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Загальна інформація про курс 

Анотація 

Дисципліна спрямована на оволодіння основними питаннями щодо теоретичних основ технологій та базовими знаннями, які розкривають суть 
технологічних процесів і виробництв як джерела впливу на довкілля. Передбачається формування у студентів здатності до аналізу виникнення  
екологічних ризиків, пов’язаних з виробничою діяльністю, а також участі в розробці та реалізації проектів щодо керування  відходами виробництва 
та споживання. 

Цілі курсу 
Сформувати у студентів базові знання щодо теоретичних основ сучасних технологій, а також технологій основних галузей народного господарства 
в Україні та розвинути навички оцінки впливу технологічних процесів і виробництв на навколишнє середовище та вибору напрямків інженерної 
екології, які забезпечують зниження екологічних ризиків виробництв. 

Формат  Лекційні, практичні заняття , курсовий проект, розрахункова робота, консультації. Підсумковий контроль - іспит 
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5 семестр 

Обсяг дисципліни: 

6 кредитів ECTS  180 годин. 

Лекцій: 48 годин. 

Практичних занять: 32 годин. 

6 семестр 

Обсяг дисципліни: 

5 кредитів ECTS  150 годин. 

Лекцій: 36 годин. 

Практичних занять: 24 годин. 

Компетентності 

• Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.   

• Знання та розуміння теоретичних основ  екології, охорони довкілля та 

збалансованого природокористування. 

• Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та 

принципів природничих наук.   

• Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан 

навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, 

пов’язаних з виробничою діяльністю. 

• Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з 

відходами виробництва та споживання. 

Результати навчання 

• Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв на 

навколишнє середовище 

• Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на 

оптимальне управління та поводження з виробничими та 

муніципальними відходам 

• Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та 

самоосвіти 

Теми що розглядаються  

Тема 1. Теоретичні засади технологій 



Тема 2. Технологічна лінія як система 

Тема 3. Розвиток сучасних технологічних систем 

Тема 4.Технології та захист довкілля у металургійному комплексі 

Тема  4.1. Технологія одержання чавуну. 

Тема 4.2. Сталь та технології виплавки сталі  

Тема 4.3. Виробництво  кольорових металів. 

Тема 5. Паливно-енергетичний комплекс та основні технології виробництва  

електроенергії 

Тема 5.1. Паливний комплекс України та місце в ньому  

альтернативних та відновлювальних джерел енергії 

Тема 5.2 Технології виробництва  електроенергії.   

Тема 5.3. Теплопостачання. Використання відновлюваних джерел 

енергії для теплопостачання. 

Тема 6. Технологія зв’язаного азоту, неорганічних речовин та органічного 

синтезу 

Тема 7. Технології одержання кислот та солей 

Тема 8. Добрива та технології їх виробництва. 

Тема 9. Технологія виробництва соди, хлору та неорганічних хлорпродуктів. 

Тема 10. Технології полімерів та гумових виробів 

Тема 11. Фармацевтична промисловість та основні технології виготовлення 

ліків. 

Тема 12. Біотехнології та їх розвиток. 

Тема 13. Харчова та переробна промисловість 

Тема 14. Машинобудівний комплекс та його базові технології. 

Тема 14.1. Загальна характеристика машинобудівного комплексу та 

сучасні тенденції його розвитку.  

Тема 14.2. Технології та вплив на довкілля ливарного виробництва  

Тема 14.3. Оброблювальне виробництво. Сучасні технологій 

виробництва обробки заготовок і деталей.     

Тема 14.4. Технологія одержання матеріалів на основі порошкової 

металургії. 



Тема 15. Будівельний комплекс  (БК) та  базові технології БК. 

Тема 15.1. Загальна характеристика будівельного комплексу. Ресурси 

та вплив на довкілля БК.  

Тема 15.2. Виробництво цементу і  бетону. 

Тема 15.3. Технології виробництва керамічної плитки та цегли 

Форма та методи навчання 

Процес викладання дисципліни включає  лекції (вступна, тематичні), 

практичні заняття  (розрахунки та аналітичні висновки), індивідуальне 

завдання у формі розрахункового завдання та курсового проекту, 

консультації (групові і індивідуальні, у тому числі дистанційні). 

Метод лекції передбачає ознайомлення з її планом та конспектування 

змісту. При цьому студенти виділяють головне в матеріалі заняття та 

розвивають сприйняття, увагу і пам'ять. У лекціях використовується 

пояснювальний метод, що включає повідомлення фактів, які пояснюються 

студентам до осмислення  їх суті. При виконанні індивідуального завдання 

застосовується спонукальний метод навчання з організацією самостійної 

діяльності студентів із засвоєння нових знань. Метод репродуктивного 

навчання, який використовується на практичних заняттях, сприяє 

узгодженню теоретичного навчання з практичним, а також вироблення у 

студентів умінь та навичок щодо одержаних знань. 

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 практичних заняттях; 

перевірку індивідуального завдання (розрахункове завдання чи курсовий 

проект), а також підсумкову тестову перевірку знань студентів за 

змістовними модулями. Підсумковий контроль здійснюється на усному 

екзамені (з оцінкою за 100-бальною шкалою) в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного навчальною програмою. 



 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента  
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Контрольні 

роботи 

Практичні 

заняття 

Індивідуальні 

завдання 

(Р) 

Тощо Іспит Сума 

48 16 28 4 4 100 

6 семестр 

Контрольні 

роботи 

Практичні 

заняття 
КП Тощо Іспит Сума 

48 10 34 4 4 100 
*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 

Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначенн

я 

Національна  

оцінка 

Критерії оцінювання 

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 передбачений 

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 неточно-

сті; 

 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 

практичного застосування; 

- вміння давати аргумен-

товані відповіді на запи-

тання і проводити теоре-

тичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння вико-

ристовувати тео-

ретичні знання 

для вирішення 

складних прак-

тичних задач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних фун-

даментальних положень 

матеріалу, що вивчається, та 

їх практичного засто-

сування; 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на за-

питання; 

- невміння аналі-



1 2 3 4 5 

- вміння вирішувати прості 

практичні задачі. 

зувати викладе-

ний матеріал і 

виконувати ро-

зрахунки; 

- невміння вирі-

шувати складні 

практичні за-

дачі. 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фун-

даментальних положень 

матеріалу модуля, 

- вміння вирішувати най-

простіші практичні задачі. 

Незнання окре-

мих (непринци-

пових) питань з 

матеріалу мо-

дуля; 

- невміння пос-

лідовно і аргу-

ментовано ви-

словлювати ду-

мку; 

- невміння засто-

совувати теоре-

тичні положення 

при розвязанні 

практичних за-

дач 

35-59 

FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення ма-

теріалу модуля може бути 

виконане в терміни, що 

передбачені навчальним 

планом. 

Незнання основ-

них фундамен-

тальних поло-

жень навчаль-

ного матеріалу 

модуля; 

- істотні поми-

лки у відповідях 

на запитання; 

- невміння 

розв’язувати 

прості практи-

чні задачі. 

1-34 

F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадовільно 

 
– 

- Повна відсут-

ність знань зна-

чної частини на-

вчального мате-

ріалу модуля; 

- істотні поми-

лки у відповідях 

на запитання; 

-незнання основ-

них фундамента-

льних положень; 

- невміння орієн-

туватися під час 

розв’язання  

простих прак-

тичних задач 
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«Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології неорганічних 
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16 Патика Т.І., Патика М.В. Біотехнологія мікробного синтезу: навч. посіб. / Т.І.Патика , 
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Добрянський, Ю.М. Малафєєв; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані 

(1 файл: 13,4 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. - 379 с. 

21   Марченко С. В., Гапонова О.П., Говорун Т.П., Харченко Н.А. Технологія 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Таблиця 3 – Перелік дисциплін  

Попередні 

дисципліни: 

Наступні дисципліни: 

Техноекологія 

 

Екологічна інженерія, теорія та конструювання 

екологічно безпечних реакторів та реакторних систем   

Проектування природоохоронних комплексів з 

використанням САПР  

Технологія знешкодження та утилізації компонентів 

газових викидів 

Системи управління відходами верх 

Інженерні системи водопостачання та водовідведення 

населених пунктів та підприємств в 

Технології захисту навколишнього середовища  

Провідні лектори: _проф. доц. Самойленко Н.М. __________________ 
(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 

 

     зав.каф.,  доц. Шестопалов О.В. __________________ 
(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 
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