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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1 Вища математика  

2. Фізика  

3. Хімія  

4. Процеси та апарати харчових виробництв  

 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Організація та обслуговування у закладах ресторанного господарства 

2. Технологія харчової галузі 

3. Проектування харчових підприємств з основами САПР 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- визначати конструктивні матеріали, що найкраще придатні для обладнання харчової 

галузі; 

- визначати основні елементи обладнання харчової галузі; 

- класифікувати обладнання харчової галузі за процесами, що відбуваються; 

- визначати принцип дії та розраховувати обладнання для подрібнення сировини та 

продуктів; 

- складати технологічну лінію процесу виробництва харчових продуктів; 

- аналізувати роботу обладнання; 

- визначати оптимальні умови функціонування обладнання; 

- визначати недоліки в роботі обладнання; 

- визначати напрями реконструкції існуючого обладнання. 

Вміти: 

- підбирати та розраховувати обладнання для підготовки сировини до виробництва; 

- проводити розрахунки теплообмінного обладнання харчової галузі; 

- розраховувати кількість обладнання, необхідного для виробництва харчових продуктів 

окремої галузі; 

 

Володіти: 

1. Методикою проведення розрахунків обладнання харчової галузі; 

2. Методикою складання технологічних схем та карт. 

 

3.Зміст робочої програми 

 

3 курс 

Модуль №1 

Класифікація обладнання харчової галузі, та загальні вимоги до нього.  

1.1. Класифікація обладнання харчової галузі. Конструкційні матеріали, які 

використовуються для виготовлення обладнання. Вимоги до конструкційних матеріалів.  

1.2. Основні частини та деталі машин. Поняття про передачі, електроприводи. Апарати 

вмикання, захисту, контролю та керування. 

1.3. Універсальні приводи 

Модуль №2 

Машини для обробки овочів 

2.1. Машини для миття овочів, картоплі, фруктів та зелені. 

2.2. Картоплеочищувачі. Устрій та принцип дії. Методика розрахунку. 

2.2. Овочерізки. Протирочно-різальне устаткування. Устрій та принцип дії. 

Модуль №3 

Машини для обробки м’яса та риби 

3.1. М’ясорубки.  

3.2. Фаршмішалки.  



3.3. Котлетоформовочні машини. 

3.4. Рибоочищувачі. Призначення, устрій, принцип дії. 

Модуль №4 

Машини для підготовки кондитерської сировини 

4.1. Розмельні машини. Призначення, устрій та принцип дії обладнання. Методика 

розрахунку. 

4.2. Збивальні машини. Тістомішалки. 

Модуль №5 

Машини для нарізування хліба та гастрономічних товарів 

5.1. Машини для нарізування хліба.  

5.2. Машини для нарізування гастрономічних товарів. Призначення, устрій та принцип дії 

обладнання. Методика розрахунку. 

Модуль №6 

Машини для миття посуду 

6.1. Класифікація машин.  

6.2. Машини періодичної дії. Машини неперервної дії. 

 

 

4 курс 

Модуль №1 

Обладнання для проведення теплових процесів 

1.1. Класифікація способів теплової обробки.  Комбіновані способи обробки 

1.2. Загальні вимоги до устрою теплового устаткування. Техніко-економічні та 

експлуатаційні показники роботи теплового устаткування. 

Модуль №2 

Стравоварильне устаткування 

2.1. Класифікація. Технологічні вимоги до устаткування. Стравоварильні котли 

2.2. Автоклави. Пароварильні апарати. Кофеварки. Сосисковарки 

Модуль №3 

Жарильно-пекарне устаткування 

3.1. Класифікація. Технологічні вимоги до устаткування. Сковороди. Фритюрниці. 

Призначення, устрій та принцип дії обладнання. 

3.2. Жарочні та пекарні шафи 

Модуль №4 

Універсальні теплові апарати (плити) 

4.1. Класифікація.  

4.2. Технологічні вимоги до устаткування. Розрахунок.  Електричні, газові та твердопаливні 

плити. 

Модуль №5 

Водогрійне устаткування 

5.1. Класифікація. Технологічні вимоги до устаткування. Розрахунок.  

5.2. Кип’ятильники. Водонагрівачі. 

Модуль №6 

Допоміжне устаткування 

6.1. Класифікація. Технологічні вимоги до устаткування. Розрахунок.  

6.2. Марміти. Теплові шафи, стойки. 

Модуль №7 

Холодильне устаткування 

6.1. Класифікація. Технологічні вимоги до устаткування. Розрахунок 

6.2. Холодильні агрегати. Охолоджуючи камери, шафи, ларі, морозильні камери. 

6.3 Льдогенератори. Фризери. 
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