
  



  



1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань  

 18 «Виробництво та 

технології» 
Нормативна 

 

Модулів – 3 

Спеціальність  

181 «Харчові 

технології» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 10  
1-й  

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

1-й  

Лекції 

 Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи  

студента – 4,3 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

28 год. 6 

Лабораторні 

28 год. 8 

Самостійна робота 

64 год. 106 

Індивідуальна робота 

  

Вид контролю: диф.залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1:1,2 

для заочної форми навчання – 1:1,4 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – підготовка висококваліфікованих фахівців, зі 

сформованими загальними і професійними компетентностями, потрібними для 

професійного управління виробництвом, конкурентоспроможністю, якістю і 

безпечністю харчових продуктів, впровадження екологічно безпечних 

технологій зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, 

розробки проектів, удосконалення і введення в практику наукових методів та 

інноваційних підходів. Здобути глибокі теоретичні знання та набути 

практичних навичок та забезпечити необхідний рівень знань студентів для 

організації технології переробки зерна. 

Інтегральна компетентність (цілі курсу): 

- 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. 

Сформувати у студентів науковий підхід до розв’язання проблем 

технології галузі, ознайомити студентів із механічними, біохімічними та 

термічними процесами обробки зерна, організацією побудови окремих 

технологічних процесів галузі. 

Загальні компетентності (ЗК) 

- Знання і розуміння предметної області та професійної діяльності. 

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

- Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел. 

- Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

- Навички здійснення безпечної діяльності. 

- Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 



системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для забезпечення здорового способу життя. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

- Здатність впроваджувати у виробництво технології харчових 

продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних 

компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного 

процесу. 

- Здатність управляти технологічними процесами з використанням 

технічного, інформаційного та програмного забезпечення. 

- Здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності 

сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням 

сучасних методів. 

- Здатність забезпечувати якість і безпеку продукції на основі 

відповідних стандартів та у межах систем управління безпечністю 

харчових продуктів під час їх виробництва і реалізації. 

- Здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові 

технології з врахуванням принципів раціонального харчування, 

ресурсозаощадження та інтенсифікації технологічних процесів. 

- Здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих 

лабораторій для вирішення прикладних задач. 

- 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. 

Програмні результати навчання: 

- Знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в 

галузі харчових технологій - використовувати основні властивості зерна 

та продуктів його переробки. 



- 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. 

- 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. 

- 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 розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати 

проблеми в галузі харчових технологій на основі розуміння сутності 

їхнього виникнення. 

- Розуміти основні теоретичні положення технологічних процесів, на яких 

базується технологія переробки зерна. 

- Розуміти фактори, що впливають на технологічну ефективність кожного 

процесу. 

- Вміти визначати показники оцінки якості сировини, асортимент і 

вимоги до якості. 

- Науково обґрунтовувати окремі процеси в технології переробки зерна. 



- Користуватися довідниковою і нормативною документацією по 

технології переробці зерна. 

- Оцінювати якість сировини та готової продукції. 

Короткий зміст курсу: 

Дисципліна «Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини в 

галузі» відноситься до профілюючої, безпосередньо зв’язана з виробничою 

практикою. Даний курс є попереднім в ряду спеціальних та профілюючих 

дисциплін. Основним предметом дисципліни є вивчення технологічних 

властивостей зерна пшениці, жита та застосування їх у технологічних процесах. 

Вивчення основ технології виробництва борошна та круп на зернопереробних 

підприємствах різної продуктивності та форм власності. 

  



3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

 Фізико-технологічні і біохімічні властивості зерна. Очистка зерна від 

домішок. 

Тема 1 (ЗМ 1). Будова і технологічні властивості зерна. Історія розвитку 

борошномельної промисловості. Характеристика зерна пшениці і жита. 

Морфологічна будова і хімічний склад. Технологічні властивості зерна пшениці 

і жита. Характеристика зерна круп’яних культур. 

Тема 2 (ЗМ 2). Формування помельних партій. Мета й методи складання 

зернових сумішей із пшениці різної якості. Використання неповноцінного 

зерна. 

Тема 3 (ЗМ 3). Очистка зерна від домішок. Домішки в зернових 

продуктах і методи їх вилучення. Сепарування за аеродинамічними 

властивостями. Сепарування за геометричними ознаками. Сита та їх 

характеристики. Сепарування за магнітними властивостями. Сепарування за 

густиною і станом поверхні зернової суміші. 

Тема 4 (ЗМ 4) Лущення зерна. Лущення круп’яного зерна. Методи 

лущення. Сортування продуктів лущення зерна на крупозаводі. Лущення зерна 

в борошномельному виробництві. 

Модуль 2. 

Водно-теплова обробка при виробництві борошна і круп. Подрібнення 

зерна і зернових продуктів 

Тема 1 (ЗМ 5) Водно-теплова обробка зерна в технології виробництва 

борошна і крупи. Особливості взаємодії зерна з водою і фактори, що впливають 

на ефективність водно-теплової обробки зерна. Технологічні схеми і режими 

водно-теплової обробки. Водно-теплова обробка зерна при виробництві крупи. 

Тема 2 (ЗМ 6) Подрібнення зерна і зернових продуктів. Узагальнений 

закон подрібнення. Методи подрібнення. Фактори, що впливають на 

ефективність перебігу процесу. Подрібнення у вальцьовому верстаті. 

Подрібнення в машинах ударно-стиральної дії. 



Тема 3 (ЗМ 7) Схеми помелу зерна пшениці і жита на борошно. 

Принципи організації процесу. Основні етапи та їх призначення. 

Модуль 3. 

Технологічні схеми виробництва круп. Зберігання круп. 

Тема 1 (ЗМ 8) Схеми виробництва крупи. Принципи організації процесу. 

Основні етапи та їх призначення. 

Тема 2 (ЗМ 9) Класифікація побічних продуктів і відходів під час 

виробництва борошна і круп. Зародок, висівки, дрібка, мучка. Відходи І, ІІ, ІІІ 

категорії. 

Тема 3 (ЗМ 10). Процеси, що відбуваються під час зберігання продуктів 

переробки зерна. Хімічні, біохімічні, мікробіологічні процеси, що відбуваються 

під час зберігання продуктів переробки зерна. Фактори, що впливають на 

інтенсивність перебігу процесів. 

4. Структура навчальної дисципліни 

№ 

Назва 

змістових 

модулів 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

всього лекц. лаб. с.р. інд. всього лекц. лаб. с.р. інд. 

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

1 
Модуль 1. Фізико-технологічні і біохімічні властивості зерна. 

 Очистка зерна від домішок. 

1.1 Тема 1 (ЗМ1) 

Будова і техн. 

властивості 

зерна.  

6 2 2 2  11 1  10  

1.2 Тема 2 (ЗМ2) 

Формування 

помельних 

партій.  

8 2 2 4  11 1 1 10  

1.3 Тема 3 ЗМ3) 

Очистка зерна 

від домішок 

9 2 2 5  15 1 1 14  

1.4 Тема 4 

(ЗМ4).Лущення 

зерна 

9 2 2 

5  11  1 14  

Разом за змістовим 

модулем 1 
32 8 8 16  48 3 3 46  

2 
Модуль 2. Водно-теплова обробка при виробництві 

борошна і круп. Подрібнення зерна і зернових продуктів 
  



2.1 Тема 1 (ЗМ 5). 

Водно-теплова 

обробка зерна 

в технології 

виробництва 

борошна і 

крупи. 

14 4 4 6  16 1 1 14  

2.2 Тема 2 (ЗМ 6). 

Подрібнення 

зерна і 

зернових 

продуктів. 

14 4 4 6  11 1  10  

2.3 Тема 2 (ЗМ 7). 

Схеми помелу 

зерна пшениці 

і жита на 

борошно 

14 4 4 6  11  1 10  

Разом за змістовим 

модулем 2 42 12 12 18  38 2 2 34  

3 Модуль 3. Технологічні схеми виробництва круп. Зберігання круп. 

3.1 Тема 1 (ЗМ 8). 

Схеми 

виробництва 

крупи. 

16 2 4 10  11  1 10  

3.2 Тема 2 (ЗМ 9). 

Класифікація 

побічних 

продуктів і 

відходів під 

час 

виробництва 

борошна і 

круп. 

14 2 2 10  12 1 1 10  

3.3 Тема 3 (ЗМ 10). 

Процеси, що 

відбуваються 

під час 

зберігання 

продуктів 

переробки 

зерна 

16 4 2 10  11  1 10  

Разом за змістовим 

модулем 3 46 8 8 30  34 1 3 30  

РАЗОМ 120 28 28 64  120 6 8 106  

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – диф. залік 

 



5. Теми лабораторних занять 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 2 

Модуль 1. Фізико-технологічні і біохімічні властивості зерна. 

Очистка зерна від домішок. 

Змістовий модуль 1. 

Заняття 1. Визначення показників, що характеризують загальний 

стан зернової маси: запах, смак, колір, зараженість, засміченість, 

вологість.  

2 

Заняття 2. Визначення показників, що характеризують 

борошномельні властивості зерна: натура, маса 1000 зерен, 

скловидність, зольність. 

2 

Змістовий модуль 2. 

Заняття 3. Вивчення методів розрахунку помельної партії. 
2 

Змістовий модуль 3. 

Заняття 4. Вивчення методів очистки зерна від домішок. 
4 

Змістовий модуль 4. 

Заняття 5. Вивчення методів лущення зерна. 
2 

Модуль 2. Водно-теплова обробка при виробництві борошна і круп. 

Подрібнення зерна і зернових продуктів 

Змістовий модуль 5. 

Заняття 6. Вивчення схем і режимів ВТО зерна. 
4 

Змістовий модуль 6. 

Заняття 7.Визначення крупності борошна. 
2 

Заняття 8.Визначення білості борошна. 2 

Змістовий модуль 7. 

Заняття 9.Складання балансу односортного помелу борошна. 
4 

Модуль 3. Технологічні схеми виробництва круп. Зберігання круп. 

Змістовий модуль 9. 

Заняття 10. Вивчення технологічних схем виготовлення крупи. 
2 

Змістовий модуль 10. 

Заняття 11. Вивчення процесів, які відбуваються під час 

зберігання продуктів переробки зерна 

2 

ВСЬОГО: 28 

 

6. Самостійна робота студентів  

№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

Модуль 1. Фізико-технологічні і біохімічні властивості зерна.  

Очистка зерна від домішок. 

1 Змістовий модуль 1. 

Фізіологічні проблеми харчування людей зерновими 
5 



продуктами. Підготовка до занять: [1]: с. 14-17; [2]: с. 

15-17. 10 – 15 сторінок на кожну із запропонованих тем.   

2 Змістовий модуль 2. 

Використання зерна пониженої якості. Підготовка до 

занять: [1]: с. 55-58. 10 – 15 сторінок на кожну із 

запропонованих тем. 

5 

3 Змістовий модуль 3. 

Оцінка роздільності зернової суміші. Підготовка до 

занять: [2]: с. 88-91. 10 – 15 сторінок на кожну із 

запропонованих тем. 

5 

4 Змістовий модуль 4. 

Оцінка технологічної ефективності процесу лущення. 

Підготовка до занять: [2]: с. 157-158. 10 – 15 сторінок на 

кожну із запропонованих тем. 

7 

Модуль 2. Водно-теплова обробка при виробництві борошна і круп. 

Подрібнення зерна і зернових продуктів 

5 Змістовий модуль 5. 

Механізм розрихлення ендосперму при відволожені на 

зерна. Механізм ущільнення ядра плівчастих круп’яних 

культур. Підготовка до занять: [1]: с. 75-104; [2]: с. 88-

95. 10 – 15 сторінок на кожну із запропонованих тем. 

7 

6 Змістовий модуль 6. 

Кінематичні і геометричні параметри здрібнюючих 

машин. Вимел оболонкових продуктів. Дроблення ядра 

круп’яних культур. Підготовка до занять: [1]: с. 149-167; 

[2]: с. 129-136; [7]: с. 60-81. 10 – 15 сторінок на кожну із 

запропонованих тем. 

7 

7 Змістовий модуль 7. 

Особливості очищення і підготовки зерна до простих і 

макаронних помелів. Підготовка до занять: [1]: с. 221-

223. 10 – 15 сторінок на кожну із запропонованих тем. 

7 

Модуль 3. Технологічні схеми виробництва круп. Зберігання круп. 

8 Змістовий модуль 8. 

Характеристика сит для борошномельної 

промисловості. Порядок встановлення сит у розсійнику. 

Підготовка до занять: [1]: с. 173-180; [2]: с. 140-144.  

7 

2.4 Змістовий модуль 9. 

Технологія крупи швидкого приготування. Перспективи 

технології круп’яного виробництва. Підготовка до 

занять: [2]: с. 282-284.  10 – 15 сторінок на кожну із 

запропонованих тем. 

7 

2.5 Змістовий модуль 10. 

Зберігання борошна після періоду дозрівання. 

Підготовка до занять: [8]: с. 169-182. Підготовка до 

занять: [2]: с. 282-284 

7 

ВСЬОГО: 64 



7. Індивідуальні завдання. 

До  індивідуального завдання  нами віднесений такий вид самостійного 

опрацювання матеріалу курсу, як написання реферату з відповідної теми 

змістового модуля. Студент на початку семестру персонально отримує для 

виконання тему реферата  у викладача дисципліни. В процесі виконання 

лабораторної роботи, яка за змістом відповідає темі відповідного реферата, 

студент-виконавець реферата, за його матеріалами,  виступає з коротким 

повідомленням (5-7 хвилин).  При необхідності, за матеріалами повідомлення, 

може бути організована дискусія по обміну протилежних доповідачу думок. В 

цьому обговоренні може взяти участь любий студент групи в якій проводиться 

дане заняття. 

За належне оформлення тексту реферату, змістовне повідомлення його 

матеріалів на занятті (лабораторне, семінарське) автор може отримити до 10 

балів, активні учасники дискусії за цими матеріалами – до 2 балів. 

 

7.1. Тематика рефератів із дисципліни «Фізико-хімічні і біохімічні 

основи обробки сировини в галузі» 

Модуль 1. Фізико-технологічні і біохімічні властивості зерна. 

Очистка зерна від домішок. 

1. Зерно – основний продукт харчування людей. 

2. Історія розвитку борошномельного виробництва. 

3. Розвиток науки про зерно і перспектива подальшого розвитку 

зернопереробної промисловості. 

4. Роль стандартизації в технології борошна і крупи. 

5. Питання екології в технології крупи і борошна. 

6. Технологічний потенціал зерна. 

7. Особливості хімічного складу зернових культур. 

8. Особливості хімічного складу зернобобових культур. 

9. Фізико-хімічні властивості зерна. 

10. Види помелів. 

11. Асортимент борошна. 

12. Біохімічна характеристика зерна, борошна і круп. 

13. Структурно-механічні властивості зерна. 

14. Теплофізичні властивості зерна. 

15. Загальна схема процесів на борошномельному заводі. 

16. Загальна схема процесів на круп’яному заводі. 

17. Теоретичні основи сепарування зернової суміші. 

18. Обробка поверхні зерна на борошномельному заводі. 



19. Інтенсивні методі обробки поверхні зерна. 

 

Модуль 2. Водно-теплова обробка при виробництві борошна і круп. 

Подрібнення зерна і зернових продуктів. 

1. Методи визначення оптимальних параметрів процесу  воднотеплової обробки 

зерна. 

2. Механізм зміцнення ядра плівчастих круп’яних культур під час воднотеплової 

обробки зерна. 

3. Основи теорії процесу здрібнювання. 

4. Подрібнення зерна у вальцьових верстатах. 

5. Вимел оболонкових продуктів. 

6. Сита для сортування продуктів розмелу зерна і ситова класифікація продуктів 

розмелу зерна. 

7. Основи теорії сортування продуктів розмелу зерна у розсійниках. 

8. Сортування крупок по якості. 

9. Фізико-хімічні і аеродинамічні властивості крупок. 

Модуль 3. Технологічні схеми виробництва круп. Зберігання круп 

1. Побічні продукти і відходи борошномельного виробництва. 

2. Побічні продукти і відходи круп’яного виробництва. 

3. Контроль і управління технологічними процесами на млинзаводі. 

4. Контроль і управління технологічними процесами на круп’яному заводі. 

5. Правила організації і ведення технологічного процесу на борошномельному 

заводі. 

6. Правила організації і ведення технологічного процесу на круп’яному заводі. 

7. Раціональне використання побічних продуктів борошномельного 

виробництва. 

8. Раціональне використання побічних продуктів круп’яного виробництва. 

9. Технохімічний контроль якості зерна і готової продукції. 

10. Оперативно-технологічний контроль процесів виробництва борошна. 

11. Управління виходом і якістю борошна і висівок. 

12. Управління технологічними процесами очистки зерна від домішок. 

 

8. Методи навчання 

В рамках вивчення дисципліни «Фізико-хімічні і біохімічні основи 

обробки сировини в галузі» передбачається проведення занять таких видів: 

лекції  (28 годин),  лабораторні заняття (28 годин), самостійна робота (57 

годин), що включає не лише підготовку до виконання лабораторно-практичних 

занять але й написання та оформлення рефератів за тематикою відповідного 

модуля. Форма підсумкового контролю: диф. залік. 

 



9. Методи контролю 

Контроль рівня засвоєння студентами матеріалу з курсу «Фізико-хімічні 

і біохімічні основи обробки сировини в галузі» проводиться за допомогою 

поточного контролю, а саме: за виконання лабораторного заняття  50 балів, за 

виконання самостійної роботи – 20 балів, за виконання індивідуального 

завдання – 30 балів. 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

С
ум

а
 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

100 ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 ЗМ7 ЗМ 8 ЗМ9 ЗМ10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

ЗМ1, ЗМ2 ... ЗМ10 – змістові модулі. 

 

 
 

11. 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 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізико-

хімічні і біохімічні основи обробки сировини в галузі», для студентів 



напрямку підготовки «Харчові технології та інженерія», спеціальності: 181 

«Харчові технології», «Технологія зберігання і  переробки зерна», освітньо–

кваліфікаційний рівень – бакалавр // Укладачі: О.А. Єремеєва – Умань: 

УДАУ, 2019. – 38 с. 

2. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Фізико-

хімічні і біохімічні основи обробки сировини в галузі», для студентів 

напрямку підготовки «Харчові технології та інженерія», спеціальності: 181 

«Харчові технології», «Технологія зберігання і  переробки зерна», освітньо–

кваліфікаційний рівень – бакалавр // Укладачі: Є.А. Дмитрук, О.А. Чорний, 

Н.П. Матвієнко. – Умань: УДАУ, 2009. – 12 с. 

 

 

13. Рекомендована література 

Основна 

1. Мерко І.Т., Моргун В.О. Наукові основи і технологія переробки зерна: 

підручник для студ.вищ.навч. закладів. –Одеса: Друк, 2001. – 348с. 

2. Егоров Г.А., Петренко Т.П. Технология муки и крупы: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 270100 «Технология и 

переработки зерна». – М.: Издательский комплекс МГУПП, 1999. – 336 с. 

3. Егоров Г.А., Мельников Е.М., Максимчук Б.М. Технология муки, крупы, 

комбикормов. – М.: Колос, 1984. – 370 с. 

4. Мельников Е.М. Основы крупяного производства. – М.: Агропромиздат, 

1988. – 191 с. 

5. Демский А.Б., Веденьев В.Ф. Оборудование для производства муки, 

крупы и комбикормов. Справочник. – М.: ДеЛипринт, 2005. – 760 с. 

6. Бутковский В.А.Мукомольноепроизводство – М., Агропромиздат, 1990. – 

381с. 

7. Мерко И.Т. Технологиямукомольного и крупяногопроизводства. – М.: 

Агропромиздат, 1985. – 288 с. 

  



Додаткова 

8. Казаков Е.Д., Карпиленко Г.П. Биохимия зерна и хлебопродуков (3-е 

переработанное и дополненноеиздание). – СПб.: ГИОРД, 2005. – 512 с. 

9. Правила організації і ведення технологічного процесу на 

борошномельних заводах. – К.: 1998. – 145с. 

10. Правила організації і ведення технологічного процесу на круп’яних 

заводах. – К.: 1998. – 162 с. 

11. Практикум по технохимическому контролю производствахлебопродуктов 

/ Г.А. Егоров, З.Д. Гончарова, Т.П. Петренко. – М.: Колос, 1980. – 192 с. 

12.  Журнали: «Хлібопродукти», «Комбікорми», «Зберігання і переробка 

сельхозсырья», «Звістки Вузів. Харчова технологія». 

13.  Бутковский В.А., Мерко А.И., Мельников Е.М. Технологии 

зерноперерабатывающих производств. – М.: Интерграф сервис, – 1999. – 

472с. 

14.  Кулак В.Г., Максимчук Б.М. Технология производства муки. – М.: 

Агропромиздат, 1991. – 224 с. 

15.  Торжинская Л.Р., Яковенко В.А. Технохимический контроль 

хлебопродуктов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1986. – 

399 с.  

16.  Лабораторный практикум по общей технологии пищевых производств / 

А.А. Виноградова, Г.М. Мелькина и др.; Под ред. Л.П. Ковальской. – М.: 

Агропромиздат, 1991. – 335 с. 

 

 


