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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

денна – 4/1(КР) 

заочна – 4/1(КР) 

Галузь знань 

13 Механічна інженерія  
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором ВНЗ) 

 
Напрям підготовки  
____________________ 

(шифр і назва) 
Модулів - 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

7.133 Галузеве 

машинобудування    

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120/30 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 64 

самостійної роботи 

студента -56 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

спеціаліст 

 32 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 8 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

56 год. 100 год. 

Індивідуальні завдання:  

30 год. 30 год. 

Вид контролю: ДСК 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 1,14 

для заочної форми навчання – 0,2 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Дисципліна «Проектування хімічних виробництв та основи САПР» (ПХВ та 

САПР) є спеціальною дисципліною, у якій вивчаються основні принципи і 

організація проектування, керування проектуванням, зміст технологічного і 

конструкторського проектів хімічних виробництв і об'єктів хімічного 

машинобудування, основи будівельного проектування та вимоги будівельних 

норм і правил з розміщення (компонування) обладнання в промислових будинках 

і спорудженнях, основи автоматизованого проектування хімічних виробництв і 

підприємств, а також окремих об'єктів хімічної техніки. 

Викладання дисципліни проводиться для: 

- надання студентам знань з методології проектування, змісту і 

особливостей робіт на основних стадіях та етапах технологічного і 

конструкторського проектувань, розміщення (компонування) обладнання в 

приміщеннях і на відкритих площадках, вимогам діючих стандартів на 

конструкторську документацію; 

- надання основ будівельного проектування, типізації та уніфікації 

будівельних конструкцій, промислових будинків і споруджень; 

- надання основ автоматизованого проектування, у тому числі 

оптимізаційного, хімічних виробництв і об'єктів хімічної техніки. 

На практичних заняттях закріплюються теоретичні знання, здобуваються 

досвід і навички технологічного проектування і конструювання, у тому числі 

оптимізаційного, використання нормативної документації при проектуванні. 

Завданнями навчальної дисципліни ПХВ та САПР є:  

- вивчення структури, змісту і методології технологічного і 

конструкторського проектування; 

- вивчення сутності проектних робіт зі створення хімічних і 

нафтопереробних виробництв і підприємств; 

- вивчення особливостей розміщення (компонування) обладнання і його 

технологічної обв'язки трубопроводами і арматурами; 

- вивчення сутності і завдань будівельного проектування; 

- вивчення методів і засобів автоматизованого проектування хімічних і 

нафтопереробних виробництв і підприємств. 

Після вивчення дисципліни ПХВ та САПР студент повинен ЗНАТИ: 

- проблеми і завдання, що стоять перед галуззю спеціалізації, структуру 

проектних організацій і керування проектуванням; 

- методологію проектування на всіх стадіях і етапах створення технічного 

об'єкта; 

- склад, види і зміст документації на об'єкти проектування; 

- основні принципи проектування генерального плану підприємства і 

основи монтажного і будівельного проектувань; 

- методи і засоби автоматизованого проектування хімічних виробництв і 

підприємств. 

Після вивчення дисципліни ПХВ та САПР студент повинен ВМІТИ: 
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- визначати методику і зміст робіт з технологічного проектування 

підприємств, цехів, установок та інших об'єктів хімічної техніки і творчо 

вирішувати поставлені завдання; 

- оцінювати проектні рішення і технічний рівень виконаних розробок з 

погляду їх соціальної корисності або за прийнятим критерієм оптимальності; 

- здійснювати компонування обладнання проектованих виробництв і 

підприємств і подавати результати виконаних робіт у вигляді монтажних або 

будівельних креслень; 

- становити алгоритми і блок-схеми оптимізаційного розрахунку об'єктів 

хімічної техніки; 

- використати методи і засоби автоматизованого проектування; 

- застосовувати при проектуванні, у тому числі і при дипломному 

проектуванні, стандарти, норми і правила, що діють, а також інші нормативні 

матеріали і джерела інформації. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Принципи та методика проектування 

Тема 1.1 Вступ. 

Тема 1.2 Передпроектування.  

Передпроектна підготовка. 

Тема 1.3 Розроблення проектної документації. 

Тема 1.4 Створення 3D моделей технологічного обладнання за допомогою систем 

тривимірного твердотільного моделювання та CAD-систем. 

Тема 1.5 Розроблення повного комплекту конструкторської документації (специфікації, 

складальні креслення обладнання і вузлів, робочі креслення деталей) на базі 3D моделей 

технологічного обладнання. 

Тема 1.6 Рішення завдань компонування технологічного обладнання проектованих 

виробництв у віртуальному тривимірному просторі.  

Тема 1.7 Проект. 

Тема 1.8 Компонування виробництва. 

Тема 1.9 Автоматизоване трасування трубопроводів. Асоціативне створення та оформлення 

монтажних і будівельних креслень. 

Змістовий модуль 2. Розроблення проектної документації 

Тема 2.1 Робоча документація. 

Тема 2.2 Комп’ютерне моделювання гідродинамічних та теплообмінних процесів, що 

відбуваються у розрахункових областях 3D моделей технологічного обладнання. 

Тема 2.3 Створення презентаційних матеріалів за результатами моделювань, пояснюючих 

конструкцію та принцип дії технологічного обладнання. 

Тема 2.4 Загальні принципи аналізу та розрахунку процесів і апаратів. Вибір типу 

технологічного обладнання. Оптимізація технологічних процесів. 

Тема 2.5 Методика проектування хімічних виробництв. 

Тема 2.6 Інформаційне забезпечення САПР. Прикладне математичне забезпечення 

САПР. Технічне забезпечення САПР. 

Тема 2.7 Системні середовища та програмно-методичні комплекси САПР. 

Тема 2.8  Розроблення програмного забезпечення. 

Тема 2.9 Компонування промислових установок (отримання фотореалістичних 

зображень, створення анімаційних роликів). 

Тема 2.10 Складання матеріальних балансів та схем потоків виробництв за 

допомогою програмних продуктів і комплексів для технологічних розрахунків. 

Тема 2.11 Розрахунок апаратури хімічних та нафтопереробних виробництв на 

міцність, жорсткість та стійкість за допомогою існуючих програмних продуктів і 

комплексів. 
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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 1 

Змістовий модуль 1. Принципи та методика проектування 

Тема 1.1 Вступ. 4 2 - - - 2 3 1 - - - 2 

Тема 1.2 Передпроектування.  

Передпроектна підготовка. 
7 4 - - - 3 6 1 - - - 5 

Тема 1.3 Розроблення проектної документації. 7 4 - - - 3 7 2 - - - 5 

Тема 1.4 Створення 3D моделей 

технологічного обладнання за допомогою 

систем тривимірного твердотільного 

моделювання та CAD-систем. 

7 - 4 - - 3 8 - 1 - - 7 

Тема 1.5 Розроблення повного комплекту 

конструкторської документації (специфікації, 

складальні креслення обладнання і вузлів, 

робочі креслення деталей) на базі 3D моделей 

технологічного обладнання. 

7 - 4 - - 3 8 - 1 - - 7 

Тема 1.6 Рішення завдань компонування 

технологічного обладнання проектованих 

виробництв у віртуальному тривимірному 

просторі.  

7 - 4 - - 3 8 - 1 - - 7 

Тема 1.7 Проект. 7 4 - - - 3 6 1 - - - 5 

Тема 1.8 Компонування виробництва. 5 2 - - - 3 6 1 - - - 5 

Тема 1.9 Автоматизоване трасування 

трубопроводів. Асоціативне створення та 

оформлення монтажних і будівельних креслень. 

7 - 4 - - 3 8 - 1 - - 7 

Контрольний захід за модульний цикл: 

контрольна робота 
2 - - - - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим модулем 1 60 16 16 - - 28 60 6 4 - - 50 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Основи інтегрованого автоматизованого проектування хімічних              

виробництв 

Тема 2.1 Робоча документація. 10 4 - - - 6 5 1 - - - 4 

Тема 2.2 Комп’ютерне моделювання 

гідродинамічних та теплообмінних процесів, 

що відбуваються у розрахункових областях 3D 

моделей технологічного обладнання. 

10 - 4 - - 6 9 - 1 - - 8 

Тема 2.3 Створення презентаційних матеріалів 

за результатами моделювань, пояснюючих 

конструкцію та принцип дії технологічного 

обладнання. 

4 - 2 - - 2 7 - 1 - - 6 

Тема 2.4 Загальні принципи аналізу та 

розрахунку процесів і апаратів. Вибір типу 

технологічного обладнання. Оптимізація 

технологічних процесів. 

4 2 - - - 2 5 1 - - - 4 

Тема 2.5 Методика проектування хімічних 

виробництв. 
4 2 - - - 2 5 1 - - - 4 
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Тема 2.6 Інформаційне забезпечення САПР. 

Прикладне математичне забезпечення САПР. 

Технічне забезпечення САПР. 

6 4 - - - 2 5 1 - - - 4 

Тема 2.7 Системні середовища та програмно-

методичні комплекси САПР. 
4 2 - - - 2 5 1 - - - 4 

Тема 2.8  Розроблення програмного 

забезпечення. 
4 2 - - - 2 5 1 - - - 4 

Тема 2.9 Компонування промислових 

установок (отримання фотореалістичних 

зображень, створення анімаційних роликів). 

4 - 2 - - 2 5 1 - - - 4 

Тема 2.10 Складання матеріальних балансів та 

схем потоків виробництв за допомогою 

програмних продуктів і комплексів для 

технологічних розрахунків. 

7 - 4 - - 3 7 - 1 - - 6 

Тема 2.11 Розрахунок апаратури хімічних та 

нафтопереробних виробництв на міцність, 

жорсткість та стійкість за допомогою існуючих 

програмних продуктів і комплексів. 

7 - 4 - - 3 7 - 1 - - 6 

Контрольний захід за модульний цикл: 

контрольна робота 
2 - - - - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим модулем 2 60 16 16 - - 28 60 6 4 - - 50 

ІНДЗ 30 - - - 1РР/30 - 30 - - - 1РР/30 - 

Всього за семестр 120 32 32 - 30 56 120 12 8 - - 100 

Всього з навчальної дисципліни 120 32 32 - 30 56 120 12 8 - - 100 
                                                         

5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
денна заочна 

1 
Створення 3D моделей технологічного обладнання за допомогою систем 
тривимірного твердотільного моделювання та CAD-систем. 

4 1 

2 
Розроблення повного комплекту конструкторської документації (специфікації, 
складальні креслення обладнання і вузлів, робочі креслення деталей) на базі 3D 
моделей технологічного обладнання. 

4 1 

3 
Рішення завдань компонування технологічного обладнання проектованих 
виробництв у віртуальному тривимірному просторі.  

4 1 

4 
Автоматизоване трасування трубопроводів. Асоціативне створення та оформлення 
монтажних і будівельних креслень. 

4 1 

5 
Комп’ютерне моделювання гідродинамічних та теплообмінних процесів, що 
відбуваються у розрахункових областях 3D моделей технологічного обладнання. 

4 1 

6 
Створення презентаційних матеріалів за результатами моделювань, пояснюючих 
конструкцію та принцип дії технологічного обладнання. 

2 1 

7 
Компонування промислових установок (отримання фотореалістичних зображень, 
створення анімаційних роликів). 

2 - 

8 
Складання матеріальних балансів та схем потоків виробництв за допомогою 
програмних продуктів і комплексів для технологічних розрахунків. 

4 1 

9 
Розрахунок апаратури хімічних та нафтопереробних виробництв на міцність, 
жорсткість та стійкість за допомогою існуючих програмних продуктів і 
комплексів. 

4 1 

 Всього з навчальної дисципліни (осінній семестр) 32 8 
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6. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Вступ. Передпроектування. Передпроектна підготовка. Розроблення 

проектної документації. 
10 12 

2 Створення 3D моделей технологічного обладнання за допомогою систем 

тривимірного твердотільного моделювання та CAD-систем. 
3 7 

3 Розроблення повного комплекту конструкторської документації 

(специфікації, складальні креслення обладнання і вузлів, робочі креслення 

деталей) на базі 3D моделей технологічного обладнання. 

3 7 

4 Рішення завдань компонування технологічного обладнання проектованих 

виробництв у віртуальному тривимірному просторі.  
3 7 

5 Проект. Компонування виробництва. Робоча документація. 12 14 

6 Автоматизоване трасування трубопроводів. Асоціативне створення та 

оформлення монтажних і будівельних креслень. 
3 7 

7 Комп’ютерне моделювання гідродинамічних та теплообмінних процесів, що 

відбуваються у розрахункових областях 3D моделей технологічного 

обладнання. 

6 8 

8 Створення презентаційних матеріалів за результатами моделювань, 

пояснюючих конструкцію та принцип дії технологічного обладнання. 
2 6 

9 Загальні принципи аналізу та розрахунку процесів і апаратів.  

Вибір типу технологічного обладнання. Оптимізація технологічних процесів. 
2 4 

10 Методика проектування хімічних виробництв. 2 4 

11 Інформаційне забезпечення САПР. Прикладне математичне забезпечення 

САПР. Технічне забезпечення САПР. 
4 4 

12 Системні середовища та програмно-методичні комплекси САПР. 2 4 

13 Розроблення програмного забезпечення. 2 4 

14 Компонування промислових установок (отримання фотореалістичних 

зображень, створення анімаційних роликів). 
2 4 

15 Складання матеріальних балансів та схем потоків виробництв за допомогою 

програмних продуктів і комплексів для технологічних розрахунків. 
3 6 

16 Розрахунок апаратури хімічних та нафтопереробних виробництв на міцність, 

жорсткість та стійкість за допомогою існуючих програмних продуктів і 

комплексів. 

3 6 

 Разом 56 100 
 

7. Індивідуальні завдання 
 

Курсова робота з дисципліни «Проектування хімічних виробництв та 

основи САПР» є комплексним завданням, що узагальнює знання, отримані 

студентами під час вивчення фундаментальних, професійно-орієнтованих та 

спеціальних дисциплін, і має на меті підготувати основу для дипломного 

проектування та виконання магістерської роботи. 

Виконанням у 9-му семестрі курсової роботи з дисципліни «Проектування 

хімічних підприємств та основи САПР» (3D-моделі машин та апаратів, 

компонування обладнання установки, трасування трубопроводів, розташування 

арматури та КВП і А) забезпечується автоматизоване виконання повного 
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комплекту конструкторської документації (специфікації, складальні креслення 

обладнання і вузлів, робочі креслення деталей) на машину (апарат) та установку в 

цілому, що проектується (а це 70-80% графічної частини комплексного курсового 

та дипломного проектів). Магістерські роботи представляються насиченими 

поряд з фізичними моделями результатами комп’ютерних моделювань 

гідродинамічних, тепло- та масообмінних процесів у розрахункових областях 3D-

моделей, що досліджуються, а також результатами оптимізаційних досліджень та 

моделювань, складання матеріальних балансів та розрахунків потоків 

технологічних схем промислових установок за допомогою програмних продуктів і 

комплексів для технологічних розрахунків. 

Кафедрою розроблені методичні вказівки, у котрих більш докладно 

викладена інформація про курсову роботу з дисципліни «Проектування хімічних 

виробництв та основи САПР». 
 

8. Методи навчання 
  

1. Лекції (докладне викладання навчального матеріалу) із застосуванням 

мультимедійного проектора, заставок-креслень, плакатів, макетів обладнання; 

практичні заняття – розв’язання типових завдань, робота за індивідуальними 

завданнями під керівництвом викладача (розв’язання багатоваріантних задач на 

основі розрахунків на прикладі найпростіших завдань). 

2. Контроль навчальної роботи – іспит залік з теоретичного матеріалу, 

спостереження за ходом виконання практичних робіт, контроль самостійного 

виконання індивідуального завдання. 
 

9. Методи контролю 
 

  Контроль і оцінювання навчальної роботи студента здійснюється за модульно-

рейтинговою системою (регламент додається).                                                                    
 

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

11. Методичне забезпечення 
 

1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Проектування хімічних 

підприємств та основи САПР»/Укладачі: О.О.Ляпощенко, В.М.Маренок. - Суми: 

Вид-во СумДУ, 2007. - 81 с. 

2. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Проектування 

хімічних підприємств та основи САПР» для студентів спеціальності 7.090220, 

8.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних 

матеріалів"/ Укл.: А.А. Ляпощенко, В.М.. Маренок. - Суми: Вид-во СумДУ, 

2009. - 37с. 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Дворецкий С.И., Кормильцин Г.С., Калинин В.Ф. Основы проектирования 

химических производств: Уч. пособие. - М.: Машиностроение-1, 2005. - 280 с. 

2. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. - М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. - 360 с. 
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3. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике/ Алямовский 

А.А., Собачкин А.А., Одинцов В.В., Харитонович А.И., Пономарев Н.Б.  – СПб: 

БХВ-Петербург, 2005. – 800 с.;  ил. 

4. Солодовников А.В., Тляшева Р.Р. Проектирование элементов оборудования 

опасных производственных объектов (предприятий нефтегазового комплекса) с 

использованием SolidWorks – Уфа: УГНТУ, 2006. 

5. Малыгин Е.Н., Егоров С.Я., Немтинов В.А., Громов М.С. Информационный 

анализ и автоматизированное проектирование трехмерных компоновок 

оборудования химико-технологических схем: Учебное пособие. - Тамбов: 

Издательство ТГТУ, 2006. - 128 с. 

6. Дворецкий С.И., Ермаков А.А., Иванов О.О., Акулинин Е.И. Компьютерное 

моделирование процессов и аппаратов пищевой, био- и химической технологии 

в среде FlexPDE: Учебное пособие. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. - 72 с. 

7. Дворецкий Д.С., Ермаков А.А., Пешкова Е.В. Расчет и оптимизация процессов и 

аппаратов химических и пищевых производств в среде MatLab: Учебное 

пособие. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2005. - 80 с. 

8. Дворецкий С.И., Егоров А.Ф., Дворецкий Д.С. Компьютерное моделирование и 

оптимизация технологических процессов и оборудования. Учебное пособие. 

Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2003. - 224 с. 

Допоміжна 
 

1. Туголуков Е.Н. Математическое моделирование технологического оборудования 

многоассортиментных химических производств. - М.: Изд-во "Машиностроение-

1", 2004. - 100 с. 

2. Альперт Л.З. Основы проектирования химических установок: Уч. пособие. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1982.  - 304 с. 

3. Барташевич А. А., Мельников А. Г. Основы художественного конструирования: 

Уч. пособие для вузов.— Минск: Высш. школа, 1978.—216 с.; ил. 

4. Кафаров В. В., Глебов М. П. Математическое моделирование основных 

процессов химических производств: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 

1991. - 400 с. 

5. Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования: Учебник для 

худож. уч. заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— К.: Выща шк.;   Головное изд-

во, 1988.— 191 с.; ил. 

6. Литовка Ю.В. Получение оптимальных проектных решений и их анализ с 

использованием математических моделей: Учебное пособие. - Тамбов: 

Издательство ТГТУ, 2006. - 160 с. 
 

13. Інформаційні ресурси 
 

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

2. Сайт кафедри «Процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних 

виробництв» СумДУ http://pohnv.teset.sumdu.edu.ua/ 

3. Сторінка кафедри «Процеси і обладнання хімічних виробництв» ШІ СумДУ 

http://shinst.sumdu.edu.ua/kaf_pohv.html 

http://library.sumdu.edu.ua/
http://pohnv.teset.sumdu.edu.ua/
http://shinst.sumdu.edu.ua/kaf_pohv.html
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РЕГЛАМЕНТ 

модульно-рейтингової системи контролю і оцінювання 

з навчальної дисципліни “ ТЕХНОЛОГIЧНI ЛІНІЇ ТА КОМПЛЕКСИ 

ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ” 

 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 165 год/5,5 кред.;  

Лк.- 32 год./16; пр. – 32 год./16; КР - 1; ДСК. 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних 

циклів – 2. 

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

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 
а) Робота на аудиторних заняттях (24 балів): 

 Лекції: 16 лк. х 1 бала/лк. = 16 балів. 

 Практичні заняття: 16 пр. х 1 бал/пр. = 16 балів. 

б) Виконання практичних завдань 

1-й модульний цикл – при позитивному оцінюванні від 0,6 до 1,0 балів 

2-й модульний цикл – при позитивному оцінюванні від 0,6 до 1,0 балів 

в) Складання комплексних письмових модульних контролів 

Теоретичне завдання  

1-й модульний цикл – при позитивному оцінюванні від 3,6 до 6,0 балів 

2-й модульний цикл – при позитивному оцінюванні від 3,6 до 6,0 балів 

      в) Виконання та захист курсової роботи в 2-му модульному циклі (1 робота) 

оцінюється – максимально 100 балів (при позитивному оцінюванні від 60 до 100 

балів). 

5. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при позитивному 

оцінюванні): 

1-й модульний цикл: (10 лк., 6 пр. занять; модульний контроль) – 16,8...28 

балів. 

2-й модульний цикл: (6 лк., 10 пр. занять; модульний контроль) – 19,2...32 

балів. 

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання 

підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за 

модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.4), 

проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з 

модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.  

7. ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи (в 

тому числі за призначенням викладача) та робіт за п.6. 

8. Складання додаткового семестрового контролю (при позитивному 

оцінюванні) – 24…40 балів. 
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9. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: 

оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за 

такою шкалою: 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання RD 

A відмінно 90-100 

B 
добре 

82-89 

C 74-81 

D 
задовільно 

6473 

E 60-63 

FX 
незадовільно 

35-59 

F 1-34 

 

 При отриманні студентом рейтингового балу за наслідками модульних 

атестацій менше 20% від призначених на них, він не допускається до заходу ДСК і 

йому призначається повторне вивчення навчальної дисципліни. 

 При отриманні за наслідками модульних атестацій та складання ДСК 

загального рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці FX, студентові 

надається право на дворазове складання (викладачеві та комісії) заходу 

підсумкового контролю (ПСК). 

 При повторному складанні ПСК оцінювання здійснюється без 

урахування рейтингових балів модульної атестації. 

 При отриманні за наслідками модульних атестацій та складання ДСК 

загального рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці F, студентові 

призначається повторне вивчення навчальної дисципліни 

 

 

 

 

Викладач дисципліни      Чертіхін О.В. 

 

 

 

Завідувач секції      к.т.н. Банишевський В.В. 

 

 

„____‖ _________ 2016 р. 
 

 


