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Молоко та молочні продукти для нашого здоров’я : дайджест. Вип. 28.
[Електронний ресурс] / Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка ;
підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 2017. – 16 с. – Режим доступу :
http://library.nuft.edu.ua. – Назва з екрана.
Дайджест містить інформацію про наявність в фондах Науковотехнічної бібліотеки НУХТ, літератури з питань технології молока та
молочних продуктів, обладнання молочної галузі за 2010-2016 рр.
Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам та всім
зацікавленим.
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Стратегічна ціль сьогоднішнього світу – створення "здорової" їжі, основним
напрямком якої є зниження споживання насичених жирів, цукру, солі та
підвищенні споживання харчових волокон, мінеральних речовин, вітамінів,
антиоксидантів та ін. Особливого значення набуває розробка рецептур
функціонального призначення, максимально збалансованих за основними
харчовими речовинами, а також збагачених різноманітними добавками
адаптогенних,
рослинного
походження,
що
надають
продуктам
біостимулюючих, антиоксидантних та інших функцій. Молочна
промисловість належить до провідних у харчовій і переробній галузі. Молоко
та молочні продукти сьогодні є одними з основних цінних продуктів
харчування,
які
багаті
білками,
незамінними
амінокислотами,
мікроелементами, вітамінами та іншими корисними речовинами.
Метою цього Дайджесту є ознайомлення наукових працівників,
викладачів, аспірантів і студентів університету з вибірковим аналітичним
обзором наукових видань з технології молока та молочних продуктів та
обладнання молочної промисловості за період з 2010 по 2016 рр.
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Проблеми забезпечення продовольчої безпеки з кожним роком
набувають все більшої актуальності у зв'язку з поступовим вичерпанням
природних ресурсів на фоні поступового зростання чисельності населення
планети. В цих умовах важливим завданням для кожної країни є
забезпечення раціонального харчування і здоров'я нації сьогодні і в
майбутньому, підвищення соціально-економічного добробуту кожного
громадянина через використання відповідних важелів впливу на діяльність
підприємств різних галузей. На сьогоднішній день питання раціонального
харчування населення України залишаються невирішеними, а тому
відкритими. Так, фактичне споживання молочних продуктів, які посідають
важливе місце у раціоні кожного українця, щороку зменшувалося. У 2012
році споживання молочних продуктів у перерахунку на молоко було менше
на 43,4% від встановлених раціональних норм харчування. Основною
причиною недостатнього споживання є невідповідність між темпами
зростання доходів населення та щорічним ростом цін на молокопродукти.
Варто відмітити, що тільки через низьку купівельну спроможність населення
нашої країни молокопереробні підприємства були спроможні задовольняти
його потреби, підкріплені фінансовими можливостями, у молочній продукції.
Тому, обсяги імпорту останньої були незначні і поступалися обсягам
експорту. Основною, найбільш значущою перешкодою на шляху розвитку
виробничого
потенціалу
та
забезпечення
продовольчої
безпеки
молокопереробними підприємствами, крім інших, є недостатні обсяги
виробленого і отриманого для переробки якісного молока як сировини. Так,
за аналізований період з 1990 до 2012 рр. виробництво молока на 15-20% в
середньому перевищувало його споживання кожного року, хоча тільки у
1990 році вироблене молоко дозволяло забезпечити населення молочними
продуктами з урахуванням рекомендованої раціональної норми споживання.
Ключовою перешкодою для збільшення обсягів виробництва молока
сільськими господарствами є, перш за все, фінансові проблеми галузі. Таким
чином, споживання українцями молочних продуктів на рівні близькому до
55% від науково - обґрунтованих норм, свідчить про необхідність розвитку
внутрішнього ринку за рахунок цілеспрямованих спільних зусиль
підприємств виробників та переробників молока при ефективній підтримці з
боку держави.
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Крім того, потрібно не тільки підвищувати купівельну спроможність
населення, але й сприяти розвитку культури споживання, підвищенню
освіченості населення у галузі харчування.
Якимчук, Т. В. Забезпечення продовольчої безпеки підприємствами молочної галузі
України / Т. В. Якимчук // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій
промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного
університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 701.
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Божидарнік
к, Т. В. Розвиток м
молокопр
родуктовоого
під
:
дкомплекссу
АП
ПК
в
умовахх
глобаалізації
:
теооретико-м
методологгічні таа приклладні аспекти
а
мон
нографія / Т. В. Божидарн
Б
нік. – Луц
цьк : РВВ
В Луцькоого
НТ
ТУ, 2011. – 412 с.
нотація видання
в
:
Ан
В монографії
м
узагальнен
ні як трад
диційні, таак і інновац
ційні спосооби
перер
еробки моллочної сирровини на білкові ко
онцентрат
ти. Привед
дена інфор
рмація щоодо
сироовинних рессурсів та їх фізико--хімічних, біологічнихх і техноллогічних влластивост
тей.
Розгл
глянуті теооретичні аспекти
а
прооцесів, які формуютьь виробниццтво білковвих продукт
тів
- меетоди видіілення, коннцентруванння і техн
нологічної обробки ббілків моло
ока. Корот
тко
описсані сучаснні технологгії виробниицтва моло
очно-білковвих продукктів, а сам
ме інноваційні
техннології сирру кисломоолочного та
т виробів на його основі, сиррів сичуж
жних і сирнних
прод
дуктів та білкових концентрратів з використаннням згущення та сушіння або
а
бароомембранноої обробки..

Востроилов
в, А. В.
В Основвы перерработки молока и
эксспертиза качества
к
молочны
ых продукктов: учеб
б. пособи
ие /
А. В. Вострроилов, И.
И Н. Сееменова, К
К. К. По
олянский.. –
СП
Пб. : Гиоррд, 2010. – 512 с.
ннотация
я издания
я:
Ан
В пособии
п
поодробно описаны
о
т
технологии
производсства молоока,
слиивок, кислломолочныхх продукктов, морроженого, продукт
тов
дет
тского пит
тания, массла, сыра. В каждой группе рассмотре
р
ены
теххнологическкие особен
нности прродуктов нового асссортимент
та.
Болььшое вним
мание уделено вопросам качесства молочных прод
дуктов, формированнию
органолептичееских свойсств, изменеению их при
и хранении, причинам
м возникноввения порокков
молоочных товааров и споссобам их усстранения.
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Гол
лубева, Л.
Л В. Практикум
П
м по теххнологии молочны
ых
кон
нсервов и замен
нителей цельногоо молокка : учееб.
поссобие / Л. В. Голуб
бева. – СП
Пб. : Ланьь, 2010. – 208 с.
нотация издания::
Анн
Учебное пособ
бие разрабо
отано в сооответствиии с требованиями ГО
ОС
ВПО
О подготоввки специаллистов по направлениию «Техноллогия сырьяя и
прод
дуктов животного
ж
происхоождения». Оно прредназначеено для закрепленния
теорретическихх знаний диисциплин циикла ОПД, СД применнительно к технологи
ии продукт
тов
конссервированиия молока и молочноого сырья. В данной книге прииведены тееоретическкие
даннные, в том
м числе теххнологии получения
п
и сведения о составее, свойства
ах различнных
видоов сгущеннных и суххих молочнных консер
рвов, мет
тодики и примеры продуктоввых
расччетов, а также
т
рекоомендации по выполлнению лаб
бораторны
ых работ, контрольнные
вопрросы и списсок литерат
туры. Даны
ы современ
нные метод
ды исследоования.

Гор
рбатова, К. К. Химия
Х
и физика м
молока и молочны
ых
прод
дуктов : учебник
у
/ К. К. Горрбатова, П
П. И. Гун
нькова ; под
п
ред.. К. К. Горбатова
Г
а. – СПб
б. : Гиорд
д, 2012. – 336 с. –
рекоомендоваано кафедрою.
нотация издания::
Анн
Расссмотрены химически
ий составв, свойства молока, синтез его
е
сост
тавных часстей в клеетках моллочной жел
елезы, биоххимическиее и
физикоо-химическкие изменеения молокка при хрранении и обработ
тке.
Описсаны проццессы, проиисходящие при произзводстве кисломолоч
к
чных продууктов, сырра,
маслла, спредовв, молочны
ых консерввов, детски
их продукт
тов и проодуктов изз вторичноого
молоочного сырья.

7

Греек, О. В. Техн
нологія комбінова
к
аних про
одуктів на
моллочній основі : під
дручник / О. В. Греек, Т. А. Скорченк
С
ко ;
Нац
ц. ун-т харрч. техно
ол. – К. : НУХТ,
Н
20012. – 362 с.
идання :
Аноотація ви
Виклладено суччасні технології комбінованих продуктів на молочній
осноові. Розгляянуто особливості технології
т
ї питних видів
в
молоока
комб
бінованого складу сировини,, кисломоолочних напоїв,
н
сииру
кисломолочногоо та сирккових і смеетанних виробів,
в
спрредів, сирнних і сирн
них плавленних
прод
дуктів, дит
тячих харччових прод
дуктів, суххих та згуущених моолоковмісних консерввів,
комб
бінованих продуктів
п
на основіі маслянки
и та сировватки. Осообливу ува
агу приділеено
прод
дуктам суучасного асортимен
а
нту, в то
ому числі розроблееним у Національно
Н
ому
унівеерситеті харчових технологійй. Це сир
ркові паст
ти, згущенні молочніі консервии з
фрукктозою, зб
багачені соєвими
с
біілками, суххі багатокомпонент
тні сумішіі десертноого
приззначення, сметанні продуктии. Предст
тавлено технологічн
т
ні схеми виробницт
тва
комб
бінованих продуктів на молочній основві, обґрунт
товано технологічні парамет
три
вирообництва.

Грек, О. В.. Техноло
огія продууктів зі знежирено
ого молокка,
моллочної сироватки
/
с
и і маслянки : навч. посібник
п
О. В. Грек, Г.
Г Є. Пол
ліщук, О. О. Онопррійчук ; МОН
М
молооді
У
Нац.
Н
ун-тт харч. теехнол. – К.
К : НУХ
ХТ,
та спорту України,
20111. – 210 с.
нотація видання
в
:
Ан
Навведено склаад і власт
тивості зннежиреногоо молока, сироваткии і
масляянки, довед
дено доцілльність їх комплекснного та раціонально
р
ого
перер
ероблення, системат
тизовано суучасний ассортимент
тний ряд ппродуктів із вториннних
молоочних ресуррсів, розгляянуто основвні техноло
огії їх одерржання.

8

Ков
валенко,, В. О. Мікробііологія м
молока і молочн
них
проодуктів : навч. поссібник / В.
В О. Ковааленко, В.
В В. Євлааш,
Л. О.
О Черновва. – Х. : ХДУХТ, 2011. – 136 с.
идання :
Аноотація ви
У навчальноому посіб
бнику узаггальнено відомостіі про рооль
мікрроорганізм
мів у форм
муванні якоості та ббезпечност
ті молока та
молоччних продууктів, розгл
глянуто їх морфологіічні ознаки
и, фізіологіічні
власт
тивості та
т класифіккація. Покаазано дина
аміку мікрообіологічниих процесівв в молоці та
молоочних прод
дуктах. Наведено
Н
в
вимоги
до мікробіоллогічної беезпечності виробниццтв
молоочних продууктів

Д Реологи
ия молочн
ных продууктов (по
олный куррс)
Коссой, В. Д.
:
.–
учеебник / В. Д. Косой, Н. И.Д
Дунченко,, М. Ю. Меркулов
М
Моосква : ДееЛи принтт, 2010. – 826 с.
идання :
Аноотація ви
Изложены тееоретическкие основы
ы реологиии на примеере молочнных
прод
дуктов, а также методы
ы исследоования и обработ
тки
эксперименталльных даннных в об
бъеме учебного куррса. Показзана роль реологиии в
оптиимизации и автомат
тизации теххнологичесских процесссов на всеех этапах производст
п
тва
молоочных проду
дуктов (от сырья до готовых
г
иззделий) с зааданными ззначениями
и химическоого
сост
тава и коонсистенциии, оценивваемой реологическиими харакктеристика
ами. Для их
опрееделения рассмотре
р
ены соврееменные инструмент
и
тальные методы контроля и
консструкции приборов.
пр
П
Показано
в
влияние
теххнологичесских и мехаанических факторов на
повеедение продуктов с различнойй структур
рой — от
т структуурированно
ой жидкоссти
п
ки твердогго тела (закаленное
(
е мороженное) — в процессе их
(моллоко) до практическ
обрааботки. Оссобое внимание уделеено межопеерационном
му трубопрроводномуу транспоррту
струуктурироваанных жид
дко-стей и вязко-пласстических сред. Для ззакреплени
ия полученнных
теорретическихх знаний в учебник включены методичееские матеериалы дляя проведенния
лабор
ораторных и практ
тических занятий,
з
а также для самоостоятелььной работ
ты
студ
дентов.
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Коч
чубей-Ли
итвиненк
ко, О. В.
В Техноллогія отр
римання та
первинного оброблеення моллока : п
підручникк / О. В.
Коч
чубей-Литтвиненко, Н. М. Ющенкоо ; Нац. ун-т харрч.
техн
нол. – К. : НУХТ, 2013.
2
– 2111 с.
идання :
Аноотація ви
Навеедено харрактеристи
ику основвних порід
д корів, поширених
п
в
Україїні. Описанно різні ви
иди кормівв і кормоввих засобівв для, осноови
складання рацііонів годівллі. Наведенно особливвості годіввлі дійних і сухостій
йних корів та
метооди контрролю повноцінності їх раціонуу. Розгляну
нуто хімічний склад коров"ячоого
молоока, біосиинтез склладових молока,
м
основи фізіології
ф
молокоутворення та
молооковіддачі. Проаналіззовано факктори, що
о впливают
ть на надоої, склад і властивоссті
молоока. Описаано способ
би доїння, основи оргганізації первинного
п
обробленн
ня молока на
ферм
мах. Розгляянуто саніт
тарно-гігієєнічні та протиепіде
п
емічні аспеекти отрим
мання молоока
високої якості..

Мер
ркулова,, Н. Г. Пр
роизводсттвенный кконтроль в молочн
ной
проомышленн
ности : пр
ракт. рукководствоо / Н. Г. Меркулов
М
ва,
М. Ю. Мерккулов, И.. Ю. Мерркулов. – Санкт-П
Петербургг :
Проофессия, 2010.
2
– 65
56 с.
нотация издания :
Анн
В даанной книгее подробно
о рассмотррен весь сппектр вопр
росов работ
ты
лаборатории соовременного
о предприяятия молочной промышленност
ти.
Болььшое внимаание уделеено вопросаам организзации рабооты лаборратории, управления
у
ее
деят
тельностью
ю. Даны рекомендаации по выбору оборудован
о
ния, указа
аны метооды
проиизводственного конт
троля, прим
меняемые в молочноой промыш
шленности
и. Приведеены
метоодики определения основных
о
х
характери
стик конккретных м
молочных продуктов,
п
, а
такж
же контрроля сырьья, ингред
диентов и упаковкии. Помимоо широко
о известны
ых,
станндартизироованных методик, описаны
ы возмож
жности ссовременны
ых метод
дов
исслеедования. Для
Д практических рааботников представлляют интеррес основн
ные принциипы
внедррения сист
темы НАСС
СРна предпприятиях отрасли.
о
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Мирончук, В. Г. Мембраанні прооцеси в технолоогії
ком
мплексноїї перероб
бки молоч
чної сирооватки : монограф
фія
/ В. Г. Мирон
нчук, Ю.. Г. Змієвсський ; М
МОН Укр
раїни, Наац.
ун-тт харч. технол.. – К. : НУХТ, 2013. – 153 с.
с –
рекоомендоваано кафед
дрою. – 144.00 грн.
идання :
Аноотація ви
В моонографії викладені результат
ти дослідж
жень по застосуван
з
нню
мемб
бранних прроцесів в технології
т
к
комплексно
ої переробкки молочноої сироват
тки. Особлииву
увагуу приділенно нанофіільтрації, електродіалізу і мембранній
м
й дистиляяції за ум
мов
розділення моллочної сирооватки та її складови
их елемент
тів. Запроппоновано нові машиннноапарратурні сххеми ком
мплексної переробки молочноїї сироват
тки із за
астосуваннням
мемб
бранних способів розд
ділення рідких харчоввих середоввищ.

Міікробіолоогія мо
олока і молочн
них продуктів з
осн
новами ветерин
нарно-сан
нітарної експерттизи: наввч.
посібник / ред.
р
В. В.. Касянчуук. – Суми
и : Унів. кн., 20100. –
320 с.
нотація видання
в
:
Ан
Узаагальнено відомості із системаатики, моррфології таа біологічн
них
влаастивостей мікрооргганізмів молока
м
й молочних
х продукттів,
висввітлено ролль мікрооррганізмів у формуваанні їх яккості та б
безпечностіі. Розглянууто
особ
бливості мікробіолог
м
гічних прооцесів, навведено осн
новні мікрробіологічн
ні показни
ики
молоочних продуктів згід
дно з чин
нними нор
рмативними
и докумен
нтами. Дляя бакалавррів,
магісстрів, аспірантів, викладачів, а також сп
пеціалістівв-технологіів з переро
обки молоока,
офіц
ційних лікаарів ветери
инарної меедицини, санітарних
с
х лікарів, м
мікробіоло
огів харчоввих
прод
дуктів.
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Мік
кробіологгія мол
лока і молочн
них продуктів :
пракктикум : навч. посібник
п
/ О. М.. Бергілеевич, В. В.
Касянчук, І. Г. Влаасенко, М.
М Д. Куухтін ; ред. В. В.
Касянчук. – Суми
С
: Ун
нів. кн., 2010.
2
– 320 с.
идання :
Аноотація ви
Узаггальнено віідомості із
і системаатики, моррфології та біологічнних
власт
тивостей мікрооргганізмів молока
м
й молочнихх продукт
тів, висвіітлено рооль
мікроорганізміів у форм
муванні їх якості та
т безпеччності. Роозглянуто особливоссті
мікробіологічниих процесівв, наведеноо основні міікробіологіічні показниики молочн
них продукт
тів
ми норматиивними доккументами
и.
згіднно з чинним

Моолоко та молочніі продуктти (GMP
P. HACCP
P) / ред. О.
М. Якубчак. – К. : Біо
опром, 20010. – 168 с.
идання :
Аноотація ви
У довіднику в досту
упній формі висвітллені нові вимоги до
вирообництва, переробки
и молока (належна виробничаа практикаа –
GM
MR), систем
много забеезпечення безпечностті молока та молочн
них
прод
дуктів (НА
АССР).
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Муссина, О. Н. Поли
икомпонеентные п
продукты на осноове
комб
бинирован
ния мо
олочного и зеррнового сырья :
моноография / О. Н. Мусина,
М
М П. Щеетинин. – Барнаулл :
М.
Изд--во Алт. ун-та,
у
2010. – 244 с.
с
и
:
Анноотация издания
Моноография поосвящена разнообраз
р
зным прод
дуктам, со
озданным на
осноове комбиннирования молочногоо и зерноввого сырьяя. Предст
тавлена ин
нформацияя о
зерноовых комппонентах таких прродуктов. Проаналиизированы эволюцияя в облассти
здоррового пит
тания, путии повышенния храним
моспособноости молоччных продууктов пут
тем
терм
мической обработки
о
и. Даны рекомендац
р
ции по эф
ффективнойй стратеггии созданния
полиикомпонент
тных прод
дуктов и методичес
м
ским особеенностям авторского алгорит
тма
провведения поииска литературы по теме.
т

Праактикум з техноло
огії молоока та моолочних продукті
п
в:
навч
ч. посібни
ик / О. В. Грек, Н. М. Ющеенко, Т. Г.
Г Осьмак та
ін. ; М-во осввіти і нау
уки Україїни, Нац. ун-т харч
ч. технол. –
К. : НУХТ, 20015. – 431
1 с.
идання :
Анотація ви
Розгллянуто суучасні мет
тоди досллідження молока та
т молочнних
продууктів, нааведено принципи
п
контролю
ю з використаннням
станндартних, загальнопприйнятих і модиф
фікованих методів вимірюва
ання. Кож
жна
лабор
ораторна робота
р
суупроводжуєється коротким опиисом теорретичних відомостей
в
й і
пояссненням сууті методик провеедення ан
налізу, хім
мізму реаккцій і роззрахунковиими
форм
мулами.
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Прооектирование
пред
дприятий
й
молочной
пром
мышленности с основами
о
и промсттроительсства : учееб.
посообие / Л. В. Голуб
бева, Л. Э.
Э Глаголеева, В. М.
М Степаноов,
Н. А.
А Тихом
мирова. – Санкт-П
Петербуррг : Гиор
рд, 2010. –
288 с.
идання :
Анотація ви
Рассм
мотрены
основны
ые
типы
предприятий
й,
осноовы
автооматизироованного прроектироваания, излож
жены осноовные вопрросы проекктированияя и
смет
тной докум
ментации при
п строит
тельстве и реконстру
рукции пред
дприятий. Дан
Д перечеень
типоовых проекктов завод
дов, их оссобенности
и и преимуущества пперед инди
ивидуальны
ыми
проеектами. Прриведены особенност
о
ти курсовогго и диплом
много проектировани
ия, дипломнной
рабооты для баккалавриат
та.

ромислов
ві технол
логії пер
реробки м'яса, молока
м
та
Пр
ри
иби : підрручник / Ф.
Ф В. Перрцевий, О
О. Г. Тереешкін, П. В.
Гуурський таа ін. ; за ред.
р Ф. В. Перцевоого, О. Г. Терешкін
на,
П. В. Гурсьького. – К.
К : Інкос, 2014. – 3440 с.
нотація видання
в
:
Ан
Прриділено оссобливу ува
агу чинникаам, які впливають на
а формуванння
якоості та безпеки продукцції: харакктеристиц
ці сировини,
особ
бливостям техноло
огічних прроцесів ввиробництвва харчоової
прод
дукції та візуальному
в
у представвленню тех
ехнологічниих схем в 22D i 3D форматах
ф
д
для
кращ
щого розуміння взаємоодії обладннання та пр
ротікання технологіччних процессів.
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Роогожин, В.
В В. Биох
химия молока и мяяса : учебник / В. В.
В
Роогожин. – Санкт-п
петербург : Гиорд, 2012. – 456 с.
ннотация
я издания
я:
Ан
Раассмотрены
ы химическкий состаав и физикко-химическкие свойст
тва
оснновных коомпоненто
ов молока и мяса. Описаны
ы физиологобиоохимическиие процессы в молочнной железее и в мышц
цах, показаано
прот
текание
физико-хи
имических
и
биоологически
их
реакций,
прот
текающих при произзводстве молочных
м
и мясных продуктовв. Приводяятся метооды
техннологическоой перерааботки вт
торичного молочногоо сырья ((обезжирен
нное молооко,
пахт
та, молочнная сывороотка), способы прои
изводства молочно-ббелковых ко
онцентрат
тов
(казееин, лактооза). Рассм
мотрено вллияние разлличных реж
жимов обрработки и холодильноого
храннения на качество мясса.

Саавченко, О. А. Акктуальні питання технологгії молочн
нобіллкових коонцентраттів : теоррія і пракктика : монографіяя /
О. А. Савч
ченко, О. В. Грекк, О. О. К
Красуля ; Нац. ун
н-т
родокорисстування України
и. – К. :
біооресурсівв і прир
Коомпринт, 2015. – 293 с.
нотація видання
в
:
Ан
В монографії
м
узагальнен
ні як трад
диційні, таак і інновац
ційні спосооби
перер
еробки моллочної сирровини на білкові ко
онцентрат
ти. Привед
дена інфор
рмація щоодо
сироовинних рессурсів та їх фізико--хімічних, біологічнихх і техноллогічних влластивост
тей.
Розгл
глянуті теооретичні аспекти
а
прооцесів, які формуютьь виробниццтво білковвих продукт
тів
- меетоди видіілення, коннцентруванння і техн
нологічної обробки ббілків моло
ока. Корот
тко
описсані сучаснні технологгії виробниицтва моло
очно-білковвих продукктів, а сам
ме інноваційні
техннології сирру кисломоолочного та
т виробів на його основі, сиррів сичуж
жних і сирнних
прод
дуктів та білкових концентрратів з використаннням згущення та сушіння або
а
бароомембранноої обробки..
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Сарафаноова, Л. А.
С
А Прим
менение п
пищевых добавокк в
м
молочной
промышл
ленности / Л. А. С
Сарафановва. – Санкктпетербург : Професссия, 20100. – 224 с.
А
Аннотаци
ия издани
ия :
Настоящее издание продолжаеет серию книг для технологовН
пррактиков, посвящен
нных приименению пищевых добавок в
коонкретных отраслях пищевой промышлен
п
нности. В предлагаем
п
мой
книге рассмот
трены осообенностии использо
ования пищ
щевых доббавок в производст
п
тве
молоочных прод
дуктов. Прриведено оппределениее пищевых добавок, д
дана их классификацция,
описсаны особеенности применения
п
я тех или
и иных дообавок в зависимости от цеели
испоользования, даны подробные
п
е рекомен
ндации поо выборуу добавокк. Подроб
бно
рассм
смотрены свойства тех классов доба
авок, котоорые прим
меняются в молочнной
пром
мышленноссти. В книгге содержиится больш
шое количеество прилложений, вкключающих
их в
себя инструкцции и нор
ормативны
ые акты, предназнааченные д
для облегччения поисска
инфоормации поо регламент
тируемым показателлям и требоованиям.

Ск
корченко, Т. А.
А Технологія д
дитячих молочн
них
проодуктів : навч. поссібник / Т.
Т А. Скоорченко, О.
О В. Грек ;
Наац. ун-т хаарч. техно
ол. – К. : НУХТ,
Н
20012. – 330
0 с.
нотація видання :
Ан
Виккладено теехнологію адаптованних рідких, пастопод
дібних, суххих,
лікуу вально-пррофілактиччних дитяччих молочнних продукт
тів сучасноого
асорртименту,, сухих каш
к
для дитячого харчуванн
ня, молочнних
продууктів для дітей
д
шкілльного вікуу, основи отримання рецептурнних
комппонентів. Наведено
Н
а
апаратурно
о-тех ноло
огічні схемии виробниццтва дитячих молочнних
прод
дуктів, обґррунтовано технологіччні парамеетри виробнництва.
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Тёёпел, А. Химия
Х
и физика
ф
молока : уччебник : пер.
п с нем
м. /
А.. Тёпел ; под ред.
р
С. А.
А Фильчаковой. – СПб.. :
Пррофессия, 2012. – 832
8 с.
ннотация
я издания
я:
Ан
Кннига пред
дставляет
т собой перевод последнеего изданния
клаассическогго немецко
ого учебника, широоко извест
тного срееди
специалистов молочно
ой промы
ышленностии. В нем
м отражеены
ы новейши
ие данныее о
послледние науучные досстижения, приведены
сост
таве молоока и егго измененниях при технологгической обработкее. Подроб
бно
рассм
смотрены отдельные
о
е составляю
ющие моло
ока — как макрокомппоненты (ввода, липид
ды,
белки, углевод
ды, соли), так и миикрокомпоненты (виитамины, ферменты
ы, защитнные
вещеества, миккроэлемент
ты и др.). Дано глуб
бокое описсание физиических хар
рактерист
тик
молоока, прослеежена взаиимосвязь физических
ф
свойств и химическоого составва. Приведеена
оценнка молокаа как пищевого прод
дукта в соответствии с послледними разработка
р
ами
ученых-диетоллогов. Молооко как сыррье для далльнейшей переработк
п
ки также рассмотре
р
ено
с поозиций соврременной науки и технологии
т
и. Большоее вниманиее уделено современным
метоодам исслеедования и вопросам безопаснос
б
сти молочнных продукт
тов.

Теехнологіч
чні розра
ахунки у молочн
ній проми
исловостті :
наавч. посіібник / Г.
Г Є. Пооліщук, О. В. Грек,
Г
Т. А.
Сккорченкоо та ін. ; Нац.
Н
ун-тт харч. теехнол. – К.
К : НУХ
ХТ,
20013. – 3433 с.
Ан
ннотація
я видання
я:
У навчальноому видан
нні наведенно класиф
фікацію оссновних грруп
молоочних прод
дуктів, за
агальні теххнологічні операції виробницт
тва
молоочних прод
дуктів, оссновні фор
ормули дляя їх прод
дуктового розрахункку, приклаади
розрахунків оссновних грууп молочниих продукт
тів і типоові рецепт
тури для нормативно
н
ого
метооду розрахуунку.
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Теехнологія
я десерттів мол
лочних ііз використання
ям
каарагінаніів : мон
нографія / А. Б.. Горальч
чук, Н. Г.
Грринченко, О. П. Неклеса
Н
таа ін. ; Хаарк. держ. ун-т харрч.
таа торг. – Х.
Х : ХДУХ
ХТ, 2013. – 122 с.
нотація видання
в
Ан
:
Уззагальнено дані щодо
щ
сучаасних теннденцій використан
в
ння
каррагінанів у технологгії молочниих десерт
тів, надано
о результаати
експерименталльних дослііджень стр
труктурно-м
механічнихх властивоостей казеїїнат-кальцційкараагінанових комплексівв, доведеноо доцільніссть викориистання каарагінанів у технолоогії
молоочних десеертів, зоккрема капа-карагінану в теххнології ж
желеподібно
ої десертної
прод
дукції, йотаа-карагінанну в техноллогії піно подібної дессертної проодукції.

Теехнологія
я молочних проодуктів : підручн
ник / Г. Є.
Пооліщук, О.
О В. Гр
рек, Т. А.
А Скорчеенко та ін. ; МО
ОН
Уккраїни, Нац.
Н
ун-т харч.
х
техн
нол. – К. : НУХТ, 2013. – 502
5
с.
ннтація видання
в
:
Ан
Нааведено клласифікацію
ю основниих груп моолочних пр
родуктів та
вим
моги до їх
ї якості відповідно до сучассної норма
ативної баази,
обггрунтованоо режими
и технологічних ооперацій, , викладеено
особ
бливості вииготовленння окремих видів моло
очних проду
дуктів із заастосуванн
ням сучасноого
облааднання та раціональнних способ
бів виробництва.
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Ти
ихомиров
ва, Н. А.
А Технология молока и молочны
ых
проодуктов. Технологгия маслаа (технолоогическиее тетради
и) :
учееб. пособ
бие / Н. А.
А Тихом
мирова. – Санкт-П
Петербургг :
Гиоорд, 2011. – 144 с.
я издания
я:
Аннотация
Учеебное пособ
бие разработ
тано в соот
тветствии с программ
мой ГОС ВП
ПО
для студентов
с
трехуровнеевой систем
мы подготоввки и содерж
жит: исторрию
станоовления и развития маслоделияя; теоретиические и практическкие
аспеккты произвводства массла и пасты масляной
й из коровьего молока: общие теехнологическкие
схемы
ы производ
дства маслаа различным
ми способам
ми: частны
ые технологии традиц
ционных вид
дов
масла из короввьего молокка, масла с повышенн
ным содерж
жанием вллаги, масла с вкусовы
ыми
комппонентами, консервныхх видов маслла, топлено
ого масла, пасты
п
масляяной, спредо
ов и топленных
жироов.

Тихомироова, Н. А. Техн
Т
нология продукто
ов лечебн
ноп
профилакт
тического
о назнач
чения на молочно
ой основве :
у
учеб.
поссобие / Н.
Н А. Тихоомирова. – СПб. : Троицккий
м
мост,
20100. – 448 с.
с – реком
мендованоо кафедро
ою. – 358..00
г
грн.

А
Аннотац
ция изда
ания :
В учебном пособии рассмотрен
р
ны исторрия науки о питании,
осноовные и альтернат
а
тивные тееории пит
тания, ком
мпоненты пищи и их роль в
проф
филактике и лечении заболевааний, меди
ико-биологгические т
требованияя к питаннию
разлиичных груупп потреебителей, характери
истика дииетическихх и лечебн
ных свойсств
молоочных прод
дуктов, технология продуктовв лечебногго и специиального на
азначения на
молоочной осноове, классификация и направлен
ния исполььзования пиищевых и биологичесски
актиивных добаавок к пищее, нанопища.
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Теххнологія сиру : підручни
ик / Ю. Г. Сухеенко, Г. Є.
Пооліщук, Р.. Й. Раман
наускас, Т.
Т І. Шин
нгарева ; під
п заг. реед.
Ю..
Г.
Сухенкаа;
Нац
ц.
ун-тт
біореесурсів
і
при
иродокорристуванн
ня Україн
ни. - К. : Компринт, 2015.. –
4122 с.
Ан
нотація видання
в
:
тематизоввано наукоові досягнеення і пра
актичний досвід наууковців та
а інженеррівСист
техннологів сирроробної галузі
г
Укрраїни, Лит
тви і Білоррусі. Зокррема, навед
дено сучассну
класифікацію сирів,
с
вимооги до якоссті молока
а, особливоості застоосування бактеріальн
б
них
закваасок, молоокозсідальнних ферменнтів, викла
адено технологію новвих видів сирів, зокреема
терм
мокислотних і плавллених, з врахування
в
ям сучасниих тенденцій розвит
тку харчоової
пром
мисловостіі та апар
аратурногоо оформлеення техннологічних процесів. Розглянууті
консструкції та
т інженер
ерні розраххунки теххнологічногго обладнаання для виробницт
тва
різноовидів сиріів. Для стуудентів виищих навча
альних захоодів напрям
мів підгото
овки: харччові
техннології та інженеріяя; технологгії виробни
ицтва і перреробки прродукції твваринництва;
біот
технологія; процеси, машини та облладнання агропромиислового виробницт
в
тва.
Навччальне вид
дання таккож буде корисним для виклладачів, асспірантів, спеціаліст
тів
сирор
оробної галуузі і праціввників молоочних підпр
риємств.

Хім
мічний склад
с
і фізичні характер
ристики молочних
пр
родуктів : довід
дник : навч. п
посібник / О. М.
М
Сккарбовійчук, О. В. Коочубей-Ли
итвиненко
о, О. А.
Чеернюшок, В. Г. Фед
доров ; МОН
М
Украаїни ; Нац
ц. ун-т харрч.
теххнол. – К. : НУХТ,, 2012. – 311
3 с.
нотація видання
в
Ан
Навведено віт
тчизняну термінолог
т
гію молочнної галузі. Розглянууто
хіміччний склад
д молочнихх продуктів, які виро
обляють вітчизняні
в
підприємст
тва Україїни.
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Подаано оновлеені дані щодо фізичниих характер
еристик сир
ировини і м
молочних пр
родуктів. Для
Д
студ
дентів вищ
щих навчалььних заклад
дів, які наввчаються за
з напрямоом підгото
овки «Харччові
техннології та інженерія»
і
»

ыворотки :
Храмцов, А. Г. Феномеен молоччной сы
моонографи
ия / А. Г. Храм
мцов. – Санкт-П
Петербургг :
Пррофессияя, 2012. – 804 с.
ннотаци
ия издани
ия :
Ан
В монографиии обобщен
ны как траадиционныее, так и ин
нновационнные
прроекты в области переработ
тки и исспользовани
ия молочнной
сы
ыворотки. Автор, имеющий более ччем 50-леетний опы
ыт
исслеедовательсской и практичес
п
ской рабо
оты в молочной
м
отрасли, не тольько
сист
тематизируует имеющ
щуюся инф
формацию, по и предллагает ориигинальныее решения по
широокому спекктру вопрросов, связзанных с переработк
п
кой молоччной сывор
ротки — от
техннологии доо маркетиннга, эконом
мики прои
изводства и экологиии.Рассмотр
рены сост
тав,
свойства, ценнность и управлениие качест
твом исхоодной моллочной сы
ыворотки, ее
ульт
трафильтрратов, а также
т
беесказеиново
ой фазы; описаны современн
ные спосообы
напрравленной и управляеемой обраб
ботки сыво
оротки. Вппервые сформулированы понят
тия
«код
д жизни» и «систем
мология ком
мпонентовв сывороткки». Краткко описана
а технологгия
прод
дуктов с полным исспользованнием всех компонент
тов сыворротки, их селективнное
направлен
извлеечение и синтез прроизводныхх на наноуровне. Показаны
П
ния наиболлее
рациионального использоования пол
олучаемых продуктоов. Привеедена инф
формация по
техннологическоому аудитуу и контроолю качест
тва.Автороом сформиррована теххнологическкая
плат
тформа моодернизации молочногго дела на принципахх законченнного произвводственноого
циклла.
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нко,
С.
С
І.
Біохім
мія
мо
олока
та
Цеехмістрен
моллокопрод
дуктів : навч.
н
поссібник / С. І. Цех
хмістренкко,
О. І. Кононсський. – Біла
Б
Церкква : Білоцерк. кн. ф-ка, 20114.
– 168 с.
нотація видання
в
:
Ан
Наввчальний посібник складаєт
ться із ррозділів, передбаченних
програмою диисципліни для
д студеннтів аграррних вишів. У посібниику
виклаадені фунд
даментальнні питанняя з біохімії молока і молочних
м
прродуктів. Представл
П
лені
хіміччний склад
д, фізико-ххімічні та технологіічні властивості моолока та аналізують
а
ься
факт
тори, що на них вплливають. Розглянуто
Р
о біосинтеез основнихх хімічних компонент
тів
молоока, біохіміія лактаціїї та головнні метаболіічні процесси у молочнній залозі. Наведено
Н
дані
щодоо біохімічних процеесів у моллоці та молочних
м
п
продуктах
за транспортуванння,
зберігання та консервуваання, а таакож біохім
імічні осноови виробниицтва деякких молочнних
прод
дуктів.

Шалапуги
Ш
ина, Э. П.
П Техноология м
молока и молочны
ых
прродуктов : учеб. пособие / Э. П. Шалапуггина, Н. В.
Ш
Шалапугин
на. – Москква : Даш
шков и К, 22011. – 30
04 с.
Ан
ннотация
я издания
я:
Уччебное поссобие поссвящено воопросам иизучения производст
п
тва
раззличных молочных
м
продуктов.
пр
В нем содержатсяя сведения по
сосставу, проиизводствен
нным расчетам и теехнологии изготовленния
питььевого пасстеризованнного и стерилизов
с
ванного моолока и ссливок, ки
исломолочнных
прод
дуктов, мор
ороженого, творога, молочных консервовв, сливочноого масла, сыров, суххих
молоока, сливоок и массла. Описсываются современнные техннологии, оборудован
о
ние,
необ
бходимые для
д произвводства даанной прод
дукции. Уччебное поссобие дает
т студент
там
22

точнное предст
тавление о биохимичееских и фи
изико-химичческих процессах, про
оисходящиих в
молооке при вы
ыработке молочных
м
продуктовв, и влияниии техноллогических режимов на
качеество прод
дукции. Книига содерж
жит больш
шое количеество иллю
юстраций, облегчающ
щих
воспрриятие учеебного мат
териала.

Даацька,
Наталіія.
Ки
исломолоччний
напій
з
анттиоксидаантними властивос
в
стями / Н.. Дацька, О. Подоб
бій
// Ukrainian
U
journal off food scieence. – 20014. – vol.. 2, issue 2.
2 С. 205–212..
Ан
нотація статті
с
:
Виккористанння пектинуу та Р-віт
тамінного ккомплексу, виділеногоо з
зелленого чаю,, як функцііональних інгредієнті
і
ів кисломоллочних наппоїв
доззволить розширити
р
асортим
мент, покрращити консистенц
к
цію
готового продуукту, а таккож підвищ
щити його ххарчову цін
нність.

Вассильева, Т. Н. Полезн
ность и качествво молокка.
Прооблема фальсифи
ф
икации молочных продукттов / Т. Н.
Вассильева, Е.
Е А. Кузнецова // Технология и товвароведен
ние
инн
новационных пищ
щевых проодуктов. – 2016. – № 1 (36). –
С. 98–104.
9

Анн
нотація статті
с
:
Расссмотрены понятия объективно
о
ой и субъеективной полезности
п
и товара повседневно
п
ого
потрребления – молока.. Предлож
жены пока
азатели его
е
индивиидуальной полезност
ти.
Провведена оцеенка эконом
мической роли
р
индиввидуальнойй полезност
ти и качесства молоока.
Пред
дставлен обзор
о
сведеений о типпах фальси
ификации молочной
м
пр
продукции. Предложеены
возм
можные пут
ти обеспеччения качесства молокка
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Гуц
ць В. С. Визн
начення реологіччних хар
рактеристтик
смеетанних десертів
д
/ В. С. Гуць,
Г
Т. А
А. Скорчеенко, Н. О.
Кассьянова /// Науковіі праці НУ
УХТ. - 20012. - № 16. - С. 555
58.
Аноотація стаатті :
Запрропонованоо класиф
фікацію молочних
м
диспер¬сн
них систеем,
реоллогічні ріввняння для моделюваання кон¬систенції і приладии її
виміррювання. Досліджено
Д
о вплив жеелатину, ккарагенану, пектину та
ксаннтанової каамеді на реологічні
р
х
характери
стики смеетан¬них д
десертів безпосередн
б
ньо
при виготовлен
в
нні в діа¬паазоні темпператур 20
0...60 °С таа після 6...12 год. струуктуруванння.

Жуукова, Э. Г. Обоснование использоования расстительны
ых
доб
бавок при
и разраб
ботке моллочных п
пищевых продукттов
фун
нкционалльного назначени
н
ия на ооснове вторичноого
моллочного сырья / Э. Г. Жукова, Л. П. Жукова //
Теххнология и товар
роведение инноваационных
х пищевы
ых
проодуктов. – 2016. – № 5 (40). – С. 70–773.
Анн
нотация
я статьи :
Представлен хиимический состав раастительнных добаво
ок, которы
ые,
былии использоованы дляя полученния новыхх молочны
ых продукктов функциональноого
назначения на основе вт
торичного молочного
м
сырья. Эт
то позволил
ило обогатить готоввые
прод
дукты нед
достающим
ми микроннутринтам
ми и тем
м самым повысить пищевую и
биоллогическую ценность готового продукта
п
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ння ефір
рних олій
й у молочних про
одуктах. 1.
Заастосуван
Крріп (Anetthum grav
veolens) / І. Костоова, Д. Дімітров, М.
М
Івванова, Р. Власева // Ukrainiian food journal. – 2014. – vol.
v
3, issue 4. – С. 516–5
523.
Ан
ннотація
я статті :
Дооведена дооцільність використаання ефірнної олії кро
опу (Anethhum
grraveolens L.) в молочних продуктах
п
х. Дослідж
жено склад,
аннтимікробнні властиво
ості та впплив ефірнної олії кро
опу (Anethhum
graveolens L.) на
н мікрооргганізми в зааквасках молочних прродуктів.

Кисломолочні нап
пої з нап
повнювач
чем з пр
ророщеноого
жита / С. І. Усатюкк, , Т. А. Королюкк, , А. В. Вознюк та
н. // Харчоова промисловістьь. – 2012. – Вип. 13.
1 – С. 28–
2
ін
300.
Ан
ннотація
я статті :
Нааведено оссновні техн
нологічні етапи
е
отриимання киссломолочноого
наппою з додавванням про
орощенногоо жита. Всстановлено
о оптималльні
умовви для проорощуванняя жита і співвіднош
шення молоока і жит
та в рецеп
птурі напоою.
Підіб
брано форрму наповню
ювача для внесення до
д напою. Обрано баактеріальн
ний препаррат
для сквашуванння молокка. Отрим
маний кислломолочнийй напій ззбагачений поживниими
речоовинами заввдяки додавванню проррощеного жита.
ж
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