
 

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 року 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

 Розрахунки та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні 

(шифр і 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 



 

 

Робоча програма Розрахунки та конструювання в хімічному машино- та апаратобудуванні  
(назва навчальної дисципліни)     

 

для студентів Шосткинського інституту 

за напрямом підготовки  6.050503   Машинобудування  
 

„___” ________  2016 року - 15 с. 

 

 

Закусило Р.В., ст. викладач, к.т.н.___________________________ 

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

 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Процеси та обладнання хімічних 

виробництв» 

Протокол від.  “____”________________2016 року № ___ 

 

                         Завідувач кафедри «Процеси та обладнання хімічних виробництв» 

 

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

“_____”___________________ 2016 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шостка, 2016 рік 



 

  

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 

(за вибором ВНЗ) 

 Напрям підготовки  

___ 6.050503 

Машинобудування 
(шифр і назва) 

Модулів - 5 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 4 4-й - 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________                                         

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 210 

7-й, 8-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 80 

самостійної роботи 

студента - 130 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

40 год.  - 

Практичні, семінарські 

16 год.  - 

Лабораторні 

24 год. - 

Самостійна робота 

114 год.  - 

Індивідуальні завдання: 

16 год. 

Вид контролю:  

іспит, диф. залік, захист 

курсового проєкту 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,62 



 

Мета і завдання викладання дисциплін, її місце у навчальному процесі 

 

Курс „Розрахунки та конструювання в хімічному машино - та 

апаратобудуванні" знайоме студентів з основами конструювання, нормативно - 

технічною документацією для проектування спеціальних вузлів хімічних апаратів 

та машин, а також методикою розрахунків на міцність їх основних елементів. 
Даний курс є теоретичним і практичним базисом інженерної підготовки 

фахівців із конструювання хімічних машин і апаратів. У курсі розглядаються 
питання розрахунку типових спеціальних вузлів апаратів і елементів хімічних 
машин. 

Основними завданнями дисципліни є: 
виробити у студентів систему знань і навичок із розрахунку та 

конструювання хімічного обладнання; 

дати майбутнім спеціалістам знання типових конструкцій та методів 
розрахунків; 

виробити у студентів навички і уміння самостійно застосовувати на 
практиці одержані знання при розробці вузлів і деталей машин та апаратів і 
використовувати галузеві та загальні нормативні документи. 

Дисципліна має своєю метою вивчення методів розрахунку і конструювання 
типових деталей та збіркових одиниць, а також розглядає питання забезпечення їх 
міцності, стійкості, герметичності, корозійної тривкості основних вузлів 
хімічного обладнання. 

Вивчення дисципліни передбачає одержання знань: 
основних вимог, пред'явлених до конструкцій хімічних машин і апаратів; 
розрахункових параметрів і правил їх визначення; умов міцності, стійкості, 

вібростійкості, герметичності; визначення напружень, аналізу напруженого стану, 
допустимих та граничних навантажень; 

нормативних методів розрахунку посудин та апаратів; основних 
конструкцій машин та апаратів, типових вузлів і деталей та вимог до них. У 
процесі навчання майбутні спеціалісти повинні оволодіти умінням: користуючись 
одержаними знаннями, створювати безпечні в експлуатації конструкції; 

базуючись на знання, що отримані, рекомендації та нормативи, виконувати 
конструктивні розрахунки; 

виконувати обчислення напружень, аналізувати напружений стан; 
виконувати розрахунки деталей на міцність, жорсткість, стійкість, вібростійкість; 

виконувати нормативні розрахунки деталей; 

базуючись на результатах розрахунків, приймати рішення щодо 
доцільності використання прийнятої конструкції. 
Дисципліна є невід'ємною частиною учбового процесу підготовки 

спеціалістів за спеціальністю 6.050503 „Обладнання хімічних виробництв і 
підприємств будівельних матеріалів". 

Дисципліна має інженерний напрямок і базується на знаннях і навичках 
отриманих студентами при вивченні наступних дисциплін: нарисна геометрія і 
інженерна графіка, фізика, технологія конструкційних матеріалів, вища 
математика, деталі машин, теоретична механіка, опір матеріалів. Крім того, вона 
тісно пов'язана з дисциплінами: гідравліка, процеси та апарати хімічних 
виробництв, технологія машинобудування. 



 

Програма 

7-й семестр 

Вступ (в структурі залікового кредиту реалізується за рахунок обсягу годин 
теми 1). 

Предмет і задачі дисципліни, її значення в підготовці інженерів-механіків. 
Зміст курсу. 

ТЕМА 1. Мета і завдання курсу. Основні вимоги до машин та апаратів. 
Конструкційні матеріали. 

Загальні положення при проектування апаратів. Ефективність апаратів, 

технічна міцність, стійкість та надійність роботи апаратів, довговічність, вплив на 
неї корозійного зносу. Герметичність обладнання. Технологічність конструкції. 
Простота обладнання, обслуговування та ремонту. Надійність і безпечність під 
час експлуатації. Стандартизація та нормалізація в хімічному машинобудуванні, 
вибір конструкційних матеріалів. 

ТЕМА 2. Конструювання та розрахунки обичайок та днищ. 
Корпуси апаратів та кришки і днища, розрахунок товщини стінки 

циліндричних, сферичних, конічних апаратів, працюючих під тиском. 
Конструювання та розрахунок днищ та кришок, вибір конструктивної товщини 
стінки. 

ТЕМА 3. Розрахунки та методи укріплення отворів. 

Розподіл напружень біля краю отворів. Конструкції та способи закріплення 
отворів у стінках апаратів та днищ. Найбільший допустимий діаметр 
незакріпленого отвору. Методика основи розрахунку укріплювальних елементів. 
Розрахунок закріплення отворів. 

ТЕМА 4. Роз'ємні міцнощільні з'єднання та їх конструкції. Розрахунок 
фланців. 

Призначення роз'ємних з'єднань, конструкції зварних та вільних фланців, їх 
типи, матеріали захисного шару. Розрахунок приварних фланців. Розрахунок 
вільного кільця. 

ТЕМА 5. Сальникові та торцеві ущільнення. Конструкції, застосування. 
Мета ущільнення валів апаратів, типи ущільнення, схеми обв'язки торцевих 

ущільнень, вибір типа набивки, визначення основних геометричних параметрів. 

ТЕМА 6. Розрахунок корпусу та опорної обичайки колонного апарату. 
Вибір розрахункової схеми, вибір навантажень, що діють на апарат, розмірів 
оіфної обичайки та перевірки колони на стійкість та перекидання. 

ТЕМА 7. Конструювання та розрахунок основних вузлів теплообмінників. 
Конструкції теплообмінників, матеріали вузлів та деталей, конструктивний 

розрахунок, розрахунок на міцність основних деталей та вузлів. 
ТЕМА 8. Опори апаратів та розрахунок деталей опор. 
Конструкції стандартних опор для вертикальних та горизонтальних 

апаратів, визначення розрахункових навантажень, перевірка міцності стінки 
вертикального апарату під опорою-лапою, розрахунок горизонтальних апаратів, 
встановлених на сідлових опорах. 

 



 

8-й семестр 

ТЕМА 9. Конструювання та розрахунки основних вузлів апаратів з 
перемішуючими пристроями. 

Типи перемішуючих пристроїв, визначення розмірів мішалок та вибір 
потужності електродвигуна, розрахунок на вібростійкість швидкообертаючих 
валів. 

ТЕМА 10. Розрахунок на міцність та вібростійкість швидко-обертаючих 
валів та роторів машин хімічної промисловості. 

Визначення критичної швидкості валів. Розрахунок діаметру вала та 
перевірка його міцності. Визначення товщини стінки суцільної та перфорованої 
обичайки. Методика розрахунку швидкохідних валів. 

ТЕМА 11. Конструювання та розрахунки основних вузлів барабанних 
апаратів, що обертаються. 

Конструкції барабанних апаратів, що обертаються, види насадок, 
ущільнення, визначення розмірів барабана, потужності електродвигуна, 
розрахунок бандажів, опорних та упорних роликів. 

ТЕМА 12. Конструювання та розрахунок товстостінних посудин. 
Типи корпусів та днищ. Напруження в стінці товстостінної монолітної 

посудини. Розрахунок багатошарових стінок, розрахунок днищ. Затвори для 

товстостінних апаратів, конструкції та застосування. Розрахунок болтових 
навантажень. 

ТЕМА 13. Особливості конструювання апаратів та деталей із пластмас та їх 
розрахунок. 

Особливість конструювання апаратів із пластмас, розрахунок зварних та 
клейових з'єднань, призначення кілець жорсткості, розрахунок товщини днищ, 
кришок. 

  Всього: 36 годин 

 



 

Структура залікових кредитів 

Тема 
Загальний 

обсяг, 
годин 

Лекції, 
годин 

Практичні 
(семінарські 

заняття) 
годин 

Лабораторн
і работа, 
годин 

Самостійне 
опрацювання 
матеріалу (у 
тому числі 
ІРС), годин 

Інд. 
завдання, 

годин 

СЕМЕСТР 7 

 

 

1-й модульний цикл дисципліни (1,0 кредит ) 
Тема 1.Мета і завдання курсу. 
Основні вимоги до машин та 
апаратів. Конструкційні 
матеріали. 
Тема 2.Конструювання та 
розрахунки обичайок та днищ. 
Вимоги до конструкцій. 

7 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

3 
 

- 

7 4 - - 3 - 

Тема 3.Розрахунки та методи 
укріплення отворів. 7 4 - - 3 - 

Тема 4.Роз'ємні міцно-щільні 
з'єднання та їх конструкції. 
Розрахунок фланців. 

7 4 - - 3 - 

Контрольний захід за 
модульний цикл: атестація 2 - - - 2 - 

 
Всього по модульному циклу 30 16 - - 14 - 

 

2-й модульний цикл дисципліни (2,0 кредити) 
Тема 5.Сальникові та торцеві 
ущільнення. Конструкції, 
застосування. 

4 2 - - 2 - 

Тема 6.Розрахунок корпусу та 
опорної обичайки колонного 
апарату. 

5 3 - - 2 - 

Тема 7.Конструювання та 
розрахунок основних вузлів 
теплообмінників 

5 3 - - 2  

Практичні заняття теми 1-10 28 - 16 - 12 - 
Лабораторна робота №1. 
Вивчення конструкції корпусу 
ємнісного апарату. 

4 - - 4 -   - 

Лабораторна робота №2. 
Засоби укріплення отворів. 
Вивчення конструкції 
укріплення отворів. 

4 - - 4          -   - 

Виконання РР 8 - - - - 8 
Контрольний захід за 
модульний цикл: атестація 2 - - - 2 - 

 
Всього по модульному циклу 60 8 16 8 20 8 

 



 

 

СЕМЕСТР 8 

 

 

4-й модульний цикл дисципліни (4,0 кредити ) 
Тема 8.Опори апаратів та 
розрахунок деталей опор. 10 2 - - 8 - 

Тема9.Конструювання та 
розрахунки основних вузлів 
аппаратів з перемішуючими 
пристроями. 

12 4 - - 8 - 

Тема10.Розрахунок на міцність  
швидкообертаючих валів та 
роторів машин хімічної 
промисловості. 

10 2 - - 8 - 

Тема11.Конструювання та 
розрахунки основних вузлів 
барабанних апаратів, що 
обертаються. 

12 4 - - 8 - 

Тема12.Конструювання та 
розрахунок товстостінних 
посудин. 

10 2 - - 8 - 

Тема13.Особливості 
конструювання апаратів та 
деталей із пластмас та їх 
розрахунок. 

10 2 - - 8 - 

Лабораторна робота №3. 
Гідравличне випробовування 
ємнісного апарату. 

8 - - 8          -   - 

Лабораторна робота №4. 
Вивчення устрою запірної 
арматури. 

4 - - 4          -    - 

Лабораторна робота №5. 
Вплив зусилля затяту на 
герметичність фланцевого 
з'єднання. 

4 - - 4          -    - 

ІРС 8 - - - - 8 
Контрольний захід за 
модульний цикл: атестація 2 - - - 2 - 

Виконання КП 30 - - - 30 - 

Всього по модульному циклу 120 16 - 16 80 8 

Всього за семестр 120 16 - 16 80 8 

Всього з навчальної дисципліни 210 40 16 24 114 16 

 



 

Теми практичних занять 7-й семестр 

1. Практичне заняття 1 - Укріплення отворів. Розрахунок геометричних 

розмірів укріплюючих деталей для отвору - 1 години. 

2. Практичне заняття 2 - Фланцеві з'єднання. Вибір типу фланців. 

Розрахунок зусиль в болтах з'єднання. Розрахунок фланців на міцність - 2 години. 

3. Практичне заняття 3 - Визначення основних розмірів сальників - 1 

години. 

4. Практичне завдання 4 - Розрахунок деталей опори колонного апарату -2 

години. 
5. Практичне заняття 5 - Визначення міцності корпусу теплообмінного 

апарату - 2 години. 
6. Практичне завдання 6 - Розрахунок на міцність трубних решіток – 

2 години. 
7. Практичне завдання 7 - Розрахунок на міцність трубної решітки та вузлів 

теплообмінника з плаваючою голівкою - 2 години. 
8. Практичне завдання 8 - Розрахунок деталей опори горизонтальних 

апаратів - 2 години. 
9. Практичне заняття 9 - Визначення потужності електродвигуна 

перемішуючого пристрою - 1 години. 
10.Практичне заняття 10 - Розрахунок лопатних, листових та якірних 

перемішуючих пристроїв - 1 години. 

Всього:      16 годин 

 

Лабораторні роботи 7-8-й семестр 

1. Лабораторна робота №1 - Вивчення конструкції корпусу ємнісного 

апарату – 4 години. 

2. Лабораторна робота №2 - Засоби укріплення отворів. Вивчення 

конструкції укріплення отворів - 4 години. 

3. Лабораторна робота №3 - Гідравлічне випробування ємнісного апарату - 

8 години. 

4. Лабораторна робота №4 - Вивчення устрою запірної арматури - 4 години. 

5. Лабораторна робота №5 - Вплив зусилля затягу на герметичність 

фланцевого з'єднання - 4 години. 

Всього:      24 годин 

 

Індивідуальні завдання 

А. Завдання для самостійної роботи, передбачені навчальним планом. 

Розрахункова робота, виконується за методичкою, по варіантах наданих 

викладачем. 

 

Б.Навчальний проект (робота). 

Курсовий проект (робота) розробляється студентом у відповідності із 
затвердженим на кафедрі завданням. В завданні визначаються тема та вихідні дані 
для розрахунків, а також література, в якій в повному обсязі містяться відомості, 
які необхідні для виконання проекту. Темою курсового проекту ( роботи ) є 
проектування та розрахунок апарата за однією з тем „Проектування випарника з 



 

паровим простором" та „Проектування і розрахунок реактора з сорочкою і 
перемішуючим пристроєм". 

До завдання проектування відносяться обґрунтовування ухвалених 
конструктивних рішень, усі види розрахунків з початковими формулами і 
поясненнями, ескізи, діаграми, що пояснюють розрахунки, розробка робочих 
креслень та оформлення пояснювальної записки. 

 

Методи навчання 

Лекції: викладання теоретичного матеріалу, оглядові лекції з використанням 

опорного конспекту. 

Практичні заняття: розв'язання типових завдань, виконання розрахунків 

конструкційних елементів апаратів. 

Лабораторні роботи: демонстраційні лабораторні роботи, виконання 

досліджень на лабораторному обладнанні. 

 

Методи оцінювання 

Контроль і оцінювання навчальної роботи студента здійснюється за модульно-

рейтинговою системою ( регламент додається ). 

 

Методичне забезпечення Література 

 

А. Основна навчальна література  
№ 
п/п 

Назва навчальної літератури Вид Наявність 
примірників 

1. Михалев М.Ф., Третьяков Н.П., Мильченко А.И., 
Зобнин В.В. Расчет и конструирование машин и 
аппаратов химических производств. Примеры и 
задачи: Учебное пособие под ред. Михалева М.Ф. - 
Л.: Машиностроение, 1984,301с. 

підручник 23 

2. Лапшнский А.А. Конструирование сварных 
химических аппаратов: Справочник. - Л.: 
Машиностроение, 1981, 382с. 

підручник 23 

3. Смирнов Г.Г., Толчинский А.Н., Кондратьева Т.Ф. 
Конструирование безопасных аппаратов для 
химисеских и нефтехимических производств: 
Справочник. - М.: Машиностроение, 1988,303с. 

підручник 15 

4. Топтуненко Е.Т. Основы конструирования и расчета 
химических машин и аппаратов, часть 1 ,2-  Киев.: 
„Вища школа",1969,175с. 

підручник 16 

5. Закусило Р.В. Методичні вказівки до 
розрахункової роботи з дисципліни «Розрахунки 
та конструювання в хімічному машино- і 
апаратобудуванні» для студентів спеціальності 
6.050503 «Обладнання хімічних виробництв і 
підприємств будматеріалів» денної форми навчання. 
- 3749 Методичні вказівки,  Сумський Державний 
університет, 2015 р. – 24 с. 

Методичні 

вказівки 

35 

 



 

Б. Додаткова література 

1. Лащинский A.A., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета 

химической аппаратуры: Справочник. - М.: Машиностроение, 1970. 

2. Вихман Г.Л., Круглов CA. Основы конструирования аппаратов и машин 

нефтеперерабатывающих заводов: Учебник. - М.: Машиностроение, 1973, 328 с. 

3. Кольман - Иванов Э.Э. и др. Конструирование и расчет машин химических 

производств: Учебник. М.: Машиностроение, 1985, 406 с. 

4. Генкин А.Э. Оборудование химических заводов. М.: Высшая школа, 1978, 272 с. 

5. Розрахунок тонкостінних апаратів ( теорія та практика): Навчальний посібник. - 

Суми: Вид-во Алан-Екс, 2002. – 212 с. 

6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Розрахунки та 

конструювання машин та апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв", СумДУ, 

2008. 

 

 Лектор потоку             _________Закусило Р.В. 

 Завідувач кафедри   _________Лукашов В.К. 

 

                                                               "       "               2016 р. 



 

Робочий регламент 

модульно-рейтингового контролю і оцінювання з навчальної дисципліни 
«Розрахунки та конструювання в хімічному машино- та 

апаратобудуванні» 
(2016/2017 навч. рік, VII-VIII семестр, гр. ХМ) 

 
1. Структура навчальної дисципліни: 
загальний обсяг 210 години/7,0 кред.; Лк - 40 год/20; Пр - 16 год/8; Лб – 

24 год/12; РР, ДСК, ПМК, КП. 
2. Організація навчального процесу: семестрів викладання - 2, модульних 

циклів - 3. 
3. Шкала оцінювання: 

  з навчальної дисципліни: 

7 семестр: 

R =100 балів= Rм.а.+ Rдск; 

Rм.а.=100х0,6=60 - бали модульних атестацій. 

Rдск=100х0,4=40 – бали додаткового семестрового контролю (ДСК). 

8 семестр: 

R =100 балів 

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 
 
4.1. 7 семестр 
а) Робота на аудиторних заняттях (0,25 Rм.а = 15 бал.) 
Відвідування: лекцій 1 х 12 л       12  
практичних занять 0,25 х 8 пр      2 
лабораторних робіт 0,25 х 4 лр      1 
б) Виконання завдань на практичних заняттях 2 х 5 пр  10 
в) Виконання та захист лабораторних робіт 2,5 х 2 лб   5 
г) Виконання розрахункової роботи РР     10 
е) Складання письмових модульних контролів 
1 модульний цикл - тестовий контроль     10 
2 модульний цикл – атестація       10 
 ж) Здача ДСК:         24…40 балів 

  

4.2. 8 семестр 
а) Робота на аудиторних заняттях (0,32 Rм.а = 32 бал.) 
Відвідування: лекцій 2 х 8 л       16  
лабораторних робіт 2 х 8 лр       16 
б) Виконання та захист лабораторних робіт 6 х 3 лр   18 
е) Складання письмових модульних контролів 
3 модульний цикл - тестовий контроль     20 
 ж) Здача ПМК:         18…30 балів 

 

4.3  Захист курсового проекту  

60…100 балів 



 

5. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при 

позитивному оцінюванні) 

1 модульний цикл (8 лк × 1; модульний контроль 10 балів) – 10,8...18 балів 

2 модульний цикл (4 лк × 1; 8 пр × 0,25; 4 лб. ×0,25; робота на заняттях 2 × 

5 пр; виконання та захист лабораторних робіт 2,5 х5лб; РР(виконання) - 10 балів; 

модульний контроль 10 балів) – 25,2...42 балів 

Здача ДСК – 24…40 балів 

3 модульний цикл (8 лк × 2; 8 лб × 2; виконання та захист лабораторних 

робіт 6 х 3 лр; модульний контроль 20 балів) – 42...70 балів 

Здача ПМК – 18…30 балів 

 

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання 

підсумкового модульного контролю студентам, які отримали рейтинговий бал за 

модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (меншої 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: 
 

Шкала 

оціню- 

вання 

ЕСТS 

Визначення 

Чотирибальна 

націона- 

льна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання    

 

А ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

В ДОБРЕ 4 (добре) 82-89 

С ДОБРЕ 4 (добре) 74-81 

D ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 64-73 

E ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 60-63 

FХ 

НЕЗАДОВІЛЬНО  

можливе повторне 

складання заходу 

підсумкового контролю  

2 (незадовільно) 35-59 

F 

НЕПРИЙНЯТНО  до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю не 

допускається, необхідний 

повторний курс з навчальної 

дисципліни 

2(незадовільно) 0-34 

 
Розподіл рейтингових балів дисципліни за модулями (Rki) здійснюється у 

відповідності до визначеної шкали оцінювання модуля за вищенаведеними 

співвідношеннями традиційної чотирибальної оцінки і рейтинговими балами.  



 

 При отриманні студентом рейтингового балу за наслідками модульних атестацій 

менш 35 % від призначених на них (Rм.а.=60х0,35=21 бала), він не допускається до 

заходу ДСК. 

 При отриманні за наслідками модульних атестацій та складання ДСК 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 ECTS) із зазначенням 

рейтингового балу RD=0,6R=100х0,6=60 балів. 

При отриманні за наслідками модульних атестацій та ДСК загального 

рейтингового балу, що відповідає оцінці «F» - «неприйнятно» (RD0,35R=0-34 балів), 

студентові призначається повторне вивчення дисципліни. 

Лектор потоку             _________Закусило Р.В. 

Завідувач кафедри _________Лукашов В.К. 

                                                               "       "               2016 р. 

 



 

Робочий регламент 

модульно-рейтингового контролю і оцінювання з навчальної дисципліни 
„Розрахунки та конструювання в хімічному машино - та апаратобудуванні" 

(2016/2017 навч.рік, VIII семестр, гр. ХМ) 
 
    Оцінювання КП:  здійснюється за такою шкалою: 

Шкала 

оціню- 

вання 

ЕСТS 

Визначення 

Чотирибальна 

націона- 

льна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання    

 

А ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

В ДОБРЕ 4 (добре) 82-89 

С ДОБРЕ 4 (добре) 74-81 

D ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 64-73 

E ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 60-63 

FХ 

НЕЗАДОВІЛЬНО  

можливе повторне 

складання заходу 

підсумкового контролю  

2 (незадовільно) 35-59 

F 

НЕПРИЙНЯТНО  до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю не 

допускається, необхідний 

повторний курс з навчальної 

дисципліни 

2(незадовільно) 0-34 

 

 Лектор потоку  ________________Закусило Р.В. 

 Завідувач кафедри   ___________Лукашов В.К. 

 

                                                               "       "               2016 р. 


