
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

 

Кафедра 

Технології зберігання і переробки зерна 

 

 

 

 

Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання 

(курсового проекту) з дисципліни 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ ОБЛАДНАННЯ 

ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ 

 

 

 

 

 

 

Освітній рівень: магістр 

Галузь знань: 18 Виробництво і технології 

Спеціальність: 181 – Харчові технології 

Освітня програма: Харчові технології 

Факультет: Інженерно-технологічний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умань – 2021 р.   



Укладач: к.т.н., доцент Новіков В.В., к.т.н., доцент Єремеєва О.А.. 

 

Методичні матеріали для виконання курсового проекту навчальної дисципліни 

«Інноваційні технології та енергоефективне обладнання харчових виробництв» 

для здобувачів вищої освіти спеціальності 181 - Харчові технології. - Умань: 

Уманський НУС, 2019. - 27 с.  

 

Рецензент: к.т.н., доцент Войтік А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки розглянуто і затверджено на засіданні кафедри технології 

зберігання і переробки зерна, 

 протокол № 1 від «27» серпня 2021 р. 

 

 

Методичні вказівки розглянуто і затверджено на засіданні кафедри 

технології зберігання і переробки зерна, 

протокол № 1 від «31» серпня 2021 р. 

 

 



 

3 

 

ЗМІСТ 

 
ВСТУП .......................................................................................................................... 4 

1. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ....................................................................... 6 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТУ ..................................................................................................................... 7 

Структура курсового проекту ................................................................................ 7 

Рекомедації щодо оформлення пояснювальної записки ..................................... 8 

Рекомендації щодо оформлення списку джерел літератури............................. 10 

2. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ .............................................. 11 

3. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ .............................................. 16 

4КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ........................................ 17 

ДОДАТКИ .................................................................................................................. 18 

Додаток А  Титульний аркуш .............................................................................. 19 

Додаток Б Приклад авдання на курсовий проект .............................................. 20 

Додаток В Відомість оцінювання курсового проекту ....................................... 25 

 

  



 

4 

ВСТУП 

 

Нині харчова промисловість України перебуває у стадії реорганізації, 

модернізації та збільшення своєї потужності. Враховуючи відмінні грунтово-

кліматичні умови, якими володіє України, прогнозованим є і подальший 

розвиток підприємств харчової промисловості, оскільки вироблення та 

перероблення сільскогосподарської продукції та продукції тваринництва – є 

невідємними частинами агропромислового комплексу. 

Харчова промисловість передбачає значну кількість технологічних 

процесів, що пов’язані з очищеням сировини, зміни її фізичних, або біохімічних 

властивостей. Задовільне протіканя відповідних процесів забезпечує 

технологічне устаткування підприємств харчової промисловості, робота та 

вимоги до якого істотно залежитать від властивостей сировинної бази. 

Основним завданням технолога є дотримання режимів технологічних процесів, 

які істотно залежать від параметрів та роботоздатності технологічного 

устаткування. Тому глибоке розуміння будови, принципів роботи, а головне 

вміня оперативно розробляти та реалізовувати заходи що до модернізації та 

удосконаленя технологічного облданання – є важливим завданням для 

кваліфікованого спеціаліста у галузі виробництва та технологій.  

Виконання курсового проекту з диципліни «Інноваційні технології та 

енергоефективне обладнання харчових виробництв» забезпечує формуваня 

загальних та фахових компетенцій, передбаченими освітньою програмою 

підготовки бакалаврів зі спеціальності 181 – Харчові технології та не 

суперечить відповідному стандарту вищої освіти. 

У результаті виконання курсового проекту прогнозованими є набуття 

таких кометентностей: 

Загальні 

 ЗК2 Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

 ЗК4 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 ЗК5 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні 

 СК6 Здатність забезпечувати якість та безпечність харчових продуктів під 

час впровадження технологічних інновацій на підприємствах галузі. 

 

Курсовий проект передбачає наступні програмні результати навчання: 

 РН2 Приймати ефективні рішення, оцінювати і порівнювати 

альтернативи у сфері харчових технологій, у тому числі у невизначених 

ситуаціях та занаявності ризиків, а також в міждисциплінарних 

контекстах. 
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 РН5 Обирати та впроваджувати у практичну виробничу діяльність 

ефективні технології, обладнання та раціональні методи управління 

виробництвом з урахуванням світових тенденцій розвитку харчових 

технологій. 

 

Мета курсового проектування полягає у розв’язанні складної 

спеціалізованої задачі та/або практичної проблеми у галузі матеріально-

технічного забезпечення, устаткуваня, обладнання, систем обладнання, що 

забезпечують функціонування виробництв харчової промисловості. 

Особливістю виконаня курсового проекту є комплексне набуття 

здобувачами «hard skills» та «soft skills» навичок. Навички «hard skills» або 

«жорсткі» навички є досить об’єктивними та легко оцінюються та 

індентифікуються. В цілому вони характеризують професійні знання та уміння, 

набуті під час курсового проектування. Проте роботодавці надають перевагу 

саме «soft skills» навичкам, тобто «м’яким» умінням. Навички «soft skills» важкі 

в оцінюванні та характеризують індевідуальні, комунікаційні, лідерські якості. 

Подальша професійна діяльність здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

Харчові технології пов’язана із менеджметом на керівних посодах, а тому 

комплексне надуття всіх типів навичок є необхідним. 

Механізм реалізації набуття soft skills» навичок пі час виконання 

курсового проекту релізовано за рахунок широкого діапазону варіантів його 

виконання: 

 можливість командної роботи за умови виконання проектів підвищеної 

складності; 

 можливість проявляти ініцітиву під час вибору тем дослідження, або 

проектування; 

 відсутність жорстких вимог до структури курсового проекту; 

 можливість вносити власні пропозиції під час формування завдання КП.  
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1. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 

Враховуючи пріоритетність звязку із виробництвом під час виконання 

курсового проєкту, тематика пов’язана із даними реальних виробництв галузі. 

Акумулюючи та синтизуючи інформацію стосовно інноваційних рішень в 

галузі харчових технології, основним заввданням курсового проєкту є розвиток 

здатності розробляти рекомендації щодо вдосконалення /оптимірації 

/раціоналізації діючих виробництв із врахуванням актуального стану науки і 

техніки.  

Загальна формула теми курсового проєкту: Модернізація [назва 

технологічного процесу] в умовах [назва діючого підприємства харчової 

промисловості]. 

Орієнтовні теми курсового проекту: 

1. Модернізація технології сушіння зерна в умовах елеватора ТОВ БАЙС-

АГРО (м. Умань, Черкаська обл.); 

2. Модернізація технології приймання зерна в умовах елеватора ТОВ 

БАЙС-АГРО (м. Умань, Черкаська обл.); 

3. Модернізація технології зберігання зерна в умовах елеватора ТОВ БАЙС-

АГРО (м. Умань, Черкаська обл.); 

4. Модернізація технології водотеплового оброблення зерна пшениці в 

умовах борошномельного заводу Вінницького комбінату хлібопродуктів 

№2 (смт. Десна, Вінницька обл.); 

5. Модернізація технології водотеплового оброблення зерна пшениці в 

умовах борошномельного заводу Васильківхлібопродукту (м. Васильків, 

Київська обл.); 

6. Модернізація технології підготовки зерна пшениці в умовах 

борошномельного заводу Вінницького комбінату хлібопродуктів №2 

(смт. Десна, Вінницька обл.); 

7. Модернізація технології підготовки зерна пшениці в умовах 

борошномельного заводу Тальнівського комбінату хлібопродуктів  

(м. Тальне, Черкаська обл.); 

8. Модернізація технології підготовки зерна пшениці в умовах 

борошномельного заводу Васильківхлібопродукту (м. Васильків, 

Київська обл.) 

9. Модернізація технології гарячого кондиціювання в умовах круп’яного 

заводу ТОВ УКРНАСІВТРАВ (м. Умань, Черкаська обл.); 

10.  Модернізація технології очищення зерна в умовах круп’яного заводу 

ТОВ УКРНАСІВТРАВ (м. Умань, Черкаська обл.). 
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Склад і структура пояснювальної записки для кожного курсового проекту 

встановлюється у відповідності з технічним завданням за погодженням з 

керівником. 

Під час виконання курсового проекту студенти повинні дотримуватися 

правил академічної доброчесності, які визначено Кодексом академічної 

доброчесності Уманського НУС. 

 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Структура курсового проекту 

 

Основнау частину курсового проекту складає розрахунково-пояснювальна 

записка. Вона повинна мати структурну будову, яка відповідає типовому 

змісту. 

Курсовий проект представлений розрахунково-пояснювальною запискою. 

Розрахунково-пояснювальна записка повинна бути написана машинописним 

способом на аркушах формату А4. Об’єм розрахунково-пояснювальної записки 

– 10–21 сторінок1. Виконувати її слід відповідно до вимог і норм систем 

технічної і конструкторської документації.  

 

Обсяг та коротка характеристика структурних підрозділів курсового 

проекту 

№ 

розд. 
Назва розділу 

К-сть аркушів Затрати 

часу мін макс 

  

Вступ 

обґрунтувати актуальність теми, сформувати мету 

та основні завдання для виконання курсового проекту 

1 3 2 

1 

Аналіз вихідної інформації для розроблення 

курсового проекту 

наводяться:  

 Вибір технологічної схеми і загальний опис 

технології виготовлення харчового продукту; 

 Сучасні альтернативи у технології, що 

заплановано модернізувати); 

 Теоретичні основи управління виробничими 

процесами. 

3 6 6 

                                           
1 Наповнення пояснювальної записки має бути чітким, лаконічним та відповідати методичним вимогам, що 

враховується під час оцінювання та захисту курсового проєкту 
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№ 

розд. 
Назва розділу 

К-сть аркушів Затрати 

часу мін макс 

2  

Опис технологічної схеми2. 

 Загальна характеристика технологічних 

прийомів 

 Специфікація технологічного обладнання та 

загальна його характеристика 

3 5 6 

3 

Модернізація технології 

 Обґрунтування впровадження 

альтернативних технологічних прийомів (у тому 

числі високопродуктивного обладнання). 

2 5 8 

4 

Рекомендації виробництву 

 Стисле наведення концепцій та практичних 

рішень для конкретного виробництва  

1 2 6 

  

Список використаних джерел літератури  

(Оформлення відповідного до вимог чинного 

стандарту) 

- - 2 

  

Додатки 

(вказується додаткова інформація, зокрема графіки, 

схеми, які мають прямі посилання у тексті. 

Виноситься додаткові графічні елементи) 

- - - 

 

Рекомедації щодо оформлення пояснювальної записки 
 

Склад і структура пояснювальної записки для кожного курсового проекту 

встановлюється у відповідності з технічним завданням за погодженням 

керівника. 

Кожен аркуш пояснювальної записки повинен мати рамку робочого поля і 

основний напис. Текст розміщують таким чином, щоб відстань від рамки 

робочого поля становила: зліва і справа – не менше 3 мм; зверху і знизу –не 

менше 10 мм; абзацний відступ –10…17 мм або дорівнювати п'яти знакам. 

Текстова частина розрахунково-пояснювальної записки повинна 

складатися з розділів, підрозділів, параграфів і пунктів. 

Розділи повинні бути пронумеровані арабськими цифрами. Після номера 

розділу ставиться крапка, потім йде його назва. Вступ і аноацію не нумерувати. 

У змісті послідовно перерахувати заголовки розділів і підрозділів і вказати 

номери сторінок, на яких вони (заголовки) розміщені. Зміст повинен включати 

всі заголовки, наявні в розрахунково-пояснювальній записці. Для пояснення 

викладеного тексту рекомендується його ілюструвати графіками, кресленнями, 

                                           
2 Технологічна схема, що заплановано модернізувати обирається на вибір із запропонованого переліку, або 

може бути запропонована здобувачем. Головна вимога – підприємство має бути діюючим. 
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фрагментами схем та ін., які можна виконувати за допомогою засобів 

комп’ютерної графіки. 

Ксерокопії і скани дозволяється використовувати тільки в оглядовій 

частині курсового проекту. Додаткову інформацію слід виносити в додатки.  

У тексті рисутки розміщують симетрично до тексту після першого 

посилання або на наступній сторінці. На всі рисунки в тексті розрахунково-

пояснювальної записки повинні бути посилання. Посилання виконують за 

формою: “... зображено на рисунку, або (рис. …). Рисунки позначають знизу 

симетрично до них за такою формою: “Рис. 1.2. Назва рисунка”. 

Рисунки нумерують у межах структурних одиниць розрахунково-

пояснювальної записки (частин, розділів), вказуючи номер розділу і 

порядковий номер рисункав розділі, розділяючи крапкою. 

У випадку, коли ілюстрація складається з частин, їх позначають малими 

буквами українського алфавіту (а, б …) під відповідною частиною. В такому 

випадку після найменування рисунка ставлять двокрапку і дають найменування 

кожної частини за формою: а –найменування першої частини; б –найменування 

другої частини або за ходом найменування ілюстрації, беручи букви в дужки: 

Рис. 1.5. Схема повітряного сепаратора: а – структурна; б – кінематична. 

Кожну формулу записують з нового рядка, симетрично до тексту. Між 

формулою і текстом пропускають один рядок. Після написання кожної 

формули необхідно безпосередньо під нею дати експлікацію значень символів і 

числових коефіцієнтів у послідовності, в якій вони подані у формулі. Умовні 

буквені позначення (символи) у формулі повинні підповідати установленим у 

міждержавному стандарті ГОСТ 1494-77.  

Значення кожного символа і числового коефіцієнта слід давати з нового 

рядка. Перший рядокексплікації починають зі слова "де ", двокрапку після 

нього не ставлять. 

Усі формули нумерують у межах розділу арабськими цифрами. Номер 

вказують в круглих дужках з правого боку в кінці рядка на рівн і закінчення 

формули. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера 

формули в розділі, розділених крапкою.  

Розмірність одного й того ж параметра в межах документа повинна бути 

однаковоюі відповідати СІ. 

Якщо формула велика, то її можна переносити в наступні рядки. 

Перенесення виконують тільки математичними знаками, повторюючи знак на 

початку наступного рядка.  

Формула є членом речення, тому до неї застосовують такі ж правила 

граматики, як і до інших членів речення. Якщо формула знаходиться в кінці 
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речення, то після неї ставлять крапку. Формули, які йдутьодна за другою і не 

розділені текстом, розділяють комою. 

 

Рекомендації щодо оформлення списку джерел літератури 
 

Матеріал, що запозичений із джерел літератури має мати відповідне 

писслання згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок 

(код УКНД 01.140.40).  

Приклад оформлення джерел літератури:  

 Книги 

Один автор Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової трансформації 

: монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с. 

Два автора Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом 

: навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с. 

Три автора Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. 

Підприємництво у сільській місцевості : довідник. Житомир, 

2013. 321 с. 

Чотири 

автори 

Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. 

В., Нечипорук А. А. Київ : Колос, 2006. 106 с. 

 Електронні ресурси 

Книги Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика 

: підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf (дата звернення: 10.11. 

2017). 

Законодавчі 

документи 

Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. 

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315- 18 (дата 

звернення: 02.11.2017). 

Періодичні 

видання 

Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного 

виробництва та ринку органічної продукції в Україні. Ефективна 

економіка. 2013. № 10. URL: 

http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvnaekonomika&s=ua&

z=2525 (дата звернення: 12.10.2017). 

Сторінки з 

веб-сайтів 

Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? 

Екологія життя : веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua (дата 

звернення: 12.10.2017). 

 Інші документи 

Стандарти СОУ–05.01-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. 

Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики 

України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України) 

Патенти Комбайн рослинозбиральний універсальний : пат. 77937 Україна 

: МПК A01D 41/02, A01D 41/04, A01D 45/02. № а 2011 09738 ; 
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заявл. 05.08.2011 ; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. 

Дисертації, 

автореферат

и 

дисертацій 

Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до 

організму мешканців сільських територій Полісся України : дис. 

… д-ра с.-г. наук : 03.00.16 / Житомир. нац. агроекол. ун-т. 

Житомир, 2011. 392 с. 

 

2. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Базова 

1. Алимарданова М. Оборудование предприятий молочного 

производства. [Текст] / М. Алимарданова, М. Еркебаев / Астана: Фолиант, 2010. 

– 192с.Бутковский В.А. Мукомольное производство – М., Агропромиздат, 1990. 

– 381с. 

2. Бредихин С.А. Технологическое оборудование мясокомбинатов. 

[Текст] / С.А. Бредихин, О.В. Бредихина, Ю.В. Космодемьянский, Л.Л. 

Никифоров. – 2-е изд. Испр. – М.: Колос, 2000. – 392с. 

3. Камінський В.Д. Переробка та зберігання сільськогосподарської 

продукції. [Текст] / В.Д. Камінський, М.Б.Бабіч. Аспект, Одеса, 2000 г. 

4. Механізація переробки і зберігання плодоовочевої продукції: Навч. 

посібник [Текст] / О.В. Дацишин, О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач; За 

ред.. О.В. Дацишина – К.: Мета, 2003. – 288 с. 

5. Процеси і апарати харчових виробництв : навчальний посібник /  А. 

М. Поперечний та ін. ; Київ, 2007. 304 с. 

6. Технологічне обладнання для переробки продукції тваринництва: 

Навч. Посібник [Текст] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, Л.М. 

Кюрчева/ За ред. к.т.н. О.В. Гвоздєва. – Суми: Довкілля, 2004. – 420 с. 

7. Технологічні комплекси харчових виробництв : навчальний 

посібник / В. І. Теличкун, О. М. Гавва, Ю. С. Теличкун, О. О. Губеня, М. Г. 

Десик, О. М. Чепелюк. – Київ : Видавництво «Сталь», 2017. – 456 с. 

8. 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. 

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

Агропромиздат, 1991. – 224 с. 

10. Мерко І.Т., Моргун В.О. Наукові основи і технологія переробки 

зерна: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Одеса: Друк, 

2001. – 348 с. 

11. Правила організації і ведення технологічного процесу на 

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

12. Чеботарёв О.Н., Шаззо А.Ю., Мартыненко Я.Ф. Технология муки, 

крупы и комбикормов. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов-н/Д: Издательский центр 

«МарТ», 2004. – 688 с. 
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13. Берестнев, Е. В. Рекомендации по организации и ведению 

технологического процесса на мукомольных предприятиях / Е. В. Берестнев, 

В. Е. Петриченко, В. О. Новицкий. – М. : ДеЛи принт, 2008. – 176 с. 

14. Бутковский, В. А. Современная техника и технология производства 

муки / В. А. Бутковский, Л. С. Галкина, Г. Е. Птушкина. – М.: ДеЛи принт, 

2006. – 319 с. 

15. Верещинский, А. П. Закономерности измельчения шелушеного 

зерна пшеницы // Хлебопродукты. – 2012. – № 12. – С. 38–39. 

16. Верещинский, О. П. Наукові основи і практика підвищення 

ефективності сортових хлібопекарських помелів пшениці: дис. … д–ра техн. 

наук / О. П. Верещинский. – Київ: НУХТ, 2013. – 388 с. 

17. Верещинский, А. П. Подготовка зерна шелушением на мельницах 

сортовых помолов пшеницы / А. П. Верещинский // Хранение и переработка 

зерна. – 2009. – № 11. – С. 34–35. 

18. Верещинський, О. П. Технологічні прийоми виділення зерна, 

охопленого фузаріозом / О. П. Верещинський, Є. А. Дмитрук, В. Б. Ільчук, 

Є. І. Харченко, О. О. Євтушенко // Хранение и переработка зерна. – 2015. – 

№ 10. – С. 52–53. 

19. Верещинский, А. П. Шелушение как способ интенсификации 

водно-тепловой обработки в сотовых помолах пшеницы // Хранение и 

переработка зерна. – 2012. – № 6. – С. 38–40. 

20. Верещинский, А. П. Шелушение пшеницы в технологии сортовых 

помолов // Хранение и переработка зерна / А. П. Верещинский. – 2008. – № 9. – 

С. 52–55. 

21. Галимзянов, Д. А. Интенсификация подготовки зерна для мельниц 

малой производительности: автореф. на соиск. уч. степени канд. техн. наук / 

Д. А. Галимзянов. – М. : МГУПП, 2010. – 26 с. 

22. Егоров, Г. А. Технология муки: практ. курс / Г. А. Егоров. – М.: 

ДеЛи принт, 2007. – 143 с. 

23. Егоров, Г. А. Технология муки. Технология крупы / Г. А. Егоров. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 2005. – 296 с. 

24. Жигунов, Д. О. Порівнянльне дослідження первинного подрібнення 

зерна тритікале та пшениці / Д. О. Жигунов, Р. С. Давидов, Н. Г. Бузіян // 

Хранение и переработка зерна. – 2009. – № 11. – С. 35–37. 

25. Жигунов, Д. А. Разработка научных основ и методов повышения 

качества и расширения ассортимента готовой продукции на мукомольных 

заводах: дис. … д–ра техн. наук / Д. А. Жигунов. – Одесса: ОНАПТ, 2013. – 

410 с. 

26. Мерко, И. Т. Управление выходом и качеством муки на 

мукомольном заводе / И. Т. Мерко // Хранение и переработка зерна. – 2003. – 

№ 6. – С. 34–35. 

27. Моргун, В. О. Дослідження взаємозв’язку режимів роботи 

крупоутворюючих систем і питомих енерговитрат на подрібнення / 

В. О. Моргун, Є. І. Шутенко // Хранение и переработка зерна. – 2009. – № 11– 

С. 38–39.  
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28. Якість зерна тритикале та продуктів його перероблення : моногр. /  

Г. М. Господаренко та ін. ; Київ, 2019. 176 с.  

29. Передумови формування якості зерна пшениць і продуктів його 

перероблення : моногр. /  Г. М. Господаренко та ін. ; Київ, 2019. 336 с.  

Допоміжна 

Kharchenko Y., Sharan A., Yeremeeva O., Novak L. The output of 

intermediate wheat grinding products in the drought process of wheat grinding // 

Ukrainian Food Journal. Kyiv. Ukraine. 2017. – 718 с.– С. 603 – 618. Is. 4 Web of 

Science 

Kharchenko Y., Sharan A., Yeremeeva O., V. Chornyi, Effect of technological 

properties of pea seeds and processing modes on efficiency of its dehulling// 

Ukrainian Food Journal. Kyiv. Ukrainе. 2018. – Volume 7. Issue 4, 789 с.– С. 589 – 

604. Is. 4. Web of Science 

Yeremeeva O., Kharcnko Y., Tkachenko H.he, Shapoval I., ) Investigation of 

the Grinding Mode of the Enriched Wheat Products in the Rolling Mill 1-Grinding 

System of the Milling Mill of Wheat Grinding.//Modern Development Paths of 

Agricultural Production (2019), 807-814. Scopus 

I.Stadnik , V. Piddubnuy, O. Eremeeva, G. Karpik., Features of heat transfer in 

the environment when it is sprayed with rotary rollers // Potravinarstvo Slovak 

Journal of Food Sciences License: CC BY 3.0 ISSN 1337-0960 (online) Available 

online: 14 December 2018, vol. l1, no. 1, p. 234-245. Scopus 

Єремеєва, О.А. Організація процесу лущення пшениці на млинзаводах 

різної продуктивності / О.А. Єремеєва, В.Б. Ільчук, Є.І. Харченко // Хранение и 

переработка зерна, № 6, 2013. – С. 58-60. 

Харченко, Е.И. Исследование выхода крупяных продуктов при изменении 

режимов измельчения драных систем / Е.И. Харченко, А.В. Шаран, Е.А. 

Еремеева // Вестник АГТУ, №1(15), 2014. – С. 121-126. 

Дмитрук, Є.А. Удосконалення сортових помелів пшениці / Є.А. Дмитрук, 

В.Б. Ільчук, Є.І. Харченко, О.А. Єремеєва // Хранение и переработка зерна, №5, 

2014. – С. 57-59. 

Харченко, Е.И. Влияние режимов измельчения драных систем на выход 

круподунстовых продуктов / Е.И. Харченко, В.Б. Ильчук, Е.А. Еремеева // 

Хлебопродукты, №6, 2014. – С.51-53. 

Ільчук, В.Б. Очищення зерна в елеваторі покращує якість борошна / В.Б. 

Ільчук, Є.І. Харченко, Є.А. Єремеєва, К.В. Костецька //  Хранение и 

переработка зерна, №10, 2014. – С. 26-28. 
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Пат. № 111920 Україна, МПК В02С 9/00, В02В 3/00. – номер заявки 

u2016 05547; заявл. 23.05.2016.; чинний з 25.11.2016, Бюл. № 22. Спосіб 

виробництва сортового борошна. (Серія –технічні науки). 

Єремеєва О. А., Харченко Є. І., Ткаченко Г. В., Любич В. В.  

Хлібопекарські властивості зерна пшениці м’якої з добавлянням пшениці 

спельти. Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків. 2020. Вип. 28. С. 109–116. 

Любич В. В., Желєзна В. В., Єрємєєва О.А., Новак Л.Л. Вплив режимів 

помелу збагачених круподунстових продуктів на вихід борошна під час 

сортового помелу пшениці // Вчені записки Таврійського національного 

університету імені В.І. Вернадського. Том 31 (70) № 3, 2020. C. 61–66. 

Любич В. В., Желєзна В. В., Єрємєєва О.А, Войтовська В.І. 

Крупоутворювальна здатність помельних партій зерна пшениці спельти і 

пшениці м’якої // Збірник наукових праць Уманського НУС. Умань. 2020. 

Випуск 1. С. 606–620. 

Єремеєва О. А., Харченко Є. І., Любич В. В. Технологічні процеси 

переробки зерна пшениці в борошно. Київ, 2021. 180 с., монографія  (11,2 д. а.). 

 

Статті в періодичних іншомовних виданнях 

Campbell, G.M. Modelling wheat breakage during roller milling using the 

double normalised Kumaraswamy breakage function: Effects of kernel shape and 

hardness / G.M. Campbell, C. Sharp, K. Wall, F. Mateos-Salvador, S. Gubatz, A. 

Hutty, P. Shewry // Journal of Cereal Science. – 2012. – № 55. – P. 415–425. 

Campbell, G.M. On predicting roller milling performance. Part I: the breakage 

equation / G.M. Campbell, C. Webb // Powder Technology. – 2001. – № 115. – 

P. 234–242. 

Campbell, G.M. On predicting roller milling performance. Part II: the breakage 

function / G.M. Campbell, P.J. Bunn, C. Webb, S.C.W. Hook // Powder Technology. 

– 2001. – № 115. – P. 243–255. 

Campbell, G.M. On predicting roller milling performance VI: Effect of kernel 

hardness and shape on the particle size distribution from first break milling of wheat / 

G.M. Campbell, C. Fang, I.I. Muhamad // Trans IChemE. – 2001. – Vol.79, Part C, 

December. – P. 211–218. 

Chang, C. Z. Improving design on de-bran milling technology / C. Z. Cheng, 

C. Y. Jiang, Z. H. Guang // Journal of Zhengzhou Institute of Technology. – 2001. – 

Vol. 22. – № 1. – P. 51–55. 

Chang, C. Z. Study on the structure features / C. Z. Chang, F. Lu, Z. Yongyi // 

Journal of the Chinese Cereals and oils Association. – 2003. – Vol.18, № 2. – P. 25–

28. 
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DC-peeler “MHXM-W” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.buhlergroup.com/global/downloads/MHXM-W_DC-

Peeler_Flyer_en.pdf. 

Ding, C. Debranning and milling technology // Journal of the Chinese Cereals 

and oils Association. – 1996. – Vol.11, № 5. – P. 57–59. 

Fang, Chaoying Effect of roll fluting disposition and roll gap on breakage of 

wheat kernels during first-break roller milling / C. Fang, G.M. Campbell // Cereal 

Chem. 79(4) – P. 518 – 522. 

Fang, Chaoying On predicting roller milling performance IV: Effect of roll 

disposition on the particle size distribution from first break milling of wheat / 

Chaoying Fang, G.M. Campbell // Journal of Cereal Science. – 2003. – № 37. – 

P. 21–29. 

Fellers, D.A. Mechanical debranning of whole–kerntl wheat // Cereal Chem. – 

1976. – Vol. 53, №3. – P. 308–317. 

Fistes, A. Predicting the size and compositional distributions of mheat flour 

stocks following first break roller milling using the breakage matrix approach. / A. 

Fistes, G. Tanovic // Journal of Food Engineering. – 2006. – № 75. – P. 527–534. 

Fistes, A. Using the eight-roller mill on the front passages of the reduction 

system / A. Fistes, G. Tanovic, J. Mastilovic // Journal of Food Engineering. – 2008. 

– № 85. – P. 296–302. 

 

1. Інформаційні ресурси 

1. Наукова бібліотека УНУС – 

http://library.udau.edu.ua/ 

2. Офіційний веб-сайт –  

http://www.udau.edu.ua 

3. Навчально-інформаційний портал УНУС –  

https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam.html?level=master 

4. Сайт кафедри –  

https://zerno.udau.edu.ua/ 

5. Репозитарій Уманського НУС 

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/68  

  

http://www.buhlergroup.com/global/downloads/MHXM-W_DC-Peeler_Flyer_en.pdf
http://www.buhlergroup.com/global/downloads/MHXM-W_DC-Peeler_Flyer_en.pdf
http://library.udau.edu.ua/
http://www.udau.edu.ua/
https://ects.udau.edu.ua/ua/informaciya-po-programam.html?level=master
https://zerno.udau.edu.ua/
http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/68
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3. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Захист курсового проекту включає дві складові:  

 оцінювання якості виконання курсового проекту із врахуванням 

критеріїв самостійної роботи студента, наявності роботи дослідного 

характеру, відповідність методичним рекомендаціям тощо. Оцінювання 

проводить керівник проекту до його захисту та заповнює відомість. 

Максимальна кількість балів, яку може здобувач отримати за якісне 

виконання курсового проекту становить 70 балів. 

 Захист кусового проекту. Захист проводитсья публічно у строки, що 

казані на завданні до курсового проекту. Комісія складається із двох-

трьох науково-педагогічних працівників, які мають кваліфікацію за 

спеціальністю підготовки здобувача. Захист передбачає доповідь, де 

здобувач наводить основні положення курсового проекту (оцінка – до 

10 балів). Під час доповіді комісія уважно переглядає зміст курсового 

проекту, ознайомлюється із відомістю його оцінювання та враховує 

зауваження керівника щодо проекту. Після доповіді комісія ставить 2-3 

уточнюючих витання (оцінюється 20-ма балами). Бали за доповідь та 

поставлені питання вносять у відомість на основі якої виводиться 

загальна оцінка, яка відображається на першій сторінці курсового 

проекту та завіряється підписами членів комісії. 
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4КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

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 
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ДОДАТКИ 
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Додаток А  

Титульний аркуш 

                      
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

                      

                    

Кафедра технології 

зберігання  

 

                    

і перероблення 

зерна 

 
                      

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

з дисципліни " Інноваційні технології та енергоефективне обладнання харчових 

виробництв " 

                      на тему: 

 
Модернізація технології сушіння зерна в умовах елеватора ТОВ БАЙС-

АГРО (м. Умань, Черкаська обл.)  
 
 

           

Розробив (ла): 

       

           

студент (ка) 1-го курсу, 11 к - тз групи 

           

Пустовіт Діана Олегівна 

                      

           

Керівник: 

 
           

Новіков Володимир Вікторович 

 
                      

           

Національна шкала           

 
           

К-сть балів:       
Оцінка 

ECTS:     

 
                      

           

Члени 

комісії : 

          

            

      

 

          

 
            

(підпис)  

 

(ПІП) 

 

            

      

 

          

 
            

(підпис)  

 

(ПІП) 

 

            

      

 

          

 
            

(підпис)  

 

(ПІП) 

 

                      
                      м. Умань - 2021 рік 
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Додаток Б 

Приклад авдання на курсовий проект 

Технологічна схема  

 
  



 

21 

 
  



 

22 

 
  



 

23 

 
 

Об'єкт удосконалення – лінія сушіння зерна. 
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Специфікація обладнання: 
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Додаток В 

Відомість оцінювання курсового проекту 

 Пустовіт Діана Олегівна 
(Прізвище, ім'я, по-батькові виконавця проекту) 

                      

Критерій за яким оцінюється проект 

Максимальний 

рейтинговий 

бал 

Кількість 

отриманих 

балів 

1. Перевірка курсового проекту (загальна к-сть балів - 70), в тому числі: 

1.1 Відповідність змісту курсового проекту завданню та 

вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо його 

виконання: 

45 

  

1.2 Самостійнсть вирішення поставленої задачі, проектного 

рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків та 

таблиць 

10 

  

1.3 Наявність елементів науково-дослідного характеру  5   

1.4 Використання комп'ютерних технологій 5   

1.5 Відповідність стандартам оформлення 5   

2. Захист курсового проекту, в тому числі: 

2.1 Доповідь 10   

2.2 Правильність відповідей на поставленні завдання 20   

3. Суттєві недоліки курсового проекту: 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                      

                      Керівник проекту:           

 
Новіков Володимир Вікторович 

      

(підпис) 

 

(Прізвище, ініціали) 

                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 06.09.2021 р. Формат 60×90/16 

Обсяг 27 умов. друк. арк. Наклад 20 прим. 

Замовлення № 4688 

ВПЦ «Візаві» 

20300, м. Умань, вул. Тищика, 18/19 

Свідоцтво об’єкта видавничої справи 

ДК № 2521 від 08.06.2006 
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