морквяно-

яблучний «Здоров’я» П-18т/зм; Ф- тетра-пак1,5 дм
3
. 

6. Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Варення з малини» П – 
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12т/зм; Ф – ІІІ-66-350. 

7. Проект будівництва цеху з виробництва швидкозамороженої десертної 

страви «Вишня в цукровому сиропі швидкозаморожена» П-9т/зм; Ф- поліет. пакет 

по 0,5 кг. 

8. Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Сік яблучний 

освітлений» П – 16,5 т/зм; Ф – тетра-пак 1 дм
3
. 

9. Проект будівництва цеху з виробництва швидкозаморожених продуктів 

«Капуста цвітна суцвіттями швидкозаморожена» П – 9 т/зм; Ф – поліет. пакет 0,5 

кг. 

10. Проект будівництва цеху з виробництва швидкозаморожених продуктів  

«Малина заморожена» П – 10 т/зм; Ф – поліет. пакет 0,5 кг. 

11.  Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Желе 

чорносмородинове пастеризоване» П – 15 т/зм; Ф – ІІІ-82-500. 

12. Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Сік барбарисовий з 

цукром» П – 10,5 т/зм; Ф – ІІІ-82-650. 

13. Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Солоні огірки» П-

10т/зм; Ф-Ємність ЕС-200. 

14. Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Ікра з кабачків з 

уварюванням» П-14т/зм; Ф- ІІІ-82-500. 

15. Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Буряк столовий 

різаний маринований» П – 7 т/зм; Ф – ІІІ-82-1000. 

16. Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Томати неочищені в 

томатному сокові» П – 18т/зм; Ф – ІІІ-82-1000. 

17. Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Сік з червоної 

порічки» П – 14 т/зм; Ф – ІІІ-82-650. 

18. Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Морква гарнірна» П – 

10 т/зм; Ф – ІІІ-82-1000. 

19. Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Аґрус маринований» П 

– 12 т/зм; Ф – ІІІ-82-750. 

20. Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Горошок зелений» П – 

15 т/зм; Ф – ІІІ-82-500. 
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21. Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Компот із слив 

половинками» П-12 т/зм; Ф- ІІІ-82-1000. 

22. Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Пюре із яблук» П-25 

т/зм; Ф- бочки 50кг. 

23. Проект будівництва цеху з виробництва швидкозамороженої десертної 

страви «Швидкозаморожена десертна страва«Яблука в пюре»» П-9 т/зм; Ф- карт. 

кор.. по 0,5 кг. 

24. Проект будівництва цеху з виробництва швидкозаморожених продуктів  

«Яблука заморожені часточками зі шкірочкою» П-10т/зм; Ф- поліет. пакет по 0,5 

кг. 

25.  Проект будівництва цеху по виробництву консервів «Суниця протерта з 

цукром» П-7,5т/зм; Ф-; ІІІ-82-500. 

 

Індивідуальні питання для самостійного вивчення 

1. Роль та завдання проектування в прискоренні технічного прогресу 

консервної і плодоовочевосушильної промисловості. 

2. Основні поняття та історія проектування. 

3. Поняття автоматизованого проектування. 

4. Особливості проектування харчових виробництв. 

5. Характеристика процесу проектування. 

6. Класифікація САПР. 

7. Види забезпечення САПР. 

8. Інформаційне забезпечення САПР. 

9. Технічне забезпечення САПР. 

10.  Програмне забезпечення САПР. 

11.  Поняття про CALS – технології. 

12. Структура САПР харчових виробництв. 

13. Загальний алгоритм розробки проекту. 

14. Класифікація консервних підприємств. 

15. Склад і технологічна структура консервних підприємств. 
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16. Технологічні системи консервних підприємств. 

17. Алгоритм проектування консервних підприємств. 

18. Підбір обладнання при компонуванні технологічних ліній.. 

19. Порядок розробки дипломного проекту. 

20. Порядок побудови графіка роботи заводу. 

21. Проектування систем теплозабезпечення. 

22. Проектування систем електрозабезпечення. 

23. Проектування елементів і систем автоматизації. 

24. Проектування будівельних об’єктів харчових підприємств. 

25. Розробка санітарно-технічної частини проекту підприємства. 

26. Техніко-економічне обґрунтування будівництва консервного підприємства. 

27. Техніко-економічне обґрунтування реконструкції консервного 

підприємства. 

28. Розрахунок і оцінка техніко-економічних показників проектів. 

29. Проектна потужність, фонд робочого часу, режим роботи підприємства. 

30. Основні принципи організації виробництва плодоовочевих консервів. 

31. Основні принципи організації виробництва консервів для дитячого, 

дієтичного і лікувального харчування. 

32. Основні принципи організації виробництва швидкозамороженої 

плодоовочевої продукції. 

33. Основні принципи організації виробництва сушених овочів, плодів і 

винограду. 

34. Основні нормативи проектування квасильно-засолювальних виробництв. 

35. Основні нормативи при проектуванні тари. 

36. Основні нормативи при проектуванні технологічних ліній. 

37. Вимоги до технологічного обладнання консервних підприємств. 

38. Вимоги до проектування технологічних трубопроводів. 

39. Механізація трудомістких операцій в технологічних лініях. 

40. Основні вимоги при проектуванні сировинних майданчиків. 

41. Основні вимоги при проектуванні складів тари. 

42. Основні вимоги при проектуванні складів готової продукції. 
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43. Проектування заводської лабораторії. 

44. Розробка генерального плану підприємства. 

45. Характеристика основних об’єктів генерального плану. 

46. Основні вимоги при проектуванні холодильників. 

47. Продуктові розрахунки. 

48. Техніка безпеки і промислова санітарія на консервних підприємствах. 

49. Протипожежні заходи на консервних підприємствах. 

50. Охорона навколишнього середовища. 

51. Графічне оформлення планів і розрізів цехів. 

52. Структура управління підприємством харчової промисловості. 

53. Критерії якості технологічних процесів, продукції і систем управління 

54. Обґрунтування вибору технологічної схеми. 

55. Продуктові розрахунки. 

56. Основні технологічні процеси консервної промисловості. 

57. Утилізація відходів. 

58. Характеристика сировинної зони. 

59. Комплексна переробка сировини. 

60. Системний аналіз і класифікація технологічного обладнання. 

 

11. Методи навчання 

Навчання студентів здійснюється за кредитно-модульною системою 

організації навчального процесу.  

Програмою дисципліни "Проектування підприємств галузі" передбачено 

проведення аудиторних занять (лекційних і лабораторних), виконання 

індивідуального завдання (курсового проекту)  та самостійне опрацювання 

студентами навчального матеріалу. 

Під час проведення лекційних занять - застосування демонстраційних 

матеріалів (наочних) за допомогою технічних засобів навчання (мультимедійного 

проектору тощо).  

Під час лабораторних занять – відбувається застосування словесних, 

наочних та практичних матеріалів (виконання графічної частини курсового 

проекту з дисципліни «Проектування підприємств галузі»; побудова 

технологічної лінії, побудова будівельних елементів плану та розрізів 

проектованого цеху. 
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У позааудиторний час - робота із самостійного опрацювання програмної 

літератури та вирішення практичних завдань у домашніх умовах, бібліотеці, 

комп’ютерному класі кафедри, в Інтернет-мережі. 

 

12. Методи контролю 

У процесі вивчення дисципліни передбачається застосування таких 

контрольних заходів як поточний та модульний контроль рівня засвоєння 

матеріалу та захист курсового проекту. 

Контрольні заходи – це форми і методи оцінювання рівня набутих знань та 

умінь студентів, які базуються на принципах: відповідності стандартам вищої 

освіти; застосування стандартизованої та уніфікованої системи діагностики; 

визначеності критеріїв оцінювання; об’єктивності та прозорості технології 

контролю. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних та 

індивідуальних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента з 

певних тем навчальної програми, а також до виконання конкретних завдань. 

Формами поточного контролю є: усне опитування; експрес-контроль рівня 

підготовленості студента до занять та засвоєння питань, що виносяться на 

самостійне опрацювання; оцінка виконання та захист студентом індивідуального 

завдання на кожному лабораторному занятті; підготовка та захист рефератів. При 

чому кожна незадовільна поточна оцінка повинна бути перескладена студентом 

на позитивну. 

Модульний контроль здійснюється за графіком навчальної діяльності 

студента після завершення усіх видів його навчальної роботи з відповідного 

змістового модуля. Формою модульного контролю є тестування на персональних 

комп’ютерах (тестовий контроль знань студента за допомогою контролюючої 

комп’ютерної системи „Конструкор тестов”). До модульного контролю 

допускаються студенти незалежно від результатів поточного контролю. Студенту, 

який не з’явився на модульний контроль, виставляється кількість балів, 

одержаних ним під час поточного контролю, і призначається додатковий час для 

проведення модульного контролю за погодженням з кафедрою. Студент, який 

отримав незадовільну оцінку з модульного контролю, повинен перескласти 

контрольні заходи в індивідуальному порядку. 

По результатах роботи студента на протязі семестру - а саме по сумі 

набраних ним балів виставляється залік.  

Залік виставляється студентові, який засвоїв основний програмний матеріал 

із проектування підприємств галузі; грамотно, вичерпано і за суттю викладає 

його; дає відповіді на поставлені запитання без суттєвих помилок; може 

правильно використовувати теоретичний матеріал для розв’язання інженерних 

задач на практиці; виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняті 
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рішення; володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних 

задач; знайомий з основною та додатковою програмною літературою та захистив 

курсовий проект. 

 Залік не виставляється студентові, який не знає значної частини 

програмного матеріалу; помиляється при формулюванні основних положень 

сучасних методів проектування підприємств; виявляє низьку культуру 

оформлення знань; припускає принципові помилки при розв’язанні інженерних 

задач; не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних 

задач; відмовляється від відповіді на контрольні запитання. 

Студенти, які на протязі семестру набрали 59 і менше балів мають 

академічну заборгованість. 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль № 2 Змістовий модуль 

№ 3 

Т1 Т2 Тест 

1 

Т3 Т4 Т5 Тест 2 Т6 Т7 Тест 

3 

100 

10 10 6 12 12 12 10 12 10 8 
 

Розподіл балів за виконання курсового проекту (роботи) 

 

Виконання курсового проекту Захист роботи Сума 

70  30 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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14. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни 

«Проектування підприємств в галузі» для студентів спеціальності 181 «Харчові 

технології» освітній рівень «бакалавр». / Укл.: Пиркало В.В. – Умань: УНУС, 

2016. – 100 с. 

2. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Проектування 

підприємств в галузі» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» 

освітній рівень «бакалавр». / Укл.: .: Пиркало В.В.  – Умань: УНУС, 2016. – 26 с. 

3. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни 

«Проектування підприємств в галузі» для студентів спеціальності 181 «Харчові 

технології» освітній рівень «бакалавр».  / Укл.:  Пиркало В.В. – Умань: УНУС, 

2016. – 62 с. 

4. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни 

«Проектування підприємств в галузі» для студентів спеціальності 181 «Харчові 

технології» освітній рівень «бакалавр». / Укл.: .: Пиркало В.В. – Умань: УНУС, 

2016. – 24 с. 

 

15. Рекомендована література 

Базова 

1. Ганин Н.Б. Создаем чертежи в Компас 3D-LT / Н.Б. Ганин. – М.: ДМК 

Пресс, 2005. – 184 с. 

2. Гетун Г.В. Основи проектування промислових будівель / Г.В. Гетун. – К.: 

Кондор, 2003. – 210 с. 

3. Коробко В.Ф. Система автоматизированого проектирования пищевых 

предприятий. / В.Ф. Коробко, Д.Я. Гигинейшвили.  – М.: Агропромиздат, 1987. – 

144 с. 

4. Кудрявцев Е.М. Компас 3D V8+. Наиболее полное руководство / 

Е.М. Кудрявцев. – М.: ДМК Пресс, 2006. – 928 с. 
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5. Кудрявцев Е.М. Компас 3D. Моделирование, проектирование и расчет 

механических систем / Е.М. Кудрявцев. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 400 с. 

6. Основи автоматизации проектирования пищевых производств. Учебное 

пособие / [В.Т.Артеменко, А.Я.Каминский,Л.Н.Лобоцкая и др.]; Под ред. 

В.Т.Артеменко. - К.: Вища школа,1993. -  247 с. 

7. Основы САПР пищевых призводств. [В.Г. Коротков, С.В. Антимонов, Р.Ф. 

Сагитов, В.П. Ханин, и др.] / Под ред. В.Г. Короткова. – Оренбург, 2005. – 123 с. 

8. Ситников Е.Д. Дипломное проектирование заводов по переработке плодов и 

овощей. / Ситников Е.Д. [2-е изд.,пере раб. и доп.]. – М.:Агропромиздат, 1990. -

223с. 

9. Фан-Юнг А.Ф. Проектирование консервных заводов. Учебное пособие. / 

Фан-Юнг А.Ф.  – М.: Пищ. пром-сть, 1976. –306 с. 

Допоміжна 

1. Кунву Ли. Основы САПР (CAD/CAM/CAE) / Кунву Ли – С.-П.: Питер, 2004.  

2. Норенков И.П. Автоматизированное проектирование / Норенков И.П. – М.: 

2000. -  188 с. 

3. САПР об'єктів малої енергетики / [Сліпченко В.Г., Лук'яненко С.О., 

Кузьменко І.М. та ін.]; під ред. Сліпченка В.Г. – К.: Знання України, 2007. – 216 с. 

16. Інформаційні ресурси 

1. www.ascon.ru/ офіційний сайт фірми АСКОН - виробника САПР Компас 3D.  

2. http://forum.ascon.ru/ - форум користувачів САПР Компас 3D. 

3. http://kompas.ru/ - офіційний сайт САПР Компас 3D. 

4. www.ascon.kiev.ua/ - офіційний сайт представника фірми АСКОН в Україні. 

5. http://edu.ascon.ru/news/ - «Будь инженером» - офіційний освітній портал 

фірми «АСКОН».  

http://www.ascon.ru/
http://forum.ascon.ru/
http://kompas.ru/
http://www.ascon.kiev.ua/
http://edu.ascon.ru/news/

