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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: отримання студентами знань щодо фізичної сутності основних 

процесів природоохоронних технологій з метою узагальнення уявлення про їх 

математичний опис, використання інженерних методик для проектування 

технологічних процесів та розрахунків розмірів та потужності технологічного 

обладнання. 

Компетентності: 

СК44. Здатність використовувати знання фізико-хімічної суті основних 

технологічних процесів, професійно профільовані знання, уміння і навички в 

галузі природничо-наукових  дисциплін, загальної хімічної технології, процесів 

та апаратів природоохоронних технологій, а також методи розрахунку сучасної 

апаратури для оптимізації процесів та обладнання і створення 

високоефективних технологічних систем  захисту довкілля. 

Результати навчання: 

ПР40. Розраховувати та проектувати пристрої та системи для очищення 

газових та рідких відходів від забруднювачів; розраховувати та вибирати 

засоби утилізації  відходів  

 
Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 
На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо спираються: 
Вища математика Технології знешкодження та утилізації 

компонентів газових викидів 
Фізика Технології утилізації твердих відходів. 
Загальна та неорганічна хімія Інженерні системи водопостачання та 

водовідведення населених пунктів та 
підприємств 

Органічна хімія  
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
 

Загальний обсяг 
З них 

За видами аудиторних 
занять (годин) 

Поточний 
контроль 

Семестровий 
контроль 

С
ем

ес
тр

 

В
сь

ог
о 

(г
од

ин
) /

 к
ре

ди
ті

в 
EC

TS
 

А
уд

ит
ор

ні
 за

ня
тт

я 
 

(г
од

ин
) 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
  

(г
од

ин
) 

Л
ек

ці
ї 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 за
ня

тт
я 

П
ра

кт
ич

ні
 за

ня
тт

я,
 с

ем
ін

ар
и 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і з
ав

да
нн

я 
ст

уд
ен

ті
в 

(К
П

, К
Р,

 Р
Г,

 Р
, Р

Е)
 

К
он

тр
ол

ьн
і р

об
от

и 
 

(к
іл

ьк
іс

ть
 р

об
іт

) 

За
лі

к 

Ек
за

ме
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 150/5 80 70 32,0 16,0 32,0 КР 2  + 
4 120/4 64 56 32,0 16,0 16,0 Р 2  + 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає 47 (%): 



 6 

  
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
№

 з/
п.

 

В
ид

и 
на

вч
ал

ьн
их

 за
ня

ть
 

(Л
, Л

З,
 П

З,
 С

Р)
 

К
іл

ьк
іс

ть
 г

од
ин

 
Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 
Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
Завдання на самостійну роботу. 

Ре
ко

ме
нд

ов
ан

а 
лі

те
ра

ту
ра

 
(б

аз
ов

а,
 д

оп
ом

іж
на

) 

 

1 2 3 4 5 

1. Л 2 

3 семестр 
 

Тема 1. ОСНОВИ ГІДРАВЛІКИ  
 

1.1 Предмет і задачі дисципліни “Процеси та 
апарати природоохоронних технологій”. 
1.2 Класифікація основних процесів. 
1.3 Загальні принципи аналізу та розрахунків 
процесів та апаратів. 

 Ос11.4 Основні поняття, фізичні властивості рідин 
1.5 Основне рівняння гідростатики. 

 
 

[1,3] 

2. ПЗ 2 

Питання: 
1. Визначення параметрів стану рідини 
2. Закон Паскаля. 
3. Визначення тиску на дно та стінки судин. 

[4] 

3. Л 2 

1.6 Гідродинаміка. Видаток рідини, швидкість, 
режими руху. Рівняння нерозірваності потоку. 
1.7 Диференціальні рівняння Ейлера. 
1.8 Рівняння Нав`є-Стокса. 
1.9 Рівняння Бернуллі. 

[1,3] 

4. ПЗ 2 

Питання: 
1. Визначення видатку рідини. 
2. Розв’язання задач на рівняння 

нерозривності потоку. 
3. Витікання рідини з отворів та 

насадків. 
4. Визначення швидкості та видатку 

рідини з використанням рівняння 
Бернуллі.. 

5. Поняття еквівалентного діаметру. 

[1,3] 

5 Л 2 

1.10 Основи теорії подібності. 
1.11 Теореми подібності. 
1.12 Гідродинамічна подібність, критерії 
подібності. 

[1,3] 

6. ПЗ 4 

Питання: 
1. Визначення режимів руху рідини. 
2. Витікання рідини з отворів  при 

постійному рівні рідини. 

[4] 

7 Л 2 1.13. Гідравлічні опори в трубопроводах. [1,3] 
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1.14. Опори тертя. 
1.15. Опори місцеві. 
1.16. Рух тіл у рідинах.  

8 ПЗ 2 

Питання: 
1. Визначення втрати напору на здолання 

гідравлічних опорів при переміщенні 
рідини в трубопроводі. 

2. Розрахунок потужності насосу при роботі 
на трубопроводі. 

[4] 

9 ЛЗ 4 Лабораторні роботи з курсу [6, 8-13] 

10. Л 2 

Тема 2. ПЕРЕМІЩЕННЯ РІДИН. 
2.1 Насоси, загальні свідомості.  Основні 
показники роботи. 
2.2 Визначення напору насосу. 
2.3 Висота всмоктування. 

[1,3] 

11. ПЗ 2 

Питання: 
1. Розрахунок напору  насосів. 
1. Розрахунок висоти всмоктування. 
2. Розв’язання задач на визначення робочої 

точки відцентрового насосу. 
3. Розрахунок продуктивності поршневого 

насосу.  

[4] 

12. Л 2 

Тема 3. ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА СТИСНЕННЯ 
ГАЗІВ. 

3.1. Загальні відомості про компресорні машини. 
3.2. Термодинамічні основи стиску. 
3.3 Поршневі компресори: конструкція, 
продуктивність. 

[1,3] 

13. ПЗ 2 
Питання: 

1. Розрахунок роботи стиску газу. 
2. Розрахунок потужності компресора.  

 
[4] 

14. Л 2 

Тема 4. РОЗДІЛЕННЯ НЕОДНОРІДНИХ 
СИСТЕМ. 

ПЕРЕМІШУВАННЯ РІДИН. 
4.1. Класифікація неоднорідних систем. 
4.2. Основні методи розділення неоднорідних 
систем. 
4.3. Розділення рідких систем, матеріальний 
баланс. 
4.4.. Відстоювання рідких систем, загальні 
свідомості 

[1,3] 

15. ПЗ 2 

Питання: 
1. Розв’язання задач на матеріальний баланс 

процесу розділення рідких неоднорідних 
систем. 

2. Розрахунок відстійників 
3. Розрахунок швидкості осідання частки. 
4. Визначення поверхні відстійника та його 

діаметра 
1. Розрахунок відстійних газоходів. 
2. Розрахунок пилоочисних камер. 
5. Розрахунок циклонів. 
6. Визначення констант рівнянь 

[4] 
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фільтрування, часу фільтрування. 

7. Розрахунок відцентрової сили, фактору 
розділення. 

16. ЛЗ4 4 Лабораторні роботи з курсу [6, 8-13] 

17. Л 2 

4.5. Фільтрація рідких систем, загальні 
свідомості. 

4.6. Кінетика фільтрування. 
4.7. Рівняння процесу фільтрування. 

Контрольна робота №1 

[1,3] 

18 Л 2 

Тема 5. ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ В 
ПРИРОДООХОРОННІЙ АПАРАТУРІ  

5.1. Загальні відомості. 
5.2. Види теплообміну. 
5.3. Теплопровідність: закон Фур’є, 
диференціальне рівняння теплопровідності. 
5.4. Теплопровідність плоскої стінки. 

[1,3] 

19. ПЗ 2 

Питання: 
1. Розрахунок процесу теплопровідності крізь 

однорідну плоску стінку 
 Розрахунок процесу теплопровідності крізь  
багатошарову плоску стінку. 

[4] 

20. Л 2 5.5. Теплопровідність циліндричної стінки. 
5.6. Теплопровідність кульової стінки [1,3] 

21 ПЗ 2 

Питання: 
1. Процес теплопровідності циліндричної 

стінки. 
2. Розрахунок процесу теплопровідності 

кульової стінки.  

[4] 

22 Л 2 
5.7. Конвекційний теплообмін. 
5.8. Диференціальне рівняння конвекційного  
теплообміну. 

[1,3] 

23 ПЗ 2 

Питання: 
1. Визначення густини теплового потоку при 

конвекційному теплообміні. 
2. Розрахунок  критичного діаметру ізоляції. 

[4] 

24. Л 2 

5.9. Теплова подібність, критерії подібності. 
5.10. Визначення коефіцієнту тепловіддачі з 

використанням критеріальних рівнянь. 
5.11. Вільна конвекція. 

6. 5.12. Вимушена конвекція. 

[1,3] 

25. ПЗ 2 

Питання: 
1. Розрахунок коефіцієнту тепловіддачі при 

природній конвекції. 
3. Розрахунок конвекційного теплообміну  

при вимушеній конвекції. 

[4] 

26. ЛЗ 4 Лабораторні роботи з курсу. [6, 8-13] 

27. Л 2 

5.13.Визначення коефіцієнту тепловіддачі при 
зміні агрегатного стану речовини. 
5.14. Режими кипіння. 
5.15. Тепловіддача при конденсації. 

[1,3] 

28. ПЗ 2 
Питання: 

1 Розрахунок коефіцієнту тепловіддачі при 
природній конвекції. 

[4] 
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2. Розрахунок конвекційного теплообміну  при 
вимушеній конвекції. 

29. Л 2 

5.16. Теплопередача крізь плоску та циліндричну 
стінку при постійних та змінних температурах 
теплоносіїв, рушійна сила теплопередачі.. 
5.17. Основне рівняння теплопередачі, коефіцієнт 
теплопередачі. 
5.18. Методи інтенсифікації процесів 
теплопередачі. 

[1,3] 

30. ПЗ 2 

Питання: 
1. Визначення середньої рушійної сили 

процесу теплопередачі. 
2. Визначення необхідної поверхні 

теплообміну теплообмінного апарату. 

[4] 

31. Л 2 

5.19.  Основні закони променистого 
теплообміну. 

5.20. Теплообмін випромінюванням між плоско-
паралельними поверхнями. 
5.21. Теплообмін випромінюванням між тілами 
обмежених розмірів. 

[1,2,4,5] 

32. ПЗ 2 

Питання: 
1. Розрахунок процесів теплообміну 

випромінюванням між нескінченними 
плоско-паралельними тілами. 

2. Розрахунок теплового випромінювання 
в тілах кінцевих розмірів. 

[2] 

33. Л 2 

5.22. Теплові баланси. 
5.23. Визначення середньої рушійної сили процесу 
теплопередачі. 
5.24. Тепловий розрахунок теплообмінних 
апаратів. 

[1,3] 

34. ПЗ 2 Контрольна робота №2  
35 ЛЗ 4 Лабораторні роботи з курсу. [6, 8-13] 

   

Перелік ЛЗ: 
1. Визначення гідравлічних опорів у 

трубопроводах. 
2. Вивчення роботи та характеристик 

поршневого компресора. 
3. Визначення процесу фільтрування на 

елементі нутч-фільтра. 
4. Відстійна центрифуга. 

[6, 8-13] 

 Усього 80   

36 Л 2 

4 семестр 
Тема 6 ВИПАРЮВАННЯ 

6.1. Фізичні основи випарювання. 
6.2. Методи випарювання. 
6.3. Однокорпусне випарювання. 
6.4.Матеріальний і тепловий баланси. 
 

[2,3] 

37. Л 2 

6.5. Рушійна сила випарювання. 
6.6. Витрати корисної різниці температур. 
6.7. Багатокорпусне випарювання, типові схеми 
багатокорпусних випарних установок.  

[2,3] 
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38 ПЗ 2 

Питання: 
1. Розрахунок розходу гріючої пари. 
2. Розрахунок рушійної сили. 
3. Розрахунок температурних витрат. 

[4] 

39 Л 2 

6.8. Матеріальний і тепловий баланси 
багатокорпусного випаювання. 
6.9. Розподіл загальної корисної різниці 

температур по корпусах. 
6.10. Вибір оптимальної кількості корпусів. 

[2,3] 

40. Л 2 

Тема 7. ОСНОВИ МАСОПЕРЕДАЧІ 
7.1. Загальні свідомості. 
7.2. Класифікація та загальна характеристика 
масообмін - них процесів. 
7.3. Рівновага при масопередачі. 
7.4. Матеріальний баланс. 
7.5.   Робоча лінія.  

[2,3] 

41. ПЗ 2 

Питання: 
1. Побудова схем  процесів масопередачі. 

Робоча лінія процесу. 
2. Розрахунок рівноважних складів фаз. 

[4] 

42. Л 2 

7.6. Швидкість масопередачі. 
7.7. Закони дифузії. 
7.8. Диференціальне рівняння масообміну. 
7.9. Механізм масопередачі. 

[2,3] 

 С 2 
 

Питання: 
1. Способи виразу складу фаз. 
2. Напрямок масопередачі. 
3. Моделі процесів масопереносу. 
4. Залежність між коефіцієнтами 

масопередачі та масовіддачі. 

[2,3] 

43 Л 2 

7.10. Рівняння масовіддачі Щукарьова. 
7.11.  Подібність масообмінних процесів, 

критерії подібності. 
7.12. Рівняння масопередачі, коефіцієнт 
масопередачі. 
7.13. Рушійна сила масообмінних  процесів. 

[2,3] 

44. ПЗ 2 

Питання: 
1. Визначення коефіцієнтів масопередачі. 
2. Визначення коефіцієнтів масовіддачі. 
3. Визначення середньої рушійної сили 

процесу масопередачі 

 
[4] 

45. Л 
 2 

Тема 8. СОРБЦІЯ 
8.1. Загальні відомості та галузі застосування 

абсорбції. 
8.2. Рівновага при абсорбції. 
8.3. Матеріальний баланс. 
8.4. Розрахунок видаток абсорбенту. 

[2,3] 

46. ЛЗ 2 Лабораторні роботи з курсу. [6, 8-13] 

47. Л 2 

8.5. Кінетика процесу. 
8.6. Класифікація абсорберів. 
8.7. Порівняння технологічних схем процесу 
абсорбції. 

[2,3] 

48. ПЗ 2 Контрольна робота №3 [4] 
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49. 

 
Л 

 
2 

Тема 9. СУШІННЯ 
9.1. Фізичні основи сушіння. 
9.2. Властивості волого повітря. 
9.3. І-х діаграма Рамзіна волого повітря. 
9.4. Рівновага при сушінні. 

[2] 

50. ЛЗ 4 Лабораторні роботи з курсу. [6, 8-13] 

51. Л 2 

9.5. Матеріальний і тепловий баланс конвекційної 
сушарки. 
9.6. Розрахунок питомих витрат повітря та тепла 
на сушіння. 
9.7. Нормальний варіант сушіння. 

6 

52. ПЗ 2 

Питання: 
1. Розв’язання задач на матеріальний баланс 

конвекційної сушарки за допомогою 
діаграми Рамзіна. 

2. Розрахунок видатків повітря та тепла для 
теоретичної сушарки. 

3.  

 
[1,4,5] 

53. Л 2 

9.8. Реальний процес сушіння. 
9.10. Технологічні схеми процесу сушіння. 
9.11. Кінетика сушіння. 
9.12. Класифікація основних типів сушарок. 

[2] 

54. Л 2 

Тема 10.ПЕРЕГОНКА ТА РЕКТИФІКАЦІЯ 
РІДИН 

10.1. Загальні свідомості. 
10.2. Рівновага систем рідини-пар 
10.3. Матеріальний баланс фракційної 

перегонки. 

[2] 

55. ПЗ 2 

Питання: 
1. Розрахунок теплофізичних властивостей 

гомогенних сумішей летючих рідин. 
2. Визначення рівноваги при перегонці. 
3. Визначення матеріальних показників 

перегонки. 

6 

56. Л 2 
10.4. Принцип ректифікації. Флегмове число. 
10.5. Тепловий та матеріальний баланс 
ректифікації. 

[2] 

57. ЛЗ 4 Лабораторні роботи з курсу. [6, 8-13] 

58. Л 2 

Тема 11. ШТУЧНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ. 
11.1. Загальні свідомості. 
11.2. Термодинамічні основи одержування холоду. 
11.3. Помірне охолодження. 
11.4. Діаграми стану холодильних агентів. 

[1,4,5] 

59. ПЗ 2 

Питання: 
1. Визначення основних параметрів 

холодильних циклів  з використанням 
діаграм стану холодильних агентів. 

[1,2,4,5] 

60. Л 2 11.5. Компресійні парові холодильні машини. 
11.6. Абсорбційні холодильні машини. [1,6] 

61. ПЗ 2 Контрольна робота №4 6 

62. Л 2 
Тема 12. ПОДРІБНЕННЯ ТВЕРДИХ 

МАТЕРІАЛІВ 
12.1. Загальні свідомості. 

 
 

[1,4,5] 
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1 2 3 4 5 
12.2. Фізико-механічні основи подрібнення. 
12.3. Розхід енергії на подрібнення твердих тіл. 
Закони подрібнення. 
12.4. Класифікація машин для подрібнення 

твердих тіл. 
63 ЛЗ 4 Лабораторні роботи з курсу. [1,4,5] 
 Усього 66   

   

Перелік ЛЗ: 
1. Вивчення процесу теплопередачі в 

теплообміннику типа «труба в трубі».  
2. Роторний тонкоплівковий випарник.  
3. Вивчення кінетики сушіння.  
4. Фізична модель укріплюючи частини 

безперервно діючої ректифікаційної 
колони.  

5. Періодична ректифікація.  
6. Вивчення роботи та характеристик парової 

компресійної холодильної машини. 
7. Вивчення конструкції, роботи та 

характеристик щокової дробарки. 

[1,4,5] 

Разом 
(годин) 146   
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САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

3 семестр 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  24 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях   

4 Виконання індивідуального завдання (курсова робота) 
Розрахункове завдання. 

38 

5 Інші види самостійної роботи  
 Разом 70 

 
4 семестр 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  16 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  2 

4 Виконання індивідуального завдання (розрахункове завдання) 30 
5 Інші види самостійної роботи  
 Разом 56 

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

Курсова робота, розрахункове завдання  
(вид індивідуального завдання) 

 
№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

1. 
 
 
 
2 
 
 

3-й семестр 
Курсова робота на тему: 

«Розрахунок барабанної сушарки» 
 

4- й семестр 
Розрахункове завдання на тему: 

«Розрахунок теплообмінного обладнання» 

 
2 – 15 

 
 
 

26 - 36 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

1. Лекції дозволяють студентам систематизувати інформацію щодо 
уявлення про фізичну природу процесів, що розглядаються, математичного 
опису цих процесів, узагальнення результатів теоретичних та 
експериментальних досліджень в розрахункові рівняння, що складають основу 
інженерних методик розрахунку.  

2. Лабораторні роботи дозволяють студентам вивчити певні явища, 
закономірності,  методики на практиці, ознайомиться з прийомами 
проведення вимірювання на лабораторному устаткуванні і правилами 
обробки інформації, визначити похибки вимірювальних і розрахункових 
методик, виявити особливості і причини похибок, навчитися робити 
правильні висновки, які містять рекомендації по ухваленню відповідних 
рішень, зробити аналіз отриманих результатів. 

3. Практичні заняття дають можливість студентам розв’язувати задачі 
визначення основних параметрів робочого процесу, а також основних 
розмірів апаратів, у яких ці процеси відбуваються, використовуючи 
узагальнений досвід, наведений в інженерних методиках розрахунків.  

4. Індивідуальні завдання – це реалізація на практиці знань, умінь та 
здібностей студентів до розв’язання практичних задач, що виникають при 
проектуванні основних технологічних процесів . 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
1. Поточний контроль – контроль успішності студента у ході 

відпрацювання лабораторних робіт, дві письмові контрольні роботи за семестр. 
2. Підсумковий контроль – екзамен за екзаменаційними білетами 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
 
 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

3-й семестр 
 

Контрольні 
роботи 

Лабораторні 
роботи 

Практичні 
заняття КР 

Індивідуа
льні 

завдання 
Тощо* Іспит Сума 

20 20 20 35   5 100 
 

4-й семестр 
 

Контрольні 
роботи 

Лабораторні 
роботи 

Практичні 
заняття КР 

Індивідуа
льні 

завдання 
Тощо* Іспит Сума 

30 20 20  15 10 5 100 
* – відвідування лекційних. 
 
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 
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державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 
„незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 
Таблиця 3 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Критерії оцінювання Рейтингова 
Оцінка, бали 

Оцінка ЕСТS 
та її 

визначення 

Національна  
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 

 
 
 

Д 

 
 
 

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 
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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 

 
 
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Сайт кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів: 
http://web.kpi.kharkov.ua/itpa1/ 
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технологические объекты и процессы производств», «Процессы и 
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