
 

Дисципліна Машини, автомати, потокові лінії та робототехнiчнi комплекси. 

Рівень ВО перший (бакалаврський). 

Мова викладання Українська. 

Вимоги до початку 

вивчення 

Аргументованими вимогами до вивчення дисципліни “Машини, автомати, 

потокові лiнiї та робототехнiчнi комплекси” є забезпечення достатнього 

рівня теоретичних знань і практичних навичок у здобувачів вищої освіти з 

дисциплін загальноосвітнього і загально-інженерного профілю. 

Що буде вивчатися 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: знати: особливості роботи технологічного обладнання 

харчових та переробних підприємств; параметри роботи технологічного 

обладнання, основні правила експлуатації обладнання; основні вимоги до 

технологічних машин і обладнання; основні технологічні операції, на 

яких можлива автоматизація процесів; основні вимоги до систем 

автоматизації операцій технологічних процесів харчових та переробних 

виробництв; типові конструкції систем автоматизації; призначення, 

характеристики та структуру сучасних автоматизованих систем 

управління; основні поняття сучасної робототехніки, будову і принцип 

роботи промислових роботів, об’єкти роботизації в харчовій 

промисловості; порядок організації робіт з роботизації виробництва. 

Вміти: складати технологічні, кінематичні, структурні та конструктивні 

схеми машин, апаратів та потокових ліній; визначати основні параметри 

роботи технологічного обладнання, проводити компоновку потокової 

лінії, складати інструкції з правильної та безпечної експлуатації 

технологічного обладнання; визначати показники якості технологічних 

машин і обладнання. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “Машини, автомати, потокові лiнiї та 

робототехнiчнi комплекси” є досить важливою у формуванні здобувачів 

вищої освіти теоретичних і практичних знань щодо технологічних машин, 

апаратів та потокових ліній; класифікацію технологічних операцій, 

машин-автоматів та потокових ліній; аналізу технологічних систем та 

комплексної автоматизації та роботизації технологічних процесів. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПР 8. Самостійно планувати й організовувати власну професійну 

діяльність і діяльність здобувачів освіти і підлеглих. 

ПР 9. Відшуковувати, обробляти, аналізувати та оцінювати інформацію, 

що стосується професійної діяльності, користуватися спеціалізованим 

програмним забезпеченням та сучасними засобами зберігання та обробки 

інформації. 

ПР 13. Застосовувати у професійній діяльності сучасні дидактичні та 

методичні засади викладання навчальних дисциплін і обирати доцільні 

технології та методики в освітньому процесі. 

ПР 16. Знати основи і розуміти принципи функціонування технологічного 

обладнання та устаткування галузі (відповідно до спеціалізації).  

ПР 17. Виконувати розрахунки, що відносяться до сфери професійної 

діяльності. 

ПР 18. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з вибором 

матеріалів, виконанням необхідних розрахунків, конструюванням, 

проектуванням технічних об’єктів у предметній галузі (відповідно до 

спеціалізації). 

ПР 19. Уміти обирати і застосовувати необхідне устаткування, 

інструменти та методи для вирішення типових складних завдань у галузі 

(відповідно до спеціалізації). 
Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  



СК 1. Здатність застосовувати освітні теорії та методології у педагогічній 

діяльності. 

СК 4. Здатність спрямовувати здобувачів освіти на прогрес і досягнення. 

СК 5. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення та інтегрувати їх в освітнє 

середовище. 

СК 7. Здатність аналізувати ефективність проектних рішень, пов’язаних з 

підбором, експлуатацією, удосконаленням, модернізацією технологічного 

обладнання та устаткування галузі/сфери відповідно до спеціалізації. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні заняття, індивідуальні завдання, самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 
Залік. 

 


