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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

національних – 9 

 

Галузь знань 18 – 

Виробництво та 

технології 

 

Нормативна 

 

Модулів 3 
Спеціальність 181 –  

Харчові технології 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 другий 
другий, 

третій 

Загальна кількість 

годин - 270 

Семестр 

третій, 

четвертий 

п’ятий, 

шостий 

  

 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

Лекції 

54 год. 28 год. 

Практичні, семінарські 

- - 

Лабораторні 

64 год. 32 год. 

Самостійна робота 

116 год. 174 год. 

Індивідуальні завдання: 

36 год. 

Вид контролю: залік, 

курсова робота, екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 128 / 142;  

для заочної форми навчання – 62 / 298. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Курс „Процеси і апарати харчових виробництв” (ПАХВ) завершує 

загальноінженерну підготовку і, в той же час, є початком та основою для 

вивчення спеціальних дисциплін навчального плану у процесі підготовки 

інженерів-технологів харчових виробництв. 

Мета дисципліни - ознайомлення студентів із фізико-хімічною суттю 

основних процесів харчових виробництв, які є загальними для багатьох галузей 

харчової промисловості, а також принципами будови і методів розрахунку 

апаратів, призначених для проведення цих процесів. Особливістю дисципліни є 

вивчення цих процесів з метою пізнання їх внутрішніх закономірностей, а 

також розробка науково обґрунтованих методів розрахунку процесів і апаратів. 

Завдання - навчити студентів раціональному вибору конструкцій, 

розрахунку машин і апаратів для визначених технологічних процесів, а також 

методом доцільної промислової експлуатації їх, спрямованим на досягнення 

максимальної продуктивності при мінімальних витратах і високій якості 

готової продукції. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:  

 фізико-хімічну суть основних технологічних процесів харчових 

виробництв;  

 фізичні закони, які лежать в основі механічних, гідромеханічних, 

теплообмінних, масообмінних процесів;  

 основні теоретичні залежності для розрахунку статики і кінетики 

процесів; 

 принцип будови основних апаратів, та методи їх розрахунку;  

 режими проведення процесів, що забезпечують високу продуктивність 

виробництва і ефективність використання апаратів, заходи по охороні 

навколишнього середовища. 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути 

здатним продемонструвати такі 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; 
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- проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних 

джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і 

технологічних завдань; 

- знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та 

закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних 

перетворень основних компонентів продовольчої сировини під час 

технологічного перероблення; 

- знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів синтезу 

та метаболізму складових компонентів харчових продуктів і роль 

нутрієнтів у харчуванні людини; 

- організовувати, контролювати та управляти технологічними 

процесами переробки продовольчої сировини у харчові продукти, у 

тому числі із застосуванням технічних засобів автоматизації і систем 

керування; 

- 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; 

- 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. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей.  
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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 бакалавра з харчових технологій - здатності до 

реалізації навчальних та соціальних завдань: 

- знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

- здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- навички здійснення безпечної діяльності. 

Професійні компетентності бакалавра з харчових технологій - здатності 

до реалізації професійних обов’язків за видами професійних робіт: 

- здатність управляти технологічними процесами з використанням 

технічного, інформаційного та програмного забезпечення; 

- здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, 

складати апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових 

продуктів; 

- 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. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Теоретичні основи курсу «Процеси і апарати харчових 

виробництв». Основи гідравліки, гідромеханічні та механічні процеси 

Змістовий модуль 1. Основні положення та наукові основи курсу 

Тема 1. Вступ. Основні властивості харчових продуктів, сировини. Основні 

положення та наукові основи курсу. 

Загальна характеристика харчових виробництв і харчових продуктів. 

Особливості фізичних характеристик харчових продуктів і матеріалів. Фізико-
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хімічні, теплофізичні, діелектричні та структурно-механічні (реологічні) 

властивості продуктів, одиниці їх вимірювання та розмірності. 

Основні закони, принципи аналізу і розрахунку процесів і апаратів - закони 

збереження маси і енергії, закони рівноваги, переносу і принцип оптимізації 

проведення процесу. 

Основні вимоги до апаратів: технологічні, експлуатаційні, конструктивні 

тощо. Матеріали для виготовлення апаратів. 

Методи дослідження та аналізу процесів. Фізичне та математичне 

моделювання. Основи теорії подібності, теореми подібності та їх застосування 

для дослідження й розрахунку процесів і апаратів. Основні критерії подібності. 

Метод аналізу розмірностей. 

Змістовий модуль 2. Основи гідравліки 

Тема 2. Основи гідростатики 

Основні поняття та визначення. Ідеальні і реальні рідини та їх фізичні 

властивості. Диференційні рівняння рівноваги Ейлера. Основне рівняння 

гідростатики та його практичне застосування. Тиск рідин на дно та стінки 

посудин. Гідростатичний парадокс. 

Тема 3. Основи гідродинаміки.  

Основні характеристики потоку та руху рідин. Режими течії в`язкої рідини. 

Закони розподілення швидкостей по живому перерізу потоку. Рівняння 

нерозривності потоку. Рівняння Бернуллі для ідеальної та реальної рідин та їх 

практичне застосування. Загальне поняття про втрати напору (на тертя та 

місцеві опори).. Основні критерії гідромеханічної подібності. Гідравлічні 

опори. Розрахунок трубопроводів. Закономірності витікання рідин крізь отвори, 

насадки та їх практичні застосування 

Тема 4. Гідравлічні машини. 

Поняття про насосні установки. Будова та принцип дії поршневих, 

відцентрових, роторних, мембранних, гвинтових і струменевих насосів. 

Основні параметри насосів різних типів у харчових виробництвах. Компресорні 

машини. 

Змістовий модуль 3. Гідромеханічні процеси 

Тема 5. Характеристика дисперсних систем та отримання їх шляхом 

перемішування, диспергування, піноутворення та псевдозрідження 

Однорідні та неоднорідні (гетерогенні) рідинні системи в харчових 

виробництвах. Види дисперсних систем: емульсії, суспензії, піни, аерозолі. 

Поняття дисперсності. Методи характеристики дисперсності. 

Суть і використання процесу перемішування в харчових виробництвах. 

Основні цілі, що досягаються перемішуванням. Перемішування рідких, сипких 
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і пластичних мас. Критерії подібності процесу перемішування. Оцінка 

ефективності перемішування.  

Будова мішалок і апаратів для перемішування. Ефективність змішування, 

розподіл ключового компоненту. Класифікація та принципова будова 

змішувачів. 

Визначення і суть процесу диспергування. Суть процесу емульгування, 

принципова будова різних типів емульсаторів, елементи розрахунку. 

Гомогенізація: суть процесу, принципова будова гомогенізаторів, елементи 

розрахунку. Розпорошення рідин: суть процесу, види розпорошення. Принцип 

дії пристроїв для розпорошування рідин. 

Суть процесів піноутворення та збивання. Показники піни. Застосування 

ПАР (поверхнево-активні речовини). Апаратурне оформлення процесів 

піноутворення та збивання.  

Суть процесу псевдозрідження, галузі його застосування. Критичні 

швидкості та число псевдозрідження. Апарати з псевдозрідженим шаром. 

Пневмотранспорт. Основні напрямки вдосконалення отримання неоднорідних 

систем. 

Тема 6. Поділ неоднорідних систем. Осадження. Центрифугування. 

Фільтрування. Мембранні методи поділу рідинних систем. Поділ газових 

систем. 

Закономірності процесу осадження частинок дисперсної фази під дією сили 

тяжіння. Швидкість осадження. Вільний і стиснений рух частинок. 

Інтенсифікація процесу осадження. Будова і розрахунок відстійників. Флотація 

- визначення, суть процесу. 

Суть процесу поділу неоднорідних систем у полі відцентрових сил. Фактор 

поділу. Центрифуги відстійні. Сепаратори. Гідроциклони. 

Суть і класифікація методів фільтрування. Рушійна сила та швидкість 

процесу. Опір фільтруючого матеріалу та осаду. Обладнання для фільтрування, 

будова та розрахунок. 

Мембранні методи поділу рідинних систем. Теоретичні основи процесів 

зворотнього осмосу та ультрафільтрації. Селективність і проникненість 

мембран. Схеми мембранних апаратів і пристроїв, галузь і перспективи їх 

застосування. Основні напрями поділу неоднорідних систем. 

Суть та призначення процесу поділу газових систем. Способи очищення 

газових систем. 

Змістовий модуль  4. Механічні процеси 

Тема 7. Подрібнення. Різання 
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Суть і призначення процесу подрібнення. Класифікація методів подрібнення. 

Основи теорії подрібнення. Основні типи та принципи роботи апаратів для 

подрібнення. 

Суть, теорія різання, ковзаюче і таке, що рубить. Різальні інструменти. 

Основні типи пристроїв для нарізування. 

Тема 8. Пресування 

Призначення та механізм процесу віджимання. Формування, штампування, 

брикетування. Вплив різних факторів на процес пресування. Коефіцієнти 

пористості, ущільнення та пресування.Обладнання для проведення процесу 

пресування. 

Тема 9. Поділ сипких матеріалів. 

Сортування, призначення та галузь застосування процесу. Класифікація 

методів сортування: за розмірами, формою, щільністю, магнітними та 

електричними властивостями продуктів. Просіювання, поняття проходження та 

сходження, ситовий аналіз. Апарати для просіювання. Принцип дії та 

характеристики сепараторів 

Основні напрями вдосконалення механічних процесів. 

 

Модуль 2. Теплові процеси  

Змістовий модуль 5. Теплові процеси  

Тема 10. Основні закономірності теплообміну в харчовій апаратурі.  

Задачі та способи теплової обробки харчових продуктів і матеріалів. Рушійна 

сила теплових процесів. Процеси нагрівання та охолодження. Теплоносії. 

Види теплообміну. Рівняння передачі теплоти в процесі конвекції, 

теплопровідності та теплового випромінення. Рівняння теплопередачі. Основні 

критерії теплової подібності. Критеріальні рівняння та аналіз процесів під час 

вільного конвективного теплообміну, вимушеної конвекції за умови 

ламінарного та турбулентного рухів. 

Тема 11. Електрофізичні методи обробки харчових продуктів. 

Сутність електрофізичних методів обробки харчових продуктів: нагрівання 

ІЧ-випромінюванням, вплив ВЧ та НВЧ полів, комбіновані методи. 

Тема 12. Теплообмінні апарати для нагрівання та охолодження.  

Класифікація теплообмінників. Будова та принцип дії поверхневих 

теплообмінників. Основи розрахунку теплообмінної апаратури. Визначення 

поверхні нагріву, коефіцієнту теплопередачі, середньої різниці температур. 

Гідравлічний і механічний розрахунки теплообмінників. Напрямки 

удосконалення теплообмінних апаратів. 

Тема 13. Теплові процеси зі зміненням агрегатного стану. 
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Теплові процеси зі зміненням агрегатного стану. Рівняння передачі теплоти 

при конденсації пари, кипінні рідини, при заморожуванні. Фізичні основи 

плавлення та твердіння. 

Конденсація. Методи конденсації пари та газів. Матеріальний і тепловий 

баланси конденсації. Поверхневі конденсатори змішування. Принципова будова 

та основи розрахунку. 

Тема 14. Випарювання. 

Фізична суть процесів кипіння та випаровування. Випарювання. 

Застосування процесів випарювання в харчових виробництвах. Фізична суть і 

апаратурне оформлення процесу випарювання. Випарювання під вакуумом. 

Матеріальний і тепловий баланси випарювання. Багатокорпусні випарювальні 

установки, принципова будова основних типів випарювальних апаратів. 

Тема 15. Процеси охолодження, заморожування, розморожування 

Заморожування. Призначення та закономірності процесів охолодження та 

заморожування. Теплообмін при охолодженні та заморожуванні, способи його 

здійснення. Розрахунок процесів охолодження. Матеріальний та тепловий 

баланси. Типи та будова апаратів для охолодження та заморожування, фрізери, 

морозильні та скороморозильні апарати. 

Розморожування. Суть, теорія процесу. Будова апаратів для розморожування 

продуктів. 

Тема 16. Специфічні теплові процеси. Варення.  

Суть і призначення процесу варення. Класифікація способів варки. 

Теплообмінні процеси при різних способах варки. Теплофізичні закономірності 

процесу варки. Зовнішній теплообмін при різних видах варки. Основні типи 

апаратів для варки періодичної та безперервної дії та елементи їх розрахунку. 

Тема 17. Специфічні теплові процеси. Смаження. 

Класифікація та фізична суть прийомів смаження. Визначення теплового 

навантаження та коефіцієнту тепловіддачі в процесах смаження. Апарати для 

смаження безперервної та періодичної дії. Класифікація, конструктивна будова 

та елементи розрахунку. Комбіновані способи теплової обробки (тушіння, 

запікання та ін.). 

Тема 18. Специфічні теплові процеси. Пастеризування. Стерилізування. 

Визначення, суть та теоретичні основи процесу пастеризування. Закон 

Пастера. Режими теплової пастеризації. Апаратурне оформлення процесу 

пастеризації. Нетеплові способи пастеризації. 

Визначення, суть процесу стерилізування. Теплова стерилізація. Основні 

параметри, які характеризують процес: температура, час, тиск. Ефективність 

стерилізації. Стерилізація продуктів у тарі та потоці. Безпосереднє нагрівання 



11 

 

 
 

продукту парою. Стерилізатори періодичної та безперервної дії. Тепловий 

баланс. 

Тема 19. Інтенсифікація теплових процесів. Регенерація теплоти. 

Інтенсифікація теплових процесів. Основні напрями удосконалення теплових 

процесів. Методи підвищення коефіцієнту теплопередачі і середньої різниці 

температур, регенерація (рекуперація) теплоти в теплообмінних апаратах. Суть 

процесу та його значення для економії теплової енергії. Способи регенерації та 

принципові схеми регенераторів. 

 

Модуль 3. Масообмінні процеси   

Змістовий модуль 6. Масообмінні процеси 

Тема 20. Основні закономірності масоперенесення. 

Класифікація процесів масообміну. Масопередача та масовіддача. Суть 

процесу дифузії. Молекулярна та турбулентна дифузії. Подібність теплових та 

масообмінних процесів. Основні теорії та механізм процесів масопереносу. 

Дифузійні критерії подібності та критеріальні рівняння масообміну. 

Термодифузія. 

Тема 21. Сорбційні процеси. 

Характеристика та фізичні основи процесу абсорбції. Галузь застосування 

абсорбції в харчових виробництвах. Закон Генрі. Рушійна сила процесу 

абсорбції. Апаратурне оформлення процесу. 

Адсорбція. Фізична суть процесу адсорбції. Види адсорбції. Стисла 

характеристика адсорбентів, які застосовуються в харчових виробництвах. 

Матеріальний баланс процесу адсорбції. Апаратурне оформлення процесу. 

Десорбція та хемосорбція. 

Тема 22. Теоретичні основи процесу сушіння. 

Загальна характеристика процесу сушіння, його значення мета. та фізична 

суть. Способи зневоднення. Властивості вологих матеріалів. Види зв’язку 

вологи з матеріалом. Рівноважна вологість матеріалу. 

Діаграма вологого повітря та побудова в ній процесів сушіння. Матеріальний 

та тепловий баланси сушіння. Основні апарати для сушіння та принцип їх дії. 

Тема 23. Спеціальні та перспективні методи сушіння. 

Вологопровідність та термовологопровідність. Кінетика сушіння та рівняння 

швидкості сушіння. Спеціальні методи сушіння. 

Тема 24. Екстрагування в системі рідина-рідина,  рідина-тверде тіло. 

Процеси екстракції в харчовій промисловості. Фізична суть процесу 

екстракції. Механізм екстракції в системі «тверде тіло – рідина». Внутрішня та 

зовнішня дифузії та їх вплив на масоперенос. Вплив термодифузії на процес 
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екстракції. Матеріальний баланс екстракції. Апарати для проведення процесу 

екстракції.  

Механізм процесу екстрагування в системі рідина-рідина та використання в 

харчовій промисловості. Способи і апарати для проведення процесу 

екстрагування в системі рідина-рідина.  

Тема 25. Перегонка та ректифікація.  

Фізична суть процесів перегонки та ректифікації. Бінарні та 

багатокомпонентні суміші. Види перегонки. Основні закони перегонки. 

Апарати для проведення процесів дистиляції та ректифікації, галузь їх 

застосування в харчових виробництвах. 

Тема 26. Кристалізація та розчинення. 

Сутність процесу кристалізації, галузь застосування. Механізм та кінетика 

процесу. Матеріальний баланс процесу. Способи кристалізації та 

кристалізатори. 

Фізична суть та призначення процесів розчинення та набухання в харчових 

виробництвах. Розчинення газів в рідинах, взаємна розчиненість рідин. Вплив 

температури на розчиненість. Процеси набухання харчових продуктів. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усьо-

го  

у тому числі Усьо-

го  

у тому числі 

л лаб п інд с.р. л лаб п інд с.р. 

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

Модуль 1. Теоретичні основи курсу ПАХВ. Основи гідравліки, гідромеханічні та 

механічні процеси 

Змістовий модуль 1. Основні положення та наукові основи курсу 

Тема 1. Вступ. 

Основні властивості 

харчових продуктів, 

сировини. Основні 

положення та наукові 

основи курсу 

8 2 4   2 6 2    4 

Разом за змістовим 

модулем 1 
8 2 4   2 6 2    4 

Змістовий модуль 2.  Основи гідравліки 

Тема 2. Основи 

гідростатики 
7 1 2   4 7 1 2   4 

Тема 3. Основи 

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

Тема 4. Гідравлічні 

машини 
10 2 4   4 7 1    6 

Разом за змістовим 

модулем 2 
22 4 8   10 20 2 4   14 

Змістовий модуль 3. Гідромеханічні процеси 

Тема 5. 

Характеристика 

дисперсних систем та 

отримання їх шляхом 

перемішування, 

диспергування, 

піноутворення та 

псевдозрідження 

14 4 4   8 10 2 4   4 

Тема 6. Поділ 

неоднорідних систем. 

Осадження. 

Центрифугування. 

Фільтрування. 

Мембранні методи 

поділу рідинних 

систем. Поділ газових 

систем 

24 2 8   12 28 4 4   20 

Разом за змістовим 

модулем 3 
38 6 12   20 38 6 8   

24 

 

Змістовий модуль 4. Механічні процеси 

Тема 7. Подрібнення. 

Різання 
8 2 2   4 11 1 4   6 

Тема 8. Пресування 6 2    4 7 1    6 

Тема 9. Поділ сипких 

матеріалів 
8 2 2   4 8 2    6 

Разом за змістовим 

модулем 4 
22 6 4   12 26 4 4   18 

Всього  90 18 28   44 90 14 16   60 

Модуль 2. Теплові процеси 

Змістовий модуль 5. Теплові процеси 

Тема 10. Основні 

закономірності 

теплообміну в 

харчовій апаратурі 

24 4 8  8 4 22 2 4  8 8 

Тема 11. 

Електрофізичні 

методи обробки 

харчових продуктів 

6 2    4 8     8 

 



14 

 

 
 

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

Тема 12. Теплообмінні 

апарати для 

нагрівання та 

охолодження 

30 2 8  14 6 26 2   14 10 

Тема 13. Теплові 

процеси зі зміненням 

агрегатного стану 

12 2 4  2 4 12 2   2 8 

Тема 14. Випарювання 10 2 4   4 12  4   8 

Тема 15. Процеси 

охолодження, 

заморожування, 

розморожування 

6 2    4 9 1    8 

Тема 16. Специфічні 

теплові процеси. 

Варення 

10 2 4   4 8     8 

Тема 17. Специфічні 

теплові процеси. 

Смаження 

6 2    4 8     8 

Тема 18. Специфічні 

теплові процеси. 

Пастеризування. 

Стерилізування 

14 2   8 4 21 1 4  8 8 

Тема 19. 

Інтенсифікація 

теплових процесів. 

Регенерація теплоти 

10 2   4 4 12    4 8 

Разом за змістовим 

модулем 5 
128 22 28  36 40 138 8 12  36 82 

Модуль 3. Масообмінні процеси 

Змістовий модуль 6. Масообмінні процеси 

Тема 20. Основні 

закономірності 

масоперенесення 

6 2    4 6 2    4 

Тема 21. Сорбційні 

процеси 
6 2    4 6     6 

Тема 22. Теоретичні 

основи процесу 

сушіння 

12 2 4   4 6 2    4 

Тема 23. Спеціальні та 

перспективні методи 

сушіння 

6 2    4 6     6 

Тема 24. 

Екстрагування в 

системі рідина-рідина, 

рідина -тверде тіло 

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

Тема 25. Перегонка та 

ректифікація 
6 2    4 5 1    4 

Тема 26. 

Кристалізація та 

розчинення 

6 2    4 5 1    4 

Разом за змістовим 

модулем 6 
52 14 8   30 42 6 4   32 

Всього 180 36 36  36 72 180 14 16  36 114 

Разом 270 54 64  36 116 270 28 32  36 174 

 

5. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма  

заочна 

форма 

1. ЗМ 1. Т 1. Основні фізико-технічні властивості харчових 

продуктів, напівфабрикатів, сировини 
4  

2. ЗМ 2. Т2, 3. Практичне застосування основних законів 

гідростатики. Практичні розрахунки з гідравліки в 

харчових виробництвах 

4 4 

3. ЗМ 2. Т 4. Визначення основних параметрів насосних 

установок та добір насосів 
4  

4. ЗМ 3. Т 5. Дослідження процесу перемішування 4 4 

5. ЗМ 3. Т 6. Визначення основних характеристик процесів 

фільтрування 
4 4 

6. ЗМ 4. Т 6. Дослідження процесу центрифугування 4 4 

7. ЗМ 4. Т 7, 9. Дослідження процесу подрібнення Поділ 

сипких матеріалів 
4  

8. ЗМ 5. Т 10. Визначення коефіцієнтанта тепловіддачі 

під час розрахунку теплової апаратури 
4 4 

9. ЗМ 5. Т 10. Визначення розрахункових температур 

та густини теплових потоків під час випробування 

теплових апаратів 

4  

10. ЗМ 5. Т 12. Дослідження роботи пластинчастого 

теплообмінника  
4  

11. ЗМ 5. Т 12. Дослідження роботи кожухотрубного 

теплообмінника 
4  

12. ЗМ 5. Т 13. Дослідження процесу теплопередачі в 

теплообмінниках поверхневого типу 
4  

13. ЗМ 5. Т 14. Дослідження роботи двохкорпусної випарної 

установки 
4 4 
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14. ЗМ 5. Т 16. Вивчення процесів теплової обробки 

харчових продуктів 
4 4 

15. ЗМ 6. Т 22. Вивчення кінетики процесу конвективного 

сушіння харчових матеріалів 
4  

16. ЗМ 6. Т 24. Дослідження процесу екстрагування 4 4 

Разом 64 32 

 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна заочна 

1 ЗМ 1. Т1. Загальні закони харчової технології  2  

2 ЗМ 1. Т1. Фізико-технічні і технологічні властивості 

харчових продуктів.  Загальні закономірності 

технологічних процесів. Теорія подібності процесів і 

апаратів харчових виробництв. Принципи оптимізації 

виробництва. Принципи раціональної побудови 

апаратів 

 2 

3 ЗМ 2. Т2. Диференційні рівняння рівноваги Ейлера 2 2 

4 ЗМ 2. Т2. Гідростатичний парадокс 2 2 

5 ЗМ 2. Т3.  Закономірності витікання рідин крізь 

отвори, насадки та їх практичні застосування 
2 4 

6 ЗМ 2. Т4. Компресорні машини 4 6 

7 ЗМ 2. Т4. Основні параметри насосів різних типів у 

харчових виробництвах 
2 2 

8 ЗМ 3. Т5. Ефективність змішування, розподіл ключового 

компоненту 
8 4 

9 ЗМ 3. Т6. Апарати з псевдозрідженим шаром. 

Пневмотранспорт. Основні напрямки вдосконалення 

отримання неоднорідних систем. 
4 6 

10 ЗМ 3. Т6. Суть процесу поділу неоднорідних систем у 

полі відцентрових сил. 
4 6 

11 ЗМ 3. Т6. Суть процесу поділу неоднорідних систем у 

полі відцентрових сил. 
4 6 

12 ЗМ 4. Т7. Суть та призначення процесу поділу газових 

систем. Способи очищення газових систем. 4 6 

13 ЗМ 4. Т8. Дробіння матеріалів. Обладнання для 

подрібнення і різання 
4 6 

14 ЗМ 4. Т9. Обробка матеріалів тиском. Обладнання для 4 6 
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пресування 

15 ЗМ 5. Т10. Сортування матеріалів. Обладнання для 

сортування 
4 8 

16 ЗМ 5. Т11. Основи теплообміну в апаратах харчових 

виробництв 
4 8 

17 ЗМ 5. Т12. Сутність електрофізичних методів обробки 

харчових продуктів 
6 10 

18 ЗМ 5. Т13. Нагрівання і охолодження. Теплова 

апаратура 
4 8 

19 ЗМ 5. Т14. Конденсація 4 8 

20 ЗМ 5. Т15. Випарювання. Загальна і корисна різниця 

температур. Температурні втрати 
4 8 

21 ЗМ 5. Т16. Типи та будова апаратів для охолодження та 

заморожування, фризери, морозильні та 

скороморозильні апарати. 

4 8 

22 ЗМ 5. Т17. Основні типи апаратів для варки періодичної 

та безперервної дії та елементи їх розрахунку. 
4 8 

23 ЗМ 5. Т18. Комбіновані способи теплової обробки 

(тушіння, запікання та ін.). 
4 8 

24 ЗМ 5. Т19. Безпосереднє нагрівання продукту 

парою. Стерилізатори періодичної та безперервної дії. 

Тепловий баланс. 

4 8 

25 ЗМ 6. Т20. Способи регенерації та принципові схеми 

регенераторів. 
4 4 

26 ЗМ 6. Т21. Основи масопередачі 4 6 

27 ЗМ 6. Т22. Матеріальний баланс процесу адсорбції. 

Апаратурне оформлення процесу. Десорбція та 

хемосорбція 

6 4 

28 ЗМ 6. Т23. Сушіння. Конструкції сушарок 4 6 

29 ЗМ 6. Т24. Вологопровідність та 

термовологопровідність. Кінетика сушіння та рівняння 

швидкості сушіння. Спеціальні методи сушіння. 
4 4 

30 ЗМ 6. Т25. Механізм процесу екстрагування в системі 

рідина-рідина та використання в харчовій 

промисловості. Способи і апарати для проведення 

процесу екстрагування в системі рідина-рідина.  

4 4 

31 ЗМ 6. Т26. Апарати для проведення процесів 

дистиляції та ректифікації, галузь їх застосування в 

харчових виробництвах. 
4 4 

 Разом  116 174 
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7. Індивідуальні завдання 

Курсова робота 

Основною метою виконання курсової роботи є закріплення теоретичних 

знань з розділів дисципліни і набуття практичних навичок розрахунково-

конструкторської діяльності, пов’язаної з розробкою нових і модернізацією 

існуючих технологічних процесів і їх апаратурного оформлення. 

В курсовій роботі виконується проектна розробка установки з однієї із 

тем курсу, наприклад, установки для випарювання розчинів, для 

пастеризування продукту, для адсорбції, для сушіння тощо. Кожна тема 

охоплює декілька важливих розділів курсу, включаючи гідравлічні, теплові, 

дифузійні. 

Типова курсова робота з дисципліни «Процеси і апарати харчових 

виробництв» складається з пояснювальної записки обсягом 30-40 сторінок і 

графічної частини, що містить креслення обсягом 1 лист формату А1 і 

специфікації до нього. 

Зміст курсової роботи повинен відображати результати рішення 

студентом наступних задач: 

- аналіз процесу, технологічні схеми і типи застосовуваних апаратів; 

- розробка апаратурно-технологічної схеми процесу; 

- складання матеріального і теплового балансів; 

- розрахунок основних параметрів процесу і конструктивних елементів 

апаратів, вибір стандартних виробів; розробка загального вигляду апарату (з 

виконанням специфікації і відомості проекту). 

Пояснювальна записка оформляється згідно з вимогами стандартів. У ній 

наводяться розрахунки, схеми, пояснення, висновки, список використаних 

літературних джерел. 

Плановані затрати часу на виконання курсової роботи складають  36 

годин (вісімнадцять тижнів зі щотижневими затратами часу 2 години) 

Форма контролю цього виду самостійної роботи – індивідуальний захист 

курсової роботи на кафедрі, на якій вона виконувалась, в присутності  членів 

комісії із захисту курсової роботи. 

 

8. Методи навчання 

Навчання студентів здійснюється за кредитно-модульною системою 

організації навчального процесу.  

Програмою дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв» 

передбачено проведення аудиторних занять (лекційних, практичних  і 
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лабораторних), виконання індивідуального завдання (курсового проекту) та 

самостійне опрацювання студентами навчального матеріалу. 

Під час проведення лекційних занять - застосування комплектів 

навчальних плакатів і демонстраційних матеріалів (презентацій) за допомогою 

технічних засобів навчання (мультимедійного проектору тощо).  

Під час лабораторних занять відбувається систематизація, розширення і 

закріплення теоретичних основ, викладених в лекційному курсі, і набуття 

навичок самостійного проведення досліджень впливу певних параметрів на 

перебіг того чи іншого процесу, випробувань роботи того чи іншого апарату, 

виконання розрахунків і формулювання висновків за результатами проведеного 

технологічного експерименту.  

У позааудиторний час - робота зі самостійного опрацювання програмної 

літератури та вирішення практичних завдань у домашніх умовах, бібліотеці, 

комп’ютерному класі кафедри, в Інтернет-мережі; виконання індивідуального 

завдання (курсової роботи), у т.ч. графічної частини курсової роботи з 

використанням комп’ютерної системи КОМПАС-3D. 

 

 

9. Методи контролю 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з навчальної 

дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв»  здійснюють відповідно 

до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

Поточний контроль проводять під час виконання практичних, 

лабораторних і індивідуальних завдань (описових завдань (ОЗ), написання 

рефератів, виконання курсової роботи), засвоєння певного модуля (модульний 

контроль). Форму проведення поточного контролю і систему оцінювання 

визначено кафедрою: глибина засвоєння студентами теоретичного матеріалу 

перевіряється в ході складання тестів окремо по кожному модулю – модульного 

тестового контролю. Кожен модуль оцінюється в умовних балах пропорційно 

обсягу часу, відведеному на засвоєння матеріалу певного модуля. 

Підсумковий контроль включає залік по закінченню третього семестру і 

екзамен з цієї навчальної дисципліни по закінченню вивчення курсу (в кінці 

четвертого семестру). Кількість умовних балів за навчальні заняття студента 

становить 70% (коефіцієнт 0,7) і 30% (коефіцієнт 0,3) припадає на екзамен від 

загальної кількості умовних балів. 

Рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним 

планом, але сприяють підвищенню рівня знань та умінь студентів з навчальної 

дисципліни (доповідь на студентській конференції, здобуття призового місця на 
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олімпіадах, виготовлення макетів, підготовка наочних посібників тощо), може 

надаватись до 10% від загальної кількості умовних балів з навчальної 

дисципліни. 

Таким чином, максимальні рейтинги за навчальну роботу студента під час 

поточного контролю (за навчальні заняття) та за атестацію під час підсумкового 

контролю (за екзамен) відповідно становитимуть: 

Rнр = 70 балів,  Rат = 30 балів,  Rдис = 100 балів. 

Студенти, які протягом навчального семестру під час поточного 

контролю набрали суму балів, що менша за 50 % від загального розрахункового 

рейтингу з навчальної роботи Rнр (тобто Rнр < 35 балів), зобов'язані до початку 

залікової сесії підвищити його, інакше їх не допустять до підсумкового 

контролю (екзамену) і вони матимуть академічну заборгованість. 

Відповідно до отриманих балів студентам присвоюються відповідні 

кредити ECTS. Кредити записують у журнал рейтингового оцінювання знань і 

умінь студента. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи) 

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 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

до 30 до 31 до 39 100 
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Критерії оцінювання курсової роботи 

Критерій за яким оцінюється робота 
Рейтинговий 

бал 

Бал 

перевірки 

1. Перевірка курсової роботи: 61  

 відповідність змісту курсової роботи завданню 

та вимогам навчально-методичних рекомендацій 

щодо його виконання 

40 

 

 самостійність вирішення поставленої задачі, 

проектного рішення, виконання розрахунків, 

креслень, графіків та таблиць 

6 

 

 наявність елементів науково-дослідного 

характеру 
6 

 

 використання комп’ютерних технологій 5  

 відповідність стандартам оформлення 4  

2. Захист курсової роботи, в тому числі: 39  

 доповідь 14  

 правильність відповідей на поставлені запитання 25  

Всього  100  

 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Головкіна Л.І. Процеси і апарати харчових виробництв. Методичні 

вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 181 «Харчові 

технології» денної та заочної форми навчання. – Умань: УНУС,  2018. –  16 с.  

2. Головкіна Л.І. Процеси і апарати харчових виробництв. Методичні 

вказівки і завдання для контрольної роботи для студентів спеціальності 181 

«Харчові технології» денної та заочної форми навчання. – Умань: УНУС,  2018. 

–  18 с.  

3. Головкіна Л.І. Процеси і апарати харчових виробництв. Методичні 

вказівки до виконання курсової роботи для студенів  спеціальності 181 

«Харчові технології» денної та заочної форми навчання. – Умань: УНУС,  2018. 

–  36 с. 

4. Головкіна Л.І. Процеси і апарати харчових виробництв. Методичні 

вказівки до виконання лабораторних робіт для студенів  спеціальності 181 

«Харчові технології» денної та заочної форми навчання. – Умань: УНУС,  2018. 

–  34 с. 
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Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни 

 «Процеси і апарати харчових виробництв» 

(3 семестр: підсумковий контроль - залік) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Загальна 

сума  

балів 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 

3 

Змістовий модуль 4  

 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

5 10 15 10 10 20 10 10 10 

 

 

Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни 

 «Процеси і апарати харчових виробництв» 

(4 семестр: підсумковий контроль - екзамен) 

 
 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Кількість 

балів на 

екзамені 

Загальна 

сума 

балів 

Змістовий модуль 5  

Змістовий модуль 6 

 

 

 

30 

 

 

100 

Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18-19 Т20-22 Т23 Т24-26 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 10 



12. Рекомендована література 

Базова 

1. Процеси і апарати харчових виробництв:[підручник]/[Бессараб О.С., 

Зав’ялов В.Л., Малежик І.Ф. та інші]; за ред. проф. І.Ф. Малежика. – К.: 

НУХТ, 2003.- 400с.: іл.. 

2. Процеси і апарати харчових виробництв / [Бойченко М.Г., Задніпряний 

В.А., Лисянський В.М., Малежик І.Ф.]; під ред. Стабнікова В.М.- К.; 

Вища школа, 1975.- 376 с. 

3. Стабников В.Н. Процессы и аппараты пищевых производств /Стабников 

В.Н., Лысянский В.М., Попов В. Д.. - М.: Пищевая промышленность, 

1976.— 664с. 

4. Кавецкий Г.Д., Процессы и аппараты пищевых производств: [учебник]/ 

Кавецкий Г.Д., Королев А.В.  - М.: Агропромиздат, 1991. - 432 с.  

5. Процеси і апарати харчових виробництв: [підручник] /  

[ Поперечний А.М., Черевко О.І., Гаркуша В.Б., Кириченко Н.В., Ласкіна 

Н.А.]; за ред. проф. Поперечного А.М. – К.: Центр учбової літератури, 

2007. – 304 с. 

6. Марценюк О.С., Мельник Л.М. Процеси і апарати харчових виробництв: 

Підруч. – К.: НУХТ, 2011. – 407 с. 

7. Процеси і апарати харчових виробництв. Курсове проектування: Навч. 

Посіб./За ред. проф. І,Ф. Малежика. – К.: НУХТ, 2012. – 543 с. 

8. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по 

проектированию / [Борисов Г.С., Дытнерский Ю.И., Каган С.З., Набатов 

В.А. и др.], под ред.проф. Ю.И. Дытнерского. – М.: Химия, 1991. – 494 с. 

9. Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств /          

[Лобода П.П., Стратиенко О.В., Немирович П.М., Малежик И.Ф. и др.], 

под ред. проф. В.Н. Стабникова. – К.: Вища школа, 1982. – 200 с. 

Допоміжна 

1. Процеси і апарати харчових виробництв: Лабораторний практикум / 

[Малежик І.Ф., Циганков П.С., Немирович П.М., Зоткіна Л.В., Марценюк 

О.С., Мельник Л.М. та інші]; за ред. проф. І.Ф. Малежика. – К.: НУХТ, 

2006. – 224 с. 

2. Процеси і апарати харчових виробництв. Збірник задач // [Аністратенко 

В.О., Буренков М.А., Лисянський В.М., Малежик І.Ф., Попов В.Д. та 

інші]; за ред. проф. В.М. Стабнікова. – К.: Вища школа, 1972. – 268 с. 

3. Павлов К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов 

химической технологи / Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. – Л.: 

Химия, 1987. – 576 с. 

4. Расчеты и задачи по процессам и аппаратам пищевых производств / 

[Гребенюк С.М., Михеева Н.С., Грачев Ю.П. и др.], под ред. проф. 

Гребенюка С.М. и доц. Михеевой Н.С. – М.: Агропромиздат, 1987. – 304с. 

 

13. Інформаційні ресурси 

1. https://cpsm.kpi.ua/Doc/metod_paht_2016.pdf 

2. https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/paht_2205.pdf 

https://cpsm.kpi.ua/Doc/metod_paht_2016.pdf
https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/paht_2205.pdf

