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ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
 

Дата засідання  
кафедри – 

розробника РПНД 

Номер 
протоколу 

Підпис 
завідувача 
кафедри 

Підпис голови НМК (для дисциплін загальної 
підготовки та дисциплін професійної 

підготовки за спеціальністю) або завідувача 
випускової кафедри (для дисциплін 

професійної підготовки зі спеціалізації, якщо 
РПНД розроблена не випусковою кафедрою) 
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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: підготовка кваліфікованих фахівців до організаційно-технічної, 
експериментально-дослідницької та проектно-конструкторської інженерної 
діяльності, яка пов’язана із раціональною експлуатацією технологічного 
устаткування хімічних та нафтохімічних виробництв, проектуванням сучасних, 
надійних, високоефективних машин і апаратів; навчання використанню знань, 
отриманих у результаті фундаментальної підготовки для вирішення 
різноманітних інженерних задач. 

 
Компетентності:  
Здатність вирішувати проблеми проектування та конструювання основного 

спеціального обладнання для процесів виробництва органічної хімії та 
нафтохімічних виробництв 

 
Результати навчання: 
Вміти проводити розрахунки з метою встановлення технологічних режимів 

протікання процесів хімічних та фізичних перетворювань та мати уявлення про 
конструювання технологічного обладнання 
 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Машини та апарати хімічних 
підприємств 

 

  
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

 

З них За видами аудиторних 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 53,3 (%): 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№
 з/

п.
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 
Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 
   Модуль №1. «Переробка хімічного палива»  

1 Л 2 
Вступ до курсу. Мета і задачі курсу.  
Тема 1. Загальні відомості про хімічне паливо. Визначення, 
класифікація та склад сучасних паливних матеріалів. 

 

2 ПЗ 2 Енергетичні характеристики паливних матеріалів.  

3 Л 2 Тема 2. Переробка рідкого палива. Нафта та її походження. 
Нафтопродукти. Історія розвитку нафтопереробки.  

4 ПЗ 2 Загальна схема переробки нафти.  
5 Л 2 Підготовка нафти до переробки. Первинна перегонка нафти.  
6 ПЗ 2 Схема первинної переробки нафти.  
7 Л 2 Крекінг нафтопродуктів. Каталітичний риформінг нафтопродуктів.  
8 ПЗ 2 Обладнання крекінгу та каталітичного риформінгу нафтопродуктів.  
9 Л 2 Очищення нафтопродуктів. Коксування залишків нафти.  
10 ПЗ 2 Промислове обладнання очищення та коксування залишків нафти.  

11 Л 2 Тема 3. Переробка твердого палива. Види та походження твердих 
палив.  

12 ПЗ 2 Кам’яне вугілля.  
13 Л 2 Коксування камінного вугілля.  

14 ПЗ 2 Технологічне обладнання вловлювання та розділу летучих 
продуктів.  

15 Л 2 Переробка продуктів коксування та гідрування твердого палива.  
16 ПЗ 2 Промислові агрегати проведення процесів гідрування.  
17 Л 2 Вдосконалення процесів переробки твердого палива.  
18 ПЗ 2 Сучасні конструкції процесів переробки твердого палива.   

19 Л 2 Тема 4. Виробництво та переробка газоподібного палива. 
Класифікація та склад газоподібних палив.  

20 ПЗ 2 Сировинні джерела природного газоподібного палива. 
Використання газоподібного палива.  

21 Л 2 Переробка нафтових та зворотного коксового газу. Конверсія 
вуглеводневих газів.  

22 ПЗ 2 Технологічне обладнання виробництва кисню та азоту розділенням 
повітря.  

23 М 1 Контрольна робота №1  
   Модуль №2.«Виробництво органічних сполук»  

29 ПЗ 2 Тема 5. Промислове обладнання виробництва ацетилену.  
30 Л 2 Виробництво ацетилену із карбіду кальцію та вуглеводневої 

сировини.  

31 ПЗ 2 Технологічне устаткування процесів промислового виробництва 
ацетилену із карбіду кальцію та вуглеводневої сировини.  
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32 Л 2 Тема 6. Виробництво спиртів. Виробництво метанолу, етанолу та 
вищих жирних спиртів та кислот.  

33 ПЗ 2 Технологічне обладнання промислового отримання етанолу та 
метанолу.  

34 Л 2 Тема 7. Виробництво альдегідів. Виробництво формальдегіду та 
формаліну.  

35 ПЗ 2 Конструкції та принцип дії агрегатів промислового отримання 
формальдегіду та формаліну.  

36 Л 4 
Тема 8. Виробництво оцтової кислоти та ангідриду. Технологічні 
властивості та застосування. Історія та промислові засоби 
виробництва. Технологічна схема спільного виробництва оцтової 
кислоти та оцтового ангідриду. 

 

37 ПЗ 2 Устаткування для промислового отримання оцтової кислоти.  

38 Л 4 

Тема 9. Виробництво полімеризаційних мономерів. Визначення 
мономерів. Виробництво бутадієну-1,3, ізопрену, стиролу та 
капролактаму. Технологічне обладнання, конструктивні 
особливості устаткування для виробництва полімеризаційних 
мономерів 

 

39 Л 2 Тема 10. Виробництво поліконденсаційних мономерів на прикладі 
фенолу. Технологія та обладнання виробництва фенолу.  

40 Л 4 

Тема 11. Виробництво полімерних матеріалів та пластичних мас. 
Властивості та застосування полімерних матеріалів. 
Високомолекулярні сполуки у виробництві полімерних матеріалів. 
Основні технології виробництва полімерних матеріалів. Склад та 
класифікація пластичних мас. Виробництво поліетилену, 
полістиролу, феноло-формальдегідних сполук. Конструкція та 
принцип дії технологічного обладнання промислового отримання 
полімерних матеріалів та пластичних мас. 

 

41 Л 4 

Тема 12. Виробництво хімічних волокон та еластомірів. 
Класифікація та використання хімічних волокон. Загальні 
принципи отримання віскозного, капронового та лавсанового 
волокна. Властивості та класифікація еластомірів. Виробництво 
бутадієн-стирольного каучуку, стирольного каучуку. Переробка 
каучуку у гумові вироби. Конструкція та принцип дії 
технологічного обладнання промислового отримання хімічних 
волокон та еластомерів. 

 

42 М 1 Контрольна робота №2.  
Разом 
(годин) 

80   
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САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 
1 Опрацьовування лекційного матеріалу 12 
2 Підготовка до практичних занять  16 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях (СРС) - 

4 Виконання курсового проекту  42 

5 Інші види самостійної роботи (підготовка до контрольної 
роботи) - 

 Разом 70 
 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
  

Курсовий проект 
 (вид індивідуального завдання) 

№ 
з/п Назва індивідуального завдання та (або) його розділів Терміни виконання  

(на якому тижні) 
1 Курсовий проект на тему:  

Установка безперервної дії для ректифікації 
метанолу-сирцю у виробництві товарного метанолу 

Установка ГФУ - 1 для розділення газу і стабілізації 
бензину каталітичного крекінгу 

Установка отримання адипінової кислоти 
двостадійним окисленням циклогексану 

Установка отримання галенових препаратів для 
фітохімічних виробництв 

Ректифікаційна колона безперервної дії для 
розділення суміші бензол-толуол 

Установка для виробництва нітробензолу шляхом 
нітрування ароматичних вуглеводнів. 

Технологічний розрахунок установки каталітичного 
крекінгу з циркулюючим грубозернистим 
каталізатором.  

Розрахунок реакторного блоку гідроочищення 
Технологічний розрахунок установки каталітичного 

риформінгу (установка платформінга) 
Технологічний розрахунок установки каталітичного 

крекінгу з киплячим шаром каталізатора. 
Технологічний розрахунок трубчастої печі для 

первинної переробки нафти 
 

 
1 

 

− 12 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Процес викладання дисципліни включає різні методики навчання. До них 
відносяться лекції (вступні, тематичні), практичні заняття (розрахункові завдання, 
ситуаційні задачі), індивідуальне завдання у формі курсового проекту та аналізу 
конкретної ситуації, консультації (групові та індивідуальні, у тому числі в системі 
он-лайн). 

Лекції передбачають викладення основного змісту теоретичного матеріалу 
та розгляд основного технологічного устаткування та процесів галузі. Для 
всебічного розвитку професійного потенціалу студентів, їм пропонується 
вникнути у питання конструктивного оформлення технологічного обладнання 
основних процесів галузі, відокремити основні вузли, які реалізують процес, 
зосередитися на перевагах та недоліках обладнання, на принципах їх розрахунку і 
проектування. На лекціях використовуються активні методи навчання за 
методикою діалогу з аудиторією та відповіді студентів на питання, розглянуті у 
окремій лекції чи по матеріалам самостійного вивчення. Частину матеріалу 
пропонується виносити на самостійне опрацювання. 

Під час лекції використовують наочні методи які передбачають 
використання демонстрації у вигляді макетів, відео матеріалів та ілюстрацій у 
вигляді фотографій, малюнків, схем та графіки. 

 
Практичні заняття по даному курсу дають змогу закріплення отриманих 

теоретичних знань за опрацьованими питаннями; розвивають практичні навички 
за методологією та способами інженерних розрахунків технологічного 
обладнання. На заняттях використовуються методи активного навчання із 
всебічним залученням студентів до навчального процесу, шляхом виконання 
конструктивних розрахунків. За результатами проведення практичних занять у 
студентів формується необхідний рівень практичних навичок розрахункової та 
конструкторської роботи. 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Контроль якості навчання студентів передбачає поточне опитування по 

теоретичному матеріалу під час практичних занять і має на меті перевірку рівня 
підготовленості студента до виконання конкретної роботи чи рівень засвоєння 
пройденого матеріалу.  

Підсумковий контроль знань та вмінь студентів здійснюється за підсумком 
виконання контрольних робіт у середині та наприкінці семестру, а також при 
захисті курсового проекту. 

 
Також поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на 

семінарських та практичних заняттях, тестів. 
Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 

роботи студента, проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом проведення контрольних робіт; 
- з практичних, індивідуальних занять – за допомогою перевірки 

виконаних завдань, курсової за обраною темою. 
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Контроль виконання курсової роботи (проекту) включає поточний контроль 
за виконанням розділів роботи (проекту) та захист перед комісією. 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену в усній формі по 
екзаменаційних білетах відповідно до навчального плану в обсязі навчального 
матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені 
навчальним планом. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть 
враховуватись як допоміжна інформація для виставлення оцінки з даної 
дисципліни. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної 
дисципліни за умови повного відпрацювання усіх практичних та семінарських 
занять, передбачених навчальною програмою з дисципліни. 

 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
Контрольні 

роботи 
 

Практичні 
роботи 

Лабора- 
торні 

роботи 

КР 
(КП) РГЗ 

Індиві- 
дуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

50 16 - - - 26 - 8 100 

 
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 
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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 Рейтин-
гова 

Оцінка, 
бали 

Оцінка 
ЕСТS та 

її 
визначен

ня 

Націо-
нальна  
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 Задо-
вільно 

- 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. 
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60-63 Е Задо-
вільно 

- 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 
розв’язанні практичних задач 

35-59 

FХ 
(потрібне 
додаткове 
вивчення) 

Незадо-
вільно 

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) 

Незадо-
вільно 

 
– 

- 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 
Шапорев В. П. Спеціальне обладнання та процеси органічної хімії / 

Шапорев В. П., Пляцук Л. Д., Моісеєв В. Ф., Пітак І. В., Манойло Є. В., 
Васильєв М. І., Кузнєцов П. В. – Харків 2013. – 270 с.  
Режим доступу:web.kpi.kharkov.ua/htpe 

Соколов Р. С. Химическая технология. – М.: Гуманитарный издательский 
центр, 2000.  
Режим доступу: http://eqebup.rebopes.ru/6/52/sokolov-himicheskaya-tehnologiya-tom-
1-skachat-besplatno 

Смидович Е. В. Технология переработки нефти и газа.- М.: Химия, 1980.  
Режим доступу: web.kpi.kharkov.ua/htpe 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова література 

1. Курта С.А., Хімія органічних сполук: підручник для ВНЗ, Івано-
Франківськ: Прикарпатський нац. університет, 2018, 608 с. 

2 Органічна хімія: Завдання для контрольних робіт та методика їх рішення: 
в 2-х частинах. Київ: Видавництво КНІТУ, 2018, 328 с. 

3 
А. Врагов. Процессы и оборудование газоразделительных установок. 
Київ: Університетська книга, 2016, 272 с. 
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4  How Technology Works. The facts visually explained. DK (Dorling 
Kindersley), 2019, 256 с. 

5 
Мельник С.Р. Проектування та розрахунок технологічних процесів 
органічного синтезу : навч. посіб. / С.Р. Мельник, Ю.Р. Мельник, З.Г. Піх. 
– Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2016. – 448 с. 

6 Engineers. From the Great Pyramids to Spacecraft. DK (Dorling Kindersley), 
2017, 320 с 

 
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

(перелік інформаційних ресурсів) 
Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» 
Сайт: http://library.kpi.kharkov.ua/ 
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка 
Сайт: http://korolenko.kharkov.com/ 
Харківська обласна універсальна наукова бібліотека 
Сайт: http://www.library.kharkov.ua/ 
https://www.yakaboo.ua – книжковий магазин 
 
 


