
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Кафедра хімічної технології високомолекулярних сполук 

 

 
           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

                                                                                                            Декан факультету 

                                                                                                            денної форми навчання 
 

_______________ Проценко О.М. 
“______”_______________2016 р. 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
 

 Машини та апарати хімічних виробництв 
(назва навчальної дисципліни) 

напрям підготовки___ 6.050503  Машинобудування __________________________ 
(шифр і назва напряму підготовки) 

спеціальність ___________________________________________________________ 
                                                     (шифр і назва спеціальності) 
спеціалізація____________________________________________________________ 

(назва спеціалізації) 

інститут, факультет  Шосткинський інститут, факультет денної форми навчання 
   (назва інституту, факультету, відділення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено: начальник навчально-методичного відділу___________Полончук В.О. 

 

 

 

 

 

Шостка – 2016 рік 



2 

 

  

 

Робоча програма                    Машини та апарати хімічних виробництв 
(назва навчальної дисципліни)     

 

для студентів Шосткинського інституту 

за напрямом підготовки  6.050503  Машинобудування  
 

„___” ________  2016 року -  19 с. 

 

 

Банишевський В. В., доцент, к.т.н._______________ 

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання) 

 

 

 
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Хімічної технології високомолекулярних 

сполук» 

Протокол від.  “__29__”___серпня______2016 року № __1_ 

 

                         Завідувач кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук 

 

                                                                _______________________ (Лукашов В. К.) 
                                                                                                                 (підпис)                                          (прізвище та ініціали)          

“_____”___________________ 2016 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шостка, 2016рік 



3 

 

  

  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  - 7 

Галузь знань 
0505 Машинобудування та 

матеріалообробка 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 
Напрям підготовки  

6.050503  Машинобудування 
(шифр і назва) 

Модулів - 4 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 8 3-й та 4-й  - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

____РР_______ 
             (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 210 

6-й та 7-й  - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних -  

самостійної роботи 

студента -  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 16+16  - 

Практичні, семінарські 

16+16  - 

Лабораторні 

0+16 - 

Самостійна робота 

88+42  - 

Індивідуальні завдання:  

 РР - ІІ   
Вид 

контролю:  

ПМК, ДСК 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання -  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета : "Машини і апарати хімічних виробництв" є основною дисципліною 

спеціалізації, що завершує навчальний процес підготовки фахівця за фаховим 

спрямуванням «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будматеріалів». 

Метою викладання дисципліни "Машини і апарати хімічних виробництв" є 

вивчення студентами основних конструкцій машин та апаратів, що 

використовуються в хімічній галузі та галузі будматеріалів. Студенти повинні 

знати принципи роботи машин та апаратів, конструкції основних вузлів, 

матеріали та основні направленя, що застосовуються у конструюванні машин та 

апаратів для хімічної промисловості та промисловості будматеріалів.  

Завдання цієї дисципліни  - навчити студентів розуміти, як технологічні 

процеси, що реалізуються в обладнанні, впливають на конструкції машин та 

апаратів, та які підходи та думки інженерів-конструкторів закладені в діючі 

конструкції. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 основні закони та кінетичні закономірності, на яких засновуються 

процеси хімічних технологій, а також механізми явищ, що протікають при 

проведенні цих процесів; 

 розрахункові залежності для різних процесів, принципи моделювання 

процесів, методи інтенсифікації процесів і апаратів; 

 принципи роботи та обладнання типових апаратів, машин і установок 

для реалізації процесів хімічної технології; 

 методи розрахунку та основи проектування типових апаратів і установок 

для проведення різних процесів. 

А також вміти: 

 свідомо застосовувати вивчені закони, механізми явищ і кінетичні 

закономірності процесів при рішенні практичних завдань; 

 складати рівняння матеріальних і теплових балансів процесів, на їх 

основі знаходити витрати сировини та енергоресурсів; 

 на основі кінетичних рівнянь і витрат сировини визначати перетин, 

висоту, робочий об’єм і розміри апаратів; 

 опрацьовувати результати лабораторних дослідів, узагальнювати їх у 

вигляді розрахункових рівнянь, робити висновки та оформляти результати у 

формі звіту; 

 приймати та обґрунтовувати технічні рішення щодо спроектованого 

апарату або установки; 

 правильно виконувати технічні розрахунки; 

 реалізовувати результати розрахунків у конкретну конструкцію з 

розробкою робочих креслень апарата та його вузлів; 

 логічно та послідовно висловлювати сутність роботи, захищати прийняті 

інженерні рішення конструкції. 
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Зміст і методика викладання дисципліни "Машини і апарати хімічних 

виробництв" повинні забезпечувати знання теоретичних основ хімічних 

технологій і вміння проектування технологічного обладнання, необхідних для 

підготовки кваліфікованих інженерів. Для її освоєння необхідні знання таких 

фундаментальних дисциплін, як вища математика – математичні розрахунки; 

фізика – властивості рідин, газів, твердих тіл, багатокомпонентних сумішей; 

нарисна геометрія і креслення – виконання ескізів, збірних і робочих креслень 

обладнання; опір матеріалів – статика просторових систем, механіка і розрахунки 

на міцність деталей і вузлів; загальна хімічна технологія – фізико-хімічні основи 

процесів; технологія виготовлення машин і апаратів – конструкційні матеріали їх 

властивості; розрахунок і конструювання машин і апаратів - розрахунки на 

міцність і технологічні розрахунки; процеси та апарати хімічної технології - 

розрахунки матеріальних балансів, теплотехнічні, гідравлічні і інші розрахунки. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Обладнання для механічних процесів. 
Тема №1. Дробарки розчавлюючої дії. Щокові дробарки, розрахунок щокових 

дробарок.  

Тема №2. Корпусні дробарки, конструкція дробарок, розрахунок корпусних 

дробарок. 

Тема №3.  Валкові дробарки, конструкція дробарок, розрахунок валкових 

дробарок. 

Тема №4.  Барабанні подрібнювачі. Технологічні розрахунки кульових млинів, 

розрахунок кульових млинів на міцність. 

Тема №5.  Бісерні млини та струменеві подрібнювачі. Конструкції бісерних та 

струменевих млинів. 

Тема №6.  Роторні та молоткові подрібнювачі. Конструкція та розрахунок 

міцності подрібнювачів. 

 

Змістовий модуль 2.  Обладнання для гідромеханічних процесів хімічних 

виробництв. 
Тема №1.  Фільтри періодичної і безперервної дії, пристрій основних типів 

фільтрів (фільтр-пресу, патронного фільтру, стрічкового, барабанного, 

карусельного). Розрахунок і вибір фільтрів. 

Тема №2.  Центрифуги періодичної та безперервної дії. Пристрій, розрахунок 

потужності, рекомендації по вибору центрифуг. 

Тема №3.  Розрахунок на міцність ротора центрифуг. 

 

Змістовий модуль 3.  Обладнання для випарювання. 

Тема №1.  Випарні апарати з гріючою камерою. Конструкції, застосування, 

порівняльні характеристики. Розрахунок гріючої камери. Випарні установки. 

Тема №2.  Плівкові випарні апарати. Розрахунок плівкових апаратів. 

Тема №3.  Роторні плівкові апарати. Пристрій, розрахунок продуктивності. 

 

Змістовий модуль 4.  Колонні апарати. 

Тема №1.  Колонні апарати з насадкою. Конструкції та розрахунок. Розрахунок 

висоти шару насадки. Пристрої для розбризкування. 

Тема №2.  Тарілчасті колонні апарати для абсорбції та ректифікації. Конструкції 

колони та контактних пристроїв. Розрахунок тарілчастих колон.  

Тема №3.  Розрахунок колонних апаратів на міцність та стійкість. 

Тема №4.  Порожнисті колонні апарати, роторні та відцентрові апарати. Пристрій 

та рекомендації по їх використанню. 
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Змістовий модуль 5.  Сушильне обладнання хімічних виробництв. 

Тема №1.  Конструкції конвективних сушарок періодичної дії. Сушарки камерні, 

тунельні. Рекомендації по їх застосуванню. Технологічний розрахунок сушарок. 

Тема №2.  Конструкції конвективних сушарок безперервної дії. Конструкції 

стрічкових, петльових, сушарок киплячого шару, розпилюючих та 

пневмотранспортних сушарок. Аерофонтанні сушарки, сушарки шахтні, сушарки 

з сопловим обдувом. Рекомендації по їх застосуванню.  

Тема №3.  Барабанні сушарки. Вібраційні сушарки. Сушарки з паровим 

обігрівом, сушарки з коаксиальними барабанами.  Конструкції сушарок, 

технологічний розрахунок барабанних сушарок, розрахунок барабанних сушарок 

на міцність.  

Тема №4. Конструкції контактних сушарок. Конструкції сушарних шаф, 

гребкових сушарок, вальцьових сушарок.  

Тема №5.  Спеціальні сушарки. Сушарки діелектричні, сублімаційні, радіаційні, 

акустичні. Принцип дії та галузі застосування. 

 

Змістовий модуль 6.  Обладнання для грануляції матеріалів. 

Тема №1.  Конструкції тарілчастих, барабанних, вібраційних, вальцьових 

грануляторів порошкових матеріалів. Гранулятори з псевдозрідженим шаром.  

Тема №2.   Гранулятори плавів. Конструкції відцентрових грануляторів, 

віхрьових грануляторів, вібраційних грануляторів. 

Тема №3.   Механічні гранулятори. Гранулятори пластичних мас. Галузі їх 

застосування. 

 

Змістовий модуль 7.  Кристалізаційне обладнання. 

Тема №1.   Теоретичні основи кристалізації.  

Тема №2.   Конструкції кристалізаторів. Кристалізатори барабанні, вальцьові, 

кристалізатори з мішалками, кристалізатори з циркуляцією розчину, з зовнішнім 

холодильником, з псевдозрідженим шаром. Кристалізатори вакуумні. 

Тема №3.   Розрахунок кристалізаторів. Матеріальний та тепловий баланс 

кристалізації. Алгоритм розрахунку кристалізаторів. 

 

Змістовий модуль 8.   Обладнання для екстракції. 

Тема №1.    Теоретичні основи екстракції. 

Тема №2.    Пристрій рідинних екстракторів. Класифікація екстракторів. 

Конструкції колонних екстракторів. 

Тема №3.     Конструкції відцентрових екстракторів. 
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Тема №4.    Конструкції екстракторів та установок екстракції системи « тверде 

тіло-рідина». 

Тема №5.  Розрахунок рідинних екстракторів.   

 

     

4. Структура навчальної дисципліни 

  

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 3, 2 кредита 

Змістовий модуль 1. Обладнання для механічних процесів. 

Тема 1. Дробарки розчавлюючої 

дії. Щокові дробарки, розрахунок 

щокових дробарок.  
6 1    5 

      

Тема 2. Корпусні дробарки, 

конструкція дробарок, 

розрахунок корпусних дробарок. 
6 1    5 

      

Тема 3. Валкові дробарки, 

конструкція дробарок, 

розрахунок валкових дробарок. 
6 1    5 

      

Тема 4. Барабанні 

подрібнювачі. Технологічні 

розрахунки кульових млинів, 

розрахунок кульових млинів на 

міцність. 

8 3    5 

      

Тема 5. Бісерні млини та 

струменеві подрібнювачі. 

Конструкції бісерних та 

струменевих млинів. 

6 1         5 

      

Тема 6. Роторні та молоткові 

подрібнювачі. Конструкція та 

розрахунок міцності 

подрібнювачів. 

6 1    5 

      

                        Змістовий модуль 2.  Обладнання для гідромеханічних процесів хімічних виробництв. 

Тема 1. Фільтри періодичної і 

безперервної дії, пристрій 

основних типів фільтрів (фільтр-

пресу, патронного фільтру, 

стрічкового, барабанного, 

карусельного). Розрахунок і вибір 

фільтрів. 

9 4    5 

      

Тема 2.  Центрифуги 

періодичної та безперервної дії. 
8 3    5       
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Пристрій, розрахунок 

потужності, рекомендації по 

вибору центрифуг. 

Тема 3. Розрахунок та міцність 

ротора центрифуг. 
5 1    4       

Усього годин за модуль 60 16    44       

                                                                            Модуль 4, 2 кредита 

                                             Змістовий модуль 3. Обладнання для випарювання. 

Тема 1. Випарні апарати з 

гріючою камерою. Конструкції, 

застосування, порівняльні 

характеристики. Розрахунок 

гріючої камери. Випарні 

установки. 

8  2   6 

      

Тема 2.  Плівкові випарні 

апарати. Розрахунок плівкових 

апаратів. 

8  2   6 
      

Тема 3.  Роторні плівкові 

апарати. Пристрій, розрахунок 

продуктивності. 

8  2   6 
      

                                                         Змістовий модуль 4. Колонні апарати. 

Тема 1. Насадочні колонні 

апарати. Конструкції та 

розрахунок. Розрахунок висоти 

шару насадки. Пристрої для 

розбризкування. 

8  2   6 

      

Тема 2. Тарілчасті колонні 

апарати для абсорбції та 

ректифікації. Конструкції 

колон та контактних пристроїв. 

Розрахунок тарілчастих колон.  

12  4   8 

      

Тема 3. Розрахунок колонних 

апаратів на міцність та 

стійкість. 

8  2   6 

      

Тема 4. Порожнисті колонні 

апарати, роторні та відцентрові 

апарати. Пристрій та 

рекомендації по їх 

використанню. 

8  2   6 

      

РР             

Усього годин за модуль 60  16   44       

Усього за семестр 120 16 16   88       

                                                                              Модуль 1, 1,5 кредита 

                                  Змістовий модуль 5. Сушильне обладнання хімічних виробництв. 

Тема 1. Конструкції 

конвективних сушарок 

періодичної дії. Сушарки 

камерні, тунельні. 

2 1    1 
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Рекомендації по їх 

застосуванню. Технологічний 

розрахунок сушарок. 

Тема 2. Конструкції конвективних 

сушарок безперервної дії. 

Конструкції стрічкових, 

петльових, сушарок киплячого 

шару, розпилюючих та 

пневмотранспортних сушарок. 

Аерофонтанні сушарки, сушарки 

шахтні, сушарки з сопловим 

обдувом. Рекомендації по їх 

застосуванню.  

8 1 

 

 

 

 

 

4  3 

      

Тема 3. Барабанні сушарки. 

Вібраційні сушарки. Сушарки з 

паровим обігрівом, сушарки з 

коаксиальними барабанами.  
Конструкції сушарок, 

технологічний розрахунок 

барабанних сушарок, 

розрахунок барабанних 

сушарок на міцність.  

8 1  4  3 

      

Тема 4. Конструкції контактних 

сушарок. Конструкції 

сушарних шаф, гребкових 

сушарок, вальцьових сушарок.  

6 1  4  1 

      

Тема 5. Спеціальні сушарки. 

Сушарки діелектричні, 

сублімаційні, радіаційні, 

акустичні. Принцип дії та 

галузі застосування. 

2 1    1 

      

                                           Змістовий модуль 6. Обладнання для грануляції матеріалів. 

Тема 1. Конструкції тарілчастих, 

барабанних, вібраційних, 

вальцьових грануляторів 

порошкових матеріалів. 

Гранулятори з псевдозрідженим 

шаром.  

7 1  4  2 

      

Тема 2. Гранулятори плавів. 

Конструкції відцентрових 

грануляторів, віхрьових 

грануляторів, вібраційних 

грануляторів. 

2 1    1 

      

Тема 3. Механічні гранулятори. 

Гранулятори пластичних мас. 

Галузі їх застосування. 

2 1    1 

      

Усього годин за модуль 45 16  16  13       



11 

 

  

                                                                   Модуль 2, 1,5 кредита 

                                             Змістовий модуль 7. Кристалізаційне обладнання. 

Тема 1. Теоретичні основи 

кристалізації.  
5  2   3 

      

Тема 2. Конструкції 

кристалізаторів. 

Кристалізатори барабанні, 

вальцьові, кристалізатори з 

мішалками, кристалізатори з 

циркуляцією розчину, з 

зовнішнім холодильником, з 

псевдозрідженим шаром. 

Кристалізатори вакуумні. 

6  2   4 

      

Тема 3. Розрахунок 

кристалізаторів. Матеріальний 

та тепловий баланс 

кристалізації. Алгоритм 

розрахунку кристалізаторів. 

5  2   3 

      

Змістовий модуль 8. Обладнання для екстракції. 

Тема 1. Теоретичні основи 

екстракції. 
5  2   3 

      

Тема 2. Пристрій рідинних 

екстракторів. Класифікація 

екстракторів. Конструкції 

колонних екстракторів. 

6  2   4 

      

Тема 3. Конструкції відцентрових 

екстракторів. 
6  2   4 

      

Тема 4. Конструкції 

екстракторів та установок 

екстракції системи « тверде 

тіло-рідина». 

6  2   4 

      

Тема 5. Розрахунок рідинних 

екстракторів.   
6  2   4 

      

Усього годин за модуль 45  16   29       

Усього за семестр 90 16 16 16  42       

Усього за дисципліну 210 32 32 16  130       

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

                                   Не передбачено навчальним планом 
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6. Теми практичних занять 

  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Випарні апарати. Розрахунок гріючої камери. 2 

2 Розрахунок плівкових апаратів. 2 

3 Розрахунок роторних апаратів. 2 

4 Розрахунок висоти шару насадки. 2 

5 Розрахунок тарілчастих колон. 4 

6 Розрахунок колонних апаратів на міцність та стійкість. 2 

7 Пристрій відцентрових апаратів. 2 

8 Розрахунок кристалізаторів. 4 

9 Матеріальний і тепловий баланс кристалізації. 2 

10 Пристрій екстракторів. 4 

11 Конструкції відцентрових екстракторів. 2 

12 Розрахунок рідинних екстракторів. 4 

 Всього годин 32 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вивчення конструкції вальцьових машин 4 
2 Вивчення принципу роботи та пристрію повітряно-

прохідного сепаратора 
4 

3 Вивчення принципу роботи та пристрію сушарки 

псевдозрідженого шару  
4 

4 Ізогідрична кристалізація. Пристрій та робота 

кристалізаторів. 
4 

 Всього годин 16 

 

                                         8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Обладнання для механічних процесів 30 

2 Обладнання для гідромеханічних процесів 14 

3 Обладнання для випарювання 18 

4 Колонні апарати для масообмінних процесів 26 

5 Сушильне  обладнання хімічних виробництв  9 

6 Обладнання для грануляції матеріалів 4 

7 Кристалізаційне обладнання         10 

8 Обладнання для екстракції 19 

 Всього годин 130 
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9. Індивідуальні завдання 

 

Розрахункова робота у ІІ
му

  модулі, 7 семестр на тему: «Розрахунок і вибір 

сушильного обладнання». 

 

                                           10. Методи навчання 
  

Лекції: викладення теоретичного матеріалу з використанням 

мультимедійних технологій та наведенням прикладів рішень типових завдань. 

Лабораторні роботи: визначення характеристик обладнання, дослідження 

технологічних процесів. 

Практичні роботи: приклади розрахунку та підбору обладнання. 

    

   11. Методи контролю 

 

  Контроль і оцінювання навчальної роботи студента здійснюється за 

модульно-рейтинговою системою (регламент додається). 

Це письмові контрольні роботи, розв`язання домашніх завдань, виконання 

розрахунково – графічної роботи. Підсумковий контрроль – ДСК. 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти (регламент додається) 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Машини і апарати хімічних 

виробництв» для студентів спеціальності 6.090220 «Обладнання хімічних 

виробництв і підприємств будматеріалів» факультетів денної і заочної форм 

навчання – Суми, Вид-во СУМДУ, 2007 

№ п/п 1,2,3,4,5,6,7 з переліку розділу «Література». 

 

14. Рекомендована література 

 

Базова   
1. Соколов В.Н. Машины и аппараты химических производств, примеры и 

задания. - Л.: Машиностроение, 1982. 

2. Кольман-Иванов Е.Е. Конструирование и расчет машин химических 

производств. - М.: Машиностроение, 1985. 

3. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. - 

М.: Химия, 1971. 
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Допоміжна 

1.   Лукьяненко В.М. и др. Центрифуги. Справочник. - М.: Химия, 1988. 

2.   Шаповалов Ю.Н., Шеин B.C. Машины и аппараты общехимического 

назначения. -     Воронеж, издательство Воронежского университета, 1981. 

3.   Плановский А.Н., Николаев П.І. Процессы и аппараты химической и 

нефтехимической технологии. - M: Химия, 1987. 

4.   Поникаров В. И. и др. Машины и аппараты химических производств. - М.: 

Машиностроение, 1989. 

      5.  Руководство к лабораторному практикуму по курсу «Машины и аппараты    

химических производств», ЦНИИНТИ, 1984г. 

 

 
15. Інформаційні ресурси 

 

1. Сайт бібліотеки СумДУ http://library.sumdu.edu.ua/ 

http://library.sumdu.edu.ua/
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РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

        "Машини та апарати хімічних виробництв" 

                                               (VІ семестр, гр. ХМ) 

 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120/4 кред,; лк. - 

16/8; практ .- 16/8; РР; ПМК. 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання - 2; модульних 

циклів - 4. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R= 100 балів. 

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 

а) розподіл балів за навчальний процес: 

- відвідування лекцій і практичних занять: 16 х 1 бал = 16 балів 

б) виконання РР = 34 бали при позитивному оцінюванні від 21 до 34 балів. 

в) складання письмових модульних контролів – 2 мод. х 25 балів = 50 балів 

при позитивному оцінюванні  від 15 до 25 балів. 

5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному 

оцінюванні): 

5-ий модульний цикл: (8 лк., модульний контроль) – (20 - 33) балів. 

6-ий модульний цикл: (8 практ., модульний контроль, РР) – (40 – 67) балів. 

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання 

підсумкового контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний 

цикл, що відповідає незадовільній оцінці ( менше зазначеної в п. 5), проводиться 

не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу 

в цілому та його складових не підвищуються.  

7. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студентів:  
оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється 

за такою шкалою: 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А 5 (відмінно) 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 

82 - 89 В 

4 (добре) 

Вище середнього рівня з 

кількома помилками 

74 - 81 С 
В загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

64 - 73 D 

3 (задовільно) 

Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 

60 - 63 Е  Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

35 - 59 FX незадовільно Можливе повторне складання 
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0 - 34 F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

Розподіл рейтингових балів з дисципліни здійснюється у відповідності до 

визначеної шкали за вищенаведеними співвідношеннями традиційної чотирибальної 

оцінки і рейтинговими балами. 

 При отриманні загального рейтингового балу, що відповідає незадовільній 

оцінці FX (35-59), студентові надається право на дворазове складання заходу ПСК 

(підсумковий семестровий контроль), але без урахування рейтингових балів 

модульних атестацій. При успішному складанні ПСК студентові виставляється 

оцінка «задовільно» («Е» за шкалою ЕСТS) із зазначенням рейтингового балу RD = 

0,6R = 100x0,6 = 60 балів.  

При отриманні за ПСК загального рейтингового балу, що відповідає оцінці 

«F» - «не прийнятно» (RD <0,35R = 0 - 34 балів), студентові призначається повторне 

вивчення дисципліни. 
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РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

        "Машини та апарати хімічних виробництв" 

                                               (VІІ семестр, гр. ХМ) 

 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 90/3 кред.; лк. - 16/8; 

практ. - 16/8; лаб. 16/8, ДСК. 

4. Організація навчального процесу: семестрів викладання - 2; модульних 

циклів - 4. 

5. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів, в тому 

числі: за ДСК – 40 балів, за навчальний процес – 60 балів. 

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 

а) розподіл балів за навчальний процес: 

- відвідування лекцій, практичних і лабораторних занять: 24 зан.  х 1 бал = 

24 бали; 

- складання письмових модульних контролів: 2 мод. х 18 балів = 36 балів при 

позитивному оцінюванні від 21 до 36 балів; 

б)  складання ДСК – 40 балів при позитивному оцінюванні від 24 до 40 балів 

5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному 

оцінюванні): 

1-ий модульний цикл: (8 лк., 8 лабор., модульний контроль) – (21 - 34) балів. 

2-ий модульний цикл: (8 практ., модульний контроль) – (15 – 26) балів. 

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання 

підсумкового контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний 

цикл, що відповідає незадовільній оцінці ( менше зазначеної в п. 5), проводиться 

не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу 

в цілому та його складових не підвищуються.  

          7. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студентів за    

модульними атестаціями та ДСК: оцінювання відповідно до отриманих за 

семестр рейтингових балів здійснюється таким чином: 
7.а Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студентів: оцінювання 

відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою: 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

54 – 60 А 5 (відмінно) 

Відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок 

49 - 53 В 

4 (добре) 

Вище середнього рівня 

з кількома помилками 
44 - 48 С 

В загальному 
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правильна робота з 

певною кількістю 

помилок 

38 - 43 D 

3 (задовільно) 

Непогано, але зі 

значною кількістю 

недоліків 
36 - 37 Е  

Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

21 - 35 FX 

незадовільно 

Можливе повторне 

складання 

0 - 20 F 

Необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

 

Студентам, які отримали оцінку FX (21 – 35 балів), надається право на 

дворазове складання заходу ПСК (підсумковий семестровий контроль), але без 

урахування рейтингових балів модульних атестацій. При успішному складанні ПСК 

студентові виставляється оцінка «задовільно» («Е» за шкалою ЕСТS) із зазначенням 

рейтингового балу RD = 0,6 R = 36 балів, і вони допускаються до складання ДСК. 

При отриманні за наслідками модульних атестацій та ПСК загального 

рейтингового балу, що відповідає оцінці «F» - «не прийнятно» (RD <0,20 R = 0 - 20 

балів), студентові призначається повторне вивчення дисципліни. 
 

7.б Підсумок рейтингових балів за захід ДСК здійснюється за такою 

шкалою: 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

36 – 40 А 5 (відмінно) 

Відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок 

32 - 35 В 

4 (добре) 

Вище середнього рівня 

з кількома помилками 

29 - 31 С 

В загальному 

правильна робота з 

певною кількістю 

помилок 

25 - 29 D 

3 (задовільно) 

Непогано, але зі 

значною кількістю 

недоліків 
24 - 25 Е  

Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

14 - 23 FX незадовільно Можливе повторне 
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складання 

0 - 13 F 

Необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

При отриманні за захід ДСК рейтингового балу, що відповідає оцінці «F» - 

«неприйнятно» (RD < 13 балів), студентові призначається повторний захід ДСК, 

(перше перескладання викладачеві, друге - комісії). 

7.в Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента за 

модульними атестаціями та заходом ДСК: 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А 5 (відмінно) 

Відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок 

82-89 В 

4 (добре) 

Вище середнього рівня 

з кількома помилками 

74-81 С 

В загальному 

правильна робота з 

певною кількістю 

помилок 

64-73 D 

3 (задовільно) 

Непогано, але зі 

значною кількістю 

недоліків 
60-63 Е  

Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

35-59 FX 

незадовільно 

Можливе повторне 

складання 

0-34 F 

Необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

Загальний рейтинговий бал складається із балів отриманих за підсумкову 

семестрову навчальну роботу та балів за захід ДСК. 
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