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Вступ
Програму  навчальної  дисципліни  «Спеціальні  методи  досліджень  продуктів

переробки  рослинної  сировини»  складено  відповідно  до  освітньо-професійної  та
освітньо-  наукової  програм  підготовки  магістрів  спеціальності  161   Хімічні
технології та інженерія деревини  та рослинної сировини.

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.
Предмет навчальної  дисципліни  –  проблема  використання  теоретичних

положень, апаратурного апарату та методик фізико-хімічних методів досліджень на
практиці,  виконання  наукових  досліджень,   методи  пізнання  оточуючого  світу,
методи наукових  досліджень  та  наукової  творчості,  складні  технологічні  системи
виробництва картону і паперу та методика їх дослідження, моделювання складних
систем,  методика  відбору  факторів  та  інформативність  експериментальних
досліджень,  статистичні  методи  планування  експерименту,  методи  оптимізації,
методи самоорганізації складних систем.

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.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою  вивчення  дисципліни  є   формування  у  студентів  комплексу  знань,
умінь,  навичок,  необхідних   для   практичного  використання  фізико-хімічних  та
математичних  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 спеціалістів  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.
-  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  вимірювань  спеціальними  інструментальними  методами
аналізу;
-  розробити  (спроектувати,   обрати)  адекватну  математичну  модель
процесу чи обладнання виробництва паперу або картону, аналізувати
первинні рішення математичного моделювання процесу або системи з
метою досягнення  оптимальних параметрів роботи об’єкта  і  робити
висновки. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.
Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студенти  після

засвоєння  навчальної  дисципліни  мають  продемонструвати  такі  результати
навчання:

знання:
- теоретичних   положень,  методик,  апаратурного  оформлення  та

математичного апарату фізико-хімічних методів досліджень;
- теоретичних положень та математичного апарату методів хімічної

кінетики.
-   сучасних  експериментальних  методів  роботи  з  технологічними

об'єктами в промислових і лабораторних умовах, 
-  дослідницькі  навички;  навички  роботи  із  сучасною  вимірювальною

апаратурою; 
-  теоретичних основ  математики  і  статистики для оцінки стану систем

для дослідження процесів переробки рослинної сировини; 
- методів обробки та аналізу результатів наукових досліджень; 
-   методів  оптимізації  технологічних  процесів  переробки  рослинної

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

- 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:
- 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  вимірювань  спеціальними  інструментальними  методами
аналізу;

-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;

-   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.

2. Структура навчальної дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 480 годин/16 кредитів ECTS.
Навчальна дисципліна містить кредитні модулі:

1)Спеціальні методи досліджень продуктів переробки рослинної сировини-1
2)Спеціальні методи досліджень продуктів переробки рослинної сировини-2
2)Спеціальні методи досліджень продуктів переробки рослинної сировини-
3.Курсова робота
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Заочна
Всього 16 480

1 5,5 165 6 12 147 Екзамен
2 9,5 285 екзамен
3 1 30 30 Диф. залік

3. Зміст навчальної дисципліни 

Розділ1. Стаціонарні  та нестаціонарні методи кінетичних досліджень хімічних
процесів   

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.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. Кінетика натронного варіння з антрахіноном.

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

Загальна  характеристика  та  актуальність  проблеми  застосування  фізико-
хімічних методів у целюлозно-паперових виробництвах. Питома в'язкість, приведена
в'язкість,  характеристична  в'язкість.  Використання  методу  для  дослідження
структури  макромолекул  целюлози  та  її  похідних.  Апаратурне  оформлення
віскозиметричного  методу. 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.  Електронна
мікроскопія  деревної  целюлози  та  целюлози  із  недеревної  рослинної  сировини.
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.  Хроматографія  вуглеводів. 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.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.  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.

Розділ 3. Система організація наукових досліджень
Мета  дисципліни  і  її  задачі  в  підготовці  висококваліфікованих  інженерів

целюлозно-паперового  виробництва.  Зміст  курсу  Суть  наукового  пізнання
оточуючого  світу.  Етапи  становлення  і  розвитку  науки.  Сучасний  стан  науки.
Поняття,  цілі  і  функції науки.  Структурні  елементи  науки,  їх  характеристики.
Правила  аргументації  під  час  виконання  наукової  роботи.  Методи  наукових
досліджень.  Методи емпіричного дослідження.   Методи,  що використовуються на
емпіричному та теоретичному рівнях. Методи теоретичних досліджень.Організація
наукових досліджень в Україні. Система підготовки наукових кадрів. Аспірантура,
докторантура. Стажування. Науковий ступінь, вчене звання. Перспективи розвитку
целюлозно-паперової промисловості. Головні напрямки науково-технічного розвитку
України.  Основні  наукові  проблеми в  галузі  целюлозно-паперової  промисловості.
Роль вчених у науково-технічному прогресі.АТ "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ" – провідний
науковий інститут целюлозно-паперової промисловості України. Структура і основні
наукові  напрямки  діяльності.Системний  підхід  до  аналізу  складної  технологічної
системи. Технологічна система виробництва ЦПП як об'єкт наукового дослідження.
Деякі  аспекти  організації  та  реалізації  наукових  досліджень.  Методи  перевірка
результатів  експерименту.  Основні  етапи  проведення  наукового  дослідження.
Літературний  огляд  –  фундамент   наукового  дослідження.  Формулювання  задач,
об'єкта  та  предмета  дослідження. Літературний  огляд  –  фундамент   наукового
дослідження. Формулювання задач, об'єкта та предмета дослідження. Перспективи
розвитку  целюлозно-паперової  промисловості.  Програма  розвитку  ЦПП  до  2020



року.  Аналіз  поточного  положення  в  українській  целюлозно-паперовій
промисловості. Оцінка основних рушійних сил попиту на папір і картон в Україні і
їхнього  впливу  на  розвиток  українського  ринку.  Оцінка  основних  факторів,  що
впливають  на  розвиток  галузі.Попередні  дослідження  технологічної  системи.
Класифікація  факторів,  що  впливають  на  технологічну  систему.   Властивості
досліджуваних  факторів.  Методи  оцінювання  сили  впливу  факторів  на  вихідний
параметр. Метод експертних оцінок (рангової кореляції). Систематичні та випадкові
помилки.  Стандартне  відхилення.  Визначення  випадкових  помилок.  Похибка
експерименту.  Перевірка  на  однорідність  результатів  вимірювання.  Обробка
результатів досліджень на ПК. Бази даних. Лінії тренда.

Розділ 4. Інформативність експерименту та математичні методи  
планування експериментальних досліджень
Поняття  інформативності  досліджуваного  об'єкта.   Класичний  підхід  до

дослідження   невідомого  об'єкта.   Планування  експериментальних  досліджень
(класичне).  Планування експериментальних досліджень за  використання  критеріїв
інформативності. Поняття  моделювання  складних  технологічних  систем  в
інженерній і науковій діяльності.  Об’єкт дослідження. Види параметрів оптимізації
і  вимоги до них. Вибір моделі.  Регресійний аналіз  -  один з методів моделювання
процесів.  Основні  терміни  та  поняття  регресійного  аналізу.  Метод   найменших
квадратів.  Складання  системи  нормальних  рівнянь  (множинна  регресія).
Статистична  обробка  рівнянь  регресії.  Кореляційний  аналіз.  Множинна  лінійна
кореляція. Класичний метод експерименту, його переваги та недоліки. Активний та
пасивний  експеримент.  Обробка  результатів  експериментальних  досліджень.
Статистичний аналіз  технологічних процесів.  Застосування  математичних методів
планування  експерименту  у  ЦПП.  Повний  факторний  експеримент.  Кодування
факторів.  Матриця  планування.  Робоча  матриця.  Рандомізація.  Рівняння  регресії.
Статистичний  аналіз  рівняння  регресії.  Критерії  Кохрена,  Стьюдента,  Фішера.
Загальна схема виконання повного факторного експерименту. Дробний факторний
експеримент.  Генеральне  співвідношення.  Визначальний  контраст.  Матриця
планування.  Схема  виконання  ДФЕ.  Приклади  застосування  ДФЕ  у  ЦПП.
Рототабельні і ортогональні плани 2-го порядку.

Ефективність  наукових  досліджень.  Планування  експерименту  при  вивченні
діаграм  «склад-властивість».  Плани  Шеффе.  Використання  методу  планування
експерименту  для  вивчення  процесу  сульфатної  варки  целюлози.  Інтерпретація
результатів експерименту.

Розділ 5. Математичні методи пошуку оптимуму
Оптимізація  технологічних  процесів.  Критерії  оптимізації  за  лінійними

моделями. Локальний та глобальний оптимум. Методи оптимізації.  Метод Гаусса-
Зейделя. Метод крутого сходження. Рух за градієнтом функції. 

Прийняття  рішень  після  крутого  сходження.  Моделювання  технологічних
процесів в області,  близької до оптимуму  (плани ІІ порядку).  Багатокритеріальна
оптимізація.



Розділ 6. Принципи математичної самоорганізації складних технологічних
систем та переваги МГУА над класичними методами

Принципи  математичної  самоорганізації  складних  технологічних  систем.
Метод  групового  врахування  аргументів  (МГУА).  Критерії  максимальної
інформативності  та  шумостійкості  експерименту.  Методика  обробки  результатів
експериментальних  досліджень.Використання  методу  самоорганізації  для  пошуку
екстремуму процесу варіння целюлози.  Використання  методу  самоорганізації  для
оптимізації  композиції  волокнистих  напівфабрикатів.  Використання  методу
самоорганізації  для  синтезу  матеріалів  із  заданими  властивостями.  Особливості
алгоритму  групового  урахування  аргументів  (МГУА).  Переваги  методу
самоорганізації в порівнянні з класичних методом планування експерименту. 

4. Рекомендована тематика практичних (семінарських) занять
Мета практичних занять з курсу полягає у поглибленні  теоретичних знань і

набутті практичних навичок у визначенні окремих розділів курсу.
Студентам  стаціонарної  форми  навчання  в  рамках  практичних  занять

рекомендується  виконувати  розрахунки  для  проведення  індивідуальних  або
комплексних наукових досліджень.

1.Видача тем курсових робіт. Збір та аналіз інформації з виданої теми наукових
досліджень.  Патентний  пошук.  Постановка  наукової  задачі.  Вибір  методики
дослідження .

2.Складання плану проведення експерименту. Визначення ступеня впливу на
вихідну  функцію  технологічної  системи  факторів,  що  одночасно  діють,  за
допомогою статистичного методу - методу дисперсійного аналізу. Вибір необхідних
факторів для дослідження, рівнів факторів. Кодування факторів. Складання матриці
планування та робочої матриці для проведення повного факторного експерименту.

3.Визначення  коефіцієнтів  та  складання  рівняння  регресії  за  результатами
проведеного повного факторного експерименту. Статичний аналіз рівняння регресії
за критеріями Кохрена, Стьюдента, Фішера.

4.Складання  матриці  планування  та  робочої  матриці  для  проведення  дробного
факторного експерименту.

5.Визначення  коефіцієнтів  та  складання  рівняння  регресії  за  результатами
проведеного дробного факторного експерименту. Статичний аналіз рівняння регресії
за критеріями Кохрена, Стьюдента, Фішера.

6.Пошук  оптимальних  умов  (комбінації  досліджуваних  факторів)  проведення
технологічних  процесів  (варіння,  розмелювання,  вибілювання)  за  допомогою
математичної моделі об'єкта дослідження.

7.Пошук  оптимальних  умов  проведення  технологічних  процесів  (варіння,
розмелювання, вибілювання) безпосередньо на об'єкті дослідження.

8.Складання   та оформлення літературного огляду з теми дослідження .

5. Рекомендований перелік лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів)
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  стаціонарної  форми  навчання  в  рамках  лабораторних  робіт
виконують  індивідуальні  або  комплексні  наукові  дослідження  під  керівництвом
викладачів,  аспірантів,  наукових  співробітників  кафедри.  Виконані  наукові
дослідження оформляються як  курсова науково-дослідна  робота,  яка захищається
студентами у 2-му семестрі.

Приблизний перелік лабораторних робіт наведений нижче.
Розділ 2.   Нові фізико-хімічні методи  дослідження хімічних систем та 

процесів            
1.Аналіз  варильних розчинів.  Варіння целюлози органосольвентним способом.

Промивання та сортування отриманої целюлози.
2.Аналіз варильних розчинів. Варіння целюлози способом ASAM. Промивання

та сортування отриманої целюлози.
3.Визначення  середнього  ступеня  полімеризації  целюлози   віскозиметричним

методом.
4.Визначення фракційного складу  лляної целюлози за ступенем полімеризації  

віскозиметричним методом.
5Аналіз вибілювальних реагентів. Вибілювання целюлози для хімічної 

переробки.
6.Аналіз відпрацьованих  варильних щолоків.
7.Розмелювання напівфабрикатів та визначення якісних показників маси, що 

розмелюється (ступеня млива та масового показника середньої довжини волокна, 
фракційного складу маси).

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

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.

10.Виготовлення лабораторних зразків паперу та картону.
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.).

12.Визначення кінетичних параметрів натронної делігніфікації кенафу.
13.Визначення кінетичних параметрів натронної делігніфікації волокон 

конопель.
14.Визначення кінетичних параметрів окисної делігніфікації стебел міскантусу 
15.Визначення вуглеводного складу передгідролізатів методом хроматографії на 

папері.
16.Визначення змін кристалічної структури целюлозної маси з різним ступенем 

млива методом рентгеноструктурного аналізу.
17.Дослідження зразків макулатурного картону методом термогравіметричного 

аналізу. 



18.Ідентифікація складу проклеювання в папері методом газохроматографічного 
аналізу.

      Розділи 4-6. 
1.Аналіз  варильних  розчинів.  Варіння  целюлози  сульфітним  способом.

Промивання та сортування отриманої целюлози.
2.Аналіз  варильних  розчинів.  Варіння  целюлози  сульфатним  способом.

Промивання та сортування отриманої целюлози .
3.Визначення жорсткості отриманої целюлози за методами Б"єркмана і Капа .
4.Аналіз вибілювальних реагентів. Вибілювання целюлози.
5.Аналіз відпрацьованих щолоків.
6.Розмелювання напівфабрикатів та визначення якісних показників маси, що

розмелюється (ступеня млива та  масового показника середньої  довжини волокна,
фракційного складу маси).

7.Варіння різних видів і типів крохмального клею та проклеювання паперової
маси з різним ступенем млива і витратою клею.

8.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.

9.Виготовлення лабораторних зразків паперу та картону (відливків).
10.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.).

11.Аналіз стічної води різними методами.

6. Рекомендовані індивідуальні завдання
У 1-му семестрі 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.

У  2-му  семестрі  студенти  виконують  курсову  роботу.  У  курсовій  роботі
відображується робота студента з індивідуальної теми науково-дослідної роботи, а
саме:

- результати  пошуку  інформації  з  теми  роботи  у  вигляді  літературного
огляду;

- висвітлення методик досліджень;
- характеристика вихідного матеріалу та кінцевого продукту;
- наведення результатів досліджень;
- математичні методи обробки експериментальних даних;
- висновки та рекомендації.
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научных исследований» для студентов специальности «Химическая технология
неорганических веществ» / Сост.: И.М. Астрелин, А.Л. Концевой,Ю.В. Князев.
- К.: ЮТИ, 1990. - 60 с.

17.Примаков СП., Барбаш В.А.Технологія паперу і картону.К.:ЕКМО, 2002.-396 с.
18.Осипов  П.В.  Воспоминание  о  будущем:  электрокинетический  потенциал

бумажной массы// ЦБК, 2001, №3-4, с. 16-20.
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8. Засоби діагностики успішності навчання
Практико-орієнтовані завдання у вигляді екзаменаційних  білетів.

9. Методичні рекомендації
Лекційні та практичні заняття проводяться у навчальних групах чисельністю

16-25 студентів.
Дисципліна  вивчається  шляхом  аудиторного  прослуховування  лекцій,

виконання практичних та лабораторних робіт, повторення пройденого матеріалу в
аудиторні години, детального вивчення пройденого матеріалу в домашніх умовах і
самостійного вивчення окремих тем.



Для забезпечення студентів методичною літературою розроблено курс лекцій,
методичні  вказівки  до  виконання  практичних  і  лабораторних  робіт, виконання
самостійної роботи з курсу, які рекомендовані Вченою Радою ІХФ.

Пропонується  впровадження  рейтингової  системи  оцінки  успішності
засвоєння  студентами  навчального  матеріалу  з  дисципліни  для  студентів  денної
форми навчання.


