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Робоча програма з дисципліни      

«Технологія переробки рослинних 

жирів» напрям підготовки 6.051701 – 

Харчові технології та інженерія. Розр.: 

Філінська А.О., Черваков О.В., 

Філінська Т.Г. 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2016, 22 с. 

2, ЕВ 

Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт з дисципліни 

«Технологія переробки рослинних 

жирів» для студентів ІІІ курсу денної 

форми навчання та IV курсу заочної 

форми навчання спеціальності 181 – 

Харчові технології, спеціалізації – 

Харчові технології та інженерія. Частина 

перша. Рафінація рослинних жирів. / 

Укл.: Т.Г. Філінська, О.В. Черваков, 

А.О. Філінська 

Дніпро: 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2016, 52 с. 

75, ЕВ 

Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт з дисципліни 

«Технологія переробки рослинних 

жирів» для студентів 4 курсу денної 

форми навчання та 5 курсу заочної 

форми навчання спеціальності 181 – 

Харчові технології, спеціалізації – 

Харчові технології та інженерія. Частина 

друга. Харчові водно-жирові емульсії / 

Укл.: Т.Г. Філінська, О.В. Черваков, 

А.О. Філінська 

Дніпро: 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2016, 35 с. 

75, ЕВ 

Методичні вказівки до практичних робіт 

з дисципліни “Технологія переробки 

жирів” для студентів напряму 

підготовки 6.051701 – Харчові 

технології та інженерія спеціальності – 

Технологія жирів та жирозамінників. 

Частина 1. Рафінація жирів та олій. / 

Укл.: А.О.Філінська, О.В.Черваков, 

Т.Г.Філінська 

Дніпро-

петровськ: 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2013, 44с. 

75, ЕВ 



Методичні вказівки до самостійної 

роботи з  курсу «Технологія переробки 

жирів» для студентів напряму 

підготовки 6.051701 «Харчова 

технологія та інженерія» / Укл.: 

А.О.Філінська О.В.Черваков, 

Т.Г.Філінська 

Дніпро-

петровськ: 

УДХТУ, 

2012, 30с. 

75, ЕВ 

  

Методичні вказівки до виконання 

курсового проекту з дисципліни 

«Технологія переробки рослинних 

жирів» для студентів 4 курсу денної 

форми навчання і 5 курсу заочної форми 

навчання спеціальності 181 – Харчові 

технології, спеціалізації – Харчові 

технології та інженерія / Укл.: 

А.О. Філінська, Т.Г. Філінська 

Дніпро: 

ДВНЗ 

УДХТУ, 

2016, 60 с. 

75, ЕВ 

 

   
 


