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1. Опис кредитного модуля
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень
Загальні показники

Характеристика
кредитного модуля

Галузь знань
16 Хімічна та
біоінженерія

 (шифр і назва)

Назва дисципліни, 
до якої належить кредитний

модуль
«Спеціальні методи

досліджень продуктів
переробки рослинної

сировини»

Форма навчання
денна

(денна / заочна)

Напрям підготовки
 (шифр і назва)

Кількість 
кредитів ECTS 

5,5

Статус кредитного модуля
професійної та практичної

підготовки

Спеціальність
161  Хімічні технології

та інженерія 

(шифр і назва)

Кількість розділів 
2

Цикл, до якого належить
кредитний модуль

професійної підготовки

Спеціалізація
Хімічні технології

переробки деревини та
рослинної сировини

_________________________
(назва)

Індивідуальне завдання 
реферат

(вид)

Рік підготовки 1

Семестр 1

Освітній ступінь
магістр

Загальна кількість годин
165

Лекції
18 год.

Практичні (семінарські)
0 год.

Лабораторні (комп’ютерний
практикум)

72 год.

Тижневих годин:
аудиторних – 5,5

СРС – 4,2

Самостійна робота
75 год.,

у тому числі на виконання
індивідуального завдання

10 год.

Вид та форма семестрового
контролю
екзамен

(екзамен / залік / диф. залік;

усний / письмовий / тестування тощо)

Робочу  програму  кредитного  модуля  «Спеціальні  методи  досліджень  продуктів
переробки  рослинної  сировини-1»  складено  відповідно  до   програми  навчальної
дисципліни  «Спеціальні  методи  досліджень  продуктів  переробки  рослинної
сировини».
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Кредитний  модуль належить до циклу професійної підготовки.
Предмет кредитного модуля –  проблема використання теоретичних положень,

апаратурного апарату та методик фізико-хімічних методів досліджень на практиці,
виконання наукових досліджень.

Міждисциплінарні  зв’язки:  навчальній  дисципліні  «Спеціальні  методи
досліджень  продуктів  переробки  рослинної  сировини»  передують  навчальні
дисципліни, такі як «Загальна та неорганічна хімія»,  «Органічна хімія», «Фізична
хімія», «Хімія деревини та синтетичних полімерів», «Технологія виробництва етерів
та естерів целюлози», «Технологія целюлози», «Технологія паперу та картону».

Навчальна  дисципліна  «Спеціальні  методи  досліджень  продуктів  переробки
рослинної  сировини»  забезпечує  дисципліну  «Науково-дослідна  робота  за  темою
магістерської дисертації», виконання дипломних і магістерських робіт.

2. Мета та завдання кредитного модуля
2.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою  вивчення  даного  кредитного  модуля  є  формування  у  студентів
комплексу  знань,  умінь,  навичок,  необхідних   для   практичного  використання
фізико-хімічних  методів  аналізу  під  час  виконання  науково-дослідних  робіт  для
визначення елементного складу,  молекулярної будови і надмолекулярної  структури
рослинних  полімерів,  паперу  та  картону, характеристики  побічних  продуктів   та
стічних вод целюлозно-паперових виробництв.

Відповідно  до  мети,  підготовка  магістрів  вимагає  формування  наступних
здатностей:

- використовувати  теоретичні знання й практичні навички природничо-
наукових дисциплін для оволодіння основами теорії й методів хіміко-технологічних  
досліджень;  

- володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації, 
об'єктів хімічної технології  та продукції промисловості; 

- застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з технологічними 
об'єктами в промислових і лабораторних умовах;

- дослідницькі навички; 
- навички роботи із сучасною вимірювальною апаратурою.
2.2. Основні завдання кредитного модуля.
Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студенти  після  засвоєння

кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:
- теоретичних   положень,  методик,  апаратурного  оформлення  та

математичного апарату фізико-хімічних досліджень;
- теоретичних положень та математичного апарату методів хімічної кінетики.
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уміння:
- використовуючи   наукові  положення  теоретичної  і  технічної  хімії,

математичний  апарат теорії стаціонарних і нестаціонарних  методів
хімічної  кінетики,  уміти   обрати   відповідний  метод   визначення
кінетичних  параметрів  хімічного  процесу,  і   обробити
експериментальні дані з метою  розробки технологічного процесу;

- використовуючи   наукові  положення  теоретичної  і  технічної  хімії,
фізичної і колоїдної хімії,  математичний  апарат теорії , уміти  обрати
відповідний   фізико-хімічний  метод  дослідження  хімічних  систем
(мономерів,  полімерів,  їх  розчинів  тощо)   для   визначення
властивостей  системи  з метою розробки технологічного процесу.

досвід:
- підготовки лабораторної установки для виконання досліду; 
- вибору  умов проведення досліду у відповідності до обєкта дослідження;
- проведення експериментальних досліджень;

--  використання  відповідного  математичного  апарату  для  обробки   результатів
ввимірювань спеціальними інструментальними методами аналізу.

3. Структура кредитного модуля

Назви розділів і тем

Кількість годин

Всього

у тому числі

Лекції
Прак-
тичні

Лабора-
торні

СРС

Розділ1. Стаціонарні  та 

нестаціонарні методи 

кінетичних досліджень 

хімічних процесів

6 2 4

Розділ 2. Нові фізико-хімічні 

методи  дослідження 

хімічних систем та процесів

113
14 72 27

Модульна контрольна 

робота з розділів 1-2
6 2 4

Реферат 10 10

Екзамен 30 30

ВСЬОГО 165 18 72 75
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4. Лекційні заняття
Лекційні заняття спрямовані на:

 надання сучасних, цілісних, взаємозалежних знань з дисципліни «Спеціальні
методи  досліджень  продуктів  переробки  рослинної  сировини» рівень  яких
визначається цільовою установкою до кожної конкретної теми;

 забезпечення в процесі лекції творчої роботи студентів спільно з викладачем;
 виховання  у  студентів  професійно-ділових  якостей  і  розвиток  у  них

самостійного творчого мислення;
 формування  у  студентів  необхідного  інтересу  та  надання  напрямку  для

самостійної роботи;
 відображення  методичної  обробки  матеріалу  (виділення  головних  думок  і

положень, підкреслення висновків, повторення їх у різних формулюваннях);
 роз'яснення всіх нововведених термінів і понять;
 доступність для сприйняття аудиторією.

№
з/п

Назва теми лекції та перелік основних питань 
(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС)

1 Загальні поняття хімічної кінетики

Основні  поняття  хімічної  кінетики.  Прості  і  складні  реакції.  Механізм
хімічної реакції. Швидкість хімічної  реакції. Способи визначення швидкості
реакції.  Кінетичні  криві.  Кінетичні  рівняння.  Константа  швидкості  і  порядок
реакції. Енергія активації.

Література: [1], с.47-76.
2 Кінетика делігніфікації рослинної сировини

Кінетика  лужної  делігніфікації  деревини.  Поліхронна  кінетика
натронного  варіння.  Кінетичні  параметри.  Кінетика  сульфатного  варіння.
Ентропійно-енергетичні  параметри.  Інтерпретація  кінетичної  інформації.
Кінетика окисної  делігніфікації.  Кінетика утворення  пероксикислот. Порядок
реакції. Кінетична модель делігніфікації.
           Література :[2], с. 99-125, 172-192.

Завдання на СРС. Кінетика натронного варіння з антрахіноном.
Література: [2], с.126-141.

3 Класифікація   фізико-хімічних методів  дослідження

Загальна характеристика та актуальність проблеми застосування фізико-
хімічних методів у целюлозно-паперових виробництвах. 

Література: [3], с.4-7. 

Завдання на СРС: Питома в'язкість, приведена в'язкість, характеристична 
в'язкість. Використання методу для дослідження структури макромолекул 
целюлози та її похідних. Апаратурне оформлення віскозиметричного методу.

Література: [4], с.179-190,  [5], с.5-64

4 Електронна мікроскопія
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Електронна  мікроскопія.  Растрова  електронна  мікроскопія. Основи
процесу формування зображення в РЕМ. Детектори. Роль зразка і детектора у
формуванні  контрасту  зображення.  Якість  зображення.  Обробка  сигналу  для
відображення  інформації,  що  міститься  в  контрасті  зображення.  Способи
підготовки об'єктів для дослідження целюлозних волокон: суспензії і порошку;
ультратонких зрізів; реплік з поверхні целюлозного волокна.  
          Література: [6], с 98-170; [4], с. 19-32. 

Завдання на СРС. Електронна мікроскопія деревної целюлози та целюлози
із недеревної рослинної сировини. 

Література: [8].
5-6 Хроматографія

Загальна характеристика і класифікація хроматографічних методів. Газова
хроматографія. Рідинна хроматографія. Іонообмінний хроматографічний аналіз.
Тонкошарова хроматографія.  Хроматографія  на папері.  Адсорбція  речовини -
основа  хроматографії.  Рівняння  Ленгмюра.  Хроматографічний  процес,
сорбенти,  рухомі  фази,  способи  детектування.  Техніка  хроматографічного
аналізу.   Оптимізація  хроматографічного  розділення  на  основі
хроматографічних  параметрів  (коефіцієнт  ємності,  селективність,  роздільна
здатність).  Хроматографічне  визначення  вуглеводного  складу  рослинної
сировини. Хроматографічний  аналіз  продуктів  целюлозного  виробництва
целюлози.  Аналіз  складу  відпрацьованого  щолоку.
Хроматографічний аналіз паперу. 

Літератур: [9], с. 5-35; 179-190, [3], 56-78; [10], 5-40; [11], с. 16-60.
Завдання на СРС. Хроматографія вуглеводів. 

         Література: [9], 108-170.
7-8 Спектральні методи

Класифікація  методів.  ІЧ-спектроскопія.  Основи  методу  ІЧ-Фурьє-
спектроскопії. Інфрачервоний спектр лігніну та ІЧ-спектр целюлози в деревині.
ЯМР-спектроскопія.  Природа  спектрів  ЯМР.  Ідентифікація  та  оцінка  вмісту
функціональних груп. Структурна інформація із кількісних спектрів ЯМР  1Н  і
13С  макромолекули лігніну.Використання  кількісної спектроскопії  ЯМР  1Н  і
13С  в дослідженнях технологічних процесів делігніфікації деревини. Основи та
можливості методу термомеханічної спектроскопії.  Теоретичне обґрунтування
методу  термомеханічної  спектроскопії.  Підготовка  зразків  і  методика
термомеханічного  аналізу. Аналіз  термомеханічної  кривої  деревини.  Аналіз
термомеханічної  кривої  лігніну.  Порівняльна  характеристика  властивостей
деревини,  целюлози  і  лігніну.  Електронно-парамагнітний  резонанс.  Атомно-
абсорбційний аналіз.  Блок-схема атомно-абсорбційного спектрометра.  Хімічна
підготовка проб для атомно-абсорбційного аналізу. Визначення елементарного
склад  золи.  Визначення  адсорбованих  органічних  сполук  хлору  у  вибіленій
целюлозі. Використання методу для аналізу природних і стічних вод.
         Література: [12] с.5-48, [13] с.4-32; [14] с.11-26, 65-80, 81-95; [15], с. 29-62;
[ 16],  c.28-36,176-218; [17], 5-50;  [18],5-190; [19] с. 147-152.

Завдання  на  СРС.  Спектроскопія  в  УФ-та  видимій  області.  Природа
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електронних спектрів. Класифікація електронних переходів. Використання  ІЧ-
Фурьє-спектроскопії  для аналізу похідних  целюлози. Дослідження хімічного
складу  та  надмолекулярної  структури  целюлозних  матеріалів  методом  ІЧ-
спектроскопії.                       
        Література :  [14], 35-64; [4] с.32-44.

Завдання на СРС.
Методи термічного аналізу

Термогравіметрія. Ізотермічний режим, 8політермічний  режим. Схема
термовагів. Використання ДСК. Визначення теплових ефектів процесів. 

Дилатометр.  Типи дилатометрів: механічні, компараторні. Оптичні. Підготовка
дериватографа  до  роботи.  Обробка  8дериватограм.  Інтерпретація  результатів
термічного  аналізу.  Визначення  ефективної  енергії  активації  деструкції
матеріалу за даними термогравіметрії. Використання термомеханічного аналізу
для встановлення температурних переходів в деревині та целюлозі.

Література:[20] с.3-50;  [21] с.30-54, [4]  с.32-44.

9 Модульна контрольна робота з розділів 1-2

5. Практичні заняття
Навчальним планом практичних занять не передбачено.

6. Лабораторні заняття (комп’ютерний практикум)
Мета лабораторних робіт з курсу полягає у поглибленні теоретичних знань з

окремих  розділів  курсу  і  набутті  практичних  навичок  виконання  наукових
досліджень,  засвоєнні  методик  інструментальних методів  досліджень,  обробки та
аналізу результатів досліджень.

Студенти  під час лабораторних робіт виконують індивідуальні або комплексні
наукові  дослідження  під  керівництвом  викладачів,  аспірантів  та  наукових
співробітників кафедри. 

№
з/п

Назва теми заняття та перелік основних питань
(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС)

1
Аналіз варильних розчинів. Варіння целюлози органосольвентним 

способом. Промивання та сортування отриманої целюлози.-4 год
Література- [22,23].
Завдання на СРС. Аналіз та обробка результатів експерименту. Висновки.

2

Аналіз варильних розчинів. Варіння целюлози способом ASAM. 
Промивання та сортування отриманої целюлози. -4 год

Література- [22,23].
Завдання на СРС. Аналіз та обробка результатів експерименту. Висновки.
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3 Визначення середнього ступеня полімеризації целюлози  віскозиметричним 
методом. -4 год

Література- [22,23].
Завдання на СРС. Аналіз та обробка результатів експерименту. Висновки.

4 Визначення фракційного складу  лляної целюлози за ступенем 
полімеризації  віскозиметричним методом. -4 год

Література- [22,23].
Завдання на СРС. Аналіз та обробка результатів експерименту. Висновки.

5 Аналіз вибілювальних реагентів. Вибілювання целюлози для хімічної 
переробки. -4 год

Література- [22,23].
Завдання на СРС. Аналіз та обробка результатів експерименту. Висновки.

6 Аналіз відпрацьованих  варильних щолоків. -4 год
Література- [22,23].
Завдання на СРС. Аналіз та обробка результатів експерименту. Висновки.

7 Розмелювання напівфабрикатів та визначення якісних показників маси, що 
розмелюється (ступеня млива та масового показника середньої довжини 
волокна, фракційного складу маси). -4 год

Література- [22,23].
Завдання на СРС. Аналіз та обробка результатів експерименту. Висновки.

8 Варіння різних видів крохмального клею та проклеювання паперової маси з 
різним ступенем млива і витратою клею. -4 год

Література- [22,23].
Завдання на СРС. Аналіз та обробка результатів експерименту. Висновки.

9 Варіння різних видів і типів крохмального клею та виконання поверхневого 
проклеювання відливків, що виготовлені з паперової маси з різним ступенем 
млива з варіюванням витрати клею. -4 год

Література- [22,23].
Завдання на СРС. Аналіз та обробка результатів експерименту. Висновки.

10 Виготовлення лабораторних зразків паперу та картону. -4 год
Література- [22,23].
Завдання на СРС. Аналіз та обробка результатів експерименту. Висновки.

11 Фізико-механічні випробування відливок (визначення розривної довжини, 
опору продавлюванню, міцності на злом при багаторазових перегинах, опору 
роздиранню, поверхневої вбирності за методом Кобба, опору площинному та 
торцевому стисненню і т.ін.). -4 год

Література- [24].
Завдання на СРС. Аналіз та обробка результатів експерименту. Висновки.

12 Визначення кінетичних параметрів натронної делігніфікації кенафу. -4 год
Література- [2].
Завдання на СРС. Аналіз та обробка результатів експерименту. Висновки.

13 Визначення кінетичних параметрів натронної делігніфікації волокон 
конопель. -4 год

Література- [2].
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Завдання на СРС. Аналіз та обробка результатів експерименту. Висновки.
14 Визначення кінетичних параметрів окисної делігніфікації стебел 

міскантусу-4 год 
Література- [2].
Завдання на СРС. Аналіз та обробка результатів експерименту. Висновки.

15 Визначення вуглеводного складу передгідролізатів методом хроматографії 
на папері. -4 год

Література- [9].
Завдання на СРС. Аналіз та обробка результатів експерименту. Висновки.

16
Визначення змін кристалічної структури целюлозної маси з різним 

ступенем млива методом рентгеноструктурного аналізу. -4 год
Література- [22]. 
Завдання на СРС. Аналіз та обробка результатів експерименту. Висновки.

17 Дослідження зразків макулатурного картону методом термогравіметричного
аналізу. -4 год 

Література- [21,22].
Завдання на СРС. Аналіз та обробка результатів експерименту. Висновки.

18 Ідентифікація складу проклеювання в папері методом 
газохроматографічного аналізу. -4 год

Література- [11].
Завдання на СРС. Аналіз та обробка результатів експерименту. Висновки.

7. Самостійна робота
Самостійна робота студентів займає 50 % часу вивчення курсу, включає також

підготовку  до  екзамену.  Головне  завдання  самостійної  роботи  студентів  –  це
опанування знань,   що не ввійшли до лекційних та лабораторних занять,  шляхом
особистого пошуку інформації та її вивчення. 

№
з/п

Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання
Кількість

годин СРС
Розділ1. Стаціонарні  та нестаціонарні методи кінетичних досліджень

   хімічних процесів
1 Кінетика натронного варіння з антрахіноном.

Література: [2], с.126-141.
4

Розділ 2.   Нові фізико-хімічні методи  дослідження хімічних 
систем та процесів

2 Питома в'язкість, приведена в'язкість, 
характеристична в'язкість. Використання методу для 
дослідження структури макромолекул целюлози та її 
похідних. Апаратурне оформлення віскозиметричного 
методу.Література: [4], с.179-190,  [5], с.5-64 

Електронна мікроскопія деревної целюлози та целюлози
із недеревної рослинної сировини. Література: [8].

Хроматографія вуглеводів. Література: [9], 108-170.

27
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Спектроскопія  в  УФ-та  видимій  області.  Природа
електронних спектрів. Класифікація електронних переходів.
Використання  ІЧ-Фурьє-спектроскопії для аналізу похідних
целюлози.  Дослідження  хімічного  складу  та
надмолекулярної структури целюлозних матеріалів методом
ІЧ- спектроскопії.     Література :  [14], 35-64; [4] с.32-44.
Термогравіметрія.  Ізотермічний  режим  політермічний
режим. Схема термовагів.  Використання ДСК. Визначення
теплових ефектів процесів. Дилатометр. Типи дилатометрів:
механічні, компараторні. Оптичні. Підготовка дериватографа
до роботи. Обробка дериватограм. Інтерпретація результатів
термічного аналізу. Визначення ефективної енергії активації
деструкції  матеріалу  за  даними  термогравіметрії.
Використання  термомеханічного  аналізу  для  встановлення
температурних переходів в деревині та целюлозі.

Література:[20] с.3-50;  [21] с.30-54, [4]  с.32-44.
3 Контрольна робота з розділів 1-2 4
4 Реферат 10

5 Екзамен 30

ВСЬОГО 75

8. Індивідуальні завдання
Згідно навчального плану передбачено виконання реферату.  Готуючи реферат,

студенти розширюють теоретичні знання з курсу, що вивчається,  набувають  вмінь
та  навичок  пошуку  інформації,  оформлення  текстових  документів,  а  також
підготовки  доповіді до захисту роботи. Вимоги до структури, змісту і оформлення
реферату наведено в [24] базової літератури.

Перелік тем   наведено в додатку А.
9. Контрольні роботи
З метою контролю рівня засвоєння матеріалу та сприйняття його студентами, 

протягом семестру проводиться чотири контрольні роботи ( МКР поділяється на дві  
контрольні роботи ).  Контрольна робота 1 – з  розділу 1і 2, контрольна роботи  2-– з 
розділу 3 і 4.

Завдання до контрольних робіт наведено у додатку Б.
Контрольна робота  містить  10 завдань.  Максимальна  кількість балів  за  одну

контрольну роботу дорівнює 10 балів.

10. Рейтингова система оцінювання результатів навчання1 
За денною формою навчання пропонується впровадження рейтингової системи 

оцінки успішності засвоєння студентами навчального матеріалу з кредитного 
модуля. Рейтинг студента з кредитного модуля «Спеціальні методи досліджень 
продуктів переробки рослинної сировини» складається з балів, що отримуються за: 

1
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1) дві відповіді  на лекціях під час опитування; 
2) якість виконання експериментальних досліджень під час лабораторних робіт;
3) дві контрольні роботи ( МКР поділяється на дві контрольні роботи тривалістю по 

одній академічній годині);
4) виконання реферату ;
5) відповіді на екзамені.

Розмір стартової шкали  протягом семестру складає 50 балів,Rекз = 50 балів.
Умовами допуску до екзамену  є виконання всіх МКР і здача реферату, а також

стартовий рейтинг Rc більше 25 балів (не менше 50% від Rc).
Екзаменаційний білет складається з п'яти запитань, кожне з яких  оцінюється в

10 балів. Максимальна кількість балів - 10х5=50 балів. Максимальна кількість балів
- 10х5=50 балів. Перелік питань на екзамен наведено в додатку В.

Положення  про  рейтингову  систему  оцінки  успішності  студентів  з  кредитного
модуля «Спеціальні методи досліджень продуктів переробки рослинної сировини»
наведено в додатку В.

11. Методичні рекомендації
Лекційні та практичні заняття проводяться у навчальних групах чисельністю 17-

22 студентів.
Дисципліна  вивчається  шляхом  аудиторного  прослуховування  лекцій,

повторення  пройденого  матеріалу  в  аудиторні  години,  детального  вивчення
пройденого  матеріалу  в  домашніх  умовах,  самостійного  вивчення  окремих  тем,
виконання лабораторних робіт та домашньої контрольної роботи.

Для забезпечення студентів методичною літературою розроблено курс лекцій та
методичні вказівки до вивчення дисципліни, рекомендовані Вченою Радою ІХФ.

12. Рекомендована література
    12.1. Базова

1. Эмануэль Н.М., Кнорре Д.Г. Курс химической кинетики — М.: Высшая школа, 
1984 . — 463 c.

2. Пен Р.З., Пен В.Р. Кинетика делигнификации древесины. -Красноярск:СибГТУ, 
1998. - 200 с.

3. Дроздов В.А. Кузнецов В.В., Рогатинская С.Л./Под ред.Петрухина О.М. Введение
в физико-химические методи анализа.-М.:Моск. Хим-технол .ин-т им.Д.И. 
Менделеева, 1980.-80 с.

4. Методы исследования целлюлозы./под ред. В.П.Карливана.-Рига:Зинатне,1981.- 
257 с.

5. Малкин А.Я., Чалых А.Е. Диффузия и вязкость полимеров. Методы измерения.- 
М.: Химия. 1979. -304 с.

6. Виноградов Г.В., Малкин А.Я. Реология полимеров.- М: Химия, 1977.- 437с.
7. Дж.Гоулдстейн и др. - Растровая электронная микроскопия и рентгеновский 

микроанализ, том 1-М.: Мир. -304с.

http://rushim.ru/books/drevesina/karlivan.djvu
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8. Сравнительное исследование условий выделения, морфологии и свойств 
целлюлозы из стеблей злаковыхи масличных культур. В.И. Торгашов, Е.В. Герт, 
О.В. Зубец, Ф.Н. Капуцкий/Химия растительного сырья. -2009. -№4. -С. 45–54.

9. Холькин Ю.И.Хроматография в  химии древесины.- М.: Лесная промышленность,
1976.- 288 с.

10.Фритц. Дж., Гьерде Д., Поланд К. Ионная хроматография :Пер.с англ..- 
М.:Мир,1984.-216 с.

11.Айвазов Б.В. Основы газовой хроматографии. –М.: Высш. шк., 1977.–183 с.
12. Орешенкова Е.Г. Спектральный анализ. –М.: Высш. шк., 1982. –375 с.
13. Сергеев Н.М. Спектроскопия ЯМР. –М.: Изд-во МГУ, 1981. –279 с.

14.Методы исследования древесины и ее производных: Учебное пособие / Н.Г. 
Базарнова, Е.В. Карпова, И.Б. Катраков и др.; Под ред.Н.Г. Базарновой. -Барнаул: 
Изд-во Алт. гос. ун-та, 2002. -160 с.

15.Гюнтер X. Введение в курс спектроскопии ЯМР. –М.: Мир, 1984. –478 с.
16.Калабин  Г.А., Каницкая Л.В.,  Кушнарев  Д.Ф.   Количественная  спектроскопия

ЯМР природного органического сырья и продуктов его переработки.- М.:Химия,
2000.- 408 с. 

17.Брицке М.Э. Атомно-абсорбционный спектрохимический анализ. –М.:
Химия, 1982. –223 с.

18. Славин У. Атомно-абсорбционная спектроскопия. –М.: Химия, 1971. –296 с.
19.Л.А. Земнухова, В.В. Будаева, Г.А. Федорищева и др.. Неорганические 

компоненты соломы и шелухи овса/Химия растительного сырья. -2009. -№1. С. 
147–152.

20.Берг Л.Г. Введение в термографию. –М.: Изд-во АН СССР, 1961.
21. Уэндланд У.У. Термические методы анализа. –М.: Мир, 1978.-526 с.
22.Оболенская А.В., Ельницкая З.П., Леонович А.А. Лабораторные работы по химии

древесины и целлюлозы.. М.: Экология, 1991.-320 с.
23.Методичні  вказівки  до  виконання  лабораторних робіт і   контрольних завдань  з

дисципліни  "Технологія   целюлози"  /  Укл.   Примаков  СП., Антоненко Л.П., 
Барабаш В.А., Дейкун І.М., Черьопкіна Р.І. - К.: НУТУ "КПІ, 2003.-71.

24.Спеціальні методи досліджень продуктів переробки рослинної сировини: метод.
вказівки  до  вивчення  дисципліни  для  студентів  напряму  підготовки  6.051301
«Хімічна технологія» спец. «Хімічні технології переробки деревини та рослинної
сировини» / Уклад.: І. М. Дейкун,  Л. П. Антоненко.–  К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 24
с.

  12.2. Допоміжна
1. Лурье А. Сорбенты и хроматографические носители. –М.: Химия,1972.
2. Кузяков Ю.Я. и др. Методы спектрального анализа. –М.: Изд-во МГУ,1990. –

212 с.
3. Хроматография в тонких слоях / Под ред. Э. Шталя. –М.: Мир, 1975.
4. Вайсман Л.И. Структура бумаги и методы ее контроля.- М., 1973. 150 с.



14

5. Аксельрод Г.З., Смолин А.С. Технология формования бумаги и картона, изд. 
Лесная промышленность.-М.:Лесн.пром-сть, 1984.- 121 с.

6. Журнал «Целлюлоза.Бумага. Картон».
7. Журнал «Химия растительного сырья».

13. Інформаційні ресурси
Електронні ресурси з курсу «Методологія та організація наукових досліджень», а

саме:
 навчальну програму дисципліни,
 робочу навчальну програму кредитного модуля,
 методичні вказівки до вивчення дисципліни.

розміщено за адресою http://www.eco-paper.kpi.ua/for-student, а також у електронному
кампусі.

http://www.eco-paper.kpi.ua/for-student
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Додаток Г
ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову систему оцінки успішності студентів
з кредитного модуля «Спеціальні методи досліджень продуктів переробки

рослинної сировини» 
спеціальності 161  Хімічні технології та інженерія

спеціалізації  Хімічні технології переробки деревини та
рослинної сировини

інженерно-хімічного факультету

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з кредитного модуля 
згідно з робочим навчальним планом:

С
ем

ес
тр Навчальний час Розподіл

навчальних годин 
Контрольні заходи

кре-
дити

акад.
год.

Лекції Прак-
тич.

Лаб
.роб

СРС

М
К

Р

Ре
ф

ер
ат

С
ем

ес
тр

ов
а

ат
ес

та
ці

я

 1    5,5 165 18 72 75 1 1 Екзамен

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, які він отримує за:
6) дві відповіді  на лекціях під час опитування; 
7) якість виконання експериментальних досліджень під час лабораторних робіт;
8) контрольна робота ( МКР поділяється на дві контрольні роботи тривалістю по 

одній академічній годині);
9) виконання реферату;
10) відповіді на екзамені.

СИСТЕМА РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ

1. Експрес-контроль на лекціях:

Чітка та повна відповідь на запитання  -      2,5 бали
У відповіді допущені окремі помилки  -      1,5 бали
Відповідь не зарахована - 0 балів

2. Робота на лабораторних заняттях:
повнота  виконання  плану  експериментальних  досліджень,

знання методик аналізу, здатність самостійно виконувати Згідно
 10-6  балів
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навчального  плану  передбачено  виконання  реферату.  Готуючи
реферат, студенти  розширюють теоретичні  знання  з  курсу, що
вивчається,   набувають   вмінь  та  навичок  пошуку інформації,
оформлення текстових документів, а також підготовки  доповіді
до захисту роботи. Вимоги до структури,  змісту і  оформлення
реферату наведено в [24] базової літератури.
 експериментальні дослідження.

3. Модульний контроль 
Повна відповідь на всі запитання - 10 балів
У відповіді допущені окремі неточності   -   8 балів
 Часткова відповідь або у відповідях на запитання   допущені 
помилки -

  6 балів

Контрольна  не зарахована -   0балів

4.Реферат
Повністю розкрита тема, дотримані всі вимоги до виконання 
роботи - 15..14
Допущені окремі неточності - 13…12
Тема розкрита неповністю- 11…9
Робота   не зарахована 0

Штрафні та заохочувальні бали (rs) за:

Відсутність без поважної причини  на лабораторному занятті  
занятті…………………………………………………

-2;

Відсутність без поважної причини  на МКР……………………… -3
Творчий підхід до виконання експериментальних досліджень …. +5

Розмір стартової шкали  протягом семестру складає:
Rc= 2∙2,5+10+2∙10+15= 50 балів.

Складова екзаменаційної шкали дорівнює 50 % від R:
Rекз = 50 балів.

Умови допуску до  екзамену: виконання  всіх  МКР і  здача  індивідуального
завдання, а також стартовий рейтинг Rc більше 25 балів (не менше 50% від Rc).

На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його 
поточний рейтинг не менше 7,5 балів .

На другій атестації (14-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо його 
поточний рейтинг не менше 17,5 балів.

Критерії екзаменаційного оцінювання
Екзаменаційний білет складається з п'яти запитань, кожне з яких  оцінюється в

10 балів. 
Максимальна кількість балів- 10х5=50 балів
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Критерії оцінювання знань студентів на екзамені:

Повна відповідь на всі запитання - 10 балів
У відповіді допущені окремі неточності   - 8…9 балів
 Часткова відповідь або у відповідях  допущені помилки-

6…7 балів
Відповідь  не зарахована - 0

Сума стартових балів і балів за екзаменаційну контрольну роботу переводиться  в 
екзаменаційну оцінку згідно з таблицею: 

Бали 
R= Rc+ RЕ    

Оцінка ECTS Оцінка традиційна 

95-100 А відмінно
85-94 В добре
75-84 С
65-74 D задовільно
60-64 E 
51-59 FX незадовільно
rc<25 F не допущено 

Склав: _доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів Дейкун І.М.
(посада викладача, прізвище та ініціали, підпис)

Затверджено на засіданні кафедри  _екології та технології рослинних полімерів 
(назва кафедри)

Протокол від «__  18__»_трав  ня ____2017 року № _  10  __

Завідувач кафедри
_________  __М.Д. Гомеля_______
(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_______________2017 р.

Протокол від «____»______________2018 року № ___

Завідувач кафедри
_________  __М.Д. Гомеля_______
(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_______________2018 р.
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