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Загальна інформація про курс 

Анотація 

Головною метою курсу «Антикорозійний захист обладнання» є засвоєння та формування у здобувачів вищої освіти знань 
закономірностей корозійного процесу, дослідження кінетики та механізму корозійних реакцій у промислових розчинах. Знання цих 
закономірностей дає можливість класифікувати методи захисту матеріалів від корозійного руйнування та правильно вибрати 
конструкційний матеріал, який буде корозійне стійким у конкретних середовищах 

Цілі курсу 
Визначення місця курсу «Антикорозійний захист обладнання» у технічних науках, з’ясування ролі та особливостей системного підходу 
в антикорозійному захисті обладнання. Аналіз процесів, що мають місце у структурі конструкційних  матеріалів під впливом 
агресивних факторів довкілля і їх взаємозв’язок з довговічністю та надійністю матеріалів і конструкцій 

Формат  Лекційні,  лабораторні роботи , консультації. Підсумковий контроль - залік 
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Обсяг дисципліни: 3 кредити ECTS 90 годин. 

Лекцій: 20 годин. 

Лабораторних занять: 20 годин. 

Компетентності 

 Здатність надавати рекомендації по використанню захисних засобів для 

обладнання відповідно до умов  експлуатації з метою зберігання 

довговічності та надійності, безаварійної експлуатації та скорочення витрат 

на ремонтні роботи  

Результати навчання  

 Знати основні причини виникнення корозії, механізми протікання 

різних видів корозії та сучасні способи захисту матеріалів та конструкцій  

 

Теми що розглядаються 

Тема 1 Явище корозії металів. Причини корозії металів. Класифікація 

корозійних процесів. 

Тема 2 Пасивність металів. Вплив різних чинників на швидкість окислення 

металів. Хімічна та газова корозія металів. 

Тема 3 Корозійні характеристики основних металів та сплавів. 

Тема 4 Хімічний опір неметалевих матеріалів. Заходи захисту хімічного 

обладнання від корозії. 

 

Форма та методи навчання 

Процес викладання дисципліни включає різні методики навчання. До 

них відносяться  лекції (вступна, тематичні), лабораторні заняття ( 

інформаційні та аналітичні  завдання, ситуаційні задачі),  консультації 

(групові та індивідуальні, у тому числі в дистанційній формі). 

 

Методи контролю  

Викладання дисципліни супроводжується здійсненням поточного та 

підсумкового контролю знань студентів. Форми поточного контролю 

включають: коротку  співбесіду на початку лекції (за матеріалами тем 



попередньої лекції);  контроль знань студентів за темами, винесеними на 

самостійну роботу; перевірку  набутих умінь на лабораторних заняттях, а 

також підсумкову тестову перевірку знань студентів за змістовними 

модулями. Підсумковий контроль здійснюється на заліку 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента  
Контрольні 

роботи 
Лабораторні 

роботи 
Індивідуальні 

завдання Тощо Залік Сума 

60 20 - 5* 15 100 
*Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних 

заняттях 
 

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 

Критерії оцінювання Рейтингова 
Оцінка, 

бали 

Оцінка 
ЕСТS та її 

визначення 

Національн
а  оцінка 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 

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на 
запитання; 



практичного 
застосування; 
- вміння вирішувати прості 
практичні задачі. 

- 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) 

Незадовільн
о 

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) 

Незадовільн
о 
 

– 

- 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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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 
Таблиця 3. –Перелік дисциплін  
 
Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї 
дисципліни безпосередньо 

спираються: 
Фізика   
Хімія  
Технологія конструкційних матеріалів 
та матеріалознавство  

Провідний лектор: проф.  Байрачний В.Б.       
(посада, звання, ПІБ)     
 
 


