
СИЛАБУС

1. Загальна інформація про освітній компонент

Повна назва Курсова науково-дослідна робота

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу
Шосткинський  інститут  СумДУ.  Кафедра
хімічної  технології  високомолекулярних
сполук  ШІ  СумДУ

Розробник(и) Лукашов Володимир Костянтинович,  Буллер
Михайло Фридрихович

Рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень,
QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл

Семестр 16 тижнів протягом 2-го семестру

Обсяг Обсяг становить 5 кредитів ЄКТС, 150 годин

Мова підготовки Українська

2. Місце освітнього компонента в освітній програмі

Статус
Обов`язковий  освітній  компонент  для
освітньої  програми  "Хімічні  технології
високомолекулярних  сполук"

Передумови Передумови для вивчення відсутні

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета освітнього компонента
Метою  курсової  науково-дослідної  роботи  є  практичне  оволодіння  методами
експериментального  дослідження  та/або  математичного  (розрахункового)  моделювання  у
сфері хімічної технології високомолекулярних сполук.

4. Зміст освітнього компонента
1. Аналіз предметної області, формулювання мети та завдань дослідження. 2. Методична
частина дослідження. 3. Подання та обговорення результатів дослідження. 4. Висновки щодо
роботи.

5. Очікувані результати навчання освітнього компонента
Після успішного виконання здобувач вищої освіти зможе:

РН1 Здійснювати  аналітичний  пошук  та  систематизацію  інформації  з  різних
джерел.

РН2 Здійснювати постановку завдань дослідження.

РН3 Вибирати методи та розробляти методики дослідження.



РН4 Самостійно проводити дослідження

РН5 Аналізувати та представляти результати дослідження.

6. Роль освітнього компонента у досягненні програмних результатів
Програмні результати, досягнення яких забезпечує освітній компонент:
Для спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія:

ПР1
Критично  осмислювати  наукові  концепції  та  сучасні  теорії  хімічних
процесів та хімічної інженерії,  застосовувати їх при проведенні наукових
досліджень та створенні інновацій.

ПР2
Здійснювати пошук необхідної інформації з хімічної технології, процесів і
обладнання  виробництв  хімічних  речовин  та  матеріалів  на  їх  основі,
систематизувати, аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.

ПР3

Організовувати  свою роботу  і  роботу  колектива  в  умовах  промислового
виробництва,  проектних  підрозділів,науково-дослідних  лабораторій,
визначата  цілі  і  ефективні  способи  їх  досягнення,  мотивувати  і  навчати
персонал

ПР5
Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для
обговорення і презентації результатів професійної діяльності, досліджень та
проектів.

ПР7

Здійснювати у науково-технічній літературі, патентах, базах даних, інших
джерелах  пошук  необхідної  інформації  з  хімічної  технології,  процесів  і
обладнання  виробництв  хімічних  речовин  та  матеріалів  на  їх  основі,
систематизувати, і аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.

ПР9 Досліджувати  процеси  хімічної  технології  високомолекулярних  сполук  з
використанням комп’ютерних технологій.

ПР11 Використовувати  сучасне  лабораторне  обладнання  до  дослідження  і
випробування  високомолекулярних  сполук  та  енергонасичених  матеріалів

7. Види навчальної діяльності

НД1 Обгрунтування актуальності теми курсової роботи.

НД2 Підготовка літературного огляду та формулювання завдань дослідження.

НД3 Розробка методики дослідження.

НД4 Проведення дослідження та розрахунків за темою.

НД5 Оформлення курсової роботи.

8. Методи викладання, навчання та навчальна підтримка
Освітній компонент передбачає навчання через:

МН1 Проблемно-пошуковий метод

МН2 Індивідуальне виконання завдань дослідження.

МН3 Практико-орієнтовне навчання.



Навчальна підтримка
Навчальна  підтримка  полягає  в  проведенні  керівником  курсової  роботи  індивідуальних
консультацій  зі  здобувачем.  Керівник  здійснює  допомогу  здобувачу  у  виборі  теми  та
формулюванні завдань дослідження, обгрунтуванні актуальності теми та визначає напрями
літературногопошуку. Він надає консультації під час вибору методів та засобів реалізації
поставлених завдань,  під  час  проведення дослідження та  оформлення текстової  частини
курсової роботи.

9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання
Оцінювання здійснюється за такою шкалою:

Чотирибальна національна шкала оцінювання Рейтингова бальна шкала оцінювання

5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100

4 (добре) 82 ≤ RD < 89

4 (добре) 74 ≤ RD < 81

3 (задовільно) 64 ≤ RD < 73

3 (задовільно) 60 ≤ RD < 63

2 (незадовільно) 35 ≤ RD < 59

2 (незадовільно) 0 ≤ RD < 34

9.2 Методи поточного формативного оцінювання
Студент повинен виконувати заплановані етапи індивідуального графіка виконання курсової
роботи.  Керівник  здійснює  контроль  цих  етапів,  перевіряє  їх  результати,  контролює
виконання усіх вимог, що наведені у індивідуальному завданні. У підсумку роботи він дає
оцінку діяльності студента під час виконання курсової роботи.

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Виконання  курсової  роботи  відповідно  до  індивідуального  завдання  та
графіку виконання роботи (за даними керівника).

МСО2 Якість оформлення курсової роботи.

МСО3 Оцінювання якості доповіді під час захисту курсової роботи.

МСО4 Відповіді на запитання

Здобувач вищої освіти має можливість отримати максимальні  бали відповідно до
видів завдань за таким переліком:

Семестр викладання 100 балів

МСО1. Виконання курсової роботи відповідно до індивідуального завдання
та графіку виконання роботи (за даними керівника). 30

30

МСО2. Якість оформлення курсової роботи. 20
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20

МСО3. Оцінювання якості доповіді під час захисту курсової роботи. 20

20

МСО4. Відповіді на запитання 30

30

10. Ресурсне забезпечення
10.1 Засоби навчання

ЗН1 Бібліотечні фонди

ЗН2 Лабораторне обладнання (хімічне, фізичне, медичне, матеріали та препарати
тощо)

ЗН3 Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережи

ЗН4 Прикладне програмне забезпечення (перелік конкретизується викладачем)

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Основна література

1 Основна література відповідає темі науково-дослідної роботи (за вказівкою
керівника).

Допоміжна література

1 ДСТУ  3008:2015.  Звіти  у  сфері  науки  і  техніки.  Структура  та  правила
оформлення. К.: ДП "Інф НДНЦ, 2016.-26 с.

11. Політики

11.1 Політика щодо академічної доброчесності
Всі роботи повинні бути виконані здобувачем самостійно. Роботи здобувача вищої освіти не
повинні містити плагіату, фактів фабрикації та фальсифікації списування. Під час виконання
роботи неприпустимими також є інші прояви академічної  недоброчесності,  перелік яких
визначено Кодексом академічної доброчесності університету.

11.2 Політика щодо дедлайнів
Не пізніше ніж 2 тижні до захисту повністю готова робота подається науковому керівнику на
перевірку.

11.3 Політика щодо оскарження результатів оцінювання
Оскарженню можуть підлягати результати оцінювання.
Для  цього  здобувач  має  подати  апеляцію  на  ім’я  директора/декана  у  день  проведення
атестаційного  заходу  чи  після  оголошення  результатів  його  складання,  але  не  пізніше
наступного робочого дня.
За розпорядженням директора/декана створюється комісія з розгляду апеляції. За рішенням
апеляційної  комісії  оцінка  може  змінюватися  у  разі  встановлення  порушень  під  час
проведення атестацій.


