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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на опанування студентами  теоретичних і практичних основ сучасних технологій одержання вуглеводнів, які придатні для 
виробництва на їх основі жирозамінників та екологічно безпечних ПАР технічного і побутового призначення, а також для генерування ідей щодо 
розробки технологій одержання нових інноваційних видів харчових жирозамінників. 

Цілі курсу 
Поглиблення знань та здобуття навичок у засвоєні технологічних  процесів видобування та  хімічної переробки вуглеводнів у жирозамінники і їх 
похідні, а також формування знань про хімічні та технологічні можливості одержання нових інноваційних видів жирозамінників харчового 
призначення про  параметри процесів їх отримання, умови зберігання готових виробів і оцінку їх якості. 

Формат Лекції, лабораторні заняття, консультації. Самостійна робота. Поточний та  підсумковий контроль – залік. 

Семестр 2 



Обсяг Загальний обсяг дисципліни: 1 семестр – 3,5  кредиту ECTS 105 год.: лекції – 6 год., лабораторні заняття – 6 год., самостійна робота – 93 год. 

Результати навчання 

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен: знати та застосовувати у практичній діяльності інноваційні тенденції науково-технічного розвитку 
технологій вуглеводної сировини, хімічних  основ її переробки у жирозамінники та активні, екологічно безпечні ПАР. Вміти знаходити   і аналізувати 
необхідну інформацію щодо нових сучасних хімічних та біохімічних процесів одержання нових видів жирозамінників для заміни натуральних жирів 
в технологічних процесах харчових виробництв. Досліджувати їх в умовах  наукових та виробничих лабораторій з врахуванням соціальної та 
економічної ефективності наукової розробки; обирати найбільш перспективні та раціональні напрямки науково-технічної діяльності; вміти   
самостійно приймати нестандартні технічні рішення творчого характеру по впровадженню результатів наукових досліджень у виробництво.  

Пререквізити Обсяг стандарту вищої освіти бакалавра зі спеціальності 181 Харчові технології. 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний вчасно прибувати на екзаменаційно-установчу сесію, відвідувати всі заняття згідно розкладу. Дотримуватися етики поведінки. 
При самостійному вивчені дисципліни систематично працювати з основною  та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в 
Інтернеті. Відпрацьовувати пропущені лабораторні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з 
дисципліни потрібна  регулярна підготовка  до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

1 семестр  

Лекція 1, 
установча 
 

Алкани. Структура у твердому стані. Поліморфізм та його 
технологічне використання. Класифікація і використання  
алканів. Жирозамінники, особливості складу і структури. 

Лабораторне 
заняття 1 

Інструктаж з техніки безпечної роботи в учбової 
хімічної лабораторії. Визначення щільності та 
рефракції рідких та твердих жирних кислот, 
вищих спиртів та вуглеводнів.                                
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Виконання 
індивідуального 
розрахункового 
завдання з 
використанням 
пакету  «EXCEL» 

Самостій-на 
робота 

Основи теорії та хімізм радикально-ланцюгових процесів  
переробки  н-алканів в жирозамінники та їх похідні 
хімічними та термохімічними методами. Промислове 
отримання н-алканів з нафтової та газової сировини.  

Лабораторне 
заняття 2 

Визначення молекулярної маси твердих  алканів, 
алкенів та вищих спиртів кріоскопічним методом        
 (по Расту). 

   

Лекція 2, 
установча. 
Самостійна 
робота  

Вищі алкени, роль у світовому виробництві 
жирозамінників і ПАР. Лінійні алкени-1, як основна 
сировина для отримання жирозамінників та екологічно 
безпечних ПАР по реакціям перекисного приєднання 
полярної групи по Карашу.  

 
Лабораторне 
заняття 3 

Визначення змісту алканів і алкенів, що 
утворюють комплекси з карбамідом. Вилучення з 
реакційної маси продуктів з нормальною та ізо-
структурами.           

Лекція 3, 
установча 

Хімічні та термохімічні методи промислового одержання 
лінійних алкенів-1 із нафтової та газової  ( етилен) 
сировини.    

       

 Підготовка до 
лабораторних 
занять 
 
Виконання 
контрольного  
завдання 

Самостійна 
робота 

Отримання кисневмісних похідних алкенів-1 з лінійною 
структурою алкільного радикалу методами оксосинтезу на 
модифікованих каталізаторах. Переробка н-алкенів-1 
фракцій меньша за С8  і більша за  С20   в алкени 
детергентної фракції (С9 –С20 ) по реакціям метатезису. 

 
 

  

Лекція 4, 
установча. 

 Арени. Отримання моноалкілбензолів і моноалкілфенолів 
методами їх алкілювання алкенами і хлоралканами. 

 
 

 



 
Самостійна 
робота 

Шляхи промислової переробки аренів у жирозамінники та 
аніоноактивні ПАР.   

Лекція 5, 
установча. 
 
Самостійна 
робота 
 

Вищі алканоли (ВЖС). Реакції перетворення ВЖС у 
сировину для одержання  екологічно безпечних ПАР. 
Реакції аналітичного  визначення мольної маси і структури 
ВЖС. Промислові методи одержання ВЖС з нафтохімічної 
та газової (етилен) сировини.     

 

Лекція 6, 
Установча. 
 
Самостійна 
робота 
 

Нові жирозамінники харчового призначення:-етилстеарат- 
альтернатива маслу какао; -натрієва сіль рициноїлгліцину-
харчовий емульгатор з протимікробними властивостями;-
ефіри стеаринової кислоти і вищих спиртів-замінник 
фритюрних жирів. Отримання. Фізіологічні та технологічні 
властивості. Використання.      

  

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ:  

Методи навчання, які використовуються у процесі проведення занять, а також самостійних робіт: 

– 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; 

– репродуктивні та проблемно-пошукові: виконання і обговорення при захисті індивідуальних розрахункових завдань  та мультимедійних презентацій. 

                                                                                                                                                     МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

– Методи контролю якості навчання включають поточний та підсумковий контроль. 

– Поточний лекційний контроль здійснюється під час лекцій і лабораторних робіт , а також складання студентом контрольних робіт (КР). 

– Поточний контроль самостійної роботи (у тому числі індивідуальної) відбувається під час консультацій при виконанні студентом завдань та їх захисті. 

– Контроль виконання індивідуального розрахункового завдання  включає поточний контроль за виконанням його окремих розділів. 

– Підсумковий контроль навчальної діяльності студента здійснюється у формі екзамену по екзаменаційних білетах усно або письмово за контрольними 

завданнями відповідно до навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені навчальним 

планом. 

 

 



Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
Контрольні роботи Лабораторні роботи 

Індивідуальне розрахункове 

завдання 
Залік 

КР ЛР Р + 
100 

20 20 20 40 

 

КРИТЕРІЇ  ТА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ. 
 

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, проекти, тощо), що 

використовуються при оцінюванні досягнень особами, що навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення компонентів 

програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає можливість стверджувати, чи 

отримала особа, що навчається, необхідні знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів протягом навчального 

семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали (табл. 2). 

Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу 

ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
 

Рейтингова 
Оцінка, бали 

Оцінка ЕСТS 
та її 

визначення 

Національна  
оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навчального матеріалу модуля, що містяться в 
основних і додаткових літературних джерелах; 

- вміння аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 

- вміння проводити теоретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні; 

- вміння  вирішувати складні практичні задачі. 

Відповіді на запитання можуть  
містити незначні неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в обсязі обов’язкового матеріалу, що 
передбачений модулем; 

- вміння давати аргументовані відповіді на запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати складні практичні задачі. 

Відповіді на запитання містять 
певні неточності; 

 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, що вивчається, та його практичного 
застосування; 

- вміння давати аргументовані відповіді на запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати практичні задачі. 

- невміння використовувати 
теоретичні знання для 
вирішення складних 
практичних задач. 

64-74 D Задовільно 
- Знання основних фундаментальних положень матеріалу, що 

вивчається, та їх практичного застосування; 
- вміння вирішувати прості практичні задачі. 

Невміння давати аргументовані 
відповіді на запитання; 
- невміння аналізувати 
викладений матеріал і 

виконувати розрахунки; 
- невміння вирішувати складні 

практичні задачі. 



60-63 Е Задовільно 
- Знання основних фундаментальних положень матеріалу модуля, 

- вміння вирішувати найпростіші практичні задачі. 

Незнання окремих 
(непринципових) питань з 

матеріалу модуля; 
- невміння послідовно і 

аргументовано висловлювати 
думку; 

- невміння застосовувати 
теоретичні положення при 

розвязанні практичних задач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 
Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом. 

Незнання основних 
фундаментальних положень 

навчального матеріалу модуля; 
- істотні помилки у відповідях 

на запитання; 
- невміння розв’язувати прості 

практичні задачі. 

1-34 

F 
(потрібне 
повторне 
вивчення) 

Незадовільно 
 

– 

- Повна відсутність знань 
значної частини навчального 

матеріалу модуля; 
- істотні помилки у відповідях 

на запитання; 
-незнання основних 

фундаментальних положень; 
- невміння орієнтуватися під час 

розв’язання  простих 
практичних задач 
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