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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: 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. 

 
 Програмні компетентності  
 К11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  
 К14. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля 
та збалансованого природокористування.  
 К15. Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та 
принципів природничих наук.   
 К18. Здатність до оцінки впливу процесів техногенезу на стан 
навколишнього  середовища та виявлення екологічних ризиків, пов’язаних з 
виробничою діяльністю.  
 К22. Здатність до участі в розробці системи управління та поводження з 
відходами виробництва та споживання.  
 
 Програмні результати навчання 
 ПР11. Уміти прогнозувати вплив технологічних процесів та виробництв 
на навколишнє середовище.   
 ПР12. Брати участь у розробці та реалізації проектів, направлених на 
оптимальне управління та поводження з виробничими та муніципальними 
відходами.  
  ПР19. Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та 
самоосвіти.   

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 
спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 

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  
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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5 180/6 80 100 48  32 Р 3  + 

6 150/5 60 90 36  24 КП 3  + 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає: 5 семестр – 44,4 (%); 6 семестр – 40 %. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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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. 

Рекомендо

вана 

література

(базова, 

допоміж 

на) 

1 2 3 4 5 

1.   

 

 

Л 

 

 

 

2 

5 семестр 

 

Змістовий модуль № 1. Теоретичні основи сучасних технологій  

Тема 1. Теоретичні засади технологій 

Вступ до систем технологій. Основні технологічні поняття та 

визначення.  

 

 

 

 

[1,2] 

 

2.  Л 2 Сучасні модифікації ресурсного циклу в технологіях. Принципи 

циклічності, комплексного використання та ресурсозбереження в 

технологіях.  

 

[2] 

3.  СР 2 Фізико-хімічні та біохімічні закономірності в технологіях.  Кінетика 

технологічних процесів.   

[2] 

4.  Л 2 Тема  2. Технологічна лінія як система 

Ієрархія рівнів, склад та структура сучасних технологічних систем.   

[1] 

 

5.  Л 2 Класифікація технологічних систем за структурою та принципами 

функціонування. 

[1,2] 

 

6.  ПЗ 2 Розрахунок надійності технологічних систем за структурою [ 1,2 ]  

7.  СР 2 Технічний рівень об’єктів технологій. Системи керування та 

управлінням технологічною системою.   

[1,2] 

 

8.  Л 2 Тема  3. Розвиток сучасних технологічних систем 

Закони розвитку технічних та технологічних систем. 

[1] 

  

9.  ПЗ 2 Визначення критеріїв розвитку технологічних систем. [1] 

10.  Л 2 Напрямки та шляхи інтенсифікації технологічних процесів. [1]  

11.  СР 2 Основні процеси, машини та апарати будь-якої технології [2] 

12.  ПЗ 2 Контрольна робота №1  

13.   

 

Л 

 

 

2 

Змістовий модуль № 2. «Металургійний та паливно-енергетичний 

комплекси»  

Тема 4.Технології та захист довкілля у металургійному комплексі 

Тема  4.1 Одержання чавуну. 

Виробництво чорних металів в Україні та місце в ньому чавунного 

виробництва. Технологія виробництва чавуну.   

 

 

[3, 

4,41] 

 

14.  Л 2  Види залізних руд та їх підготовка. Агломерація та обкатування 

залізних руд.  

[3] 

15.  Л 2 Коксохімічне виробництво: характеристика коксу та сировини. 

Технологічні операції одержання коксу. Захист довкілля від 

негативної дії виробництв.  

 [3] 

 

16.  Л 2 Тема 4.2 Виплавка сталі 

Загальна характеристика сталей. Виробництво конверторної сталі. 

 [3,4 ]  

17.  Л 2 Виплавка сталі в мартенівських печах. Одержання сталі в 

електропечах  електродуговим і індукційним методом.   

[3] 

 

18.  ПЗ 4 Виплавка сталі  киснево-конверторним способом та розрахунок  

основних розмірів кисневого конвертера з верхньою продувкою  

[24,25] 

 

19.  ПЗ 4 Розрахунок фурми конвертера з  верхньою продувкою    [24,25] 

20.  СР 2 Вплив виробництва чорних металів на довкілля. Захист довкілля від 

шкідливої дії виробництв.  

 [3,26] 

21.  ПЗ 2 Викиди забруднюючих речовин  металургійного  виробництва [3] 
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22.  Л 2 Тема 4.3 Виробництво  кольорових металів. 

Загальна характеристика галузі та її продукти. Виробництво міді та її 

сплавів. Технологічний процес одержання алюмінію. 

 

[3,4] 

 

23.  СР 4 Основні відомості щодо виробництва титану, нікелю, цинку, свинцю 

та інших металів. Вплив кольорової металургії та металургії 

алюмінію на довкілля. 

 

[3,26] 

  

24.  СР 3 Розвиток металургійної старт-промисловості в Україні  [27 ] 

25.  Л 2   Тема 5. Паливно-енергетичний комплекс та основні технології 

виробництва  електроенергії. Паливно-енергетичний комплекс. 

Сучасний стан і проблеми паливно-енергетичного комплексу 

України. 

Тема 5.1 Паливний комплекс України та місце в ньому  

альтернативних та відновлювальних джерел енергії. 

Паливо, його класифікація і основні характеристики. Тверде паливо. 

Вугілля і його різновидність. Вугільна промисловість. 

 

 

 

 

 

 

[3] 

26.  Л 2 Характеристика рідкого палива. Нафтова галузь України. Технології 

переробки нафти.  

[3,5] 

27.  Л 2 Газоподібне паливо. Природне газоподібне паливо. Видобуток 

нетрадиційного газу в Україні. Альтернативні та відновлювальні 

джерела енергії. 

 

 [3,5] 

28.  СР 4 Виробництво штучного газоподібного палива. [3] 

29.  Л 2 Тема 5.2 Технології виробництва  електроенергії.   

Стан енергетичної галузі України. Виробництво електроенергії  на 

теплових станціях. Загальні відомості  про електростанції. Технологія 

виробництва електроенергії на ТЕС, що працює на  твердому паливі. 

 

[3,5 ] 

30.  ПЗ 2 Характеристика впливу роботи ТЕС на довкілля. Заходи боротьби зі 

шкідливим впливом.  

[3] 

31.  Л 2 Загальна характеристика АЕС. Реактор на теплових нейтронах та 

його характеристика.   

 [3,42] 

32.  Л 2 Тема 5.3. Теплопостачання. Використання відновлюваних джерел 

енергії у теплопостачанні. 

Котельні установки як  основне базове джерело  малої 

енергетики.Теплопостачання з відновлюваних джерел енергії   

 

 

[3] 

33.  ПЗ 2 Розрахунок викидів основних забруднюючих речовин, що 

утворюються при спалюванні твердого палива у котлоагрегатах 

[28 ] 

34.  СР 4 Енерго- та ресурсозбереження в енергетиці.   [5,29] 

35.  ПЗ 2 Контрольна робота №2.   

36.   

Л 

 

1 

Змістовий модуль № 3.  Хімічна промисловість  

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

органічного синтезу 

Стан хімічної промисловості України. Загальна характеристика 

продукції хімічної промисловості   

 

 

[4, 37] 

37.  СР 2 Вплив хімічної промисловості на довкілля  [4, 26] 

38.  Л 3 Отримання водню та синтез-газу методом каталітичної конверсії 

вуглеводневих газів.  

[6] 

39.  ПЗ 4 Розрахунок трубчатої печі та конвертера метану. [30] 

40.  СР 4 Конверсія природного газу    [6] 

41.  Л 4 Технологія виробництва аміаку.  [7,8] 

42.  ПЗ 2 Розрахунок колони синтезу аміаку  [7, 9 ] 

43.  СР 3 Очистка газових сумішей від СО2. [6 ] 

44.  Л 4 Технологія отримання синтетичного метанолу  

 

[7 ,9] 
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45.  ПЗ 2 Розрахунок матеріального балансу та устаткування синтезу метанолу [9 ] 

46.  СР 2 Отримання азоту та кисню методами глибокого охолодження   [31] 

47.  ПЗ 2 Контрольна робота №3.   

48.    6 семестр  

49.   

Л 

 

2 

Змістовий модуль № 4. Хімічна та фармацевтична  промисловість  

Тема 7. Технології одержання кислот та солей 

Технологія виробництва нітратної кислоти та нітратів  

 

[4,7,8]  

50.  ПЗ 4 Розрахунок установки для отримання нітратної кислоти [4,7]  

 

51.  СР 2 Отримання концентрованої нітратної кислоти з оксидів нітрогену   [7,8] 

52.  Л 2 Технологія виробництва сульфатної кислоти та сульфатів 

 

[4,7,8] 

 

53.  ПЗ 2 Розрахунок установки для отримання сульфатної кислоти 

 

[8]  

54.  Л 2 Технологія виробництва фосфорної кислоти та фосфатів   [7,8]  

55.  СР 1 Технології переробки відходів виробництва кислот [4,7,8] ] 

56.  Л 2 Тема 8. Добрива та технології їх виробництва. 

Технологія виробництва азотних добрив. Технології виробництва 

калійних та фосфатних добрив  

 

[ 6,7,8] 

57.  СР 2 Технології виготовлення комплексних добрив  

 

[7,8] 

58.  Л 2 Тема 9. Технології виробництва соди, хлору та неорганічних речовин 

Основні способи виробництва соди. Виробництво соди аміачним 

способом    

 

[7,8,10] 

59.  СР 3 Вплив содового виробництва на довкілля. Напрямки утилізації 

дистилерної рідини  

 

[10] 

60.  СР 2 Технології виробництва хлору та хлорпродуктів та їх вплив на 

довкілля  

[7] 

61.  Л 2 Тема 10. Технологія полімерів та гумових виробів 

Види пластмас. Технологія виготовлення пластичних мас. 

 

[7,11] 

62.  СР 1 Вплив виробництва пластмас на довкілля та утилізація пластичних 

мас     

[11] 

63.  Л 2 Технологія виготовлення гуми та гумових технічних виробів 

 

[8] 

64.  СР 1 Вплив гумового виробництва на довкілля та утилізація гумових 

виробів 

 

[32] 

65.  Л 1 Тема 11. Фармацевтична промисловість та основні технології 

виготовлення ліків.  

Стан фармацевтичної промисловості України. Загальна 

характеристика промислового виробництва лікарських препаратів. 

Нормативно-технічна документація, міжнародні стандарти GMP.  

 

 

[12] 

66.  Л 3 Виробництво екстракційних препаратів. Технологічний процес 

виробництва пігулок. Виробництво лікарських засобів 

парентерального застосування. 

[12,13]  

67.  ПЗ 2 Розрахунок та вибір обладнання фармацевтичної промисловості   [13] 

68.  СР 1 Вплив фармацевтичного виробництва на довкілля. Утилізація 

фармацевтичних відходів. 

[26] 

69.  ПЗ 2 Контрольна робота  №4.   

70.   

 

Л 

 

 

2 

Змістовий модуль №5. Біотехнології. Харчова та переробна 

промисловість 

Тема 12. Біотехнології та їх розвиток. 
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Основні принципи промислового здійснення процесів мікробного 

синтезу. Технології приготування живильного середовища, посівного 

матеріалу, ферментації. 

[14] 

71.  ПЗ 2 Розрахунок тривалості стерилізації в ізотермічних умовах та 

розрахунок сумарного критерію стерилізації.  

[15] 

72.  Л 2 Основні типи біохімічних процесів, використовуваних в харчових і 

бродильних виробництвах.  

[15,16] 

73.  СР 2 Отримання товарних форм продуктів мікробного синтезу.  [16,33] 

74.  Л 2 Тема 13. Харчова та переробна промисловість 

Загальна характеристика харчових виробництв. Технологія цукру. 

Олійне виробництво 

 

[17, 18] 

75.  Л 2 Технологія виробництва молока, молочних виробів, сирів та 

молочних консервів.  

[17,19] 

76.  СР 2 Технологія м’ясних виробів, борошна, переробки плодоовочевої 

сировини. 

[17,19, 

34] 

77.  СР 1 Напрямки  ресурсо- та енергозбереження у харчовій та переробній 

промисловості.  

[35,36] 

78.  ПЗ 1 Контрольна робота №5.   

79.   

 

Л 

 

 

1 

Змістовий модуль № 6. Машинобудівний та будівельний комплекси 

Тема 14 Машинобудівний комплекс та його базові технології.  

Тема 14.1 Загальна характеристика машинобудівного комплексу та 

його структури.  

Стан машинобудування у теперішній час. Особливості сучасних 

технологій машинобудування. Наноматеріали та нанотехнології у 

машинобудуванні.  

  

 

 

 

[20,38] 

 

80.  Л 2 Тема 14.2 Технології та вплив на довкілля ливарного виробництва  

Основи ливарного виробництва. Технологічний процес одержання 

відливок у піщані форми.  

 [20, 21] 

  
 

81.  ПЗ 2 Литво заготовок   [21,22]  

82.  СР 2 Спеціальні способи литва: під тиском, у металевих формах, у  

виплавлювальних  моделях, вакуумним всмоктуванням та ін.  

 [20]   

83.  СР 1 Вплив ливарного виробництва на довкілля. Напрямки 

природоохоронних заходів у ливарному виробництві  

 [26]  

84.  Л 2 Тема 14.3 Оброблювальне виробництво. Сучасні технології 

виробництва та обробки заготовок і деталей.    

Технології пресування та штамповки. Технологія волочіння. 

Технологія кування. Технологія витягування виробів з листової 

заготовки. 

 

 

[20] 

 

85.  ПЗ 2 Визначення технологічних параметрів під час витягування виробів з 

листової заготовки 

 [20]  

86.  СР 2 Обробка конструкційних матеріалів різанням. Інші сучасні види 

обробки. 

 

[20,21]  

87.  ПЗ 3 Розрахунок обсягів забруднюючих речовин, що виділяються при 

механічній обробці металів та у гальванічному виробництві 

[39]  

88.  СР 2 Тема 14.4 Технологія одержання матеріалів на основі порошкової 

металургії. 

Загальні відомості щодо порошкової металургії та її виробів. Операції 

виготовлення деталей. 

[22]  

89.  Л 1 Тема 15 Будівельний комплекс та його технології 

Тема 15.1 Загальна характеристика будівельного комплексу. Ресурси 

та вплив на довкілля  

Сучасний стан будівництва та забудованого середовища в  Україні. 

 

 

 [4,23, 

26] 
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Структура комплексу. Сировина і матеріали. Вплив на довкілля.   

90.  Л 2 Тема 15.2 Виробництво цементу та бетону. 

Цементна промисловість України. Способи виробництва цементу. 

Технологія виробництва портландцементу. Характеристика бетону та 

принципи його одержання. Виготовлення залізобетонних виробів 

 

[4,7,23,

43] 

 

 

91.  Л 2 Тема 15.3 Технології виробництва керамічної плитки та цегли  

Характеристика та типи керамічних плиток. Сучасна технологія 

виготовлення керамічної плитки та її екологічні аспекти. 

 [4, 7, 

23] 
 

92.  ПЗ 2 Сушіння керамічних суспензій та екологічні аспекти процесу [23]  
93.  СР 2 Технологія виробництва силікатної цегли. Виробництво керамічної 

будівельної цегли.  

 [23,44]  

94.  СР 1 Вплив виробництва будматеріалів на довкілля.  Утилізація 

промислових відходів у будівельній галузі. 

[26, 40]  

95.  ПЗ  2 Контрольна робота № 6.    
Разом                202   
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

 5 семестр  

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 12 

2 Підготовка до практичних  занять  8 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  34 

4 Виконання індивідуального завдання ( розрахункова робота ) 28 

5 
Інші види самостійної роботи (підготовка до тестового 

контролю) 
18 

 Разом 100 

 6 семестр  

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 12 

2 Підготовка до практичних  занять  8 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  
28 

4 Виконання індивідуального завдання (курсовий проект) 32 

5 
Інші види самостійної роботи (підготовка до тестового 

контролю) 
10 

 Разом 90 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

Розрахункове завдання ( 5 семестр),  

                  курсовий проект (6 семестр)____________  

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 

 Теми розрахункового завдання за 10 варіантами  

1.Виплавка сталі  киснево-конверторним способом та 

розрахунок  основних розмірів кисневого конвертера 

з верхньою продувкою.  

2.Викиди забруднюючих речовин  металургійного  

виробництва.  

3.Розрахунок викидів основних забруднюючих 

речовин, що утворюються при спалюванні твердого 

палива у котлоагрегатах 

 

Теми курсового проекту 

1. Технологія одержання сталі конверторним 

способом у агрегаті з верхньою продувкою 

2. Виробництво електричної енергії на ТЕС та його 

3-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-35 
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вплив на довкілля 

3. Теплозабезпечення з використанням котельної 

установки 

4. Технологічний процес витягування виробів з 

листової заготовки 

5. Технологія одержання  виробів методом лиття у 

піщано-глиняні форми  на машинобудівному 

підприємстві 

6. Технологія одержання виливка литвом під тиском 

7. Технологія виробництва антибіотику пеніциліну 

8. Технологічний процес виробництва керамічної 

плитки для підлоги 

9. Технологія виробництва портландцементу  

10. Трубчата піч у виробництві азотоводневої суміші 

11. Технологія виробництва метанолу 

12. Технологія виробництва аміаку  

13. Реактор очищення газів від сірки 

14. Очищення технологічного газу від СО2 

15. Технологія виробництва соди. 

16. Технологія виробництва нітратної кислоти 

17. Технологія виробництва сульфатної кислоти 

18. Технологія виробництва фосфорної кислоти 

19. Технологічний процес виробництва аміачної 

селітри 

20. Технологія виробництва хлору 

21. Технологія виробництва полімерних виробів 

22. Технологія виробництва гумових виробів 

23. Технологія виробництва цукру 

24. Технологія виробництва молокопродуктів 

25. Технологія переробки плодоовочевої сировини. 

  

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

 

Процес викладання дисципліни включає різні методики навчання. До них 

відносяться  лекції (вступна, тематичні), практичні заняття (аналітичні  

завдання, ситуаційні задачі),  індивідуальне завдання у формі розрахункового 

завдання, курсового проекту, консультації (групові та індивідуальні, у тому 

числі в дистанційній формі). 
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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, а також підсумкову тестову перевірку знань 

студентів за змістовними модулями. Підсумковий контроль здійснюється на 

усному екзамені. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 
5 семестр 

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. 
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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 

визначення 

Національна  

оцінка 

Критерії оцінювання 

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 

Відповіді на 

запитання містять 

певні неточності; 
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1 2 3 4 5 

складні практичні задачі. 

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 

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. 

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. 
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1 2 3 4 5 

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 

 

Складові навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни 

розташовані на сайтах: Науково-технічна бібліотека Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». 

URL: http://library.kpi.kharkov.ua/;  Харківська державна наукова бібліотека 

ім. В.Г.Короленка .URL:  http://korolenko.kharkov.com/; Харківська обласна 

універсальна наукова бібліотека. URL:  http://www.library.kharkov.ua/, а також 

на електронних носіях на кафедрі хімічної техніки та промислової екології 

http://library.kpi.kharkov.ua/
http://korolenko.kharkov.com/
http://www.library.kharkov.ua/
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова література 

 

1 Колонтай С.М. Системи технологій: конспект лекцій /С.М.Колонтай. Одеса:Одеський 

державний екологічний університет, 2020.- 112 с.  

2 Остапчук М.В.,Сердюк Л.К.,Овсянникова Л.К.Система технологій : підручник / 

М.В.Остапчук, Л.К.Сердюк, Л.К.Овсянникова. Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 

368 с.    

3 Самойленко Н.М., Аверченко В.І., Байрачний В.Б. Системи технологій та промислова 

екологія.Ч.1.Металургійний та енергетичний комплекс: навч.посіб.для студентів 

спеціальності 101 «Екологія» / Н.М.Самойленко, В.І.Аверченко, В.Б.Байрачний. Харків 

: НТУ«ХПІ»,   Лідер, 2020.  - 212 с. 

4 Спеціальне обладнання та процеси неорганічної хімії : підручник / Пляцук Л. Д., 

Манойло Є. В., Шестопалов О. В., Моїсєєв В. Ф., Козій І. С. та ін. Суми : 

Університетська книга, 2022.- 390 с. 

5 Сегеда М.С., Олійник М.Й.,Дудурич О.Б. Нетрадиційні та відновлювальні джерела 

електроенергії: навч. посіб. / М.С. Сегеда, М.Й.Олійник, О.Б.Дудурич. Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2019.-204 с. 

6 Технологія зв’язаного азоту і хімічних добрив: технологія та алгоритми розрахунків 

виробництва технологічного газу. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 

спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології 

неорганічних речовин та водоочищення» / А.Л. Концевой ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 

Електронні текстові данні (1 файл: 8.19 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 

– 214 с.  

7 Загальна хімічна технологія: підручник / В. Т. Яворський, Т. В. Перекупко, З. О. Знак, 

Л. В. Савчук. Третє видання, доповнене та доопрацьоване. Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2014. - 540 с.  

8 Денисюк Р. О.Хімічна технологія  : підручник / Р. О. Денисюк ; Житомир. держ. ун-т 

ім. Івана Франка.  Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. - 344 с. 

9 Технологія зв’язаного азоту: технологія та алгоритми розрахунків виробництва аміаку і 

метанолу [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 161 «Хімічні 

технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології неорганічних речовин та 

водоочищення» / А.Л. Концевой ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові 

данні (1 файл: 5,55 Мбайт).  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. -211 с.  

10 Сучасні напрями підвищення екологічної безпеки виробництва соди :монографія / В.П. 

Шапорев та ін. Суми: Сумський державний університет, 2014. - 246 с.   

11 Мікульонок І.О. Технологічні основи перероблення полімерних матеріалів для 

студентів, які навчаються і спеціальністю 131 «Прикладна механіка», освітньою 

програмою «Машини і технології паковання» і спеціальністю 133 «Галузеве 

машинобудування», освітньою програмою «Інжиніринг, обладнання та технології 

виробництв полімерних та будівельних матеріалів і виробів»: 

навч.посіб./І.О.Мікульонок. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.-292 с. 

12 Промислова технологія лікарських засобів: базовий підручник для студ. вищ. 

навч.закладу (фармац. ф-тів) / Є. В. Гладух, О. А. Рубан, І. В. Сайко та ін.  Х. : НФаУ : 

Оригінал, 2016.  - 632 с.  

13 Технологічне обладнання фармацевтичної та біотехнологічної промисловості: 

підручник / М. В. Стасевич та ін. Львів : Новий світ - 2000, 2018. - 410 с.   

14 Мельничук М.Д., Кляченко О.Л.,Бородай В.В., Коломієць Ю.В. Загальна (промислова) 

біотехнологія: навч. посіб. /М.Д. Мельничук, О.Л.Кляченко, В.В.Бородай, Ю.В. 

Коломієць.  Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014:- 253 с. 

15 Зінченко М.Г., Тихомирова Т.С. Біохімічні i мікробіологічні основи харчової та 

бродильної технології»:навч пос.з дисципліни «Біохімічні та мікробіологічні основи 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8E%D0%BA%20%D0%A0$
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харчової і бродильної технології» для студентів спеціальністі133 - Галузеве 

машинобудування, спеціалізації “Обладнання харчових, переробних та хімічних 

виробництв”усіх форм навчання / М.Г.Зінченко, Т.С.Тихомирова. Харків:НТУ «ХПІ», 

2022 . –210 с. 

16 Патика Т.І., Патика М.В. Біотехнологія мікробного синтезу: навч. посіб. / Т.І.Патика, 

М.В.Патика. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. -272. 

17 Технологічні комплекси харчових виробництв: навч. посіб. / В.І. Теличкун, О.М. Гавва, 

Ю.С. Теличкун, О.О. Губеня, М.Г. Десик, О.М. Чепелюк.  Київ: Видавництво «Сталь», 

2017. – 456 с. 

18 Ліпєц А.А.,  Логвін В.М., Скорик К.Д., Українець А.І., Купчик М.П. Технологія цукру: 

підручник у 3-х т. К: ДП "Експрес-об’ява", 2015. Том І – 288 с., том ІІ - 272с., том ІІІ - 

208с. 

19 Сачко А.В., Сема О.В., Воробець М.М., Борук С.Д.  Харчові технології. Особливості 

виготовлення та оцінка якості м’ясо-молочної продукції: навч. посіб. /А.В. Сачко, О.В. 

Сема О.В., М.М.Воробець, С.Д.Борук. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія 

Федьковича, 2020. – 96 с. 

20 Технологічні основи машинобудування. [Електронний ресурс]: підручник для студ. 

спеціальностей 131 «Прикладна мехеніка», 133 «Галузеве машинобудування» / С.С. 

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 

конструкційних матеріалів: навч. посіб. /С.В. Марченко, О.П. Гапонова, Т.П. Говорун, 

Н.А. Харченко. Суми:СумДУ, 2016. – 146 с.   

22 Технології одержання металів та сплавів для ливарного виробництва: навч. посіб. / 

А.М. Верховлюк, А.В. Нарівський, В.Г. Могилатенко / За ред. академіка НАН України 

В.Л. Найдека. К.: Видавничий дім “Вініченко”, 2016.  - 224 с. 

23 Гурін В.А., Востріков В.П., Кузьмич Л.В. Основи промислових технологій і 

матеріалознавство:навч.посіб./ В.А.Гурін, В.П. Востріков, Л.В. Кузьмич. Рівне:НУВГП, 

2019. –310 с. 

 

Допоміжна література 

24 

 

Методичні вказівки до  практичних занять та розрахункової роботи з дисципліни  

«Системи технологій та промислова екологія» для студентів  усіх форм навчання 

спеціальності 101 «Екологія»  / Уклад.: Самойленко Н. М., Горбунова О.В., Аверченко 

В.І., Баранова А.О.  Харків : НТУ «ХПІ», 2017.  - 30   с. 

25 Методичні вказівки до виконання курсового проекту   з дисципліни  «Системи 

технологій та промислова екологія» для студентів  усіх форм навчання спеціальності 

101 «Екологія» / Уклад.: Самойленко Н. М., Аверченко В.І., Горбунова О.В. Харків : 

НТУ «ХПІ», 2016. -16  с. 

26 Техноекологія : підручник / М.С. Мальований та ін. Херсон: Олдрі-Плюс, 2014. - 616 с.  

27 Амоша О.І., Нікіфорова В.А. Розвиток металургійної смартпромисловості в Україні: 

передумови, проблеми, особливості, наслідки: науково-аналітична доповідь/ 

О.І.Амоша, В.А.Нікіфорова. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. - 67 c.   

28 Розрахунок викидів забруднюючих речовин при спалюванні палива: метод. рек. до 

викон. розрахункової роботи для студ. напрямів підготовки «Теплоенергетика» /Уклад: 

В.І Шкляр, В.В.Дубровська.  К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 32 с. 

29 Канюк Г.І., Пугачова Т.М., Близниченко О.М.,Шматков Д.І. Основи енерго- і 

ресурсозбереження: навч.пос./ Г.І.Канюк, Т.М.Пугачова, О.М.Близченко, Д.І.Шматов. 

Харків:Друкарня «Мадрид», 2016.-230 с. 

30 Конспект лекцій з дисципліни “ Технологія газів ” ч. 1. Для студентів напряму 

підготовки 6.051301” Хімічна технологія”/ Укл: Шестозуб А. Б., Волошин М. Д. 

Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. -  81 с. 

31 Конспект лекцій з курсу "Основні процеси та апарати хімічної технології". Розділ 

“Глибоке охолодження” для студентів усіх спеціальностей / Укл.: Т.П. Єльцова, Т.Ю. 
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Гіріч, П.В. Рябік. Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2010. - 31 с. 

32 Літовченко П.І.,Іванова Л.П.  Технологія конструкційних матеріалів: навч. посіб. / 

П.І.Літовченко, Л.П.Іванова. Харків : НА НГУ, 2016. - 306 с. 

33 Денисюк Р.О.Хімічна технологія: підручник / Р. О. Денисюк. Житомир: Вид-во ЖДУ 

ім. І. Франка, 2017. - 350 с. 

34 Подпрятов Г.І., Рожко В.І., Скалецька Л.Ф. Технологія зберігання та переробки 

продукції рослинництва: підручник/ Г.І.Подпрятов,В.І.Рожко, Л.Ф.Скалецька.  К. : 

Аграрна освіта, 2014. - 393 с.    

35 Бухкало С.І. Загальна технологія харчової промисловості: інноваційні 

заходи:підручник/ С.І.Бухкало. Київ: Центр учбової літератури, 2014.- 456 с 

36 Біоенергетичні системи в аграрному виробництві / Голуб Г.А., Кухарець С.М. Марус 

О.А. та ін./ За ред. Г.А. Голуба.  К.: НУБіП України, 2017. - 229 с. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

37. Тенденції та перспективи розвитку хімічної промисловості України. URL:    

http://ird.gov.ua/sep/sep20183(131)/sep20183(131)_022_KovalL.pdf 

38. Тематична виставка: “Нанотехнології: наука і виробництво” / Державна науково-

технічна бібліотека України (ДНТБ) URL: 

http://gntb.gov.uahttp://gntb.gov.ua/files/vv/nanot12.pdf 

39.Керівництво по інвентаризації атмосферних викидів (CORINAIR).  URL:     

https://www.eea.europa.eu/      

40. Жусь О.М. Перспективні форми комплексного використання вторинної сировини 

на підприємствах будівельного комплексу /О.М.Жусь //Економіка і суспільство. Вип. 7 / 2016 

. С.320-323. URL:    https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/54.pdf 

41.Виробництво сталі, чавуну, прокату. URL:    

https://www.youtube.com/watch?v=WCJSdp6lhZo 

 42.Як виробляється електроенергія на атомній електростанції? URL:     

https://www.youtube.com/watch?v=MpbICARsYHshttps://www.youtube.com/watch?v=DcgvBWD

2mPU   

 43.Збірні залізобетонні конструкції. Технологія, виробництво, застосування 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2jlKpZwCMc    

44. Силікатна цегла. Сировина, властивості, виробництво, застосування. URL:     

https://www.youtube.com/watch?v=QbYuoMUn8Xc     

 

 

http://ird.gov.ua/sep/sep20183(131)/sep20183(131)_022_KovalL.pdf
http://gntb.gov.ua/files/vv/nanot12.pdf
https://www.eea.europa.eu/
https://economyandsociety.in.ua/journals/7_ukr/54.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WCJSdp6lhZo
https://www.youtube.com/watch?v=MpbICARsYHs
https://www.youtube.com/watch?v=DcgvBWD2mPU
https://www.youtube.com/watch?v=DcgvBWD2mPU
https://www.youtube.com/watch?v=Y2jlKpZwCMc
https://www.youtube.com/watch?v=QbYuoMUn8Xc

	42.Як виробляється електроенергія на атомній електростанції? URL:     https://www.youtube.com/watch?v=MpbICARsYHshttps://www.youtube.com/watch?v=DcgvBWD2mPU
	43.Збірні залізобетонні конструкції. Технологія, виробництво, застосування https://www.youtube.com/watch?v=Y2jlKpZwCMc
	44. Силікатна цегла. Сировина, властивості, виробництво, застосування. URL:     https://www.youtube.com/watch?v=QbYuoMUn8Xc

