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У Збірнику опубліковано матеріали ІІІ-ї Всеукраїнської науково-
методичної  конференції «Забезпечення якості вищої освіти: підвищення 
ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні 
освітнього процесу», яка проходила 14-16 квітня 2021 року на базі Одеської 
національної академії харчових технологій.

Рекомендовано до друку та розповсюдження в мережі Internet Вченою 
радою Одеської національної академії харчових технологій від 06.04.2021, 
протокол № 13. 

Матеріали, занесені до Збірника, друкуються за авторськими оригіна-
лами. За достовірність інформації відповідає автор публікації.
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ної практики і бізнес-освіті. А застосування інтерактивних методів навчання 
дозволить належним чином моделювати професійну діяльність, сприятиме 
більш високому ступеню засвоєння знань здобувачами вищої освіти та не 
лише забезпеченню, а й гарантуванню якості вищої освіти.

Література
1. Якість вищої освіти: теорія і практика: навчально-методичний 
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ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ ПРОЄКТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ −
ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУВАННЯ

Л.Д. Дмитренко, А.К. Кац, Г.М. Станкевич,
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

В умовах суттєвого скорочення годин навчального навантаження зі 
спеціальних дисциплін, присвячених питанням проєктування, все більш важ-
ливе значення у процесі підготовки студентів до роботи над технологічною 
частиною дипломних проєктів бакалаврів і кваліфікаційних робіт магістрів 
набуває виконання курсових проєктів зі спеціальності.

Курсовий проєкт (КП) є однією з форм перевірки знань студентів з 
дисципліни. Робота з виконання курсового проєкту має принципове значення 
оскільки: виховує у студентів творчу ініціативу; підвищує їх професійний 
рівень шляхом продовження освіти та самоосвіти; спонукає проводити по-
шук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та застосовува-
ти її для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань; надає на-
вички з усвідомленого підбору сучасного обладнання для технічного осна-
щення нових підприємств або тих, що підлягають реконструкції; спонукає до 
вивчення принципів його роботи та правил експлуатації; навчає розробляти 
схеми технологічного процесу; вчить чітко і грамотно викладати свої думки; 
розвиває уміння використовувати теоретичні знання на практиці та здібності 
на основі теоретичного аналізу робити обґрунтовані висновки зі своєї роботи; 
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сприяє поглибленому вивченню предмета.
Згідно навчальних планів підготовки здобувачів ступеню вищої освіти 

(СВО) «Бакалавр» та «Магістр» зі спеціальності 181 «Харчові технології» 
галузі знань 18 «Виробництво та технології» курсовий проєкт є вибірковою 
компонентою освітньо-професійної програми «Технології зберігання і пере-
робки зерна» та відноситься до дисциплін циклу професійної підготовки. 

На випусковій кафедрі Технології зберігання зерна студентами вико-
нуються два курсових проєкти, пов’язані між собою єдиною метою – дати 
студентам теоретичні знання та практичні навички з питань проєктування 
підприємств елеваторної галузі, що відповідатимуть сучасним вимогам. Так 
студенти-здобувачі СВО «бакалавр» виконують курсовий проєкт з дисциплі-
ни «Проєктування підприємств галузі з КП», а студенти-здобувачі СВО «ма-
гістр» виконують КП з дисципліни «Інноваційні технології галузі з КП». При 
виконанні кожного з цих двох КП увага акцентується на різних аспектах 
проєктування, розглянемо далі - на яких.

При виконанні курсового проєкту з дисципліни «Проєктування 
підприємств галузі з КП» студентам денної форми навчання керівником 
пропонується графо-аналітичним методом проаналізувати робочу схему ру-
ху зерна і відходів діючого або типового елеватора, а студентам заочної фор-
ми навчання пропонується проаналізувати ефективність технологічного про-
цесу елеватора (виробничої дільниці хлібоприймального підприємства (ХПП) 
або лінії елеватора), що є місцем його роботи, також з використанням графо-
аналітичного методу. Якщо в академії навчається кілька людей з одного під-
приємства, то кожен з них повинен аналізувати технологічний процес окре-
мої виробничої дільниці за узгодженням з керівниками від кафедри.

В ході виконання вказаного курсового проєкту студенти повинні вирі-
шувати наступні завдання: знайомство з науковою літературою щодо вдос-
коналення технологічного процесу та вітчизняним і зарубіжним досвідом ро-
боти підприємств галузі; вивчення (з описом і аналізом) робочої схеми руху 
зерна і відходів (РСРЗіВ) елеватора (міні-елеватора, механізованої башти, 
встановленої на виробничій дільниці ХПП); виділення основних транспорт-
но-технологічних ліній РСРЗіВ і якісна оцінка їх відповідності сучасним ви-
могам; перевірка відповідності таблиці ходів основних норій елеватора (або 
механізованої башти групи складів) до РСРЗіВ; перевірка таблиці місткостей 
оперативних бункерів елеватора і його зерносховищ; виконання розрахунків і 
побудова зведеного графіка роботи елеватора в найбільш напружену першу 
зміну доби максимальних обсягів роботи підприємства; виконання розрахун-
ків зведених показників ефективності роботи основних норій елеватора; ана-
ліз «вузьких» місць РСРЗіВ, які були виявлені графо-аналітичним методом та 
обґрунтування зроблених на його основі висновків і рекомендацій.

Таким чином курсовий проєкт складається з двох основних частин, 
перша з яких присвячена ретельному вивченню РСРЗіВ, а друга розрахун-
ку, побудові та аналізу зведеного графіка роботи підприємства. Причому в 
процесі побудови зведеного графіка студент удосконалює свої знання щодо 
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порядку виконання операцій з зерном на елеваторі (тобто структурної схеми 
технологічного процесу), послідовності переміщення партій зерна по облад-
нанню при виконанні різних технологічних операцій (тобто принципової 
схеми технологічного процесу) та конкретних маршрутів руху зерна на да-
ному підприємстві (тобто РСРЗіВ).

Все це дозволяє зробити висновки про технічний стан і ефективність 
роботи досліджуваного підприємства, відповідність сучасним вимогам вста-
новленого на ньому технологічного обладнання, достатність кількості та 
продуктивності основного технологічного і транспортного обладнання, 
кількості та місткості накопичувальних і оперативних бункерів, гнучкість 
робочої схеми. 

Тобто в даному КП студент працює з готовою РСРЗіВ, яка є основною 
складовою вихідних даних для його виконання, і вчиться читати, аналізувати 
схему, використовувати її для побудови зведеного графіка і розробляти вірні 
технічні рішення щодо удосконалення роботи підприємства.

Курсовий проєкт з дисципліни «Проєктування підприємств галузі з 
КП» є найважливішим етапом підготовки студентів до виконання 
технологічної частини дипломного проєкту бакалавра з розробки проєкту 
будівництва нового або реконструкції існуючого підприємства елеваторної 
галузі.

Курсовий проєкт з дисципліни «Інноваційні технології галузі з КП», 
який виконується студентами-здобувачами СВО «магістр», служить подаль-
шому розвитку знань, отриманих студентами на попередньому етапі навчан-
ня.

Студентам керівником пропонується розробити робочу схему руху 
зерна і відходів нового елеватора, що проєктується, також студентам заочної 
форми навчання може бути запропоновано з метою реконструкції діючого 
елеватора, що є місцем їхньої роботи, проаналізувати його РСРЗіВ для вияв-
лення наявних «вузьких» місць, розробки технічних рішень, щодо їх усунен-
ня та покращення ефективності технологічного процесу, які потім повинні 
бути відображені в удосконаленій, розробленій студентом робочій схемі.

При виконанні даного курсового проєкту студент повинен у комплексі 
вирішувати ряд пов'язаних між собою задач: знайомство з нормативно-
технічною документацією та науковою літературою щодо різних аспектів 
проєктування сучасних підприємств галузі; розрахунок об’ємів роботи елева-
тора з приймання та відпускання зерна на різні види транспорту; розрахунок 
необхідної кількості та продуктивності основного технологічного та транс-
портного обладнання і вибір його за каталогами; визначення оптимальних 
розмірів робочої башти і розміщення обладнання в ній, ув'язування її із зер-
носховищами, зерносушарками, приймально-відпускними пристроями та зе-
рнопереробними підприємствами; розробка структурної та принципової схем 
технологічного процесу; розробка РСРЗіВ нового елеватора, що проєктується 
(або детальний аналіз робочої схеми підприємства, що підлягає реконструк-
ції) з оцінкою основних транспортно-технологічних ліній на їхню відповід-
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ність сучасним вимогам; складання таблиці ходів основних норій елеватора 
(чи її перевірка на відповідність до РСРЗіВ); складання таблиці місткостей 
оперативних бункерів елеватора і його зерносховищ; аналіз «вузьких» місць 
РСРЗіВ; складання обґрунтованих висновків і рекомендацій. 

Таким чином в, даному КП студент повинен розробити самостійно 
РСРЗіВ на основі попередньо виконаних розрахунків і підбору всього облад-
нання, розробки структурної і принципової схем технологічного процесу та 
прийняття рішень із взаємного розташування обладнання.

Виконання курсового проєкту з дисципліни «Інноваційні технології га-
лузі з КП» студентами-здобувачами СВО «магістр» є відповідальним етапом 
їх підготовки до виконання розділу «Технологічна частина» кваліфікаційної 
роботи магістра.

Кожен з двох розглянутих курсових проєктів складається з 
пояснювальної записки та графічної частини у вигляді двох листів креслень 
формату А1. 

На кафедрі Технології зберігання зерна вже давно прийнято 
пов’язувати тематики відповідних курсових та дипломних проєктів (ДП) 
студентів-бакалаврів, а також тематики КП і кваліфікаційних робіт магістрів 
(КРМ), і це призводить до того, що виконані курсові проєкти потім стають 
частинами дипломних проєктів та кваліфікаційних робіт. Це дозволяє моти-
вувати студентів працювати більш ретельно і сумлінно над курсовими 
проєктами та дає змогу зекономити час при роботі над ДП і КРМ.

Таким чином, курсові проєкти, що виконуються на випусковій кафедрі 
Технології зберігання зерна є основою виконання ДП бакалаврів та КРМ. Та-
кож курсовий проєкт з дисципліни «Інноваційні технології галузі з КП», що 
виконується студентами-здобувачами СВО «Магістр» базується на знаннях, 
отриманих студентами під час виконання КП з дисципліни «Проєктування 
підприємств галузі з КП» та дипломного проєкту на здобуття СВО «Бака-
лавр», і є логічним продовженням розвитку знань і навичок на більш високо-
му рівні.

УДК 378.2-025.12:620.2 
ОСОБЛИВОСТІ КУРСОВОГО ТА ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУВАННЯ 
НА ФАКУЛЬТЕТІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТОВАРОЗНАВСТВА ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ І ПРОДОВОЛЬЧОГО БІЗНЕСУ

Т.Є. Шарахматова, К.С. Гарбажій, 
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Вивчення багатьох загальних і професійних дисциплін у ЗВО завершу-
ється розробкою проєктів, які називаються курсовими, оскільки виконання їх 
звичайно займає цілий навчальний рік або семестр і стосується певного курсу 
(року) навчання. Дипломні проєкти виконуються на завершальному етапі на
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чного ппппррррооооооццесу та

оваціййййннннннніііі тттттттеехноллоооогіііііїїїїї га-
є відповввіііііідддддаааааальним етааааппппооооммммм 

на частина»» кккккквввввваліфікаційннооооїїїїї 

ових проєктів сккккккклллллллааааааадддддддаааааааєєєєєєєтттттььььььсссся з 
ини уу ввввввиииииииггггляді двох лллллллиссссссстів креслен

рігання зерррррррнннннннааааааа ввввжжжжжжжеееееее  дддддддааааааавввввввннннннноо при
их курссссссооовввввииииих та ддииииииипппллллоооомниххх проєк

ематики КППППП ііі кккккввваліііфффффффііікккккккаційних роб
того, щщщщщщооо виконннннаааааннніііііі кккууууурррррсоооооооввііііііі проєкти

оєктів таа кккввввааааллііфффффііііккккааааційййннннниииииххххх рррррроооооооббіт. Ц
цювати  бббббіііілльшш ррреееееетттттельно і ссумлін

гу зекккккоооооонннннннооооооомммммммииииииитттттттииии ччччччаааас ппппррррииии рррроботі над Д
м, курссссссоооооовввввввііііііі проєктииииии,,,,, щщщщщщщо ввиииикккооооонують

рігання зерррррррнннннннаа є основоююююююю ввввввиконання
й проєкт з ддииииииисссццццццципліни «««ІІІІІІІнннннннннннновацій

ся стуууудентами-здддддооооооббббббууууууувввввввааааааачччччччааааааамммммммииии СВО
них сттттуууууддддеееееентами під чассссс вввввиииикконанн

риємссттттввв ггггаалузі зззззз ККП» та дипломн
авр», і єєєєєє лооооооогггггічниииииммммм пппппппрррррррооооооодддооооооовженням ро
му рііввввнннніііі..
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