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Загальна інформація про курс 

Анотація 
Сформувати у студентів поняття і надати знання про принципи та методику проектування обладнання екологічно безпечних технологій та 
системами проектування їх з використанням  САПР, формуванням  практичних навичок у використанні методів розрахунку устаткування і 
виконання креслень за допомогою програм КОМПАС, AutoCAD, MicrosoftVisio та ін 

Цілі курсу 
Сформувати у студентів поняття і дати знання застосування сучасних методів розрахунку  умов проведення процесів, геометричних розмірів 
апаратів, а також оптимізаційних розрахунків процесів та апаратів для розробки нових природоохоронних технологій, а також вміння 
використовувати сучасні комп’ютерні програмні комплекси для  проектування природоохоронних об’єктів та апаратів 

Формат  Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - екзамен 

Семестр 1 



Обсяг дисципліни: 6 кредитів ECTS 180 годин. 

Лекцій: 32 годин. 

Практичних занять: 32 години. 

Лабораторних занять: 32 години 

Компетентності 

 Здатність застосовувати сучасні методи розрахунків умов проведення 

процесів, геометричних розмірів апаратів, а також оптимізаційних 

розрахунків процесів та апаратів для розробки нових природоохоронних 

технологій, а також здатність використовувати сучасні комп’ютерні 

програмні комплекси для  проектування природоохоронних об’єктів та 

апаратів. 

Результати навчання: 

 Вміння використовувати знання фізико-хімічної суті основних 

технологічних процесів, а також методів розрахунків  та автоматизованого 

проектування сучасної апаратури  та екологічно безпечних технологій для 

оптимізації природоохоронних процесів та устаткування. 

 

Теми що розглядаються 

Тема 1. Обладнання для розділення дисперсних систем 

Тема 2. Устаткування для подрібнення твердих матеріалів. 

Тема 3. Обладнання для висушування матеріалів. 

Тема 4. Ємнісне обладнання. 

Тема 5. Апарати для проведення процесів масообміну у системі рідина – газ. 

Тема. 6. Хімічні реактори. 

Тема 7. Обладнання для проведення теплових процесів 

 

Форма та методи навчання  

Методи навчання включають лекції, у яких застосовується демонстрації 

ілюстрації, інтерактивне спілкування з аудиторією, практичні заняття. 

 



Методи контролю  

Система контролю якості навчання студентів передбачає поточне опитування 

по теоретичному матеріалу. Контроль оцінок знань та вмінь студентів 

проводиться за підсумком виконання практичних робіт двох модульних 

контрольних, курсової роботи та екзамену у кінці семестру 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 
роботи 

Лабораторні 
роботи 

Практичні 
роботи КР Тощо* Екзамен Сума 

15 15 15 25 5 25 100 
*  

 

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 
визначенн

я 

Національна  
оцінка позитивні негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навча-
льного матеріалу модуля, 
що містяться в основних і 
додаткових літературних 
джерелах; 
- вміння аналізувати 
явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
- вміння проводити тео-
ретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання 
чіткі, лаконічні, логічно 
послідовні; 
- вміння  вирішувати 
складні практичні задачі. 

Відповіді на за-
питання можуть  
містити незначні 
неточності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в 
обсязі обов’язкового 
матеріалу, що передбаче-
ний модулем; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні задачі. 

Відповіді на за-
питання містять 
певні неточності; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 
що вивчається, та його 
практичного застосу-
вання; 
- вміння давати аргумен-
товані відповіді на запи-
тання і проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 

- невміння вико-
ристовувати тео-
ретичні знання для 
вирішення 
складних прак-
тичних задач. 



1 2 3 4 5 
практичні задачі. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу, що вивчається, та 
їх практичного засто-
сування; 
- вміння вирішувати прості 
практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на за-
питання; 
- невміння аналі-
зувати викладений 
матеріал і 
виконувати ро-
зрахунки; 
- невміння вирі-
шувати складні 
практичні задачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фун-
даментальних положень 
матеріалу модуля, 
- вміння вирішувати най-
простіші практичні задачі. 

Незнання окремих 
(непринципових) 
питань з матеріалу 
модуля; 
- невміння пос-
лідовно і аргу-
ментовано ви-
словлювати думку; 
- невміння засто-
совувати теоретичні 
положення при 
розвязанні 
практичних задач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення ма-
теріалу модуля може бути 
виконане в терміни, що 
передбачені навчальним 
планом. 

Незнання основних 
фундаментальних 
положень навчаль-
ного 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 на-
вчального матеріалу 
модуля; 
- істотні помилки у 
відповідях на 
запитання; 
-незнання основних 
фундаментальних 
положень; 
- невміння орієн-
туватися під час 
розв’язання  
простих прак-
тичних задач 
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