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Метою курсової роботи з дисципліни «Застосування ЕОМ в технології» є 

опис одного із процесів видобування або переробки жирів та виконання 

матеріальних розрахунків. 

В ході виконання курсової роботи студент на основі огляду літератури 

закріплює знання основ процесів добування і переробки жирів та властивостей 

заданого викладачем процесу виробництва, а також після аналізу існуючих 

технологій здійснює опис технологічного процесу одержання готового 

продукту та виконує необхідні матеріальні розрахунки із застосуванням ЕОМ. 

Задачею курсової роботи є, на основі здобутих знань та умінь, отриманих 

при вивченні дисциплін «Технологія добування рослинних жирів», «Технологія 

переробки рослинних жирів», навчитись: 

– аналізувати та вибирати методи виробництва готового продукту; 

– розробляти технологічну схему виробництва із застосуванням програм 

ЕОМ; 

– виконувати необхідні матеріальні розрахунки за допомогою програми 

Excel; 

– будувати структурні формули речовин за допомогою програми CS 

ChemDraw; 

– користуватись при виконанні курсової роботи спеціальною технічною, 

довідковою, реферативною, періодичною, патентною літературою та 

стандартами. 
 

Курсова робота з курсу «Застосування ЕОМ у технології» повинна 

складатися з наступних частин: 

 

Титульний аркуш 

Реферат 

Зміст 

Вступ 

1 Огляд літератури 

1.1 Обґрунтування вибору методу виробництва 

1.2 Характеристика готового продукту 

2 Технологічна частина  

2.1 Стадії та опис технологічного процесу  

2.2 Технологічна схема виробництва 

3 Матеріальні розрахунки  

3.1 Блок-схема заданого процесу 

3.2 Вихідні дані для матеріальних розрахунків 

3. 3 Матеріальні розрахунки за стадіями технологічного процесу 

3.4 Таблиця зведеного матеріального балансу 

Висновки 

Список літератури 

 

Запропонована структура курсової роботи повинна відображатися в 

змісті. 
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Зміст окремих розділів курсової роботи 
 

Титульний аркуш (дивитися додаток A). 

 

РЕФЕРАТ 

 

Призначення реферату – у надто стислій формі показати, про що йдеться 

у курсовій роботі. 

Реферат починається з визначення обсягу курсової роботи, кількості 

рисунків, таблиць та джерел. Потім перелічують "Ключові  слова" – слова, які 

найчастіше вживаються у роботі і які відображають основний предмет,  що 

описується та основні дії, або перетворення цього предмета. Загальна кількість 

"ключових слів" 5 – 8. 

У другому абзаці реферату наводять інформацію, за якою технологією 

одержують або переробляють задану продукцію, які запропоновані нові 

рішення виробництва, а також наводять результати наведених матеріальних 

розрахунків. 

Обсяг реферату 1 сторінка. 
 

ЗМІСТ 
 

У курсовій роботі поміщують зміст з номерами і найменуванням розділів 

і підрозділів і номерами аркушів, на яких вони розташовані. 

Слово "Зміст" записують у вигляді заголовка з прописної літери. 

Найменування, включені в зміст, записують рядковими літерами, починаючи з 

прописної літери. 
 

ВСТУП 
 

У вступі коротко висвітлюють такі питання: стан галузі виробництва, її 

розвиток, а також використання готового продукту в інших галузях 

промисловості.  

Слово "Вступ" записують у вигляді заголовка з прописної літери. Обсяг 

вступу 1 – 2 сторінки. 
 

1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 
 

1.1 ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ ВИРОБНИЦТВА 
 

Незважаючи на те, що завданням на курсову роботу метод виробництва 

конкретного продукту визначено, студенту необхідно порівняти відомі з 

літератури та інших джерел методи виробництва та обрати (обґрунтувати) 

кращий за такими показниками: 

– кількість технологічних операцій; 

– складність технологічних операцій; 

– енергоємність процесів, окремих стадій; 

– складність управління технологічним процесом; 
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– серійне чи спеціальне устаткування використовується; 

– санітарна та пожежна безпечність окремих операцій; 

– кількість відходів на стадіях; 

– наявність та кількість викидів у навколишнє середовище. 

Розділ рекомендується закінчити стислим описом (як висновок), який з 

описаних методів виробництва буде використано у курсовій роботі, чому Ви 

його приймаєте, які зміни Ви передбачаєте внести у технологію або у 

технологічну схему. 

 

1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВОГО ПРОДУКТУ 

 

Цей розділ слід починати з текстового опису хімічної структури 

продукту, особливостей його будови, молекулярної маси, та інше. Хімічна 

структура готового продукту повинна оформлятися за допомогою програми            

CS ChemDraw. Потім навести всі можливі показники даного продукту, знайдені 

у довідниках, енциклопедії та Державних стандартах (ГОСТ) або технічних 

умовах (ТУ) на виробництво, якими користуються на підприємстві.     

Усі знайдені характеристики слід занести в таблицю такої форми: 

 

Таблиця 0.0 – Характеристика ______________________________ 

                                                                                                 (назва продукту) 

Назва показника Величина показника 

  

 

 

2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 

 

2.1 Стадії та опис технологічного процесу 

 

Технологічна частина курсової роботи починається із визначення стадій 

технологічного процесу, які коротко характеризуються у відповідному розділі. 

До переліку стадій входять усі операції, які необхідні для виготовлення готової 

продукції, починаючи із підготовки сировини (транспортні операції, 

змішування, розчинення окремих компонентів). Треба розрізняти суто хімічні 

стадії, на яких відбувається хімічне перетворення речовин, та фізико-механічні 

стадії, до яких належать транспортні, масообмінні, теплообмінні процеси, 

подрібнення, розсів, грануляція, стандартизація, пакування, фільтрація, сушіння 

та інші. 

Розділ являє собою перелік стадій з короткими коментарями кожної. За 

таким переліком стадій можна скласти попередню технологічну схему. 

Опис технологічного процесу – це опис хімічних і фізико-механічних 

перетворень сировини та її переміщення від апарата до апарата на всіх стадіях 
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від одержання та складування сировини до складування та видачі готового 

продукту замовнику. 

Звичайно обмежуються описом технологічного процесу за технологічною 

схемою без визначення технологічних параметрів, але чітко дотримуються 

послідовності не тільки окремих стадій, але і послідовності зміни 

технологічних параметрів на кожній стадії.  

При описі технологічної схеми необхідно користуватись прийнятими 

позначеннями апаратів, машин  та агрегатів. Наприклад: водна фаза із ємності 8 

насосом 9 подається у мірник 10 і завантажується через підігрівач 11 у апарат 

12 самопливом. 

Подальший докладний опис кожної стадії дають відповідно до 

технологічної схеми процесу, яка повинна бути виконана з використанням 

програм ЕОМ. При описі технологічного процесу необхідно простежити за тим, 

щоб номери апаратів, машин, насосів співпадали з номерами технологічної 

схеми процесу. 

 

2.2 Технологічна схема виробництва 
 

Технологічна схема – це графічне зображення сукупності  

взаємозв'язаних технологічних вузлів, у яких відбуваються хімічні та фізико-

механічні процеси з виготовлення готового продукту. Технологічний вузол 

визначають як апарат або групу апаратів з трубопроводами та арматурою, у 

яких починається і закінчується один із хімічних або фізико-механічних 

процесів. 

Технологічна схема являє собою умовно позначені апарати та 

устаткування, з'єднані лініями, які виявляють собою шляхи переміщення 

сировини та матеріалів. 

В даній курсовій роботі технологічна схема оформлюється на 

стандартних аркушах паперу формату А4 в текстовому редакторі Word або 

графічному редакторі Paint. При необхідності схему можна виконувати на 

декількох аркушах в одному масштабі.  

До кожної технологічної схеми повинен бути перелік елементів. При 

необхідності перелік елементів може бути виконано у вигляді самостійного 

документу на листах формату А4. 

 

 

3 МАТЕРІАЛЬНІ РОЗРАХУНКИ 

 

Матеріальні розрахунки призначені для визначення кількості вихідної 

сировини та допоміжних матеріалів, а також кількості відходів і викидів 

підприємства в ході технологічного процесу.  

Норми витрат у подальшому спрощують розрахунки в разі реконструкції 

діючого підприємства або технічного переоснащення, а також дають змогу 

розрахувати матеріальні витрати на дане виробництво.  
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Матеріальний баланс починається із складання блок-схеми виробництва, 

що є графічним зображенням стадій технологічного процесу. На блок-схемі 

вказують у процентному співвідношенні кількості сировини і матеріалів з  

урахуванням відходів і викидів на кожній стадії виробництва. 

Обов’язковим є перелік вихідних даних, а саме показники і 

характеристики вихідної сировини, допоміжних матеріалів, які суттєво 

впливають на якість готового продукту. 

Існують два способи матеріальних розрахунків. За одним з методів 

розрахунки ведуться на кількість завантаженої сировини. Метою таких 

розрахунків є визначення кількості готового продукту із заданими 

показниками.  

Другий метод полягає у тому, що відомо, скільки отримуємо готового 

продукту, але невідомо яка кількість сировини  потребується з урахуванням 

всіх втрат і відходів. 

Матеріальний баланс зображується у текстовому форматі з 

використанням формул і правильним їх оформленням. Також матеріальний 

баланс повинен виконуватися за допомогою Excel, при цьому необхідно 

підписувати назви показників і стадій. Формули зображуються у притаманному 

Excel вигляді. 

Нижче наведений матеріальний баланс процесу вилучення олії методом 

подвійного пресування. 
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3.1. Блок-схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очищення 

 

Шеретування 

Фільтрація 

Вологотеплова 

обробка 

Розділення рушанки 

Вальцювання 

Форпресування 

ВТО макухи 

Відстоювання 

Експелерування 

Недоруш+ціляк 

22% 

 Чисте насіння 

Лушпиння 18% 

 

Макуха 59,72% 

Безповоротні втрати 0,02% 

Волога 2% 

 

Експелерна 

макуха 50,08% 

Олія експелерна 

Січка 

11% 

Фуз 4,5% 

Втрати 

олії з екс-

пелерною 

макухою 

6% 

Втрати олії з 

фільтрувальною 

тканиною 0,3% 

 

Фільтраційний осад  

(шлам) 0,45% 

Олія пресова 

 

Домішки 4,58% 

 

Волога 1%  

(вологість мезги 5%) 

Олійний 

пил 6% 

Насіння 

 

   М’ятка 

Олія відстояна 

 

Олія форпресова 
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3.2 Вихідні дані для матеріальних розрахунків 

 

Вхідні дані для матеріальних розрахунків наведені у таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1  Вхідні дані для матеріальних розрахунків 

 

Найменування Вміст, % 

1 Підготовчий відділ 

 

1. Олійність насіння 40,00 

2. Вміст мінеральних й органічних домішок в насінні до 

очищення 

4,58 

3. Кількість лушпиння, що видаляється на стадії розділення 

рушанки 

18,00 

4. Кількість недорушу та ціляка, що йде на повторне 

шеретування 

22,00 

5. Кількість січки після стадії розділення рушанки, яка йде на 

вологотеплову обробку 

11,00 

6. Кількість олійного пилу після стадії розділення рушанки, 

який подають на вологотеплову обробку 

6,00 

7. Вологість м’ятки, яка надходить на стадію вологотеплової 

обробки 

6,00 

8. Загальний вихід м’ятки 74,454 

9. Кількість безповоротних втрат на стадії подрібнення 0,02 

2 Пресовий відділ 

 

10. Вологість мезги після стадії вологотеплової обробки 5,00 

11. Кількість втрат на стадії вологотеплової обробки 1,00 

12. Кількість макухи після стадії форпресування 59,72 

13. Вологість макухи, яка надходить на стадію вологотеплової 

обробки макухи 

5,00 

14. Олійність форпресової макухи 20,00 

15. Вологість мезги після стадії волого-теплової обробки 

макухи 

3,00 

16. Кількість експелерної макухи після стадії експелерування 50,08 

17. Втрати олії з експелерною макухою 6,00 

18. Кількість фузу після відстоювання, який повертається на 

волого-теплову обробку 

4,50 

19. Кількість фільтраційного осаду після стадії фільтрації 0,45 

20. Втрати олії із фільтраційною тканиною 0,30 

 

Якщо матеріальні розрахунки процесу подвійного пресування починають 

із стадії вологотеплової обробки м’ятки, то потрібно розрахувати кількість 
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насіння, яка потрібна для отримання м’ятки. Відповідно до вихідних даних 

(таблиця 3.1), з 1 т насіння соняшника отримують 744,54 кг м’ятки (74,454%). 

 

 

3.3 Матеріальні розрахунки за стадіями технологічного процесу 

 

За графіком безперервно діючої технологічної лінії ефективний фонд 

робочого часу розраховуємо за формулою: 

Теф = Ткал – Тпз – Твз, 

де Ткал – кількість днів у році (365 днів); 

Тпз – час планових технічних зупинок, 30–40 днів на рік; 

Твз – час вимушених технологічних зупинок, 3–5 днів у місяць, або 35–

60 днів на рік. 

Наприклад, Тпз приймаємо 30 днів. Твз приймаємо 35 днів. 

Теф = 365 – 30 – 35 = 300 днів. 

Якщо Теф перевести в години, то:  

Теф =30024 = 7200 годин. 

 

 

Підготовчий відділ 

 

Стадія очищення насіння: 

– кількість чистого насіння: 

1000 кг – 100%; 

                      x  кг – (100 - 4,58)%; 

êãx  20,954
100

)58,4100(1000



 ; 

– кількість домішок, вилучених на стадії очищення: 

1000  954,20 кг = 45,80 кг. 

 

 Стадія шеретування і розділення рушанки: 

      – кількість чистого насіння, поданого на стадію шеретування, складає 

954,20 кг: 

а) визначаємо кількість лушпиння: 

954,2 кг × 0,18 = 171,76 кг; 

б) визначаємо кількість січки: 

954,2 кг × 0,11 = 104,96 кг; 

в) визначаємо кількість олійного пилу: 

954,2 кг × 0,06 = 57,25 кг; 

г) визначаємо кількість ціляка та недорушу (перевію): 

954,2 кг + 0,22 = 209,92 кг; 

д) визначаємо кількість ядра: 

954,2 – 171,76 – 104,96 – 57,25 – 209,92 = 410,31 кг. 
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Оскільки перевій повертається на шеретування і отримана рушанка 

додається на загальну війку, то зростають кількість лушпиння, січки, олійного 

пилу та ядра. 

      кількість лушпиння із перевію: 

209,92 кг × 0,18 = 37,79 кг; 

      кількість січки із перевію: 

209,92 кг  0,11 = 23,09 кг; 

      кількість олійного пилу із перевію: 

209,92 кг × 0,06 = 12,6 кг; 

      кількість ядра із перевію: 

209,92 кг – 12,6 кг – 23,09 кг – 37,79 кг = 136,44 кг. 

 

В результаті на стадії розділення рушанки отримуємо: 

      кількість лушпиння: 

171,76 кг + 37,79 кг = 209,55 кг; 

      кількість січки: 

104,96 кг + 23,09 кг = 128,05 кг; 

      кількість олійного пилу: 

57,25 кг + 12,6 кг = 69,85 кг; 

      кількість ядра: 

410,31 кг + 136, ч. кг = 546,75 кг. 

           

 Стадія вальцювання: 

На стадію вальцювання направляється ядро в кількості  546,75 кг. 

а) визначаємо безповоротні втрати: 

546,75 кг – 100%; 

           x  кг – 0,02%; 

êãx  11,0
100

02,075,546



 ; 

б) визначаємо кількість м’ятки 

546,75 кг – 0,11 кг = 546,64 кг. 

 

Матеріальні розрахунки за стадіями технологічного процесу наведені у 

таблицях 3.2–3.5. 

 

Таблиця 3.2 – Стадія очищення насіння 

 

Завантажено кг % Отримано кг % 

Насіння 1000,00 100,00 Очищене насіння 

Сміттєві домішки 

954,2 

45,8 

95,42 

4,58 

Всього: 1000,00 100,00 Всього: 1000,00 100,00 
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Таблиця 3.3 – Стадія шеретування насіння 

 

Завантажено кг % Отримано кг % 

Очищене насіння  954,20 100,00 Рушанка  

 

954,20 

 

100,00 

Всього: 954,20 100,00 Всього: 954,20 100,00 

 

Таблиця 3.4 – Стадія розділення рушанки 

 

Завантажено кг % Отримано кг % 

Рушанка  954,20 100,00 Ядро 

Лушпиння 

Січка 

Олійний пил 

546,75 

209,55 

128,05 

69,85 

57,30 

21,96 

13,42 

7,32 

Всього: 954,20 100,00 Всього: 954,20 100,00 

 

Таблиця 3.5 – Стадія вальцювання  

 

Завантажено кг % Отримано кг % 

Ядро  546,75 100,00 М’ятка  

Втрати  

546,64 

0,11 

99,98 

0,02 

Всього: 546,75 100,00 Всього: 546,75 100,00 

 

 

Пресовий відділ 

 

Стадія вологотеплової обробки м’ятки 

  На стадію вологотеплової обробки надходить: 

  м’ятка – 546,64 кг 

  січка – 128,05 кг                    разом 744,54 кг  

  олійний пил – 69,85 кг         

 визначаємо втрату вологи на стадії вологотеплової обробки (вологість м’ятки 

6%, вологість мезги 5%): 

744,54 кг – 100%; 

     x  кг – 1%; 

êãx  45,7
100

154,744



 ; 

 розрахуємо кількість мезги, отриманої після вологотеплової обробки: 

744,54 кг – 7,45 кг= 737,09 кг. 

 

 Стадія форпресування: 

 визначаємо кількість отриманої форпресової макухи на стадії форпресування: 

737,09 кг – 100%; 

             x  кг – 59,72%; 
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êãx  19,440
100

72,5909,737



 ; 

 визначаємо вміст олії в макусі: 

440,19 кг – 100%; 

       x  кг – 20%; 

кгx 04,88
100

2019,440



 ; 

 визначаємо кількість отриманої форпресової олії: 

737,09 кг – 440,19 кг = 296,90 кг. 

 

Стадія вологотеплової обробки форпресової макухи. 

 втрати вологи на стадії вологотеплової обробки форпресової макухи 

(початкова вологість 5%, кінцева – 3%): 

440,19 кг – 100%; 

     x  кг – 2%; 

êãx  80,8
100

219,440



 ; 

 кількість жмихової мезги, отриманої для експелерування: 

440,19 кг – 8,80 кг = 431,39 кг. 

 

 Стадія експелерування: 

 розрахуємо кількість експелерної олії, яку віджимають. Олійність 

форпресової макухи 20%, олійність експелерної макухи 6%: 

431,39 кг – 100%; 

       x  кг – 20%; 

êãx  28,86
100

2039,431



 ; 

 визначаємо кількість нежирової складової: 

431,39 кг – 86,28 кг = 345,11 кг; 

 визначаємо кількість експелерної макухи (при жирності 6%): 

345,11 кг – (100-6)%; 

       x  кг – 100%; 

êãx  14,367
)6100(

10011,345





 ; 

 втрати олії з експелерною макухою: 

367,14 кг – 345,11 кг = 22,03 кг; 

 отже кількість експелерної олії: 

86,28 кг – 22,03 кг = 64,25 кг. 

 

Стадія відстоювання: 

 загальна кількість олії на стадії відстоювання дорівнює кількості форпресової 

олії та кількості експелерної олії: 

296,90 кг + 64,25 кг = 361,15 кг; 
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 визначаємо кількість фузу (кількість твердих часток в олії 5%, кількість після 

відстоювання 0,5%): 

5% – 0,5% = 4,5%; 

 кількість фузу: 

361,15 кг – 100%; 

        x  кг – 4,5%; 

êãx  25,16
100

5,415,361



 ; 

 

 кількість відстояної олії: 

361,15 кг – 16,25 кг = 344,9 кг. 

 

Стадія фільтрування: 

 кількість фільтраційного осаду (шламу) після фільтрування олії: 

344,9 кг – 100%; 

        x  кг – 0,45%; 

êãx  55,1
100

45,09,344



 ; 

 вихід олії: 

344,9 кг – 1,55 кг = 343,35 кг; 

 розрахуємо безповоротні втрати олії з фільтрувальною тканиною: 

343,35 кг – 100%; 

        x  кг – 0,30%; 

êãx  03,1
100

30,035,343



 ; 

 визначаємо вихід пресової олії: 

343,35  кг – 1,03 кг = 342,32 кг. 

Матеріальні розрахунки за стадіями технологічного процесу наведені у 

таблицях 3.6 – 3.11. 

 

Таблиця 3.6  Стадія вологотеплової обробки м’ятки 

Завантажено кг % Отримано кг % 

М’ятка, січка, 

олійний пил  

744,54 100,00 Мезга 

Втрати вологи 

737,09 

7,45 

99,00 

1,00 

Всього: 744,54 100,00 Всього: 744,54 100,00 

 

Таблиця 3.7  Стадія форпресування 

 

Завантажено кг % Отримано кг % 

Мезга 737,09 100,00 Форпресова  олія 

Макуха, (в т.ч. 

кількість олії з ф/п 

макухою) 

296,90 

440,19 

 

(88,04) 

40,28 

59,72 

 

(11,94) 

Всього: 737,09 100,00 Всього: 737,09 100,00 
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Таблиця 3.8  Стадія вологотеплової обробки форпресової макухи 

 

Завантажено кг % Отримано кг % 

Форпресовий жмих  440,19 100,00 Макухова мезга 

Волога 

431,39 

8,80 

98,00 

2,00 

Всього: 440,19 100,00 Всього: 440,19 100,00 

 

Таблиця 3.9  Стадія експелерування 

 

Завантажено кг % Отримано кг % 

Жмихова мезга 431,39 100,00 Експелерна олія  

Експелерна макуха, 

(в т.ч. втрати олії з 

експел. макухою) 

64,25 

367,14 

 

(22,03) 

14,89 

85,11 

 

(5,11) 

Всього: 431,39 100,00 Всього: 431,39 100,00 

 

Таблиця 3.10  Стадія відстоювання 

 

Завантажено кг % Отримано кг % 

Форпресова олія 

Експелерна олія   

296,90 

64,25 

82,21 

17,79 

Олія відстояна 

Фуз 

344,90 

16,25 

95,50 

4,50 

Всього: 361,15 100,00 Всього: 361,15 100,00 

 

Таблиця 3.11  Стадія фільтрування 

 

Завантажено кг % Отримано кг % 

 Олія відстояна 

 

344,90 100,00 Олія фільтрована 

Шлам 

Безповоротні втрати 

олії з фільтр. 

тканиною 

342,32 

1,55 

 

1,03 

99,25 

0,45 

 

0,30 

Всього: 344,90 100,00 Всього: 344,90 100,00 

 

 

 РОЗРАХУНКИ НА ЗАДАНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ 200 т/добу 

 

Підготовчий відділ 

 

 Стадія очищення насіння: 

– кількість чистого насіння: 

1000 кг – 954,2 кг; 

                                                 200 т  – x  т; 

;/ 84,190
1000

2002,954
äîáóòx 
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– кількість домішок, вилучених на стадії очищення: 

 

200,00 т – 190,84 т = 9,16 т/добу. 

 

Стадія шеретування і розділення рушанки: 

– кількість чистого насіння, поданого на стадію шеретування складає 190,84 т.  

Оскільки перевій повертається на шеретування і отримана рушанка 

додається на загальну війку, то зростають кількість лушпиння, січки, олійного 

пилу та ядра. 

В результаті на стадії розділення рушанки отримуємо: 

– кількість лушпиння:  

1000 кг – 209,55 кг; 

                                                 200 т  – x  т; 

;/ 91,41
1000

20055,209
äîáóòx 


  

– кількість січки:  

1000 кг – 128,05 кг; 

                                                 200 т  – x  т; 

;/  61,25
1000

20005,128
äîáóòx 


  

– кількість олійного пилу: 

1000 кг – 69,85 кг; 

                                                  200 т  – x  т; 

;/  97,13
1000

20085,69
äîáóòx 


  

– кількість ядра: 

1000 кг – 546,75 кг; 

                                                 200 т  – x  т; 

./  35,109
1000

20075,546
äîáóòx 


  

 

Стадія вальцювання 

На стадію вальцювання надходить ядро в кількості 109,35 т. 

а) визначаємо безповоротні втрати: 

109,35 т – 100%; 

           x  т – 0,02%;  

;/  02,0
100

02,035,109
äîáóòx 


  

б) визначаємо кількість м’ятки: 

109,35 т – 0,02 т = 109,33 т/добу. 

Матеріальні розрахунки за стадіями технологічного процесу наведені у 

таблиці 3.123.15. 
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 Таблиця 3.12  Стадія очищення насіння 

 

Завантажено т % Отримано т % 

Насіння    200,00 100,00 Очищене насіння 

Сміттєві домішки 

190,84 

9,16 

95,42 

4,58 

Всього: 200,00 100,00 Всього: 200,00 100,00 

 

Таблиця 3.13  Стадія шеретування насіння 

 

Завантажено т % Отримано т % 

Очищене насіння    190,84 100,00 Рушанка 190,84 

 

100,00 

Всього: 190,84 100,00 Всього: 190,84 100,00 

 

 

Таблиця 3.14  Стадія розділення рушанки 

 

Завантажено т % Отримано т % 

Рушанка    190,84 100,00 Ядро 

Лушпиння 

Січка 

Олійний пил 

109,35 

41,91 

25,61 

13,97 

57,30 

21,96 

13,42 

7,32 

Всього: 190,84 100,00 Всього: 190,84 100,00 

 

Таблиця 3.15  Стадія вальцювання 

 

Завантажено т % Отримано т % 

Ядро    109,35 100,00 М’ятка 

Втрати 

109,33 

0,02 

99,98 

0,02 

Всього: 109,35 100,00 Всього: 109,35 100,00 

 

Пресовий відділ 

 

Стадія вологотеплової обробки м’ятки 

На стадію вологотеплової обробки надходить: 

  м’ятка – 109,33 т 

  січка – 25,61 т                      разом 148,91 т/добу;  

  олійний пил – 13,97 т         

 визначаємо втрату вологи на стадії вологотеплової обробки (вологість м’ятки 

6%, вологість мезги 5%): 

148,91 т – 100%; 

     x  т – 1%; 

;/  49,1
100

191,148
äîáóòx 
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 розрахуємо кількість мезги, отриманої після вологотеплової обробки: 

148,91 т – 1,49 т = 147,42 т/добу. 

 

Стадія форпресування: 

 визначаємо кількість отриманої форпресової макухи на стадії форпресування: 

147,42 т – 100%; 

             x  т – 59,72%; 

;/  04,88
100

72,5942,147
äîáóòx 


  

 визначаємо вміст олії в макусі: 

88,04 т – 100%; 

       x  т – 20%; 

;/  61,17
100

2004,88
äîáóòx 


  

 визначаємо кількість отриманої форпресової олії: 

147,42 т – 88,04 т = 59,38 т/добу. 

Стадія вологотеплової обробки форпресової макухи: 

 втрати вологи на стадії вологотеплової обробки форпресової макухи 

(початкова вологість 5%, кінцева – 3%): 

88,04 т – 100%; 

     x  т – 2%; 

;/  76,1
100

204,88
äîáóòx 


  

 кількість жмихової мезги, отриманої для експелерування: 

88,04 т – 1,76 т = 86,28 т/добу. 

 

 Стадія експелерування: 

 розрахуємо кількість експелерної олії, яку віджимають (олійність 

форпресової макухи 20%, олійність експелерної макухи 6%):  

86,28 кг – 100%; 

       x  кг – 20%; 

êãx   26,17
100

2028,86



 ; 

 визначаємо кількість нежирової складової: 

86,28 кг – 17,26 кг = 69,02 кг; 

 визначаємо кількість експелерної макухи (при жирності 6%): 

                                             69,02 кг – (100-6)%; 

                                                            x  кг – 100%; 

êãx   43,73
)6100(

10002,69





 ; 

 втрати олії з експелерною макухою: 

73,43 кг – 69,02 кг = 4,41 кг; 

 отже кількість експелерної олії: 

17,26 кг – 4,41 кг = 12,85 кг. 
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Стадія відстоювання: 

 кількість олії на стадії відстоювання дорівнює кількості форпресової олії та 

кількості експелерної олії: 

59,38 т + 12,85 т = 72,23 т/добу; 

 визначаємо кількість фузу (кількість твердих часток в олії 5%, кількість після 

відстоювання 0,5%): 

5% – 0,5% = 4,5%; 

 кількість фузу: 

72,23 т – 100%; 

      x  т – 4,5%;  

;/  25,3
100

5,423,72
äîáóòx 


  

 кількість відстояної олії: 

72,23 т – 3,25 т = 68,98 т/добу. 

 

 Стадія фільтрування: 

 кількість фільтраційного осаду (шламу) після фільтрування олії: 

68,98 т – 100%; 

         x  т – 0,45%;  

;/  31,0
100

45,098,68
äîáóòx 


  

 вихід олії: 

68,98 т – 0,31 т = 68,67 т/добу; 

 розрахуємо безповоротні втрати олії з фільтрувальною тканиною: 

68,67 т – 100%; 

        x  т – 0,30%;  

;/  21,0
100

30,067,68
äîáóòx 


  

 визначаємо вихід пресової олії: 

68,67 т – 0,21 т = 68,46 т/добу. 

Матеріальні розрахунки за стадіями технологічного процесу наведені у 

таблицях 3.16 – 3.21. 

 

Таблиця 3.16  Стадія вологотеплової обробки м’ятки 

 

Завантажено т % Отримано т % 

М’ятка, січка, 

олійний пил  

148,91 100,00 Мезга 

Втрати вологи 

147,42 

1,49 

99,00 

1,00 

Всього: 148,91 100,00 Всього: 148,91 100,00 
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Таблиця 3.17  Стадія форпресування 

 

Завантажено т % Отримано т % 

Мезга 147,42 100,00 Форпресова  олія 

Макуха, (в т.ч. 

кількість олії з ф/п) 

59,38 

88,04 

(17,61) 

40,28 

59,72 

(11,94) 

Всього: 147,42 100,00 Всього: 147,42 100,00 

 

Таблиця 3.18  Стадія вологотеплової обробки форпресової макухи 

 

Завантажено т % Отримано т % 

Форпресова макуха  88,04 100,00 Макухова мезга 

Волога 

86,88 

1,76 

98,00 

2,00 

Всього: 88,04 100,00 Всього: 88,04 100,00 

 

Таблиця 3.19  Стадія експелерування 

 

Завантажено т % Отримано т % 

Жмихова мезга 86,28 100,00 Експелерна олія  

Експелерна макуха, 

(в т.ч. витрати олії з 

експел. макухою) 

12,85 

73,43 

 

(4,41) 

14,89 

85,11 

 

(5,11) 

Всього: 86,28 100,00 Всього: 86,28 100,00 

 

Таблиця 3.20  Стадія відстоювання 

 

Завантажено т % Отримано т % 

Форпресова олія 

Експелерна олія   

59,38 

12,85 

82,21 

17,79 

Олія відстояна 

Фуз 

68,98 

3,25 

95,50 

4,50 

Всього: 72,23 100,00 Всього: 72,23 100,00 

 

Таблиця 3.21  Стадія фільтрування 

 

Завантажено т % Отримано т % 

 Олія відстояна 

 

68,98 100,00 Олія фільтрована 

Шлам 

Безповоротні втрати 

олії з фільтр. 

тканиною 

68,46 

0,31 

0,21 

99,25 

0,45 

0,30 

Всього: 68,98 100,00 Всього: 68,98 100,00 
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3.4 Таблиця зведеного матеріального балансу 

 

Зведений матеріальний баланс процесу виробництва соняшникової олії 

методом подвійного пресування наведено у таблиці 3.22. 

 

Таблиця 3.22  Зведений матеріальний баланс 

 

Завантажено 
Кількість Коефіцієнт 

витрат, т/т3) кг/год 1) т/добу т/рік2) 

1. Насіння соняшника 8333 200,000 60000 2,9214 

Разом: 8333 200,000 60000 2,9214 

Одержано 

 

    

1. Олія соняшникова 2852 68,46 20538 1,0000 

2. Експелерна макуха 

(в т.ч. витрати олії з 

експел. макухою) 

3060 

 

(183) 

73,43 

 

(4,41) 

22029 

 

(1323) 

1,0726 

3. Відходи за стадіями: 

– сміттєві домішки; 

– лушпиння 

 

382 

1746 

 

9,16 

41,91 

 

2748 

12573 

 

0,1338 

0,6122 

4. Безповоротні втрати, 

в т.ч.: 

– безповоротні втрати 

на стадії вальцювання; 

– волога після волого-

теплової обробки 

м’ятки; 

– волога після волого-

теплової обробки 

макухи; 

– втрати олії з 

фільтрувальною 

тканиною 

 

145 

 

1 

 

62 

 

 

73 

 

 

9 

 

3,48 

 

0,02 

 

1,49 

 

 

1,76 

 

 

0,21 

 

1044 

 

6 

 

447 

 

 

528 

 

 

63 

 

0,0508 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

5. Фільтраційний осад, 

що повертається у 

виробництво 

 

13 

 

0,31 

 

93 

 

0,0045 

6. Фуз, що 

повертається у 

виробництво 

 

135 

 

3,25 

 

975 

 

0,0475 

Разом: 8333 200,00 60000 2,9214 

 

1)  Для розрахунку колонки «кг/год» потрібно дані колонки «т/добу» розділити 

на 24 години.  

Наприклад, для першого рядка таблиця 6.1 «насіння соняшника»: 
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200 т/добу  24 год = 8,333 т/год, або 8333 кг/год. 

2) Для розрахунку колонки «т/рік», потрібно дані колонки «т/добу» помножити 

на кількість робочих днів у році.  

Наприклад, для першого рядка таблиця 6.1 «насіння соняшника»: 

200 т/добу  300 днів = 60000 т/рік. 

3) Для розрахунку колонки «коефіцієнт витрат», потрібно кількість сировини, 

відходів або отриманого продукту розділити на кількість основного продукту         

(в даному випадку  олії пресової). Розрахунки проводимо на основі колонки 

«т/добу» таблиці 6.1.  

Наприклад, для першого рядка таблиці 6.1 «насіння соняшника»: 

200,00 т/добу  68,46 т/добу = 2,9214 т/т. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках коротко підсумовується виконана робота, показують що 

зроблено в курсовій роботі, в яких розділах пропонуються нові або оригінальні 

рішення, які одержано результати за рахунок ваших нововведень і чим вони 

відрізняються від базових, які матеріальні розрахунки були проведені. 

Об'єм розділу до однієї сторінки. Слово "Висновки" розташовується 

посередині аркуша без номера. 

 

Література (дивися правила оформлення у додатку 3).  

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Обсяг курсової роботи не менше 15 і не більше 65 сторінок тексту, 

включно таблиці, рисунки, список літератури. 

Структурні елементи курсової роботи «РЕФЕРАТ» (Додаток 2), 

«ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» не 

нумерують, а їх найменування є заголовками структурних елементів. 

Розділи повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими 

цифрами без крапки, наприклад 1, 2, 3 і т.д. 

Підрозділи нумеруються арабськими цифрами в межах розділу. Номер 

підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу в 

цьому розділі, поділених крапкою. Наприкінці номера підрозділу крапка не 

ставиться, наприклад 1.1, 1.2 і т.д. 

Текст курсової роботи повинний бути набраний у форматі Word для 

Windows будь-якої версії з такими параметрами форматування: 

– розмір папера – А4 (2129,7 см); 

– орієнтація – книжкова; 

– поля: верхнє і нижнє – 2 см, усередині – 3 см, зовні – 1 см; 

– від краю до колонтитула: верхнього – 1,25 см, нижнього – 1,1 см; 

– шрифт – Times New Roman, розміром 14 пунктів; 

– весь текст повинний бути набраний стилем «Звичайний» (Normal); 

– міжрядковий інтервал – полуторний; 
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– вирівнювання – по ширині; 

– нумерація сторінок: положення – унизу сторінки, вирівнювання – 

праворуч, номер на першій сторінці не ставити. 

У тексті курсової роботи не повинно бути порожніх рядків. 

Між словами допускається тільки один пробіл.  

Таблиці, створені в Word, повинні розташовуватися в тексті. Кожна 

таблиця повинна мати тематичний заголовок і порядковий номер, наприклад, 

«Таблиця 1.1 – Фізичні властивості готового продукту», на який дається 

посилання в тексті. 

Таблиці застосовують для кращої наочності і зручності порівняння 

показників. Назва таблиці, при її наявності, повинна відображати її зміст, бути 

точною і стислою. Назву треба поміщати над таблицею. 

При переносі частини таблиці на ту ж або інші сторінки назву поміщають 

тільки над першою частиною таблиці. При продовженні таблиці на іншу 

сторінку треба писати “Продовження таблиці 1.1”. 

Припускається нумерувати таблиці в межах розділу. У цьому випадку 

номер таблиці складається із номера розділу і порядкового номера таблиці, 

розділених крапкою. 

На всі таблиці документа повинні бути приведені посилання в тексті 

документа, при посиланні варто писати слово "Таблиця" із указівкою її номера. 

Таблицю, у залежності від її розміру, поміщають під текстом, у якому 

вперше дане посилання на неї, або на наступній сторінці, а при необхідності, у 

додатку до документа. 

Припускається поміщати таблицю уздовж довгої сторони аркуша 

документа. 

Таблиці з невеликою кількістю граф можна поділяти на частини і 

розташовувати одну частину поруч з іншою на одній сторінці, при цьому 

повторюють шапку таблиці.  

                        

Таблиця ______________________________ 
              (номер)                     (назва таблиці) 

 

   

    

     

 

Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф окремі поняття 

заміняють буквеними позначеннями, установленими ГОСТ 2.321-84, або 

іншими позначеннями, якщо вони пояснені в тексті або наведені на 

ілюстраціях, наприклад D – діаметр, Н – висота, L – довжина. 

Обмежувальні слова "більше", "не більше", "менше", "не менше" та інші 

повинні бути розміщені в одному рядку або графі таблиці з найменуванням 

відповідного показника після позначення його одиниці фізичного показника, 

якщо вони стосуються всього рядка або графи. При цьому після найменування 

показника перед обмежувальними словами ставиться кома. 
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Текст, що повторюється в рядках однієї і тієї ж графи і складається із 

одиночних слів, які чергуються з цифрами, заміняють лапками. Якщо 

повторюваний текст складається із двох і більше слів, при першому повторенні 

його заміняють словами "Теж", а далі лапками. Якщо попереднє речення є 

частиною наступного, то припускається замінити його словами "Теж" і додати 

додаткові відомості. 

При відсутності окремих даних у таблиці варто ставити тире. 

Цифри в графах таблиць треба проставляти так, щоб розряди чисел у 

графі були розташовані один під одним, якщо вони належать до одного 

показника. У одній графі повинна бути дотримана, як правило, однакова 

кількість десяткових знаків для всіх значень розмірів. 

Ілюстрації (рисунки, схеми) позначаються словом  «Рисунок», яке разом 

з назвою ілюстрації поміщають під рисунком нижче пояснювальних даних, 

наприклад, «Рисунок 2.1 – Технологічна схема виробництва готового 

продукту». Всі ілюстрації повинні бути пронумеровані в послідовності, що 

відповідає згадуванню в тексті.  

Повторення тих самих даних у тексті, таблицях і на рисунках не 

допускається. 

Ілюстрації можуть бути розташовані як у тексті документа (можливо 

ближче до відповідних частин тексту), так і в кінці його. Ілюстрації повинні 

бути виконані у відповідності з вимогами стандартів ЕСКД і СПДС. Ілюстрації 

варто нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо рисунок 

один, то він позначається "Рисунок ". 

Припускається нумерувати ілюстрації в межах розділу, у цьому випадку 

номер ілюстрації складається із номера розділу і порядкового номера 

ілюстрації, розділених крапкою, наприклад, рисунок 1.1. 

При посиланнях на ілюстрації треба писати "у відповідності з рисунком 

2" (при наскрізній нумерації) і "у відповідності з рисунком 1.2" (при нумерації в 

межах розділу).  

Формули, терміни, одиниці виміру, посилання на використовувану 

літературу. Формули вставляються прямо в текст за допомогою редактора 

формул Microsoft Equation. Нумерація формул дається арабськими цифрами в 

круглих дужках праворуч. 

Фізичні, хімічні, технічні і математичні терміни, одиниці виміру і умовні 

позначки, які використовуються в курсовій роботі, повинні бути 

загальноприйнятими. Скорочені позначення одиниць виміру проводяться у 

відповідній транскрипції міжнародної системи одиниць (СІ). Ціла частина 

числа від десяткової відокремлюється комою (у тексті і рисунках).  

Посилання на літературні джерела беруться в квадратні дужки, 

наприклад, [1], і оформляються відповідно до стандарту УДХТУ. 

Хімічні формули вставляються прямо в текст за допомогою редактора 

CS ChemDraw. 



 25 

Додаток 1 
 

Приклад оформлення титульного аркуша курсової роботи 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ ректора УДХТУ 

   30.10.2014 р. № 342 

 

Форма № Н-6.01 

 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Український державний хіміко-технологічний університет» 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

(повна назва кафедри) 
 

 

 
 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

(РОБОТА) 
з _______________________________________________________________ 

(назва дисципліни) 

на тему:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 
Студента (ки) _____ курсу ______ групи 

напряму підготовки__________________ 

спеціальності_______________________ 

 __________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник ___________________________ 

____________________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

 

Національна шкала ________________     

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____  

 

                                                                     Члени комісії          ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                      ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                                                ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        м. Дніпропетровськ - 20 __ рік 
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Додаток 2 

Приклад оформлення реферату курсової роботи 
 

РЕФЕРАТ 

Стор. 25, рис. 4, табл. 3, джерел 15. 

Об’єктом розробки є виробництво соняшникової олії. 

Мета роботи – вивчити процес виробництва соняшникової олії, на 

підставі відомих способів виробництва, вибрати найбільш прогресивний, 

економічно й екологічно обґрунтований. Навести тип обладнання для 

видобування соняшникової олії.  

У процесі виконання курсової роботи обґрунтована і вибрана 

технологічна схема видобування соняшникової олії. Наведено тип обладнання, 

який відповідає умовам проведення технологічного процесу. Проведені усі 

необхідні матеріальні розрахунки. 

 

Ключові слова: СОНЯШНИКОВА ОЛІЯ, ВИДОБУВАННЯ, 

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА, РОЗРАХУНКИ. 

 

Реферат оформлюється на стандартних аркушах формату А4                  

(297×210 мм). Аркуш обмежують рамкою, яка розміщується на 20 мм зліва від 

краю аркуша i на 5 мм справа, зверху i знизу. 

Формат А4 розташовується тільки вертикально (головний надпис /штамп/ 

тільки внизу аркуша). 

 
      

     

  
Ис
. 

Аркуш № докум. Підп. Дата 
1 

Розробив     Арк. Аркуш Аркушів 

Перевірив    2      

    

3 Н.контр.    

Затверд.    

 

 У графі 1 розміщують шифр документа, що має такі складники: – 

академічна група, – рік, – номер спеціальності, – порядковий номер студента по 

списку в журналі викладача, – вид документа. Шифр контрольної роботи буде 

мати такий вигляд:  

4ТЖ25.2009.6.091705.10.КР 

 У графі 2 пишуть назву теми курсової роботи.  

 У графі 3 пишуть назву вузу, кафедри та групи. У графі "Літера" 

пишуть скорочену назву документа (КР). У графі "Арк" – порядковий номер 

аркуша. У графі "Аркушів" – загальну кількість аркушів (заповнюють тільки на 

першому аркуші).  
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Додаток 3 

 

СКЛАДАННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ 
 

У кінці курсової роботи наводиться список літератури, що був 

використаний при його написанні. Складання списку i посилань на нього в 

тексті виконується відповідно до стандарту УДХТУ. Список літератури 

додають у зміст. Подаємо найбільш типові випадки цитування літературних 

джерел. При цьому необхідно звернути увагу на порядок описування i розділові 

знаки. 

Приклади опису:   

 

КНИГИ 

ОДНОТОМНІ ВИДАННЯ 

Книга (один автор) 

1. Васильєв, В. В. Система адаптації робітників до професійної діяльності 

[Текст] / В. В. Васильєв. – К. : Вища освіта, 1999. – 300 с. 

 

Книга (два і більше авторів) 

1. Безуглый, В. В. Электрохимия полимеров [Текст] : учеб. пособие /                        

В. В. Безуглый, Т. А. Алексеева. – Харьков : Основа, 1990. – 184 с. 

2. Кульский, А. А. Электрохимия в процессах очистки воды [Текст] : 

монография / А. А. Кульский [и др.]. – К. : Техника, 1987. – 220 с. 

3. Honig, J. M. Electrodes of conductive metallic oxides. [Теxt] / J. M. Honig 

[et al.]. – Amsterdam : Elsevier, 1980. – 260 р. 

4. Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] : учеб. пособие для физ. мат. 

специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков ; под 

общ. ред. Н. И. Тихонова. – М.: Физматлит ; С.-Пб. : Нев. Диалект, 2002. –              

630 с. 
Примітка. В описі можуть наводитися дані про всіх осіб та (або) всі організації, що вказані в джерелі 

інформації. При наявності інформації про чотири та більше особи (організації) та за необхідності скоротити їх 

кількість вказують першого автора з кожної групи з додаванням у квадратних дужках уніфікованого 

скорочення українською, російською чи латинською мовами: та інші – [та ін.]; и другие – [и др.]; et alii – [et al.]. 

 

Книга (без автора) 

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря [Текст] : іст. 

опис / упорядник В. Клос. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. 

 

Довідники 

1. Кто есть кто в библиотечной сфере России и СНГ [Текст] : справочник 

/ составитель Л. Г. Гаврилова. – М. : Изд-во ГПНТБ России, 1999. – 284 с. 

2. Справочник по электрохимии [Текст] : справочник / под ред.                   

А. М. Сухотина. – Л. : Химия, 1981. – 488 с. 

3. Петцольд, А. Эмаль и эмалирование [Текст] : справочник /                           

А. Петцольд, Г. Пешманн ; пер. с нем. М. В. Серебряковой. – М. : Металлургия, 

1990. – 574 с. 
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Словники 

1. Російсько-український словник з авіаційної та ракетно-космічної 

техніки [Текст] / за ред. Д. Х. Баранника, В. Ф. Пріснякова. – Дніпропетровськ : 

Вид-во ДДУ, 1997. – 488 с. 

2. Тимошенко, З. І. Болонський процес в дії [Текст] : словник-довідник 

основн. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. /                                     

З. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с. 

 

Збірники  

1. Система стандартов безопасности труда [Текст] : сборник / отв. ред.   

В. М. Сухов; Ин-т научн. информ. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 102 с. 

2. Правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні : 

хрестоматія : збірник правових актів / упорядники М. М. Дронь, О. М. Борисов. 

– К. : Варта, 2003. – 370 с. 

 

Збірки наукових праць 

1. Обчислювальна і прикладна математика [Текст] : зб. наук. пр. / редкол.: 

О. Б. Борисов [та ін.]. – К. : Либідь, 1993. – 99 с. 

 

Методичні вказівки (один і більше авторів) 

1. Галкіна, Г. Д. Перспектива тіні в ортогональних проекціях та 

аксонометрії [Текст] : метод. вказівки для виконання завдань з нарисної 

геометрії [для студ. 1 курсу денної форми навч.] / Г. Д. Галкіна ; Харківська 

нац. акад. міськ. господарства. – Харків : ХНАМГ, 2004. – 45 с. 

2. Бабенко, І. О. Архітектурне проектування громадської будівлі. 

Середовищний підхід [Текст] : метод. посібн. з курсу „Архітектурне 

проектування” / І. О. Бабенко [та ін.] ; Харківська нац. акад. міського 

господарства. – Харків : ХНАМГ, 2007. – 122 с. 

 

 

Методичні вказівки (під загальною назвою, без авторів) 

1. Програма та плани семінарських занять з курсу „Історія України” 

[Текст] : метод. вказівки для студ. 1 курсу всіх спец. / укладач А. С. Зорик ; 

Києво-Могилян. акад. – К. : Києво-Могилян. акад., 2007. – 19 с. 

2. Комплекс методичних вказівок щодо оформлення текстових 

документів дипломних робіт та проектів [Текст] : метод. вказівки для студ. ден. 

і заочно-дистанц. форми навч. з напряму 0501 „Економіка та підприємництво” / 

відповід. за випуск Б. А. Кіор. – Дніпропетровськ : УДХТУ, 2006. – 24 с. 

 

Перекладні видання 

1. Филд, Р. Органическая химия титана [Текст] / Р. Филд, П. Коув ; пер. с 

англ. О. В. Ногиной. – М. : Мир, 1969. – 264 с. 

2. Капилярная химия [Текст] / под ред. К. Тамару ; пер. с англ.                    

Ю. Ю. Лурье. – М. : Мир, 1983. – 272 с.  
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Законодавчі документи 

1. Конституція України [Текст] : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії 

Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом 

України від 8 грудня 2004 р. : станом на 1 січня 2006 р.]. – К. : Мін-во Юстиції 

України, 2006. – 124 с. 

2. Господарський кодекс України [Текст] : офіц. текст: за станом на 20 

січня 2007 р. – Харків : Одіссей, 2007. – 240 с. 

3. Про вищу освіту [Текст] : [закон України : офіц. текст: за станом на 19 

жовтня 2006 року]. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 64 с. 

 

Правила 

1. Правила безопасности при обслуживании гидротехнических 

сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих 

организаций [Текст] : РД 153-34.0-03.205–2001: утв. М-вом энергетики Рос. 

Федерации 13.04.01 : ввод. в действие с 01.11.01. – М. : ЭНАС, 2001. – 158 с. 

 

Стандарти 

1. ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення. 

[Текст] – На заміну ДСТУ 1.0-93 ; надано чинності 2003-07-01. – К. : 

Держпоживстандарт України, 2003. – 9 с. 

2. ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные 

и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст] – 

Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 27 с. : ил. 

 

Збірники стандартів 

1. Правила учета электрической энергии [Текст] : (сб. основных 

норматив.-техн. док., действующих в обл. учета электроэнергии). – М. : 

Госэнергонадзор России : Энергосервис, 2002. – 366 с. : ил. 

 

Патентні документи 

Патент 

1. Пат. 38129 Україна, МПК
7
 G 06 F 17/17, G 06 F 17/18. Пристрій для 

визначення екстремумів сигналу [Текст] / Хандецький В. С. (Україна) ; заявник 

та патентовласник Всеукр. наук.–дослідн. ін-т зв’язку. - № 2000063133; заявл. 

01.06.01 ; опубл. 15.04.04, Бюл. № 4. – 3с. : ил. 

2. Пат. 51509 А Україна, МПК
7
 C 03 С 8/00, С 23 D 5/02. Спосіб 

одержання світлозабарвлених емалевих покриттів на сталі [Текст] / Білий Я. І., 

Пономарчук С. М., Науменко С. Ю., Кислична Р. І. (Україна) ; заявник та 

патентовласник ДВНЗ „Укр. держ. хім.-техн. ун-т.” – № 2002010105 ; заявл. 

03.01.02 ; опубл. 15.11.02, Бюл. № 11. – 2 с. 

3. Пат. 4814399 США, МПК
4
 С 08 G 73/18. Sulfoalkylatyon of 

polybenzimidazole [Теxt] / Somsone M. J., Gupta B. D., Stackman R. W. (США) – 

№ 77271; заявл. 24.07.87; опубл. 21.03.89, Бюл. № 19. – 3 с. 

4. Пат. 1484329 ЄПВ, МПК
7
 C 07 D 401/12, A 61 K 31/404. Indolderivate 

mit Apoptoze induzierender Wirkung [Text] / Emig P., Gerlach M., Paulini K., Czech 
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M., Schuster T., Schmidt P., Baasner S., Günter E. (Німеччина) – № 030128680 ; 

заявл. 06.06.03 ; опубл. 08.12.04 – 4 с. 
 

Авторське свідоцтво 

1. А.с. 1011529 СССР, МКИ
3
 C 01 G 25/02. Способ получения 

гидратированного диоксида циркония [Текст] / Ю. М. Полежаев, Ю. С. Торопов 

(СССР). – № 3349042/ 23-26 ; заявл. 22.10.01 ; опубл. 24.12.83, Бюл. № 11. – 2 с. 

 

Заявка 

1. Заявка 19853805 Німеччина, МПК
7
 С 09 J 7/00. Electrisch leitfähige, 

thermoplastische und hitzeaktivierbare klebstjofflie [Text] / Beiersdorf A. G., Pfalf 

Ponald (Німеччина) – № 198538057 ; заявл. 21.11.98 ; опубл. 25.02.00, Бюл. № 7. 

 

БАГАТОТОМНІ ВИДАННЯ 

 

Документ в цілому 

1. Грушевский, М. С. История  украинского  казачества [Текст] : в 2 т. / 

М. С. Грушевский. – К. : Либідь, 1993. – 2 т. 

 

Окремий том 
1. Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. 

Детские болезни / Владимир Казьмин. – М. : АСТ, 2002. – 503 с. 

 

ДЕПОНОВАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ 

1. Тріщ, Б. М. Оптимізація температурних полів і напружень у квадратній 

пластині з отвором [Текст] / Б. М. Тріщ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – 

14 с. – Деп. в ДНТБ України 11.12.01, № 239. 

 

НЕОПУБЛІКОВАНІ ДОКУМЕНТИ 

 

Звіти про НДР 

1. Розробка теоретичних основ синтезу та аналізу азот- і сірковмісних 

гетероциклів з метою одержання нових біологічно-активних сполук [Текст].            

В 6 т. Т. 3. Газофазний синтез амінів на синтетичних металосилікатах : звіт про 

НДР (заключ.) : № 06030890 / Укр. держ. хім.-технол. ун-т ; кер. Марков В. І. ; 

виконав.: Білов В. В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2005. – 57 с. – № ДР 

0103U001186. – Інв. № 0206U000369. 

 

Дисертації 

1. Фрицкий, И. О. Полиядерные координационные соединения 

переходных металлов с азотсодержащими лигандами в моделировании 

активных центров металлоферментов [Текст] : дисс. … докт. хим. наук. : 

02.00.01 : защищена 21.09.03 : утв. 03.03.04 / Фрицкий Игорь Олегович. – К., 

2003. – 372 с. 
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Автореферат дисертації 
1. Комаров, К. С. Диференційовано-комплексний підхід до ціноутворення 

та доходності водопостачальних підприємств України в умовах ринку [Текст] : 

автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.10.01 / Комаров Костянтин Сергійович ; 

Харківська держ. акад. міського господарства. – Харків, 2004. – 18 с. 

 

СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ 

 

Газета 
1. Академія міста [Текст] : наук.-попул. газ. / упорядник Харківська нац. 

акад. міського господарства. – 2007, листопад. – Харків, 2007. –     . – 4 смуги. – 

Щотижн. 

2007, № 1-24. 

 

Журнал 

1. Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.-аналит. 

журн. / учредитель ООО «Компания «Спутник +». – 2001, июнь –   . – М. : 

Спутник +, 2001–      . – Двухмес. 2001, № 1-3. 

 

Збірники, видання яких продовжується 

1. Городецька, Т. М. Освіта в Україні [Текст] : зб. норматив. актів /                   

Т. М. Городецька, В. М. Биков – Вип. 1 (1995) –     . – Харків : Світ-Прес, 1999. 

Вип. 15. – 1999. – 256 с.  
 

2. Система стандартов безопасности труда [Текст] : сб. стандартов / 

подгот. В. И. Сухов. – Вып. 1 (1996) –      . – М. : Изд.во стандартов, 2002. 

Вып. 36. – 2002. 165 с. 

 

 

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ДОКУМЕНТІВ 

 

Стаття з книги чи іншого разового видання 

1. Пономаренко, Л. А. Организующая система [Текст] /                                       

Л. А. Пономаренко // Автоматизация технологических процессов в прокатном 

производстве : сб. научн. тр. / Ин-т повыш. квалиф. руков. кадров, Моск. гос. 

ун-т. – М. , 2001. – С. 3–16. 

2. Муромцев, Г. С. Микробиологический синтез регуляторов роста 

растений [Текст] / Г. С. Муромцев, Б. Ф. Ванюшин // Основы 

сельскохозяйственной биотехнологии. – М. : Агропромиздат, 1990. – С. 346-

348. 

3. Лазов, А. Л. Динаміка адсорбції на мікропористих адсорбентах [Текст] 

/ А. Л. Лазов, М. Т. Кочиржик, О. Р. Кадлец // Кінетика та динаміка фізичної 

адсорбції. – М. : Наука , 1973. – С. 103-109. 
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Розділ або глава з книги 

1. Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в 

Word 2000 [Текст] / Б. Э. Глазырин // Office 2000 : самоучитель /                              

Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. – М., 2002. – Гл. 14. – С. 281–

298. 

2. Шишова, Н. В. Цивилизация Запада в ХХ веке [Текст] / Н. В. Шишова 

[и др.] // История и культурология : учеб. пособие для студентов. – М., 2000. – 

Разд. 11. – С. 347-366. 

 

Тези доповідей 

1. Білий, Я. І. Про можливість збереження білизни безборних емалевих 

покриттів при збільшенні кількості лужних оксидів в їх складі [Текст] /                  

Я. І. Білий, Н. О. Мінакова // І Всеукр. наук.-практ. конфер. : тези допов.                      

І Всеукр. наук.-практ. конфер. студ., аспір. та молод. вчених НТУУ „КПІ”, ХТФ 

/ Нац. техн. унів. Укр. „Київ. політехн. унів”. – К., 2006. – С. 87-89. 

2. Пасічний, Г. В. Спроба побудови карт рельєфу для шкільного 

краєзнавчого атласу Дніпропетровської області [Текст] / Г. В. Пасічний // 

Сучасні географічні проблеми України : тези допов. Всеукр. конф. (Київ, 1-2 

вересня 2000 р.). – К., 2000. – С. 270-271. 

 

Стаття з журналу, збірника 

1. Ходаковская, Р. Я. Стеклокристаллические материалы и покрытия с 

реакционно-формируемой структурой [Текст] / Р. Я. Ходаковская // Стекло и 

керамика. – 1989. – № 6. – С. 36-39. 

2. Smitha, B. Solid polymer electrolyte membranes for fuel cell applications – 

a review [Теxt] / В. Smitha, S. Sridhar, A. A. Khan // Journal of Membrane Science. 

– 2005. – Vol. 259, № 1-2. – Р. 10–26.  

3. Величко, О. О. Становлення та розвиток грошово-кредитної системи 

України [Текст] / О. О. Величко, М. В. Потапов // Економіка України. – 2001. – 

№ 5. – С. 8–12. 

4. Боцан, В. Я. Адсорбция из раствора в микропорах активного угля 

Текст / В. Я. Боцан // Докл. АН УССР. Сер. Б, Химия. – 1978. - № 8. – С. 712-

714. 

5. Стыценко, В. Д. Кинетика и механизм синтеза дифениламина 

конденсацией анилина с кислородсодержащими соединениями [Текст] /                              

В. Д. Стыценко, До Хыу Тао, В. А. Винокуров // Кинетика и катализ. – 2007. – 

Т. 48, № 2. – С. 308-313. 

6. Джур, Е. А. Підвищення ефективності обладнання з ЧПУ ракетно-

космічних виробництв [Текст] / Е. А. Джур, О. М. Калабухов, В. М. Ларін // 

Вісник Дніпропетр. ун-ту. Сер. Ракетно-косм. техніка. – 2003. –Т. 3, вип. 2. – С. 

39-45. 

7. Бєлозоров, С. Т. Видатні  російські  географи  на  Україні [Текст] /                     

С. Т. Бєлозоров // Географічний збірник. – 1996. – Вип. 1. – С. 247-260. 
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Стаття з газети 
1. Долженко, Г. Вітер має працювати [Текст] : енергетика / Г. Долженко // 

Урядовий кур’єр. – 2007. – 22 листопада. – С. 2. 

2. Про концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг 

[Текст] : указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 // 

Урядовий кур’єр. – 2008. – 9 січня. – С. 6. 

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

 

Електронні фахові видання 

1. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс] – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная 

прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – 

(Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; 

Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM 

дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. 

материал помещены в контейнер 20×14 см. 

2. Богомольний, Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів ІІІ – ІV рівнів акредитації /                           

Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – Електрон. дан. (700 Мб) – 

Одеса : Одес. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск 

(CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 

95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва  з контейнера. 

2. Інформаційні технології і засоби навчання [Електронний ресурс] : 

електрон. наук. фахове видання / під заг. ред. В. Ю. Бикова ; Ін-т інформ. 

технологій і засобів навчання АПН України ; Центр. ін-т післядиплом. пед. 

освіти АПН України. – Електрон. журн. – К. : Ін-т інформ. технологій, 2007. – 

Режим доступу : http : www/nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em/html. – Заголовок з 

екрана. 
 

Стаття з електронного фахового видання 
1. Биков, В. Ю. Сучасна структура автоматизованої системи статистичної 

інформації про діяльність і розвиток загальноосвітньої школи [Електронний 

ресурс] / В. Ю. Биков, В. В. Гапон, М. Л. Плескач // Інформаційні технології і 

засоби навчання. – Електрон. журн. – 2007. – № 4. – С. 43. – Режим доступу : 

http : www/nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em/html – Заголовок з екрана. 
Примітка. Приклад бібліографічного опису  відомостей з Інтернету буде скореговано після надання 

чинності в Україні ГОСТ 7.82-2001 „Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 

правила составления» та ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». На 

цей час міждержавні стандарти ГОСТ 7.82-2001 та ГОСТ 7.83-2001 в Україні не впроваджені і чинних 

замість них немає. 
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ЗОБРАЖУВАЛЬНІ ВИДАННЯ 

1. Шедевры французского искусства 18 века [Изоматериал] : календарь : 

2002 / Торговый Дом «Медный всадник» ; дизайн П. Канайкина ; вступ. ст.               

С. Кудрявцевой. – С.-Пб. : П-2, 2001. – 24 с. : цв. ил. 

 

КАРТОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ 

1. Мир. Политическая карта мира [Карты] : полит. устройство на 1 янв. 

2001 г. / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г. ; гл. ред.                     

Н. Н. Полункина ; ред. О. И. Иванцова, Н. Р. Монахова ; рук. проекта                               

М. Ю. Орлов. – 1 : 25 000 000 ; поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. – М. : ПКО 

«Картография», 2001. – 1 к. (2 л.) : цв. ; 98х71 см. 

 

АУДІОВИДАННЯ 

1. Гладков, Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про 

Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов,                   

О. Анофриев [и др.]. – М. : Экстрафон, 2002. – 1 мк. 

 

ВІДЕОВИДАННЯ 
1. От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в ролях: 

К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. – М. : Премьер-

видеофильм, 2002. – 1 вк. – Фильм вышел на экраны в 1999 г. 

 

 

 

Посилання на літературні джерела в тексті документа звичайно 

виконують після відповідних цитувань, використання формул, висновків, 

положень, методів i таке інше. Посилання позначають номером за списком 

літератури у квадратних дужках при першому зверненні до літературного 

джерела. Якщо розділ виконаний за літературним джерелом, то можна 

посилання поставити в кінці назви розділу.  
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