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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 дос-
ліджень продуктів  пере-
робки  рослинної  сиро-
вини-3 Курсова робота

Форма навчання
                  денна____________

(денна / заочна)

Напрям підготовки
                      -________________

(шифр і назва)

Кількість 
кредитів ECTS 

                         1,0________

Статус кредитного модуля
              за вибором ВНЗ______

(нормативний 

або за вибором ВНЗ/студентів)

Спеціальність
161   "Хімічні технології та  
                 інженерія"_________
                   (шифр і назва)

Цикл до якого належить
кредитний модуль

    професійна та практична 
                  підготовка________

Спеціалізація
"Хімічні технології перероб--

ки деревини та рослинної
сировини" 

(назва)

Рік підготовки     1______

Семестр       2__________

Освітній ступінь
                   Магістр _________

Загальна кількість годин
                     30____________

Практичні 
                  _0__________год.

Тижневих годин:
аудиторних – _0___
          СРС –      1,7_

Самостійна робота
                     30_________год.,

Вид та форма семестрового
контролю

                   диф.залік_______
(екзамен / залік / диф. залік;

усний / письмовий / тестування тощо)
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Кредитний модуль належить до циклу  професійної та практичної підготовки

магістрів спеціальності 161 «Хімічна технологія та інженерія» спеціалізації “Хімічні

технології переробки деревини та рослинної сировини”.

Предмет кредитного  модуля  –  складні  технологічні  системи  виробництва

картону  і  паперу  та  методика  їх  дослідження,  моделювання  складних  систем,

методика відбору факторів,  статистичні  методи планування  експерименту, методи

оптимізації, методи самоорганізації складних систем.

Міждисциплінарні  зв’язки:  навчальній  дисципліні  "Спеціальні  методи

досліджень переробки рослинної сировини-3 Курсова робота" передують навчальні

дисципліни, такі як: "Технологія паперу та картону", "Спеціальні методи досліджень

переробки  рослинної  сировини-1"  та   «Вимірювання  та  основи  теорії  похибок».

Навчальна  дисципліна  "Спеціальні  методи  досліджень  переробки  рослинної

сировини-3  Курсова  робота"  забезпечує  дисципліну  «Комп'ютерні  технології  в

науковій та інженерній діяльності в переробці рослинної сировини».

2. Мета та завдання кредитного модуля

2.1. Мета кредитного модуля.

Метою курсової роботи є формування у студентів здатностей:

-  зібрати  лабораторну  установку  для  виконання  досліду  і   обрати  умови

проведення досліду у відповідності до обєкта дослідження;
-  проводити експериментальні дослідження;

- використувати відповідний математичний апарат для обробки  результатів

ввимірювань спеціальними інструментальними методами аналізу;

-  використовуючи  теоретичні  основи  спеціальних  методів  дослідження  в

умовах лабораторії  (виробництва) розробити (спроектувати,   обрати) адекватну

математичну  модель  процесу  чи  обладнання  виробництва  паперу  або  картону,

вміти  аналізувати  первинні  рішення  математичного  моделювання  процесу  або

системи з  метою досягнення оптимальних параметрів роботи об’єкта  і  робити

висновки. 

2.2. Основні завдання кредитного модуля. 

Згідно  з  вимогами освітньо-професійної  програми студенти  після  засвоєння

кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

-  володіння  методами  спостереження,  опису,  ідентифікації,  класифікації,

об'єктів хімічної технології  та продукції промисловості; 
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-   застосовування  сучасних  експериментальних  методів  роботи  з

технологічними об'єктами в промислових і лабораторних умовах, 

-  дослідницькі  навички;  навички  роботи  із  сучасною  вимірювальною

апаратурою; 

-  використання теоретичних знань і практичних навичок природничо-наукових

дисциплін  для  оволодіння  основами  теорії  і  методів  хіміко-технологічних

досліджень;

-  застосовування теоретичних основ  математики  і  статистики для оцінки

стану систем для дослідження процесів переробки рослинної сировини; 

- обробка та аналіз результатів наукових досліджень; 

-   застосовування методів оптимізації  для  технологічних процесів переробки

рослинної сировини в обсязі, необхідному для використання в обраній професії.

уміння:

-  використовуючи теоретичні основи  математики  та  статистики,  з метою

дослідження  складного  об’єкта  з  технології  переробки  рослинної  сировини,

сформулювати мету побудови його математичної моделі;

-  використовуючи   наукові  положення   математичної  теорії  експерименту,

розробити  план  експериментальних  досліджень  в  лабораторних  (виробничих)

умовах та алгоритм його практичної реалізації;

-  використовуючи дані про  лабораторне (промислове) обладнання та хімічні

властивості  речовин, розробити алгоритм створення математичної  моделі,  скласти

або  обрати   компютерну  програму  для  розрахунків  або  оптимізації  параметрів

досліджуваного об’єкта.

досвід:

-   використання  професійно  профільованих  знань  в  галузі  математичної

статистики  та  моделювання складних  систем  з  метою  вибору  оптимальних  схем

процесів  переробки  рослинної  сировини  під  час  виконання  наукової  роботи  і

виробничих умовах;

-  управління існуючими технологічними процесами виробництва целюлози,

паперу  та  картону  і  удосконалення  цих  процесів  та  створення  нових  більш

ефективних,  екологічно  чистих  виробництв,  які  дозволяють  раціонально

використовувати  дефіцитні  волокнисті  напівфабрикати,  воду,  допоміжні  хімічні

матеріали.
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3. Графік виконання курсової роботи
Тиждень

семестру
Назва етапу роботи

Навчальний
час СРС

1-2 Отримання теми та завдання 0,5
3-5 Підбір літератури та проведення літературного огляду  і 

патентного пошуку з теми курсового проекту (роботи) 

5

6 Визначення  факторів,  які  впливають  на  протікання

досліджуваного процесу

2

7 Проведення  однофакторних  експериментальних

досліджень з метою визначення сили впливу факторів

2

8 Розроблення  матриці  експериментальних  досліджень  з

використанням  математичної  теорії  експериментів

(МТЕ)

3

9-10 Розроблення методик і  проведення експериментальних

досліджень  в  лабораторних  умовах  з  використанням

матриці експерименту

4

11 Обробка результатів експериментальних досліджень: 

розрахунок коефіцієнтів  рівняння регресії, перевірка 

адекватності математичної моделі  

3

12 Використання розробленої математичної моделі для 

дослідження процесу в умовах, які цікавлять дослідника

3

13 Побудова графічних залежностей стану досліджуваного 

об'єкту в різних ситуаціях

2

14 Формування висновків стосовно наукової значимості 

отриманих результатів

3

15 Підготовка текстової частини курсового проекту 

(роботи)

1,5

16 Подання курсового проекту (роботи) на перевірку 0,5
17-18 Захист курсового проекту (роботи) 0,5

4. Перелік тем курсового проекту (роботи)
 (варіантів вихідних даних)

1. Визначення     оптимальних     параметрів     одержання     целюлози

нейтрально-сульфітним способом із соломи.

2. Визначення     оптимальних     параметрів     одержання     целюлози

нейтрально-сульфітним   способом   з    деревини   швидкоростучих   листяних
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порід.

3. Вивчення  можливості  застосування  відходів  льону  для  одержання

целюлози.

4. Органосольвентні способи одержання волокнистих напівфабрикатів з

різної сировини.

5. Одержання целюлози для хімічної переробки.

6. Застосування відпрацьованих щолоків після нейтрально-сульфітного

варіння у ливарному виробництві.

7. Вивчення процесу облагороджування листяної вибіленої целюлози.

7. Одержання спеціальних видів паперу з елементами захисту (водяні

знаки, синтетичні волокна).

8. Одержання спеціальних видів паперу з використанням рослинних та

мінеральних волокон.

10.  Визначення    раціональних    параметрів    процесу    розмелювання

волокнистих напівфабрикатів.

11.  Визначення  оптимальної  композиції  для  отримання  окремих  видів

паперу чи картону.

12.  Визначення  оптимальної  ступеня  млива  макулатури  для  отримання

оптимальних паперотворних властивостей маси.

Назви  тем  та  вихідні  дані  уточнюються  для  кожного  студента  групи  при
формуванні кінцевого поіменного списку та  цілеспрямовано, за умови врахування
вимог зацікавлених підприємств та організацій.

5. Рейтингова система оцінювання результатів навчання1

Рейтингова  оцінка  з  курсової  роботи  100-бальна  і  має  дві  складові.  Перша
(стартова) характеризує виконання студентом курсової роботи та її результат – якість
пояснювальної  записки.  Друга  складова  характеризує  якість  захисту  студентом
курсової роботи. Розмір шкали складових дорівнює по 50 балів кожна.

Положення  про  рейтингову  систему  оцінки  успішності  студентів  з  курсової
роботи  кредитного  модуля  «Спеціальні  методи  досліджень  продуктів  переробки
рослинної сировини-2» наведено в додатку А.

6. Методичні рекомендації

1
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Курсова робота складається з двох розділів, які мають у своєму складі декілька
підрозділів.  Перший  розділ  стосується  розробки  та  обґрунтуванню  математичної
моделі  досліджуваного  об'єкта,  другий  –  результатів,  отриманих  в  процесі
моделювання процесів з використанням моделей . 

Практичне  засвоєння  дисципліни досягається  як  цілеспрямованим підбором
тематики  індивідуальних  занять,  так  і  організацією  процесу  виконання  курсової
роботи.

Курсову  роботу  виконують  за  індивідуальним  завданням  і  оформлюють  у
вигляді пояснювальної записки. 

Пояснювальна записка до курсової роботи містить такі розділи.
1. Завдання до курсової роботи.
2. Детальний опис процесу розв’язання.
3. Результати  розрахунків  і  їх  аналіз  (числове,  графічне,  табличне  значення

результатів розрахунків).
4. Висновки  по  кожному  підрозділу  роботи,  по  роботі  в  цілому  в  частині

рекомендацій щодо подальших заходів з практичного використання отриманих
результатів. 

5. Список літератури.
Для  забезпечення  студентів  методичною  літературою  розроблено  методичні

вказівки до виконання курсової роботи, рекомендовані Вченою Радою ІХФ.

7. Рекомендована література
7.1. Базова

1. Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований. - Харьков:
Выща школа, 1985. - 189 с.

2. Пен  Р.З.  Статистические  методы  моделирования  и  оптимизации
процессов целлюлозно-бумажной промышленности. - Красноярск, 1982. - 192 с.

3. Ивахненко А.Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей сложных
систем. – Киев: Наук. Думка, 1982. – 296с.

4. Ивахненко  А.Г.  Кибернетика  –  наука  о  моделировании  связи  и
управления в сложных системах // Автоматика. – 1982. - №1. –С.3-15.

5. Кикоть  В.С.  Разработка  и  исследование  комбинированных  методов
индентификации  проектируемых  обьектов  на  основе  принципа  самоорганизации:
Автореф. Дис. Канд. Техн наук. – Киев: 1984. -22с.

6. ДСТУ  3008-95.  Документація.  Звіти  у  сфері  науки  і  техніки.  К.:
Держстандарт України, 1995 -36 с.

7. Головач А.С. Оформление документов. - Харьков: Выщая школа, 1983.
-176 с.

8. Методические указания к лабораторным работам и контрольные задания
по дисциплине   «Технология   бумаги   и   картона»  /  Сост.:   Н.С.   Астратов, С.Ф.
Примаков. - К.: КПИ, 1993. - 84 с.

9. Методичні вказівки до лабораторних робіт з хімії рослинної сировини і
целюлози / Укл. Барбаш В.А., Антоненко Л.П., Дейкун І.М. - К.: НТУУ „КПІ",2003.-
70с.
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10. 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 "КПГ\2003.-71.

11. Глушенко  И.М.,  Пинскер  А.Е.,  Полянчиков  О.И.  Основы  научных
исследований.-К.: Выща школа, 1983. - 158 с.

12. Душинський В.В. Основи наукових досліджень. Теорія та практикум з
програмним забезпеченням: Навч. посібник. - К.: НТУУ "КПГ\ 2000.- 408 с.

7.2. Допоміжна
1. Бондарь А.Г.,  Статюха Г.А. Планирование эксперимента в химической

технологии. - К.: Выща школа, 1976. - 200 с.

2. Бондарь А.Г., Статюха Г.А., Потяженко И.А. Планирование эксперимента

при оптимизации процессов химической технологии. - К.: Вища школа, 1980.-264 с.

3. Кикоть  В.С.,  Плосконос  В.Г. Идентификация  характеристик  сложных

проектируемых  систем  с  использованием  принципов  самоорганизации  и

топологического метода анализа // Автоматика. – 1986. - №3. – С.34-42.

4. Ахназарова С.А., Кафаров В.В. Методы оптимизации в химической тех-

нологии. - М.: Высш. школа, 1985.-119 с.

5. Веселов  И.В.  Современное  деловое  письмо в  промышленности.  -  М.:

Изд-во Стандартов, 1990.-159 с.

6. Лоусон К. Инфракрасные спектры поглощения неорганических веществ,

- М.:Мир, 1964.-159 с.

7. Эмсли  Дж,  Финей  Дж,  Сатклиф  Л.  Спектроскопия  ЯМР  высокого

разрешения. М: Мир, 1968, т.1- 637 с.

8. Пьетт Л. ЯМР и ЭПР спектроскопия. М: Мир, 1966 - 108 с.

9. Данилов И.П., Бочарова В.П. Газовая и жидкостная хроматография. - К.;

УМКВО, 1992.-72 с.

10. Журнали «Папір», «Целлюлоза.  Бумага.  Картон», «Бумага и  жизнь»,

«Упаковка» за останні 5-10 років.

11. Методические  указания  к  лабораторным  работам  по  дисциплине

«Основы  научных  исследований»  для  студентов  специальности  «Химическая

технология  неорганических  веществ»  /  Сост.:  И.М.  Астрелин,  А.Л.  Концевой,

Ю.В. Князев. - К.: ЮТИ, 1990. - 60 с.

12. Примаков  СП.,  Барбаш  В.А.  Технологія  паперу  і  картону. К.:  ЕКМО,

2002.-396 с.

13. Осипов П.В. Воспоминание о будущем: электрокинетический потенциал

бумажной массы// ЦБК, 2001, №3-4, с. 16-20.

14. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів / По-
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станова Кабміну України № 309 від 01.03.1999 р.

27.  Закон  України  "Про  наукову  і  науково-технічну  діяльність",  №1977-12,

Відомості Верховної Ради України, 1999 р.

28.  Національна  Стратегічна  програма  розвитку  целюлозно-паперової

промисловості України до 2020 року, 2006 р.

8. Інформаційні ресурси
Електронні  ресурси  з  курсу «Спеціальні  методи  досліджень  переробки

рослинної сировини-3 Курсова робота», а саме:
 навчальну програму дисципліни,
 робочу навчальну програму кредитного модуля,
 робочу навчальну програму курсової роботи,
 методичні вказівки до виконання курсової роботи,
 методичні вказівки до виконання лабораторних робіт,
 методичні вказівки до виконання самостійної роботи.

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

про рейтингову систему оцінки успішності студентів з курсової роботи кредитного модуля
«Спеціальні методи досліджень продуктів переробки рослинної сировини-3 Курсова робота» 

Рейтингова  оцінка  з  курсової  роботи  має  дві  складові.  Перша  (стартова)  характеризує
виконання  студентом  курсової  роботи  та  її  результат  –  якість  пояснювальної  записки.  Друга
складова  характеризує  якість  захисту  студентом  курсової  роботи.  Розмір  шкали  складових
дорівнює по 50 балів кожна.

Система рейтингових балів
1.Стартова складова (r1)  має  у  своєму складі  дві  частини.  Перша частина  (r11)  стосується

виконання  першого  розділу  курсової  роботи,  складова  (r12)  –  другого  розділу.  Для  кожної  з
стартових складових(r11) та (r12):

- своєчасність виконання відповідної частини курсової роботи – 2–1 бали;
-  правильність  застосування  методів  розрахунку,  якісної  і  кількісної  оцінки  отриманих

результатів –14–8 ;
-  обґрунтування  рекомендацій  щодо  подальших  заходів  з  практичного  використання

отриманих результатів – 6–4 бали.  
- якість оформлення 3–1бали.  
2. Складова захисту курсової роботи (r2) відповідним чином має у своєму складі дві частини

(r21) та (r22), кожна з яких оцінюється:
- ступінь володіння матеріалом 6–4 балів;
- ступінь обґрунтування прийнятих рішень та правильність висновків15–9 балів;
- вміння захищати свою думку 4–2 балів.

Сума балів двох складових переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею:
Бали          R=r1+r2 ЕСТS оцінка Традиційна оцінка

95-100 A Відмінно
85-94 B

Добре
75-84 C
65-74 D

Задовільно
60-64 E
<60 Fx Незадовільно

Курсову роботу не допущено до захисту F Не допущено

Склав: _____доцент__Плосконос В.Г.________________________
                              (посада викладача, прізвище та ініціали                                            підпис)

Ухвалено на засіданні кафедри Е та ТРП 
протокол №  10 від 18.05.2017 року

Завідувач кафедри Е та ТРП
___________ Гомеля М.Д.
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