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Анотація навчального курсу 

Цілі вивчення 

курсу 

Наведені в даному курсі матеріали спрямовані формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань та розвитку інженерного та 

наукового мислення при дослідженнях та розробці енерго- та матеріалозберігаючих технологій хіміко-технологічних процесів та 

зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище. Підготувати здобувачів вищої освіти до підготовки та захисту 

випускної роботи PhD. Обізнаність на рівні новітніх досягнень щодо раціонального використання матеріальних та енергетичних 

ресурсів, необхідна для подальшої дослідницької, проектувальної, експлуатаційної та/або інноваційної діяльності у сфері хімічних 

технологій та інженерії.  
Результати 

навчання 

Знати: основні способи інтеграції процесів, зв’язані з їх гібрідізацією, задля збільшення ступеня використання енергетичних та 

матеріальних ресурсів й вирішення екологічних проблем хімічних виробництв. 

Вміти: обирати раціональні методи інтеграції хіміко-технологічних процесів на різних ієрархічних рівнях, розраховувати ефективність 

від інтеграції процесів за відомими показниками, зробити відповідні висновки.  

Передумови до 

початку 

вивчення 

Базові знання та уявлення з математики, фізики, хімії (органічна хімія, неорганічна хімія), фізична хімія, хімічної технології (гомогенні, 

гетерогенні процеси, швидкість хімічних перетворень, тощо), процесів та апаратів хімічної технології, економіки хімічної 

промисловості. 

Мета курсу 

(набуті 

компетентності) 

В наслідок вивчення даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде наступних компетентностей:  

1. ФК 08. Здатність обґрунтовувати, організовувати та здійснювати заходи щодо управління якістю продукції хімічних 

підприємств (науково-дослідних та проектних організацій). 

2. ФК 09. Можливість застосування знань і розумінь з хімії для вирішення якісних та кількісних проблем в іншій сфері знань 

та для вирішення цілей сталого розвитку.  

3. ФК 12. Навички безпечного поводження з хімічними матеріалами, беручи до уваги їх фізичні та хімічні властивості, у 

тому числі, будь-яких конкретних небезпек, пов’язаних з їх використанням.  
 
 

 

 



СТРУКТУРА КУРСУ 
 Теми Години 

(ЛК/ЛБ/ПЗ) 
Стислий зміст Інструменти і завдання 

1 Раціональне використання матеріальних та 

енергетичних ресурсів в хімічній технології 

4/0/1 Взаємозв’язок енерго- та ресурсозбереження в хімічній 

промисловості. Аналіз комплексності використання сировини 

та матеріалів. Аналіз комплексності використання 

енергетичних ресурсів. Класифікація виробництв за ступенем 

використання сировини та енергії 

Участь в обговоренні; 

Тести. Індивідуальні 

завдання за темою 

наукової роботи 

2 Принципові шляхи раціонального 

використання ресурсів 

12/0/6 Ієрархічні рівні енерго- та матеріалозбереження. Загальна 

характеристика. Масштабування рівнів. Наномасштаб. 

Мікромасштаб, Мезомасштаб, Макромасштаб, Мегамасштаб.  

Участь в обговоренні; 

Тести; 

Індивідуальні завдання 

за темою наукової 

роботи 
3 Інтеграція процесів 14/0/8 Характеристика способів організації технологічних процесів та 

систем. Основні способи інтеграції процесів. Спряжені 

процеси. Суміщені процеси. 

Участь в обговоренні; 

Тести; 

Індивідуальні завдання 

за темою наукової 

роботи 
 разом 30/0/15   
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1. Конспект лекций по курсу 
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– Северодонецк: СТИ.  2020. -  
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Оцінювання курсу 

За повністю виконані завдання здобувач вищої освіти може отримати визначену кількість балів: 

Інструменти і завдання Кількість балів 

участь в обговоренні 10 

тести 10 

індивідуальні завдання 30 

екзамен 50 

Разом 100 
 

Шкала оцінювання  здобувачів вищої освіти 
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Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 A зараховано 

82-89 B 

74-81 C 

64-73 D 

60-63 E 

35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 F не зараховано з обов’язковим повторним складанням дисципліни 
 

Політика курсу 

Плагіат та академічна 

доброчесність: 

Здобувач вищої освіти може пройти певні онлайн-курси, які пов’язані з темами дисципліни, на онлайн-платформах. При поданні 

документу про проходження курсу здобувачу вищої освіти можуть бути пере зараховані певні теми курсу та нараховані бали за 

виконані завдання. 

Завдання і заняття: Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. Аудиторні заняття 

мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної 

оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність, тощо) терміни 

можуть бути збільшені за письмовим дозволом декана 

Поведінка в аудиторії: На заняття здобувачі вищої освіти вчасно приходять до аудиторії відповідно діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися 

вимог техніки безпеки.  

Під час проведення занять здобувачі вищої освіти: 

- Не вживають їжу та жувальну гумку; 

- Не залишають аудиторію без дозволу викладача; 

- Не заважають викладачу проводити заняття 

Під час контролю знань здобувачі вищої освіти: 

- Є підготовленими відповідно до вимог даного курсу; 

- Розраховують тільки на власні знання (не шукають інші джерела інформації або «допомоги» інших осіб); 

- Не заважають іншим; 

- Виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань. 
 


