
 



 

  



Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчаня 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 7  

Галузь знань 

18 Виробництво та 

технології  

Нормативна 

 Модулів – 2 

Спеціальність   

181 - «Харчові технології» 

Рік підготовки 

Змістовних модулів –4 3-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне 

завдання: реферат 

Семестр 

6-й 7-й 

Лекції 

Загальна кількість 

Годин – 210  

Освітній ступінь 

бакалавр 

36 год. 8 

Лабораторні 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4,5 

самостійної роботи 

студента – 6,75  

36 год. 12 

Самостійна робота 

108 160 

Індивідуальні завдання 

30 год. 30 

Вид контролю – екзамен 

 

Примітка 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

- для денної форми навчання –1:1,92. 

- для заочної форми навчання – 1:9,5 

 

  



1. Компетентності навчальної дисципліни 

 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – 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 ресторанного господарства та у процесі 

навчання, що передбачає застосування теоретичних основ та методів харчових 

технологій. 

 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

Загальні 

• 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. 

 

Фахові 

• Здатність управляти технологічними процесами з використанням технічного, 

інформаційного та програмного забезпечення. 

• Здатність розробляти нові та удосконалювати існуючі харчові технології з 

врахуванням принципів раціонального харчування, ресурсозаощадження та 

інтенсифікації технологічних процесів. 

• Здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати 

апаратурно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів. 

• Здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі 

дільниці). 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Вміти укладати ділову документацію державною мовою. 

• 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. 

• Вміти розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати проблеми в 

галузі харчових технологій на основі розуміння сутності їхнього виникнення. 

 

 

  



2. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТЕХНОЛОГІЧНЕ 

ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОЦЕСИ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

ТЕМА 1 Вступ. Основні технологічні операції на зернопереробних підприємствах 

1. Вступ. Сучасний стан зерноперобної промисловості України. Перспективи 

розвитку.  

2. Основні технологічні операції на елеваторах. 

3. Основні технологічні операції на борошномельних та круп’яних заводах. 

4. Основні технологічні операції на комбікормових заводах. 

5. Основні технологічні операції на масло-екстракційних заводах. 

6. Загальна класифікація машин і обладнання. 

7. Основні вимоги до технологічного обладнання. 

 

ТЕМА 2 Обладнання для приймання, транспортування зерна, його первинного 

оброблення та зберігання 

 

1. Машини, обладнання для приймання зерна та продуктів його перероблення 

2. Механічні способи та обладнання для транспортування сипких матеріалів 

3. Принцип роботи пневмотранспортних систем на зернопереробних 

підприємствах 

4. Особливості проектування та експлуатації аспірацій них та 

пневмотранспортних систем 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ЗЕРНА 

 

ТЕМА 3 Машини для очищення зерна від домішок, що відрізняються за 

аеродинамічними властивостями 

 

1. Характеристика домішок. Теоретичні основи розділення елементів зернової 

маси, що відрізняються за аеродинамічними властивостями 

2. Принцип роботи повітряних сепараторів із розімкненим циклом повітря 

3. Принцип роботи повітряних сепараторів із замкнутим циклом повітря 

4. Принцип роботи аеродинамічних сепараторів 

 

ТЕМА 4 Машини для очищення зерна від домішок, що відрізняються за 

геометричними властивостями та кольором 

 

1. Теоретичні основи розділення елементів зернової маси, що відрізняються за 

геометричними властивостями 

2. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації ситових 

сепараторів 

3. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації 

повітряно-ситових сепараторів 

4. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації трієрів 

5. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації 

пневмостолів 



6. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації фото 

сепараторів 

7. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації 

концентраторів 

 

ТЕМА 5 Машини для очищення зерна від домішок, що відрізняються від зерна за 

густиною та метало-магнітними властивостями 

 

1. Теоретичні основи розділення елементів зернової маси, що відрізняються за 

густиною та металомагнітними властивостіми 

2. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації 

каменевідбірників 

2. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації магнітних 

сепараторів 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ВОДОТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ ОБОЛОНОК 

 

ТЕМА 6 Машини для проведення водотеплового оброблення зерна і продуктів 

його перероблення 

1. Теоретичні основи водо теплового оброблення зерна на переробних 

підприємствах 

2. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації машини 

для проведення холодного кондиціонування 

3. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації машин 

для проведення гарячого кондиціонування 

 

ТЕМА 7. Обладнання для лущення зерна 

1. Теоретичні основи лущення зерна 

2. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації оббивних 

машин 

3. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації 

лушильно-шліфувальних машин 

4. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації 

шліфувальних та полірувальних машин 

 

  



ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4 ОБЛАДНАННЯ СПЕЦІЗОВАНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ КРУП'ЯНОЇ, БОРОШНОМЕЛЬНОЇ ТА КОМБІКОРМОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

ТЕМА 8. Особливості конструкції та роботи унікального обладнання елеваторної 

та круп'яної промисловості 

1. Унікальне обладнання для проведення водо теплового оброблення 

(оброблення СВЧ, мікронізатори, оброблення зерна ультразвуком) 

2. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації 

крупосортувальних машин 

 

ТЕМА 9. Особливості конструкції та роботи унікального обладнання 

борошномельної промисловості 

1. Теоретичні основи подрібнення зерна 

2. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації 

вальцьових верстатів 

3. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації 

ситовійних машин 

4. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації 

ентолейторів, дисмембраторів, деташерів 

 

ТЕМА 10. Особливості будови та роботи обладнання комбікормової 

промисловості 

1. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації 

молоткових дробарок 

2. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації дозаторів 

3. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації 

змішувачів компонентів комбікормів 

4. Конструктивні особливості, принцип роботи, правила експлуатації 

експандерів, екструдерів, грануляторів 

 

  



3. 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. Основні 

технологічні операції на 

зернопереробних 

підприємствах ). 

14 4       10 12 2       10 

Тема 2 (Обладнання для 

приймання, транспортування 

зерна, його первинного 

оброблення та зберігання ). 

16 2   4   10 10         10 

Разом за змістовним 

модулем 1 30 6 0 4 0 20 22 2 0 0 0 20 

Змістовний модуль 1 

Тема 3 (Машини для 

очищення зерна від домішок, 

що відрізняються за 

аеродинамічними 

властивостями ). 

14 2   4   8 20         20 

Тема 4 (Машини для 

очищення зерна від домішок, 

що відрізняються за 

геометричними 

властивостями та кольором ). 

16 4   4   8 26 2   4   20 

Тема 5 (Машини для 

очищення зерна від домішок, 

що відрізняються від зерна за 

густиною та метало-

магнітними властивостями ). 

17 4   4   9 20         20 

Разом за змістовним 

модулем 1 47 10 0 12 0 25 66 2 0 4 0 60 

             

Змістовний модуль 1 

Тема 6 (Машини для 

проведення водотеплового 

оброблення зерна і продуктів 

його перероблення ). 

17 4   4   9 22 2       20 

Тема 7 (Обладнання для 

лущення зерна ). 
17 4   4   9 19     4   15 

Разом за змістовним 

модулем 1 34 8 0 8 0 18 41 2 0 4 0 35 

Змістовний модуль 1 

Тема 8 (Особливості 

конструкції та роботи 

унікального обладнання 

елеваторної та круп'яної 

промисловості ). 

53 4   4 30 15 47 2     30 15 



Тема 9 (Особливості 

конструкції та роботи 

унікального обладнання 

борошномельної 

промисловості ). 

23 4   4   15 15         15 

Тема 10 (Особливості будови 

та роботи обладнання 

комбікормової 

промисловості ). 

23 4   4   15 19     4   15 

Разом за змістовним 

модулем 1 99 12 0 12 30 45 81 2 0 4 30 45 

РАЗОМ   210 36 0 36 30 108 210 8 0 12 30 160 

 

 

4. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Розрахунок кінематичних параметрів транспортерів 4  

2 Визначення параметрів роботи повітряних 

сепараторів 

4  

3 Вивчення основних параметрів сит. Поняття 

ділимості зернової суміші 
4 4 

4 Вивчення будови каменевідбірних машин 4  

5 Розрахунок системи аспірації 4  

6 Машини для водо теплового оброблення зерна та 

його лущення 

4 4 

7 Вивчення будови та розрахунок машин для 

екструдування комбікормів 
4  

8 Вивчення конструкції обладнання для спеціальної 

обробки сировини 

4  

9 Вивчення конструкції плющильних верстатів 4 4 

 Разом 36 12 

 

  



 

5. Самостійна робота 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Шляхи розшиерння асортиментів продуктів 

перероблення зерна 
12 10 

2 Інноваційні способи транспортування зерна та 

продуктів його перероблення 
10 10 

3 Теоретичні основи переміщення пило-повітряних мас 

в системах аспірації 
8 20 

4 Способи підвищення ефективності роботи ситових 

сепараторів 
8 20 

5 Способи підвищення ефективності роботи 

каменевідбірників 
9 20 

6 Принцип роботи устаткування для проведення 

водотеплового оброблення за низького тиску пари 
9 20 

7 Ультразвукові лущильні машини 9 15 

8 Сучасні способи зберігання та первинного 

оброблення зерна 
15 15 

9 Теоретичні основи подрібнення зерна 15 15 

10 Класифікація способів вироблення кормів, їх 

характеристика, переваги і недоліки 
15 15 

 Разом 108 160 

 

6. Індивідуальні завдання (описова робота) 

 

№ 

з/п Назва завдання 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Проведеняння науково-дослідної роботи за 

тематикою проекту 

10 10 

2 Оформлення розрахунково-пояснювальної записки 10 10 

3 Оформлення графічної частини проекту 10 10 

 Разом 30 30 

 

Мета курсового проекту - формування навичок розрахунку та проектування 

технологічних ліній зернопереробних підприємств із використанням сучасного 

устаткування та набуття практичних навичок оптимізації його роботи.  

Тематика курсового проектування встановлюється в процесі виконання 

студентами лабораторних робіт. Тоді ж відбувається і накопичення основної 

технічної інформації для виконання курсового проекту. 



Об'єктом розроблення для курсового проекту є машина або сукупність машин, 

що утворюють технологічну лінії, які треба розробити (спроектувати) або 

удосконалити.  

Студенти, що проявляють схильність до науково-дослідної роботи, можуть 

виконувати дослідницькі проекти. Їх робота над проектами будується за такою 

схемою: проведення патентного пошуку; розроблення креслень експериментальних 

установок, їх виготовлення, монтаж і наладка; розроблення методики 

експерименту та її апробація. 

Студенти-дослідники в процесі проектування вирішують наукові завдання з 

обов'язковим складанням методики експерименту, його безпосереднім 

проведенням і опрацюванням отриманих експериментальних даних. 

Типова тема курсового проекту з технологічного обладнання галузі має такий 

вигляд:  

• При проектуванні (удосконалені) технологічного обладнання – 

“Проектування машини (апарата) для [функціональне призначення 

машини чи апарата] марки [марка машини чи апарата]”; 

• При проектуванні технологічного процесу – “Розроблення лінії 

[функціональне призначення лінії та її продуктивність], що складається 

із [основні вимоги до складу, кількості або конструкторських обмежень 

лінії]” 

Орієнтовні теми курсового проекту: 

1. Модернізація пристрою для розвантаження зерна і труби самопливу на 

стрічковий конвеєр 

2. Модернізація норії 

3. Модернізація системи аспірації каменевідбірника та сепаратора 

4. Модернізація системи аспірації приймальних пристроїв елеватора 

5. Розроблення та наукове обґрунтування лабораторного мікронізатора 

6. Розроблення та наукове обґрунтування лабораторного пропарювача 

періодичної дії 

7. Розроблення та наукове обґрунтування лабораторного пропарювача 

безперервної дії 



8. Розроблення та наукове обґрунтування пристрою для вловлювання пилу на 

трубах самопливу 

9. Розроблення та наукове обґрунтування лабораторного плющильного 

верстату 

10. Розроблення та наукове обґрунтування лабораторного лущильника 

11. Модернізація очисної лінії елеватора із застосуванням інноваційного 

обладнання 

12. Модернізація першої та другої лущильної системи круп’яного заводу із 

перероблення зерна твердої пшениці за рахунок використання інноваційного 

обладнання 

13. Модернізація очисної лінії круп’яного заводу  

14. Розроблення макету транспортного обладнання (норії, скребкового, 

стрічкового транспортерів) 

15. Модернізація та удосконалення аспіраційних систем підприємств 

зернопереробної промисловості 

16. Розроблення та наукове обґрунтування лабораторного пристрою для 

проведення водотеплового оброблення за рахунок використання 

електромагнітного поля високої частоти 

17. Удосконалення конструкції лабораторного екструдера 

18. Модернізація аспіратора 

19. Модернізація пневмосепаратора 

20. Модернізація аспірційної колонки 

21. Модернізація лущильника 

22. Модернізація ситового сепаратора 

23. Модернізація вальцьового верстату 

24. Модернізація плющильного верстаті  

25. Модернізація лінії водотеплового оброблення  

26. Модернізація лінії лущення 

27. Модернізація лінії шліфування 

28. Модернізація лінії полірування 

29. Модернізація лінії фасування 

30. Модернізація лінії дозування комбікормів 



31. Модернізація лінії гранулювання 

32. Модернізація лінії екстрагування 

33. Модернізація лінії попереднього очищення зерна 

34. Модернізація лінії для первинного оброблення зерна 

35. Модернізація лабораторного розсіву 

36. Модернізація лабораторного лущильника 

37. Модернізація круп’яного цеху УКР-2 

38. Модернізація машин для очищення повітря від пилу 

39. Розроблення програмного забезпечення для алгоритмів створення рецепту 

для комбікормів 

40. Розроблення лінії приймання зерна 

41. Розроблення лінії розвантажування зерна 

42. Розроблення лінії транспортування зерна та продуктів його перероблення 

До складу курсового проекту входять розрахунково-пояснювальна записка і 

графічна частина. Відповідно до завдання графічну частину рекомендовано 

виконувати на форматах А4. Відповідно до завдання графічна частина може 

містити: конструктивні, технологічні або кінематичні схеми розроблюваного або 

удосконаленого обладнання, блок схеми автоматизації процесів роботи 

технологічного обладнання, креслення вузлів та агрегатів технологічного 

обладнання. 

Зміст пояснювальної записки курсового проекту:  

• Аналіз вихідної інформації для розроблення курсового проекту 

• Вибір технологічної схеми і загальний опис технології виготовлення 

харчового продукту 

• Опис технологічної операції, яка виконується за допомогою 

технологічного обладнання, що підлягає модернізації  

• Обґрунтування, основний зміст і опис модернізації технологічного 

обладнання 

• Заходи з монтажу, експлуатації та технічного обслуговування 

технологічного обладнання 

• Загальні висновки.  

• Список використаних джерел літератури.  

• Додатки. 

 

  



7. Методи навчання 

 

В рамках вивчення дисципліни «Технологічне обладнання галузі» 

передбачається використання словесних та лабораторних 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.  

 

8. 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.  

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

(денна, заочна форма навчання) 

 

Модульний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Сума 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 
30 100 

27 22 11 10 

 

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 



10. Методичне забезпечення 

 

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

дисципліни «Технологічне обладнання галузі», для студентів спеціальності 

спеціальності 181 «Харчові технології», освітньо-кваліфікаційний рівень – 

бакалавр //  В.В. Новіков – Умань: УНУС, 2016. – 37 с. 

2. Новіков В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Технологічне обладнання 

галузі», для студентів спеціальності спеціальності 181 «Харчові технології», 

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр // В.В. Новіков. – Умань: УНУС, 2016. 

– 56 с.  

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

дисципліни «Технологічне обладнання галуз», спеціальності 181 «Харчові 

технології», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр // В.В. Новіков. – Умань: 

УНУС, 2016. – 27 с. 

4. Новіков В. В. Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань з 

дисципліни «Технологічне обладнання галуз», спеціальності 181 «Харчові 

технології», освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр // В.В. Новіков. – Умань: 

УНУС, 2016. – 48 с. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Бутковский В.А. Современная техника и технология производства муки / 

В.А. 

2. Бутковский, Л.С. Галкина, Г.Е. Птушкина. – М.: ДеЛи принт, 2006. – 319 с. 

3. Демский А.Б. Оборудование для производства муки, крупы и комбикормов. 

Справочник / А.Б. Демский, В.Ф. Веденьев. – М.: ДеЛи принт, 2005. – 760 с. 

4. Глебов Л.А. Технологическое оборудование предприятий отрасли 

(зерноперерабатывающие предприятия): учебник / Л.А. Глебов, А.Б. Демский, В.Ф. 

Веденьев и др. – М.: ДеЛи принт, 2006. – 816 с. 

5. Бутковський В.А. Технологии зерноперерабатывающихизводств / В.А. 

Бутковський, А.И. Мерко, Е.М. Мельников - М.: Интерграф сервис, 1999. – 472 с. 

6. Веденьев  В.Ф.  Пособие  для  наладчика  оборудования  предприятий  

системі хлебопродуктов. – М.: Агрпроиздат, 1991. – 175 с. 



7. Веселов  С.А.  Вентиляционные  и  аспирационные  установки  предприятий 

хлебопродуктов / С.А. Веселов, В.Ф. Веденьев. – М.: КолосС, 2004. – 240 с. 

8. Демский   А.Б.   Оборудование   для   производства   муки   и   крупы.   -   М.: 

Агропромиздат, 1990. - 280 с. 

Допоміжна 

9. Шаршунов  В.А.  Машины  и  оборудование  для  производства  

комбикормов: Справочное пособие / В.А. Шаршунов, А.В. Червяков, С.А. Бортник 

и др. – Мн.: Экоперспектива, 2005. – 487 с. 

10. Мерко  І.Т.  Наукові  основи  і  технологія  переробки  зерна:  підручник  для 

студентів  вищих  навчальних  закладів  /  І.Т.  Мерко,  В.О. Моргун.  –  Одеса: 

Друк, 2001. – 348 с. 

11. Птушкина Г.Е. Высокопроизводительное оборудование мукомольных 

заводов / Г.Е. Птушкина, Л.И. Товбин – М.: Агрпромиздат, 1987. – 288 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 

 

1. http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6106 - НМК Технологічне обладнання 

галузі. 

2. http://www.twirpx.com  – бібліотека науково-технічної документації. 

 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6106
http://www.twirpx.com/

