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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчаня 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

 

Галузь знань 

18 Виробництво та 

технології 

Нормативна 

 Модулів – 1 

Спеціальність   

181 «Харчові технології» 

Рік підготовки 

Змістовних модулів –3 2-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання: 

курсовий проект 

Семестр 

3-й 6-й 

Лекції 

Загальна кількість 

Годин – 90  

Освітній ступінь 

бакалавр 

14 год. 2 год. 

Лабораторні 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 1,29  

28 год. 8 год. 

Самостійна робота 

18 год. 50 год. 

Індивідуальні завдання 

30 год. 30 год. 

Вид контролю – залік 

 

Примітка 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

- для денної форми навчання –1:1,15. 

- для заочної форми навчання – 1:8,0 

 

  



2. Компетентності навчальної дисципліни 

 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час проектування підприємств 

зернопереробної промисловості та у процесі навчання, що передбачає застосування 

визначених теорій та методів відповідної науки. 

 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

Загальні 

 Знання і розуміння предметної області та професійної діяльності. 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з проектування 

підприємств харчової промисловості. 

 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 Здатність працювати в команді. 

 Здатність працювати автономно. 

 Здатність генерувати нові практично спрямовані ідеї (креативність) стосовно 

оптимізації процесу проектування. 

 

Фахові 

 Здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та 

економічні розрахунки проектної частини ескізного проекту. 

 Здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати 

апаратурно-технологічні схемиви робництва харчових продуктів. 

 Здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі 

дільниці) круп’яної, комбікормової, елеваторної та борошномельної 

промисловості. 

 Здатність розробляти та впроваджувати ефективні методи організації праці, 

нести відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп 

осіб. 

 Здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових технологій, 

вести професійну дискусію. 

 

Програмні результати навчання 

 Знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в 

галузі проектування підприємств харчової промисловості. 

 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 базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних 

наукових досліджень, що виконуються індивідуально та/або у складі 

наукової групи. 

 Підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та 

командної роботи. 

 Вміти укладати проектну документацію державною мовою. 

 Вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого 

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

проектування підприємств харчової промисловості. 

 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. 

  



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи та загальні вимоги проектування 

зернопереробних підприємств. 

Тема 1. Вступ. Теоретичні основи автоматизованого проектування 

зернопереробних підприємств: 

1. Вступ. Загальний стан зернопереробної промисловості України. Поняття 

про проектування. 

2. Загальні положення та визначення САПР. 

3. Склад і структура САПР. 

4. Поняття життєвого циклу виробів. 

5. Різновиди САПР. 

6. Система автоматизованого проектування КОМПАС 3d.  

Тема 2. Генеральний план. Правила проектування генеральних планів та 

розміщення об’єктів: 

1. Поняття про генеральний план. Промислове будівництво. 

2. Теорертичні основи та загальні принципи формування генерального плану 

3. Транспорт. Вантажні та людські потоки. 

4. Техніко-економічні показники генерального плану. 

5. Основні вимоги закону «Державні будівельні норми україни генеральні 

плани сільськогосподарських підприємств» – ДБН Б.2.4-3-95 

5.1 Загальні положення 

5.2 Розміщення сільськогосподарських підприємств та виробничих зон 

сільських поселень 

5.3 В'їзди та внутрішньомайданчикові шляхи 

5.4. Інженерна підготовка території та інженерні мережі 

5.5. Озеленення та зовнішній благоустрій 

5.6. Охорона навколишнього природного середовища 

 

Змістовний модуль 2. Проектування зернопереробних підприємств 

Тема 3. Правила розрахунку технологічного обладнання зерноперереробних 

підприємств: 

1. Основні технологічні операції зернопереробних підприємств; 

1.1. Основні операції на елеваторах; 

1.2. Основні операції на борошномельних заводах; 

1.3. Основні технологічні операції на комікормових заводах; 

2. Розрахунок технологічного обладнання. 

Тема 4. Правила компонування та розміщення  технологічного обладнання 

зерноперереробних підприємств: 

1. Особливості компонування обладнання на комбікормових заводах; 

2. Особливості компонування обладнання на елеваторах 

3. Особливості компонування обладнання на борошномельних та круп’яних 

заводах 



 

Змістовний модуль 3. Будівельні конструкції зернопереробних підприємств. 

Тема 5. Типові конструктивні будівельні компоненти зернопереробних 

підприємств: 

1 Фундаметні блоки 

2 Риглі та балки 

3 Плити перекриття 

4 Перестінки 

5 Сходинкові марші 

6 Правила компонування будівельних конструкцій. 

  



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістовних 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 

Змістовний модуль 1 

Тема 1 (Вступ. Теоретичні 

основи автоматизованого 

проектування 

зернопереробних підприємств 

). 

11 4   4   3 10         10 

Тема 2 (Генеральний план. 

Правила проектування 

генеральних планів та 

розміщення об’єктів ). 

11 4   4   3 12 2       10 

Разом за змістовним 

модулем 1 22 8 0 8 0 6 22 2 0 0 0 20 

Змістовний модуль 2 

Тема 3 (Правила 

проектування та розміщення 

технологічного обладнання 

зерноперереробних 

підприємств ). 

10 2   4   4 14     4   10 

Тема 4 (Правила 

компонування та розміщення  

технологічного обладнання 

зерноперереробних 

підприємств ). 

14 2   8   4 10         10 

Разом за змістовним 

модулем 1 24 4 0 12 0 8 24 0 0 4 0 20 

Змістовний модуль 2 

Тема 5 (Типові конструктивні 

будівельні компоненти 

зернопереробних підприємств 

). 

44 2   8 30 4 44     4 30 10 

Разом за змістовним 

модулем 1 44 2 0 8 30 4 44 0 0 4 30 10 

РАЗОМ   90 14 0 28 30 18 90 2 0 8 30 50 

 

  



 

5. Теми лабораторних занять 

 

№ з/п Назва теми 
Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

САПР КОМПАС та її застосування під час розроблення 

проектів зернопереробних підприємств 4 

 

2 

Проектування генерального плану зернопереробного 

підприємства 4 

 

3 

Розрахунок кількості технологічного обладнання очисного 

відділення зернопереробного підприємства 8 4 

4 

Розроблення технологічної схеми зернопереробного 

підприємства 8 

 

5 

Проектування планів поверхів, розрізів зернопереробного 

підприємства. Компонування технологічного обладнання 8 4 

  Разом 32 8 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 

Нормативне забезпечення проекту зернопереробного 

підприємства 3 10 

2 
Система автоматизованого проектування Автокад 

3 10 

3 

Нормативно-правова база проектування генеральних 

планів зернопереробних підприємств 4 10 

4 

Особливості розміщення технологічного обладнання на 

комбікормових заводах 4 10 

5 

Вимоги до промислових будівель та основи їх 

проектування 4 10 

  Разом 18 50 

  



7. Індивідуальні завдання (описова робота) 

 

№ 

з/п Назва завдання 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Оформлення розрахунково-пояснювальної записки 10 10 

3 Проектування генерального плану 10 10 

4 Проектування поздовжніх, поперечних розрізів 

будівлі, планів поверхів 

10 10 

 Разом 30 10 

 

Мета курсового проекту - формування навичок проектування технологічних 

процесів, виробничих будівель виробництв зернопереробної промисловості . Під 

час курсового проектування студенти мають набути навичок: 

 дослідження ринку зернових культур;  

 формування оптимальних потужностей виробництва;  

 розроблення технологічних схем; 

 вибір оптимальних варіантів технологічного обладнання.  

До складу курсового проекту входять розрахунково-пояснювальна записка і 

графічна частина. Відповідно до завдання графічну частину рекомендовано 

виконувати на форматах А4 або А3.  

Графічна частина курсового проекту включає:  

 генеральний план підприємства; 

 план одного із поверхів, повздовжній та поперечний розріз будівлі без 

розставлення обладнання. 

Пояснювальна записка оформляється відповідно до діючих стандартів. У ній 

наводяться: 

 характеристика сировини; 

 характеристика місця розташування об’єкту та розрахунок його 

оптимальної потужності; 

 опис технології виробництва продукту; 

 розрахунок та підбір технологічного обладнання; 

 пояснення до об’ємно-планувального рішення. 

 

Тематика проектування вибирається такою, що охоплює основні 

технологічні процеси виробництва продукції переробки зерна – зокрема технології 

виробництва борошна, круп, комбікормів. Завдання видають індивідуально 

кожному студенту на початку семестру. 

 

 

 

  



8. Методи навчання 

 

В рамках вивчення дисципліни «Проектування підприємств галузі» 

передбачається використання словесних та практичних методів навчання. За 

характером логіки пізнання перевага надається аналізу та синтезу. За характером 

та рівнем самостійної наукової діяльності студентів, використовується 

репродуктивний та пояснювально-демонстративний методи навчання.  

 

9. Методи контролю 

 

Пріоритетним напрямом контролю рівня засвоєння студентами матеріалу з 

курсу є поточний контроль, що реалізується у формі проведення контрольних 

робіт, опитування та захисту лабораторних робіт. 

Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки конспектів 

лекцій, виконаних завдань. 

Підсумковий контроль проводиться у формі семестрового заліку. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної 

дисципліни за умови повного відпрацювання всіх лабораторних робіт.  

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

(денна, заочна форма навчання) 

 

Модульний контроль Сума 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 
100 

30 40 30 

 

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 

 



11. Методичне забезпечення 

 

1. Возіян В. В. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Проектування підприємств галузі», для студентів напряму підготовки 

6.051701 - «Харчові технології та інженерія», за ознаками спеціальності 

«Технології зберігання і переробки зерна», освітній ступінь  – бакалавр //  

В. В. Возіян – Умань: УНУС, 2017. – 57 с. 

2. Новіков В. В. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Проектування 

підприємств галузі», для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові 

технології та інженерія», за ознаками спеціальності «Технології зберігання і 

переробки зерна», освітній ступінь – бакалавр // В. В. Новіков. – Умань: УНУС, 

2017. – 59 с. 

3. Новіков В.В. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Проектування підприємств галузі», для студентів напряму підготовки 

«Харчові технології та інженерія», за ознаками спеціальності «Технології 

зберігання і переробки зерна», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр // В.В. 

Новіков. – Умань: УНУС, 2017. – 11 с. 

4. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни 

«Проектування підприємств галузі», для студентів напряму підготовки 6.051701 

«Харчові технології та інженерія», за ознаками спеціальності «Технології 

зберігання і переробки зерна», освітній ступінь – бакалавр // Укладач: В. В.  

Новіков – Умань: УНУС, 2017.  – 7 с 

5. Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань з 

дисципліни «Проектування підприємств галузі», для студентів напряму підготовки 

6.051701 «Харчові технології та інженерія», за ознаками спеціальності «Технології 

зберігання і переробки зерна», освітній ступінь – бакалавр // Укладач: В. В.  

Новіков – Умань: УНУС, 2017.  – 7 с 

 

12. 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. 



5. Кудрявцев Е.М. Компас 3D. Моделирование, проектирование и расчет 

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

6. Мартыненко Я.Ф. Проектирование мукомольных и крупяных заводов с 

основами САПР. / Я.Ф. Мартыненко, О.Н. Чеботарев. – М.:Агропромиздат, 1992. - 

240 с. 

7. 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. 

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. 

 

13. Інформаційні ресурси 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5944 - НМК «ППГ» 

 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5944

