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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  (А) 

 

Назва показників Характеристика 

Повна назва дисципліни Хімія вуглеводнів 

Викладацький склад Лектор Перевалов Леонід Іванович, проф., д.т.н., 

доцент; 

Лабораторні роботи веде Гудзь Ольга  

Миколаївна, к.т.н.,  доцент    

каф. технології жирів та продуктів бродіння 

Спеціальність 181 «Харчові технології» 

Освітня програма Технології жирів, продуктів бродіння і 

виноробства 

Кількість годин 105 

Кредити ECTS 3,5 

Опис Хімія вуглеводнів, як специфічний сегмент 

нафтохімії, пов’язаний з хімією жирів та жирних 

кислот, сформувалась в Україні в 60-х роках 

минулого століття. Для вирішення проблеми 

заміни харчових жирів та олій в продуктах 

технічного використання синтетичними 

жирозамінниками першого покоління. 

Сировинною базою таких жирозамінників є 

нафтові лінійні вуглеводні С10  -С40 (н-алкани,   

н-алкени та арени),  а також високочисті 

вуглеводні, які синтезовані з етилену та синтез-

газу. 

Зараз інтенсивно розвиваються інноваційні 

технології жирозамінників другого покоління 

для використання  в харчових технологіях. 

Структура дисципліни та її зміст включає в себе 

вивчення фізичних властивостей вуглеводнів, їх 

реакційної спроможності, механізму реакцій 

одержання жирозамінників першого і другого 

поколінь. Це формує у студентів розуміння 

сучасного стану і тенденцій розвитку цієї галузі, 

а також  шляхів одержання продуктів переробки 

заданої структури і властивостей, в тому числі 

жирозамінників харчового призначення.  



Мета курсу – застосування знань і навичок, які 

отримали студенти під час навчання в 

університеті, а також  при вивченні дисципліни 

«Хімія вуглеводнів» в учбовому процесі, та 

подальшої професійної діяльності, щодо 

удосконалення класичних методів отримання і 

застосування  вуглеводнів, та їх  хімічної 

переробки в жирозамінники та ПАР. А також 

впровадження у виробництво нових 

інноваційних видів жирозамінників  для 

використання у харчових технологіях з 

гарантованим ступенем безпеки для людини і 

навколишнього середовища. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен знати: 

методи одержання, синтезу і аналізу вуглеводнів 

нафтового та синтетичного походження, їх 

використання у харчових технологіях,  а також 

фактори, які визначають їх якість, хімічні 

процеси, які відбуваються при переробці 

вуглеводнів у жирозамінники і ПАР; 

 сучасний стан і світові тенденції розвитку цих 

виробництв, шляхи одержання продуктів 

переробки  заданої  структури і властивостей; 

наукові основи процесів, склад і властивості 

каталізаторів, їх зв’язок з механізмом реакцій; 

способи одержання олігомерів етилену 

детергентної фракції; інноваційні напрямки 

синтезу жирозамінників харчового призначення з 

різних видів сировини з врахуванням соціальної 

та економічної ефективності наукової розробки.  

Вміти: 

 працювати самостійно або в групі, отримати 

результат  з наголосом на професійну 

сумлінність та наукову доброчесність; 

знаходити, систематизувати та аналізувати 

необхідну інформацію у науково-технічній 

літературі, електронних базах та інших джерелах 

інформації для вирішення професійних та 

наукових завдань у сфері  технологій 

жирозамінників і ПАР; 



 

 

  обирати та впроваджувати у практичну 

виробничу діяльність ефективні технології, 

обладнання та раціональні методи управління 

виробництвом з урахуванням світових тенденцій 

розвитку  технологій жирозамінників. 

Методи навчання: 

наочні: ілюстративний та демонстраційний 

матеріал;  

інтерактивні: використання комп’ютерної 

техніки та офісних і спеціалізованих програм під 

час проведення лекцій та лабораторних робіт; 

словесні: лекції у традиційному їх викладі, 

лекції-диспути, лекції-бесіди; 

практичні: лабораторні роботи, які виконуються 

у традиційному варіанті кожним студентом 

окремо, або у підгрупах по 2-3 студента; 

 навчально-пізнавальні: екскурсії на 

підприємства та установи  харчової  і 

нафтохімічної промисловості; 

ігрові: розв’язання ситуаційних завдань методом 

brainsstorming; 

репродуктивні та проблемно-пошукові: 

виконання індивідуальних завдань 

(розрахункових або реферативних завдань та 

мультимедійних презентацій). 

Тип дисципліни професійна підготовка, вибіркова 

Підсумковий контроль Залік у 2 семестрі 


