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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна “Комп'ютерно-інтегровані технології проектування та виготовлення 
обладнання хімічної технології” входить до складу дисциплін професійної та практичної 
підготовки і є складовою частиною магістерської підготовки за спеціальністю 133 Галузеве 
машинобудування. 

Поєднання знань та навиків з конструювання, технології виготовлення та методів 3D 
інженерії дозволяє відповідати сучасним вимогам до технічних спеціалістів з галузевого 
машинобудування, мати конкурентні переваги і якісно вирішувати завдання від ідеї до кінцевого 
виробу, самостійно генерувати завершені технічні та бізнес проекти. 

У кредитному модулі вивчаються: технологічна документація для виготовлення і 
проектування машин та апаратів хімічних виробництв; вибір матеріалів для виготовлення; 
методи отримання заготовок, розмічання та різка, правка заготовок, їх обробка; формоутворення 



заготовок; зварювання; технології комп’ютерного проектування та виготовлення, складання та 
випробування готових виробів; комплектування, консервації, транспортування, монтажу, 
експлуатації (у тому числі і ремонту) типового обладнання хімічних виробництв. 

Міждисциплінарні зв’язки: перелік дисциплін, що передують навчальній дисципліні: 
– деталі машин; 
– розрахунок і  конструювання типового обладнання; 
– комп’ютеризовані системи проектування; 
– системи тривимірного моделювання; 
– монтаж, експлуатація та ремонт обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв. 
Перелік дисциплін,  які забезпечуються цією навчальною дисципліною: 
– розділи магістерської дисертації. 
Мета дисципліни: 
1) використовуючи нормативну, конструкторську та технологічну документацію 

правильно добирати конструкційні матеріали з огляду на технологічність та економічні 
показники продукції машинобудування; 

2) використовуючи нормативну, конструкторську та технологічну документацію складати 
основні технологічні процеси формоутворення просторових елементів; 

3) на основі аналізу варіантів здійснювати вибір раціонального технологічного 
устаткування; 

4) використовуючи нормативну, конструкторську та технологічну документацію 
розробляти технологічну оснастку для механічної обробки великогабаритних заготовок; 

5) використовуючи нормативну, конструкторську та технологічну документацію 
розроб¬ляти технологічні процеси складання, випробування та контролю якості хімічних 
апаратів; 

6) використовуючи нормативно-технічну документацію, а також робочу, експлуатаційну й 
ремонтну документацію аналогічного обладнання, визначати комплектність об’єкта (машини, 
посудини або апарата), що проектується і (або) виготовляється, і документацію, що додається до 
цього об’єкта; 

7) використовуючи нормативно-технічну документацію, а  також документацію 
аналогічного обладнання, визначати спосіб і метод складання виготовленого об’єкта; 

8) використовуючи нормативно-технічну документацію, а також робочу, експлуатаційну й 
ремонтну документацію, брати участь у програмі випробувань об’єкта; 

9) використовуючи нормативно-технічну документацію розробляти інструкції  по техніці 
безпеки під час виготовлення; 

10) використовуючи сучасні методи виготовлення корегувати конструкторську 
документацію; 

11) використовуючи комп'ютерні програмні комплекси моделювати та розробляти нові 
процеси з метою пошуку оптимального конструктивного, або технологічного рішення; 

12) обґрунтовувати вибір і здійснювати параметричні розрахунки основного 
технологічного й допоміжного обладнання для їх реалізації; 

В процесі лабораторних занять, самостійної роботи студенти набувають умінь 
використовувати набуті знання при розробці технологічної документації, проектуванні, 
відповідних розрахунках параметрів виготовлення, модернізації, монтажу, та ремонту. Під час 
самостійної роботи використовується обчислювальна техніка, машинна графіка, стандартні та 
індивідуальні алгоритми і програми. 



 
 
 

Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання 
за відповідною освітньою програмою) 

Дана навчальна дисципліна є вибірковою. Для успішного освоєння даної дисципліни 
студент повинен відповідати усіма наступним критеріям: 

- мати уміння та навички роботи з персональним комп’ютером на рівні впевненого 
користувача; 

- володіти навичками двовимірного конструкторського проектування деталей та 
складальних одиниць за допомогою CAD-систем, наприклад SolidWorks; 

- засвоїти курс «Інженерна графіка» 

Знання, уміння та досвід, одержані під час вивчення цієї дисципліни будуть корисними для: 
- виконання магістерської дисертації; 
- подальшої професійної діяльності. 

Мета дисципліни полягає в навчанні: 
1) використовуючи нормативну, конструкторську та технологічну документацію правильно 

добирати конструкційні матеріали з огляду на технологічність та економічні показники продукції 
машинобудування; 

2) використовуючи нормативну, конструкторську та технологічну документацію складати 
основні технологічні процеси формоутворення просторових елементів; 

3) на основі аналізу варіантів здійснювати вибір раціонального технологічного 
устаткування; 

4) використовуючи нормативну, конструкторську та технологічну документацію розробляти 
технологічну оснастку для механічної обробки великогабаритних заготовок; 

5) використовуючи нормативну, конструкторську та технологічну документацію розробляти 
технологічні процеси складання, випробування та контролю якості хімічних апаратів; 

6) використовуючи нормативно-технічну документацію, а також робочу, експлуатаційну й 
ремонтну документацію аналогічного обладнання, визначати комплектність об’єкта (машини, 
посудини або апарата), що проектується і (або) виготовляється, і документацію, що додається до 
цього об’єкта; 

7) використовуючи нормативно-технічну документацію, а  також документацію 
аналогічного обладнання, визначати спосіб і метод складання виготовленого об’єкта; 

8) використовуючи нормативно-технічну документацію, а також робочу, експлуатаційну й 
ремонтну документацію, брати участь у програмі випробувань об’єкта; 

9) використовуючи нормативно-технічну документацію розробляти інструкції  по техніці 
безпеки під час виготовлення; 

10) використовуючи сучасні методи виготовлення корегувати конструкторську 
документацію; 

11) використовуючи комп'ютерні програмні комплекси моделювати та розробляти нові 
процеси з метою пошуку оптимального конструктивного, або технологічного рішення; 

12) обґрунтовувати вибір і здійснювати параметричні розрахунки основного технологічного 
й допоміжного обладнання для їх реалізації; 



 В процесі лабораторних занять, самостійної роботи студенти набувають умінь 
використовувати набуті знання при розробці технологічної документації, проектуванні, 
відповідних розрахунках параметрів виготовлення, модернізації, монтажу, та ремонту. Під час 
самостійної роботи використовується обчислювальна техніка, машинна графіка, стандартні та 
індивідуальні алгоритми і програми. 

2. Зміст навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування та виготовлення 
обладнання хімічної технології» складається з наступних тематичних розділів: 

1. Загальні відомості про обладнання хімічних виробництв. 
2. Технологічні методи забезпечення і підвищення надійності обладнання хімічних 

виробництв. 
3. Технологія виготовлення машин і апаратів хімічних виробництв. 
4. Комплектність і приймання обладнання. 
5. Техніка безпеки під час виготовлення обладнання хімічних виробництв. 

Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 

1. Методичні вказівки з дисципліни „Монтаж та експлуатація обладнання хімічних 
виробництв” студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності „Обладнання 
хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”: [Електронний ресурс]: / НТУУ „КПІ‖; 
уклад. Двойнос Я.Г. – Київ: НТУУ „КПІ ім. Ігоря Сікорського‖, 2016. – 74 с. 

2. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти ступеня “магістр” спеціальності 133 Галузеве 
машинобудування, спеціалізація Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування 
обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв з дисципліни ―Технологія виготовлення та 
монтаж обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв‖: [Електронний ресурс]: / НТУУ 
„КПІ‖; уклад. Двойнос Я.Г. – Київ: НТУУ „КПІ ім. Ігоря Сікорського‖, 2017. – 34 с. 

3. Андреєв І.А., Мікульонок І.О. Розрахунок, конструювання та надійність обладнання 
хімічних виробництв: Термінологічний словник.–К.: ІВЦ «Видавництво ”Політехніка”», 2002.–
216 с. 
 4. Андреєв І.А. Основи надійності та довговічності обладнання хімічних виробництв 
[Електронний ресурс]: Навчальний посібник. НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 1,68 
Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2013. Доступ: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2468. 
 5. Шубин В.С., Рюмин Ю.А. Надежность оборудования химических и 
нефтеперерабатывающих производств. – М.: Химия, КолосС, 2006. – 359 с. Базовский И. 
Надежность. Теория и практика. – М.: Мир, 1965. – 374 с. 
 7. Топтуненко Е.Т. Основны конструирования и расчета химических аппаратов и машин, ч. 
2, Киев: «Вища школа», 1974. – 220 с. 
 8. Жилинский И.Б. Надежность оборудования химических производств. Конспект лекций. 
– М.: МВ и ССО РСФСР, МИХМ, 1979. – 43 с. 
 9. Жилинский И.Б. Основы надежности и долговечности. Конспект лекций, ч. 2 – М.: МВ и 
ССО РСФСР, МИХМ, М., 1976. 154 с. 



 10. Зубова А.Ф. Надежность машин и аппаратов химических производств. – Л.: 
Машиностроение, 1978. – 214 с. 
 11. Жилинский И.Б. Основы надежности и долговечности. Конспект лекций. – М.: МВ и 
ССО РСФСР, МИХМ, 1974. – 160 с. 

12. Мікульонок І. О. Технологія виготовлення обладнання хімічних виробництв / І. О. 
Мікульонок. — К. : ІЗМН, 2000. — 282 с. 

13. Мікульонок І. О. Виготовлення, монтаж та експлуатація обладнання хімічних 
виробництв / І. О. Мікульонок. — К. : НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка», 2010. — 412 с. 

14. ГСТУ 3-17-191–2000 Посудини та апарати стальні зварні. Загальні технічні умови. 
15. ДНАОП 0.00-1.07–94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють 

під тиском. - К.: Держнаглядохоронпраці, 1998. – 343 с. 

Додаткова література 

1. Ермаков В. И. Ремонт и монтаж химического оборудования / В. И. Ермаков, В. С. Шеин. — Л. : 
Химия, 1981. — 368 с. 

2. Фарамазов С.А. Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтеперерабатывающих 
заводов / С. А. Фарамазов. — М. : Химия, 1988. — 304 с. 

3. Гайдамак К. М. Монтаж оборудования предприятий химической и нефтехимической 
промышленности / К. М. Гайдамак, Б. А. Тыркин. — М. : Высш. шк., 1983. — 271 с. 

4. Грузинов Е. В. Монтаж технологического оборудования химических заводов / Е. В. Грузинов, 
Б. А. Рябиков, Т. М. Толчеев. — М. : ГИЛпоСАиСМ, 1963. — 232 с. 

5. Мікульонок І. О. Проектування теплової ізоляції обладнання хімічних виробництв : навч. 
посібник / І. О. Мікульонок. — К. : Наук. думка, 1999. — 152 c. 

6. Боженов Н. Б. Ремонт и монтаж оборудования заводов переработки пластмасс и резины / 
Н. Б. Боженов, К. Д. Семенов. — М. : Химия, 1974. — 248 с. 

7. Шапиро А. Я. Технология ремонта оборудования химических заводов / А. Я. Шапиро. — Л. : 
ГосНТИХимлитературы, 1958. — 368 с. 

8. Рахмилевич З. З. Справочник механика химических и нефтехимических производств / 
З. З. Рахмилевич, И. М. Радзин, С. А. Фарамазов. — М. : Химия, 1985. — 592 с. 

9. Берлинер Ю. И. Технология химического и нефтяного машиностроения / Ю. И. Берлинер, 
Ю. А. Балашов. — М. : Машиностроение, 1976. — 256 с. 

10. Доброногов В. Г. Методи добору посадок : навч. посібник / В. Г. Доброногов. — К. : НМК,1993. 
— 100 с. 

11. Мікульонок І. О. Конструювання фланцевих з’єднань стальних посудин та апаратів : навч. 
посібник / І. О. Мікульонок. — К. : ІЗМН,1997. — 152 с. 

12. Монтаж нарізних з’єднань : метод. вказівки / уклад. І. О. Мікульонок. — Київ, НТУУ «КПІ», 
2005. — 40 с. 

23. Никифоров А. Д. Типовые технологические процессы изготовления аппаратов для 
химических производств. Атлас : учеб. пособие для вузов / А. Д. Никифоров, В. А. Беленький, 
Ю. В. Поплавский. — М. : Машиностроение, 1979. — 280 с. 

24. Справочник технолога-машиностроителя : в 2-х т. / под ред. А. Г. Косиловой и 
Р. К. Мещерякова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Машиностроение, 1985–1986. — 823 с. 

25. Ансеров М. А. Приспособления для металлорежущих станков / М. А. Ансеров. — Л. : 
Машиностроение, 1975. — 656 с. 



26. Большаков В. Инженерная и компьютерная графика. Практикум. –Санкт-Петербург: Изд-во 
"BHV-Санкт-Петербург" , 2004.–  592 с. 

27. Марчевський В.М. Конструкторська документація курсових і дипломних проектів: Навч. посіб. 
для студ. вищ. навч. закладів –К.: Норіта-плюс, 2006. – 280с. 

28.  Правила виконання розрахунково–графічних робіт та звітів про НДР: Методичні вказівки до 
курсів «Процеси та апарати хімічної технології» і «Машини та апарати хімічних і 
нафтопереробних виробництв» для студентів усіх форм навчання хіміко-технологічного 
факультету та факультету хімічного машинобудування /Г.Л. Рябцев, В.Л. Ракицький, І.О. 
Мікульонок. – К.: НТУУ «КПІ», 1998. – 56 с. 

 

Навчальний контент 
3. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Структура кредитного модуля 

Найменування розділів, тем 

Кількість годин 

Всього 
у тому числі 

Лекції Практичні 
заняття 

Лабора
торні СРС 

Загальні відомості про обладнання хімічних 
виробництв. 56 10  10 36 

Технологічні методи забезпечення і підвищення 
надійності обладнання хімічних виробництв. 30 6  6 18 

Технологія виготовлення машин і апаратів 
хімічних виробництв. 79 16  18 45 

Комплектність і приймання обладнання. 17 3  2 12 
Техніка безпеки під час виготовлення обладнання 
хімічних виробництв. 13 1  0 12 

Екзамен 30    30 
Всього годин 225 36  36 153 

 

Лекційні заняття 

№ 
з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  
(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 
Розділ 1. Загальні відомості про обладнання хімічних виробництв 

1 Призначення й характеристика апаратів хімічних виробництв.  
Література [1, 3, 4, 12]. 
Завдання на СРС: Конструкції апаратів хімічних виробництв 

2 Матеріали хімічного апарато- й машинобудування. 
Література [1, 3, 4, 12]. 
Завдання на СРС: позначення марок сталей і сплавів на основі чорних і кольорових 
металів. 
Виготовлення об'ємних заготовок - 2 

3 Складання типових вузлів і апаратів, системи контролю якості 
4 Комплектність обладнання хімічних виробництв, розрахунок посадки з натягом 



5 Виготовлення багатошарових царг реакторів, що працюють під тиском 
Розділ 2. Технологічні методи забезпечення і підвищення надійності 

 обладнання хімічних виробництв 
6 Покращення якості матеріалів. Зміцнювальні види оброблення матеріалів. Термічне, 

гальваничне оброблення. Література [1, 13]. 
Завдання на СРС: Види металічних покриттів та галузі їх застосування. 

7 Наплавлення й металічні покриття, інструмент для штампування 
Література [1, 13]. 
Завдання на СРС: Види металічних покриттів та галузі їх застосування. 

8 Неметалічні покриття. Плівкові покриття. Емалеві та гумові покриття. 
Література [1,2,13]. 
Завдання на СРС: Неметалічні неорганічні покриття. Лакофарбові покриття. Гумові 
покриття. Покриття з полімерів і пластичних мас. Футеровка. Торкретбетонні покриття. 

Розділ 3. Технологія виготовлення машин і апаратів хімічних виробництв. 
9 Виготовлення заготовок. 

 Література [1,2,13]. 
Завдання на СРС: Конструкції і принцип дії основних видів ножиць для різання прокату. 

10 Устаткування для виготовлення обичайок і днищ, виготовлення теплообмінних і 
випарних апаратів. Вальцювання труб у трубних решітках. 
Література [1,2,13]. 
Завдання на СРС: Конструкції обичайок і днищ та галузі їх застосування. 

11 Виготовлення колонних апаратів. Виготовлення тарілок. 
Література [1,2,13]. 
Завдання на СРС: Конструкції колонних апаратів,тарілок. 

12 Виготовлення корпусів машин 
Література [1,2,13]. 
Завдання на СРС: Вимоги до корпусів. 

13 Виготовлення робочих органів машин (черв’яків, шестерень) 
Література [1,2,13]. 
Завдання на СРС: Зубонарізне устаткування. 

14 Контроль якості зварних з'єднань. 
Література [1,2,13]. 
Завдання на СРС: Вимоги до зварних швів 

15 Випробування обладнання, опресовка, перевірка на герметичність, класи 
негерметичності, розрахунок фланцевого з’єднання на герметичність. 
Література [1,2,13]. 
Завдання на СРС: Методи термообробки великогабаритних виробів. 

16 Маркування обладнання. Фарбування, консервація і пакування. 
Література [1,2,13]. 
Завдання на СРС: Конструкції  машин і пристроїв для фарбування і консервації. 

Розділ 4. Спеціальні методи виготовлення обладнання 
17 Методи розрахунку, та зменшення впливу абразивного зносу систем 

пневмотранспорту, ерозійні методи обробки матеріалів. 
Література [1, 13]. 



Завдання на СРС: Запірна й запірно-регулювальна арматура, пневмотранспорт. 
Розділ 5. Техніка безпеки під час виготовлення обладнання хімічних виробництв 

18 Техніка безпеки під час виготовлення обладнання хімічних виробництв, модульна 
контрольна робота. 
Література [4]. 
Завдання на СРС: Основні види небезпеки під час виготовлення обладнання хімічних 
виробництв. Інструкції по техніці безпеки виготовлення обладнання. 

Практичні заняття 

Згідно навчального плану лабораторних занять не передбачено. 

Лабораторні заняття (комп’ютерний практикум) 

№ з/п Назва теми заняття  
Розділ 1. Загальні відомості про обладнання хімічних виробництв 

1 

Проектування прогину защемленої балки, порівняння результатів з відомими 
аналітичними залежностями. Моделюється деформація простих тіл під дією зовнішніх 
сил. Викладається інтерфейс програм FreeCAD, SolidWorks. Аналізуються методи 
закріплення моделі, прикладання зовнішніх сил, вибору матеріалу. Аналізується 
результат проектування, – визначається прогин. 
Проводиться порівняльний аналіз результатів проектування з результатами 
аналітичного розрахунку за відомими аналітичними залежностями, визначається 
похибка проектування.  

2 Проектування деформації складної конструкції. Досліджується деформація ферми під 
дією зовнішніх сил. Балка на опорах. 

3 Проектування деформації пружини. Моделюється деформація пружини. Визначається 
жорсткість пружини, період власних коливань пружини. Аналізується результат 
проектування у порівнянні з результатами аналітичних розрахунків за відомими 
формулами. 
Проектування механічних навантажень у роторі. 
Визначається новий матеріал – пружинна сталь з відомими властивостями, новий 
матеріал додається до бібліотеки матеріалів.  

4 Проектування складання теплообмінника  
5 Проектування напружень у апаратах, що працюють під тиском.  

Розділ 2. Технологічні методи забезпечення і підвищення надійності обладнання хімічних 
виробництв 

6 Проектування процесу нестаціонарного нагріву рідини за рахунок вільної конвекції. 
7 Проектування процесів штампування для листового металу. 

8 
Проектування стаціонарних температурних полів у виробах металу під дію 
випромінювання та конвекції. 

Розділ 3. Технологія виготовлення машин і апаратів хімічних виробництв. 
9 Проектування напружень у заготовці, що гартується. 

10 Проектування пічного обладнання. 
11 Проектування апарату фільтрації. 
12 Дослідження гідродинамічних режимів, енергія турбулізації. 



13 Проектування процесів перемішування. 
14 Проектування гідродинамічних процесів у циклоні. Для наданої конструкції циклона 

визначити гідравлічний опір для заданої продуктивності та в'язкості газу, середній 
фактор розділення. 

15 Проектування течії у каналах простої форми. Досліджується течія ньютонівської рідини 
у каналі круглого перерізу. Визначається епюра швидкості, витрата потужності і епюра 
тиску вздовж каналу. Проектування місцевого опору.  

16 Проектування теплообміну при зовнішньому обтіканні оребреної труби 
17 Проектування фільтрування через пакет плетених сіток 

Розділ 4. Комплектність і приймання обладнання. 
18 Проектування процесу теплопередачі від рідини до рідини через тверду стінку. Для 

наданої конструкції каналів, шорсткості стінок каналів та теплофізичних властивостей 
рідин, – теплоносіїв визначити середній коефіцієнт теплопередачі. 

4. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студентів у межах даного курсі передбачає: 
– підготовка до лекції, яка включає ознайомлення з наданим текстом лекції, виявлення 

малозрозумілих фрагментів і тез, виявлення питань, які на думку студента потребують більш 
широкого висвітлення, підготовка запитань до викладача, які планується задати протягом 
лекції (до 1 год на кожну лекцію); 

– підготовка до практичних занять, яка включає у себе ознайомлення з темою та метою заняття, 
завданням, ознайомлення з контрольними запитаннями та формування відповідей на них (до 
30 хвилин на кожну практичну роботу); 

– оформленні звітів за результатами робіт, проведених на лабораторних заняттях (до 30 хвилин 
на кожне практичне заняття); 

– підготовка до екзамену  (30 годин). 

Політика та контроль 

5. Політика навчальної дисципліни  

Система вимог, які викладач ставить перед студентом: 

7.1. Відвідування занять та поведінка на них. 

– на заняття студент повинен з’являтися підготовленим (див. п. 6 силабусу);  
– відключення мобільних телефонів або їх переведення в беззвучний режим на усіх заняттях та 

під час консультацій обов’язкове; 
– відвідування лекцій з дисципліни вітається і буде сприяти більше якісному засвоєнню 

дисципліни; 
– вітається активність студента на лекціях та уміння ставити запитання за темою лекції до 

викладача; 
– відвідування практичних занять та виконання завдань протягом практичного заняття є 

обов’язковим ; 
– дозволяється (окрім контрольних занять) використання засобів пошуку інформації; 
– дозволяється вільне переміщення аудиторією під час практичних (але не лекційних) занять. 



7.2. Виставлення штрафних та заохочувальних балів. 

– студентам, які виконали протягом заняття додаткові завдання з роботи або завдання 
підвищеної складності нараховуються заохочувальні бали; 

– студентам, які запропонували інший, не передбачений планом роботи, спосіб виконання 
завдання нараховуються заохочувальні бали; 

– пропуск практичних занять без поважної причини призводить до виставлення за її 
результатами нуля балів, але завдання з роботи виконати все рівно необхідно;  

7.3. Політика дедлайнів та перескладань. 

– на початку наступного практичного заняття студент повинен подати оформлений звіт за 
результатами попереднього заняття; 

– перескладання екзамену допускається лише у спосіб, передбачений нормативними 
документами з організації навчального процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

7.4. Політика щодо академічної доброчесності. 

– студенти, які вивчають дисципліну, повинні дотримуватися правил і норм академічної 
доброчесності під час виконання усіх видів робіт. 

6. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, отриманих за: 
1) виконання 18 лабораторних робіт на аудиторних заняттях. 

8.1. Виконання лабораторних робіт. 

Всього протягом семестру передбачено 18 лабораторних завдань. Ваговий бал – 3 (крім 
завдань №№ 1, 2 - там ваговий бал 1 (склав/не склав)). Максимальна кількість балів за всі роботи 
дорівнює 5 ´ 10 = 50 балів. Бали виставляються наступним чином: 
– завдання роботи на одному занятті виконано вірно і вчасно, протягом встановленого часу 

заняття, отримані вірні відповіді – 5 балів; 
– завдання роботи виконано частково вірно протягом встановленого часу заняття, і виконана не 

повністю, у термін, що перевищує час практичного заняття, отримана частина вірних 
відповідей – 3-4 бали; 

– завдання роботи виконано, але містить суттєві помилки – 1-2 бали; 
– завдання роботи не виконано або виконано повністю невірно – 0 балів. 
Примітка: в разі якщо студент був відсутній на занятті з поважної причини, що підтверджується 

документально і пред’явив на наступному занятті виконане завдання пропущеної роботи, 
робота вважається виконаною вчасно. 

 
Максимальна сума балів протягом семестру складає: R = 50 балів.  
Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 

виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: екзамен. 
Умови допуску до семестрового контролю: виконання і підтвердження правильності 

отриманих результатів усіх практичних робіт. 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 



Кількість балів Оцінка 
100 … 95 відмінно 
94 … 85 дуже добре 
84 … 75 добре 
74 … 65 задовільно 
64 … 60 достатньо 
0 … 60 незадовільно 
0 … 23 не допущено 

7. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

9.1. Виконання екзаменаційної роботи. 

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг менше 23 балів, не виконали хоча б одну 
з практичних робіт, до складання іспиту недопущені. 

Ваговий бал екзамену складає 50 балів. Робота складається з трьох практичних завдань. 
Ваговий бал двох теоретичних завдань – 15 балів, третього практичного – 20 балів. Практичне 
завдання передбачає розв’язання студентом типових задач з кредитного модуля. Оцінювання 
практичного завдання проводиться за наступною шкалою: 
– підхід до розв’язання вірний, відповідь вірна – від 14(19) до 15(20) балів; 
– підхід до розв’язання вірний, проте відповідь невірна через наявність незначних помилок – 

від 11(15) до 13(18) балів в залежності від кількості вказаних помилок; 
– підхід до розв’язання в цілому вірний, проте наявні достатньо грубі помилки, що не дають 

змоги одержати вірну відповідь – від 6(10) до 10(14) балів в залежності від кількості та грубості 
помилок; 

– вірно наведені лише фрагменти завдання, проте саме завдання відсутнє, або повністю невірне 
– від 1(1) до 5(9) балів в залежності від кількості та правильності наявних елементів; 

– невірно обрано метод розрахунку, невірно обрана стратегія розв’язання або завдання відсутнє 
– 0 балів. 

9.2. Зарахування сертифікатів дистанційних чи онлайн курсів. 

Студентам, які пройшли навчання за дистанційними чи онлайн курсами за відповідною 
тематикою, це навчання може бути зараховано як вивчення даної навчальної дисципліна у разі 
виконання усіх наступних умов: 
– студент надав сертифікат або інший документ, який підтверджує проходження ним 

дистанційного чи онлайн курсу на забезпечив можливість перевірки його автентичності; 
– дистанційний або онлайн курс розміщений на платформі або проводитися організацією, які 

рекомендовані або визнаються КПІ ім. Ігоря Сікорського; 
– обсяг дистанційного або онлайн курсу складає не менше 108 навчальних годин; 
– перелік тем, які вивчалися у дистанційному чи онлайн курсі містить не менше чотирьох тем, 

вказаних у змісті навчальної дисципліни (пункт 3 силабусу); у разі відмінності назв, 
відповідність змісту тем встановлюється на основі порівняльного аналізу з програмою 
дистанційного або онлайн курсу; 

– рівень успішності студента за результатами вивчення дистанційного або онлайн курсу складає 
не менше 75% від максимального. 

 



Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

– склав старший викладач кафедри МАХНВ Двойнос Ярослав Григорович 
– ухвалено кафедрою машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв 

 (протокол № 26 від 19.06.2021) 
– погоджено Методичною комісією інженерно-хімічного факультету  

      (протокол № 11 від 25.06.2021) 
 


