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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 4 

Галузь знань 

13 Механічна інженерія 
 

Обов’язкова 

Загальна кількість 

годин – 120 годин Спеціальність: 

133 "Галузеве 

машинобудування" 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2 М1 2-й 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних 

занять – 5 год. 

самостійна робота 

студента – 3,3 год. 

Ступінь вищої освіти: 

«Магістр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 26 год. 

Лабораторні 

заняття 
26 год. 

Практичні 

заняття 
12 год. 

Курсова 

робота 
15 год. 

Самостійна 

робота 
41 год. 

Форма контролю: 

екзамен 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета навчальної дисципліни “Інноваційні технології та обладнання 

галузі”: підготувати студентів для виробничо-технічної, проектно-

конструкторської і дослідної діяльності, пов‟язаної з розробкою і експлуатацією 

машин і апаратів переробних і харчових виробництв; навчити студентів вміло 

використовувати знання, отримані в результаті фундаментальної підготовки з 

загальнонаукових і загальнотехнічних дисциплін, для рішення інженерних задач, 

пов‟язаних з виробничим процесом і технологічним обладнанням. 
 

Дисципліна “Інноваційні технології та обладнання галузі” є однією з 

основних фахових дисциплін підготовки спеціалістів зі спеціальності 133 

“Галузеве машинобудування”. Вона базується на дисциплінах загальноосвітнього 

і загальноінженерного профілю та має безпосередній зв„язок з такими 

дисциплінами фахової підготовки спеціаліста як “Процеси і апарати харчових 

виробництв” та “Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв”. 

Дисципліна “Інноваційні технології та обладнання галузі” продовжує, а 

можливо і завершує інженерну та економічну підготовку студентів по організації 

процесу переробки і зберігання сільськогосподарської продукції, готує їх до 

практичної діяльності. 

Метою дисципліни “Інноваційні технології та обладнання галузі” є 

формування у спеціаліста знань з будови машин та обладнання ліній на 

підприємствах переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, а також 

складу технологічних ліній цехів та підприємств переробних галузей. 

Предметом дисципліни є технічні засоби та конструкції технологічних ліній 

підприємств переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. 

Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв‟язувати складні задачі проектування технологічного 

обладнання, ліній та комплексів і проблеми галузевого машинобудування, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 

–  Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях. 

–  Здатність навчатися та оволодівати сучасними знаннями. 

–  Здатність шукати та опрацьовувати інформацію з різних джерел. 

–  Здатність спілкуватися державною фаховою мовою як усно, так і 

письмово. 

–  Здатність працювати з іншомовною технічною документацією та 

спілкуватись іноземною мовою. 

Фахові компетентності 

Здатність застосовувати передові для галузевого машинобудування наукові 

факти, концепції, теорії, принципи. 

Здатність втілювати передові інженерні розробки для отримування 

практичних результатів. 
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Здатність вирішувати перспективні завдання сучасного виробництва, 

спрямовані на задоволення потреб споживачів. 

Здатність визначати техніко-економічну ефективність машин, процесів, 

устаткування й організації галузевого машинобудування та їхніх складників на 

основі застосовування аналітичних методів і методів комп'ютерного 

моделювання. 

Здатність демонструвати творчий і новаторський потенціал у проектних 

розробках. 

Здатність використовувати знання на засадах комерційної та економічної 

діяльності. 

Здатність керувати проектами та оцінювати їхні результати. 

Здатність створювати і вміння захищати інтелектуальну власність. 

Soft skills: 

- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем.  

- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 

уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати.  

- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, 

терпіння, повага до навколишніх.  

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою 

позицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й 

побудови відносин у команді.  

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на 

публіці; проводити презентації.  

- керування часом - уміння справлятися із завданнями вчасно. 

 

 

3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Технологічне обладнання переробних і харчових 

виробництв з переробки молока 

Тема 1 Обладнання для виробництва морозива [1, с.20...29; 2, с. 96…120; 3, 

с. 170…200, 4 с. 67-74, 5 с. 160-169] 

Класифікація обладнання. Технологічна схема виробництва морозива. 

Обладнання для виробництва молочних сумішей. Обладнання для 

фризерування і гартування морозива 

Поточно-технологічні лінії для виробництва морозива. 

Тема 2 Технологічне обладнання малих переробних підприємств для 

обробки і переробки молока [1, с.14...29; 2, с. 82…95; 3, с. 150…169, 4 с. 59-67, 5 

с. 150-160] 

Підприємства для обробки і переробки молока. Класифікація машин і 

обладнання підприємств молочної промисловості. Загальні вимоги до обладнання 
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молочної промисловості. 

Характеристика малих переробних підприємств для обробки і переробки 

молока. Характеристика обладнання малих молокопереробних підприємств. 

Тема 3 Технологічне обладнання для виробництва сухого молока та казеїну 

[1, с.327...340.] 

Способи сушіння молока. Технологічна лінія виробництва сухого молока. 

Технологічне обладнання для сушки молока. 

Класифікація способів виробництва казеїну. Технологічна лінія 

виробництва казеїну. 

Тема 4 Технологічне обладнання для виробництва згущеного молока [1, 

с.327...340.] 

Технологічна схема виробництва згущеного молока. 

Технологічне обладнання для виробництва згущеного молока. 

Тема 5 Технологічне обладнання для розливу, фасування та пакування 

молочних продуктів [1, с.288...308; 2, с. 373…382.] 

Класифікація обладнання. Обладнання для розливу молока і молочних 

продуктів у скляні пляшки. 

Обладнання для фасування молока і молочних продуктів у картонну тару. 

Обладнання для фасування молока і молочних продуктів у поліетиленові 

пакети. 

Тема 6 Методика проектування потоково-технологічної лінії виробництва 

молочної продукції [9, с.120...132, 10, с. 56…70] 

Проектування ПТЛ виробництва молочної продукції, вимоги до них та 

методика проектування. Вибір оптимальної технологічної схеми виробництва 

продукції. 

Методика підбору обладнання та визначення кількості одиниць 

обладнання. 

Методика визначення фактичного часу роботи машини. 

Тема 7 Методика визначення режиму роботи переробних підприємств та 

численності їх роботи [ 9, с. 28…36, 11, с.109...120] 

Режим роботи переробного підприємства. 

Визначення чисельності робітників на підприємстві. 

Змістовий модуль 2. Технологічне обладнання переробних і харчових 

виробництв з переробки м’яса. 

Тема 8 Методика компонування цеху переробки сільськогосподарської 

продукції та її особливості для різноманітних виробництв [ 9, с. 28…36, 11, 

с.109...120] 

Загальнобудівельне проектування та питання, розв'язуються в ньому. 

Архітектурно-будівельне проектування. Поняття - будівельний модуль. 

Особливості компоновки цеху на різноманітних виробництвах. 
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Тема 9 Технологічне обладнання малих переробних підприємств по 

виробництву маргаринової продукції і майонезу [ 12, с.109...120] 

Технологічне обладнання для виробництва маргаринової продукції. 

Технологічне обладнання для виробництва майонезу. 

Тема 10 Технологічне обладнання малих м'ясо переробних підприємств [1, 

с.190...210; 2, с. 160…175; 5, с. 230…240, 7 с. 100-110] 

Класифікація малих м'ясо переробних підприємств, вимоги та організація 

експлуатації технологічного обладнання. Характеристика малих м'ясо переробних 

підприємств.  

Характеристика обладнання малих м'ясо переробних підприємств. 

Автомати й лінії для формування м'ясопродуктів. 

Тема 11 Технологічне обладнання для виробництва м‟ясних 

напівфабрикатів [1, с.250...260; 2, с. 180…195; 5, с. 240…250, 7 с. 120-125] 

Класифікація обладнання. Технологічне обладнання для виробництва 

котлет та тефтелей. 

Технологічне обладнання для виробництва пельменів. 

Тема 12 Технологічне обладнання для заморожування м‟ясопродуктів [2, 

с.281...291; 7 с. 405-414] 

Класифікація обладнання. Способи охолодження й устаткування 

холодильних камер. 

Повітряні швидкоморозильні камери  

Тема 13 Технологічне обладнання для упакування м‟ясних продуктів [1, 

с.190...210; 7 с. 447-463] 

Класифікація обладнання. Обладнання для вакуумного упакування 

м'ясопродуктів. 

Обладнання для впакування м'ясопродуктів у напівтверду тару. 

Обладнання для впакування м'ясопродуктів у тверду тару. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин 

балів 

лк лаб 
сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв з 

переробки молока 

1 

Лекція 1 
Обладнання для 

виробництва морозива 2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 1 

Фризери періодичної дії для 

виробництва морозива 
- 2 - - 2 

Практичне 

заняття 1 

Особливості розрахунку 

потоково-технологічної 

лінії переробки м‟яса 
- - 2 - 2 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до 

лабораторного заняття 1  
- - - 2 1 

 

2 

 

Лекція 2  

Технологічне обладнання 

малих переробних 

підприємств для обробки і 

переробки молока 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 2 

Фризери періодичної дії 

для виробництва морозива 
- 2 - - 1 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до 

лабораторного заняття 2 
-  - - 2 1 

3  

Лекція 3 

Технологічне обладнання 

для виробництва сухого 

молока та казеїну 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 3 

Машини та обладнання для 

гомогенізації молока  
- 2 - - 2 

Практичне 

заняття 2 

Методики розрахунку 

чисельності виробничого та 

обслуговуючого персоналу 

- - 2 - 1 

Самостійна 

робота 3  

Підготовка до 

лабораторного заняття 3 
- - - 2 2 

4 

 

Лекція 4 

Технологічне обладнання 

для виробництва згущеного 

молока 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 4 

Гідродинамічні кавітаційні 

пристрої для обробки 

харчових середовищ 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 4  

Підготовка до 

лабораторного заняття 4  
- - - 2 2 

 Лекція 5 Технологічне обладнання 2 - - - - 
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5 

для розливу, фасування та 

пакування молочних 

продуктів 

Лабораторне 

заняття 5 

Роторно-пульсаційні 

апарати для диспергування 

емульсій 

- 2 - - 2 

Практичне 

заняття 3 

Методика розрахунку тари, 

пакувальних і допоміжних 

матеріалів та енерго-

ресурсів цеху 

- - 2 - 1 

Самостійна 

робота 5 
Підготовка до 

лабораторного заняття 5. 
- - - 5 2 

6 

 

Лекція 6 

Методика проектування 

потоково-технологічної 

лінії виробництва молочної 

продукції 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 6  

Установка для протитечій-

но-струменевої гомоге-

нізації молока 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до 

лабораторного заняття 6.  
- - - 5 2 

7,8 

Самостійна 

робота 7 
Підготовка до ПМК1 - - - 6 - 

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 -  54 год. 12 12 6 24 35 

Змістовий модуль 2.  Технологічне обладнання переробних і харчових виробництв з 

переробки м’яса 

 

9 

 

Лекція 7 

Методика визначення 

режиму роботи пере-

робних підприємств та 

численності їх роботи 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 7 

Установка струминної 

гомогенізації молока з 

роздільним подаванням 

вершків 

- 2 - - 1 

Практичне 

заняття 4 

Методика розрахунку 

основних виробничих площ 

цеху переробки с.г. 

продукції, площі складів та 

холодильних камер 

- - 2 - 1 

Самостійна 

робота 8 

Підготовка до 

лабораторного заняття 7.  
- - - 

2 1 

Виконання розділу  

курсової роботи 
3 1 

10 Лекція 8 

Методика компонування 

цеху переробки сільсько-

господарської продукції та 

2 - - - - 
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її особливості для різно-

манітних виробництв 

Лабораторне 

заняття 8 

Виробництво вершкового 

масла в масловиготовлю-

вачах періодичної дії 

- 2 -  1 

Самостійна 

робота 9 

Підготовка до 

лабораторного заняття 8.  
- - - 

2 1 

Виконання розділу  курсової 

роботи 
2 1 

11 

Лекція 9 

Технологічне обладнання 

малих переробних під-

приємств по виробництву 

маргаринової продукції і 

майонезу 

2  - - - - 

Лабораторне 

заняття 9 

Виробництво вершкового 

масла в масловиготовлю-

вачах періодичної дії 

- 2 - - 2 

Практичне 

заняття 5 

Методика компонування 

виробничого цеху с/г 

продукції підприємства 

малої потужності 

- - 2 - 1 

Самостійна 

робота 10 

Підготовка до 

лабораторного заняття 9.  
- - - 

2 1 

Виконання розділу  

курсової роботи 
2 1 

12 

Лекція 10 

Технологічне обладнання 

малих м'ясо переробних 

підприємств 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 10 

Обладнання для 

виробництва бринзи 
- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 11 

Підготовка до 

лабораторного заняття 10.  
- - - 

2 0,5 

Виконання розділу  курсової 

роботи 
2 0,5 

13 

Лекція 11 

Технологічне обладнання 

для виробництва м‟ясних 

напівфабрикатів 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 11 

Апарати для плавлення 

сирної маси 
- 2 - - 2 

Практичне 

заняття 6 

Методика обґрунтування та 

компонування генерального 

плану переробного під-

приємства малої потужності 

- - 2 - 1 

Самостійна 

робота 12 

Підготовка до 

лабораторного заняття 11.  
- - - 

2 0,5 

Виконання розділу  

курсової роботи 
2 0,5 

14 Лекція 12 
Технологічне обладнання 

для заморожування 
2 - - - - 
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м‟ясопродуктів 

Лабораторне 

заняття 12 

Технологічне обладнання 

для виробництва 

напівфабрикатів у тісті 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 13  

Підготовка до 

лабораторного заняття 12.  
- - - 

2 0,5 

Виконання розділу  

курсової роботи 
2 0,5 

15 

Лекція 13 

Технологічне обладнання 

для упакування м‟ясних 

продуктів 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 13 

Обладнання для 

виробництва м‟ясних 

напівфабрикатів 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 14  

Підготовка до 

лабораторного заняття 13. 
   

2 0,5 

Виконання розділу  курсової 

роботи 
2 0,5 

16,17 

Самостійна 

робота 15  
Підготовка до ПМК2 - - - 3 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 66 год. 14 14 6 32 35 

Екзамен 30 

Всього 105 год. Ваговий коефіцієнт  кд = 0,6                                                            nд = 100 

Курсова робота – 15 год. Ваговий коефіцієнт ккп =0,4                                        nкп = 100 

Всього з навчальної дисципліни  – 120 год. 100 

 
Примітка:  nзаг –загальна кількість балів; 

                   кд - ваговий коефіцієнт з дисципліни; 

                   nд – кількість балів з дисципліни; 

                   ккп - ваговий коефіцієнт по курсовій роботі; 

                   nкп - кількість балів за курсову роботу. 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

  

1. Класифікація обладнання підприємств молочної промисловості 

2. Призначення, будова і робота пропарювача фляг 

3. Класифікація обладнання для виробництва плавленого сиру і його коротка 

характеристика 

4. Будова і принцип роботи апарата Б6-ОПЕ-4000 для плавлення сирної маси 

5. Класифікація машин для розливання молочних продуктів 

6. Принцип дозування по рівню 

7. Описати принцип роботи вакуум-дезодараційної установки 

8. Описати лінію розливу молочних продуктів у пляшки 

9. Принцип дозування по об‟єму 

10. Класифікація технологічного обладнання молочного виробництва 
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11. Описати установку для пресування і охолодження сиру типу УПТ 

12. Будова і робота масловиготовлювача типа А1-ОЛО/1 

13. Призначення, будова і принцип роботи прес-візка для сиру 

14. Призначення, будова і робота сиромиєчних машин 

15. Класифікація обладнання для виробництва вершкового масла 

16. Класифікація обладнання для посолу, миття і парафінірування сиру і його 

коротка характеристика 

17. Описати типи вальцевих масловиготовлювачів і їх роботу. 

18. Призначення, будова і робота апарату виробки сирного зерна відкритого типу. 

19. Будова і робота гомогенізатора вершкового масла 

20. Принцип дозування по рівню 

21. Назвіть види вафельної продукції для морозива, основні їх характеристики.  

22. Опишіть призначення, принцип роботи й схему переохолоджувача(вотатора) 

при виробництві маргарину 

23. Опишіть машинно-апаратурну схему виробництва майонезу безперервним 

методом. 

24. Технічні вимоги до вафельної продукції для морозива. 

25. Опишіть технологію виробництва маргарину й кулінарних жирів. 

26. Опишіть призначення, принцип роботи й схему емульсатора при виробництві 

маргарину. 

27. Опишіть яке основне обладнання застосовується при виробництві майонезу. 

28. Опишіть призначення, принцип роботи й схему декристалізатора при 

виробництві  маргарину. 

29. Технологія виробництва тарталеток для морозива. 

30. Опишіть технологію виробництва майонезу. 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 

1. Санітарно-технологічні вимоги, що ставляться до обладнання для 

перемішування фаршу та посолу м'яса 

2. Опишіть основні технологічні вимоги до машин переробної промисловості 

3. Дайте загальну характеристику м‟ясної промисловості і класифікацію 

підприємств по переробці м‟яса 

4. Класифікація машин і обладнання переробної промисловості 

5. Будова та принцип роботи змішувачів м'ясної сировини з посолочними та 

іншими компонентами 

6. Опишіть основні конструкції і принцип дії установки для зняття шкір 

безперервної дії. Перелічіть їх переваги і недоліки. 

7. Поясніть технологічний процес підготовки фаршу перед наповненням ним 

ковбасних виробів і сосисочних оболонок 

8. Опишіть основні правила техніки безпеки на підприємствах переробної 

промисловості 

9. Опишіть основні санітарно-гігієнічні вимоги до машин переробної 

промисловості 
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10. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи фіксуючого конвеєру 

для оглушення свиней 

11. Будова та принцип роботи змішувачів фаршу 

12. Опишіть призначення шкребмашини, їх класифікацію, конструкцію і принцип 

дії. Типи шкребків 

13. Скласти кінематичну схему кутера-мішалки 

14. Опишіть призначення миття свинячих туш, конструкцію і принцип роботи 

мийної машини 

15. Назвіть основні технологічні та конструктивні регулювання вовчків 

16. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи машини для очищення  

свинячих туш і полірувальної машини 

17. Назвіть основні технологічні та конструктивні регулювання шпигорізок 

18. Опишіть способи електрооглушення ВРХ 

19. Назвіть види і дайте характеристику сировини, яка застосовується при 

виготовленні фаршу 

20. Опишіть призначення і засоби механізації теплової обробки тушок птиці 

21. Опишіть методи виділення жиру із сировини і дайте їх коротку 

характеристику 

22. Опишіть призначення, конструкцію і принцип роботи фіксуючого конвеєра 

свиней 

23. Опишіть будову та принципи роботи машини для різки шпику на кубики 

24. Опишіть ціль обпалювання свинячих туш, класифікацію, конструкцію і 

принцип дії обпалювального обладнання 

25. Скласти технологічну схему вовчків 

26. Скласти технологічну схему шпигорізки 

27. Наведіть класифікацію машин і обладнання для подрібнення м'яса і шпигу. 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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1. Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю., Рогач Ю.П., Кюрчева Л.М. Технологічне 

обладнання для переробки продукції тваринництва: Навч. посібник. Суми: 

Довкілля, 2004. 420 с. 

2. Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю., Рогач Ю.П., Сердюк М.М. Механізація 

переробної галузі агропромислового комплексу: Навч. Посібник. К.: Вища освіта. 

2006. 479 с. 

3. Машкін М.І., Париш Н.М. Технологія виробництва молока і молочних 

продуктів: Навч. видання. К.: Вища освіта, 2006. 351 с. 

4. Гвоздєв О.В., Ялпачик Ф.Ю., Загорко Н.П., Шпиганович Т.О. Технологія і 

механізація виробництва м'яса і м'ясопродуктів: Підручник. Мелітополь: ТОВ 

«Видавничий будинок ММД», 2012. 532 с. 

5. Ялпачик В.Ф. Загорко Н.П., Паляничка Н.О., Буденко С.Ф., Самойчук К.О., 

Кюрчев С.В., Верхоланцева В.О., Олексієнко В.О., Циб В.Г. Технологічне 

обладнання для переробки продукції тваринництва: Лабораторний практикум. 

Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 274. 
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Гвоздєв О.В., Циб В.Г., Паляничка Н.О., Шевченко В.І., Борхаленко Ю.О., 

Буденко С.Ф. Машини, обладнання та їх використання при переробці 

сільськогосподарської продукції. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. 

Мелітополь.: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015. 196 с. 

7. Ялпачик В.Ф., Буденко С.Ф., Ялпачик Ф.Ю., Гвоздєв О.В., Циб В.Г., Бойко 

В.С., Самойчук К.О., Олексієнко В.О., Клевцова Т.О., Паляничка Н.О. Розрахунок 

обладнання харчових виробництв: Навчальний посібник. Мелітополь.: 

Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. 264 с. 

8. Гулий І.С., Пушанко М.М., Орлов Л.О. Обладнання  підприємств 

переробної і харчової промисловості. Вінниця; Нова книга. 2001. 576с. 

9. Дацишин О.В., Ткачук А.І., Чубов Д.С. Машини та обладнання переробних 

виробництв: Навч. Посібник. К.:Вища освіта, 2005. 159 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Машкін М.І., Париш Н.М. Технологія виробництва молока і молочних 

продуктів: Навч. видання. К.: Вища освіта, 2006. 351 с. 

2. Бредихин С.А., Бредихина О.В., Космодемьянский Ю.В., Никифоров 
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7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

1 Освітній портал ТДАТУ імені Дмитра Моторного 

http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=977 

2 Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/  

3 Методичний кабінет кафедри ОПХВ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика  

4 Сайт кафедри ОПХВ ім. професора Ф.Ю. Ялпачика 

http://www.tsatu.edu.ua/ophv/ 

5 Internet.  

http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=977
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/ophv/

