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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: Знайомство студентів з організацією та основними етапами проектної 
роботи, структурою проекту, як документу, та безпосередньо процесом 
проектування. Також метою дисципліни є знайомство з найбільш вжи-
ваними програмними комплексами, такими як КОМПАС, AutoCAD, 
Microsoft Visio та основам проектування у цих системах. 

  
Компетентності: 

СК30 Здатність використовувати професійно профільовані знання, уміння і 
навички в галузі природничо-наукових дисциплін, загальної хімічної 
технології, процесів та апаратів природоохоронних технологій для 
аналізу, оцінювання і проектування природоохоронних процесів та 
устаткування з використанням сучасних комп’ютерних програмних 
комплексів для проектування природоохоронних об’єктів та апаратів.   

СК31 Здатність використовувати професійно профільовані знання, уміння і 
навички в галузі природничо-наукових дисциплін, загальної хімічної 
технології, процесів та апаратів природоохоронних технологій для 
аналізу, оцінювання і проектування природоохоронних процесів та 
устаткування з використанням сучасних комп’ютерних програмних 
комплексів для проектування природоохоронних об’єктів та апаратів.   

 
Результати навчання: 

ПР 29. Використовує методи розрахунку сучасної апаратури з урахуванням 
фізико-хімічної суті основних технологічних процесів оптимізує 
процеси та обладнання. Використовує програмні комплекси для ро-
зрахунку та проектування обладнання для утилізації та рекуперації 
відходів при створенні високоефективних природоохоронних сис-
тем 

 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Вивчення цієї дисципліни безпосеред-
ньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисциплі-
ни безпосередньо спираються: 

Системи технологій та інженерна еко-
логія. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

 
З них За видами аудиторних 

занять (годин) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
7 150/5 64 86 16 32 16 Р 2  + 
           

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу скла-
дає  43  (%): 
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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
 го

ди
н 

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 
Змістовий модуль № 1  

Основні уявлення про технологію проектування і роль в ній САПР 

1 Л 2 Введення в курс «Основи САПР». Роль САПР в проек-
туванні 2,4 

2 ЛЗ 2 Програмний пакет «Microsoft Office Visio». Початок 
роботи. 3 

3 ПЗ 2 Вихідні дані на проектування: призначення, склад 3 

 СР 2 Загальні положення єдиної системи конструкторської 
документації ЄСКД  

4 ЛЗ 2 «Visio». Вибір категорії і шаблону документа. 2,3,4 
5 СР 2 Проектування, як етап життєвого циклу об’єкта  
6 Л 2 Особливості САПР в машинобудуванні. 3 
7 ЛЗ 2 Інструменти «Visio» і робота з ними 2,4 
8 ПЗ 2 Розділ «Охорона  навколишнього середовищ, утилізація 

відходів» у вихідних даних 3 
9 ЛЗ 2 Створення простих фігур з використанням примітивів 3,4 

 СР 2 Поняття про об’єктно-орієнтований підхід до проекту-
вання  

10 ЛЗ 2 Вибір категорії документа і знайомство з трафаретами 
основних категорій. 3,5 

11 ПЗ 2 Розділ «Охорона  навколишнього середовищ, утилізація 
відходів» у вихідних даних 3 

 СР 2 Проектні процедури аналізу і синтезу  
13 Л 2 Послідовність розробки та склад проекту 3 
14 ЛЗ 2 Створення діаграм з використанням трафаретів 2,4 

 СР 2 Формалізація задач синтезу  об’єкту проектування по 
рівнях  складності.  

16 Л 2 Структура генерального плану підприємства 3 
17 ЛЗ 2 Креслення технологічної схеми з використанням трафа-

ретів 2,4 

18 ПЗ 2 
Розділ у вихідних даних «Заходи з безпеки промислово-
го виробництва, промислової санітарії та протипожеж-
ної профілактики» 

3 

 СР 2 Необхідність наукового обґрунтування проекту  
19 Л 2 Інженерна і транспортна інфраструктура підприємства 3 
20 ЛЗ 2 Контрольна робота № 1 2,3,4 

 СР 2 Ефективність енергозбереження та екологічність будів-
лі  

Змістовий модуль № 2 
Принципи компоновки і монтажного опрацювання обладнання. 

21 ЛЗ 2 Система тривимірного моделювання КОМПАС-3D. 
Призначення, можливості 3 

22 ЛЗ 2 Система тривимірного моделювання КОМПАС-3D. 
Призначення, можливості 3,4 
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1 2 3                                  4 5 
23 ПЗ 2 Розділ «Оцінки впливів проекту на навколишнє сере-

довище (ОВНС)»  у проектах. 3 

24 Л 2 Проектування розміщення технологічного обладнання 
в приміщенні цеху.  1,3 

25 ЛЗ 2 Знайомство з елементами інтерфейсу КОМПАС 2,4,3 
26 ЛЗ 2 Створення нового документа в КОМПАС 2,4,3 
27 ПЗ 2 Перевірка обладнання на герметичність 3 

 СР 4 Концепція проєктуваня екологічно чистого виробниц-
тва  

28 Л 2 Матеріали для виготовлення і області застосування 
труб 3 

29 ЛЗ 2 Панелі інструментів і їх використання 3,4 
 СР 4 Призначення та склад розділу ОВНС  

30 ЛЗ 2 Прийоми створення об'єктів  
31 ПЗ 2 Освоєння методики розрахунку насосів 4 

 СР 2 Визначення місця розташування майбутнього інжене-
рного об'єкта  

32 ЛЗ 2 Створення креслень. 2,3 
33 Л 2 З'єднання труб в технологічних трубопроводах 1,3 
34 ПЗ 2 Освоєння методики розрахунку насосів  

 СР 4 Інженерно-екологічна експертиза проектів підпри-
ємств  

35 ЛЗ 2 Контрольна робота № 2 2,3 
Разом (годин) 64+28=92   

 
САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 4 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять 24 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях 28 

4 Виконання індивідуального завдання: 30 
 Разом 86 

 



 8 

 
 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
 

  Розрахункове завдання   
(вид індивідуального завдання) 

 
№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

Розрахунок і вибір насоса і трубопроводу. 
Розрахунок діаметра трубопроводу 
Розрахунок втрат напору 
Визначення повного напору і вибір насоса 
Визначення граничної висоти всмоктування 

 
4 
8 
12 
15 

 
 
  

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Методи навчання включають лекції, у яких застосовується демонстрації 
ілюстрації, інтерактивне спілкування з аудиторією, практичні та лабораторні 
заняття. 

 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Система контролю якості навчання студентів передбачає поточне опиту-
вання по теоретичному матеріалу. Контроль оцінок знань та вмінь студентів 
проводиться за підсумком виконання практичних та лабораторних робіт двох 
контрольних та екзамену у кінці семестру. 

 
 

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

 
 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 
 
Контрольні 
роботи 

Лабораторні 
роботи 

Практичні 
роботи РГЗ Індивідуальні 

завдання Тощо* Іспит Сума 

30 20 20 – 20 5 5 100 
* - за активність студента на заняттях 
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Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  
Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід розумі-

ти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, проекти, то-
що), 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 ком-
понентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та відповід-
ними 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”, „задові-
льно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 
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Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
 

Критерії оцінювання Рейтингова 
Оцінка, бали 

Оцінка ЕСТS 
та її визна-

чення 

Національна  
оцінка позитивні негативні 

 

1 2 3 4 5 

90-100 А Відмінно 

- Глибоке знання навчаль-
ного матеріалу модуля, що 
містяться в основних і до-
даткових літературних 
джерелах; 
- вміння аналізувати яви-
ща, які вивчаються, в їхньо-
му взаємозв’язку і розвитку; 
- вміння проводити теоре-
тичні розрахунки; 
- відповіді на запитання чі-
ткі, лаконічні, логічно по-
слідовні; 
- вміння  вирішувати 
складні практичні задачі. 

Відповіді на запи-
тання можуть  міс-
тити незначні не-
точності 

82-89 В Добре 

- Глибокий рівень знань в 
обсязі обов’язкового мате-
ріалу, що передбачений мо-
дулем; 
- вміння давати аргументо-
вані відповіді на запитання 
і проводити теоретичні ро-
зрахунки; 
- вміння вирішувати склад-
ні практичні задачі. 

Відповіді на запи-
тання містять пев-
ні неточності; 
 

75-81 С Добре 

- Міцні знання матеріалу, 
що вивчається, та його 
практичного застосуван-
ня; 
- вміння давати аргументо-
вані відповіді на запитання 
і проводити теоретичні ро-
зрахунки; 
- вміння вирішувати прак-
тичні задачі. 

- невміння викори-
стовувати теорети-
чні знання для ви-
рішення складних 
практичних за-
дач. 

64-74 D Задовільно 

- Знання основних фунда-
ментальних положень ма-
теріалу, що вивчається, та їх 
практичного застосування; 
- вміння вирішувати прості 
практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на запи-
тання; 
- невміння аналі-
зувати викладений 
матеріал і вико-
нувати розрахун-
ки; 
- невміння вирішу-
вати складні 
практичні задачі. 
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1 2 3 4 5 

60-63 Е Задовільно 

- Знання основних фунда-
ментальних положень ма-
теріалу модуля, 
- вміння вирішувати найпро-
стіші практичні задачі. 

Незнання окремих 
(непринципових) 
питань з матеріа-
лу модуля; 
- невміння послі-
довно і аргумен-
товано висловлю-
вати думку; 
- невміння засто-
совувати теорети-
чні положення при 
розвязанні прак-
тичних задач 

35-59 

FХ 
(потрібне до-
даткове ви-

вчення) 

Незадовільно 

Додаткове вивчення мате-
ріалу модуля може бути ви-
конане в терміни, що пе-
редбачені навчальним 
планом. 

Незнання основ-
них фундамента-
льних положень 
навчального мате-
ріалу модуля; 
- істотні помилки 
у відповідях на за-
питання; 
- невміння 
розв’язувати прос-
ті практичні за-
дачі. 

1-34 

F 
(потрібне по-

вторне ви-
вчення) 

Незадовільно 
 – 

- Повна відсут-
ність знань знач-
ної частини навча-
льного матеріалу 
модуля; 
- істотні помилки 
у відповідях на за-
питання; 
-незнання основ-
них фундамента-
льних положень; 
- невміння орієн-
туватися під час 
розв’язання  прос-
тих практичних 
задач 

 
 

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Кафедра «Хімічна  техніка та промислова екологія» 

https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/ychebpro/bakalavrat-101/ 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 
(перелік інформаційних ресурсів) 

 
Навчальний посібник з Microsoft Visio  
https://coderlessons.com/tutorials/microsoft-technologies/izuchite-microsoft-
visio/uchebnoe-posobie-po-microsoft-visio 
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/ 


