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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
Основи технологічного

проектування
виробництв   

Форма навчання
денна

(денна / заочна)

Напрям підготовки

 (шифр і назва)

Кількість кредитів ECTS 
1,5

Статус кредитного модуля
базової  підготовки  (нормативний 

або за вибором ВНЗ/студентів)

Спеціальність
_161  Хімічні технології

та інженерія__
(шифр і назва)

Цикл, до якого належить
кредитний модуль

Загальної підготовки

Спеціалізація
Хімічні технології

переробки деревини та
рослинної сировини

_________________________
(назва)

Рік підготовки 1

Семестр 1

Освітній ступінь
магістр 

Загальна кількість годин
45

Практичні
0   год.

Самостійна робота
45     год  .

Тижневих годин:
аудиторних – 0

СРС – 2  ,5

Вид та форма семестрового
контролю
диф. залік

(екзамен / залік / диф. залік;

усний / письмовий / тестування тощо)

Робочу  програму  кредитного  модуля  «Основи  технологічного  проектування
виробництв-2.  Курсовий  проект»  складено  відповідно  до  освітньо-професійної  та
освітньо-наукової програм підготовки магістрів спеціальності 161  Хімічні технології
та  інженерія  спеціалізації   Хімічні  технології  переробки  деревини  та  рослинної
сировини. Кредитний  модуль належить до циклу загальної підготовки.

Предмет кредитного  модуля  –    технологічні  розрахунки,  компонувальні
креслення цехів з виробництва паперу та картону.

«Основи  технологічного  проектування  виробництв-2.  Курсовий  проект»
пов'язаний  з  дисциплінами  «Технологія  переробки  макулатури»  і  «Технологія
обробки  та  переробка  паперу  та  картону»  і  забезпечує  виконання  дипломного
проекту.
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2. Мета та завдання кредитного модуля
2.1. Мета кредитного модуля

Мета  кредитного  модуля  –  систематизація,  закріплення  та  розширення
теоретичних знань,  здобутих під час   вивчення  дисципліни,  розвиток у студентів
навичок  проектування  промислових будівель,  об'єктів  адміністративно-побутового
призначення та користування нормативною і  технічною літературою.

Відповідно  до  мети,  підготовка  бакалаврів  вимагає  формування  наступних
здатностей:
- використовувати  типові конструкції в будівництві;
- проектувати адміністративно-побутові приміщення для різних груп виробничих 
процесів;
- виконувати технологічні та будівельні креслення.

2.2. Основні завдання кредитного модуля.
Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студенти  після  засвоєння

кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:
знання:
- основних правил виконання технологічних та будівельних креслень.
уміння:
-  на  підставі  вихідних  даних  на  проектування,  нормативних  документів  та
довідкових даних визначити склад та розрахувати площу побутових приміщень;
-  використовуючи  наукові  положення    спеціальних  дисциплін,  положення
ЄСКД,  нормативні  та  інструктивні  документи,   спеціальні  комп'ютерні
програми,  виконати  креслення  цехів  з  виробницва  паперу  та  картону  з
компонуванням основного та допоміжного технологічного обладнання.

досвід:
- виконання теплотехнічного розрахунку товщини зовнішньої стіни;
- розрахунку  площі  адміністративних  та  побутових  приміщень  на  основі

вихідних даних на проектування;
- виконання технологічних та будівельних креслень;
- використання графічних редакторів для виконання креслень;
-  використання нормативної та довідкової   літератури в навчанні.

3. Графік виконання курсового проекту
Тиждень
семестру

Назва етапу роботи
Навчальний

час СРС
1 Отримання теми та завдання 0,5

2-4 Підбір та вивчення літератури 4
5-7 Виконання теоретичної частини курсового проекту 7,5
8 Виконання  теплотехнічного  розрахунку  товщини

зовнішньої стіни
1
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9 Розрахунок  площі  адміністративно-побутових
приміщень

1

10 Опис об'ємно-планувального вирішення будівлі 1
11 Вибір основних конструктивних елементів будівлі 5

12-13 Виконання креслення плану цеху 8
14 Виконання  креслення поздовжнього розрізу будівлі 8
15 Виконання  креслення поперечного розрізу будівлі 8
16 Подання курсового проекту  на перевірку 0,5

17-18 Захист курсового проекту 0,5

4. Перелік тем 
Назви тем та вихідні дані уточнюються для кожного студента групи при 

формуванні кінцевого поіменного списку.
Запитання до виконання теоретичної частини курсового проекту наведено в 

додатку А. Кожний студент дає відповіді на чотири теоретичні запитання.
Вихідні дані до виконання розрахунково-графічної частини наведено в [16].

5. Рейтингова система оцінювання результатів навчання1

Рейтингова оцінка з  курсового проекту 100-бальна і  має дві  складові.  Перша
(стартова)  характеризує  виконання  студентом курсового проекту та  її  результат –
якість пояснювальної записки та графічного матеріалу. Друга складова характеризує
захист студентом курсового проекту. Розмір шкали складових дорівнює 40 і 60  балів
відповідно.
Положення  про  рейтингову  систему  оцінки  успішності  студентів  з  курсового
проекту кредитного модуля наведено в додатку Б.

6. Методичні рекомендації
Курсовий  проект  складається  з  двох  розділів,  які  мають  у  своєму  складі

декілька підрозділів. 
Практичне  засвоєння  дисципліни досягається  як  цілеспрямованим підбором

тематики курсових проектів, так і організацією процесу курсового проектування.
Курсовий  проект виконують  за  індивідуальним  завданням  і  оформлюють  у

вигляді  пояснювальної  записки  та  3  аркушів  креслень   формату  А1-  плану,
поздовжнього  та  поперечного  розрізу  цеху  з  виробництва  паперу  (картону),
виконаних у масштабі 1:100. 

Пояснювальна записка до курсового проекту містить такі розділи.
Реферат
Вступ
1. Теоретична частина
2. Розрахунково-графічна частина.
             2.1. Вихідні дані для проектування
             2.2. Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни
            2.3 Розрахунок площі адміністративно – побутових

1
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приміщень 
                        2.4. Об’ємно-планувальне вирішення будівлі
                        2.5. Конструктивне вирішення будівлі
Висновки
Перелік посилань
Додатки

У пояснювальній  записці мають бути обґрунтовані прийняті рішення, виконані
необхідні розрахунки, приведені ілюстративні матеріали (рисунки, схеми, таблиці і
т.д.). 

Для  забезпечення  студентів  методичною  літературою  розроблено  методичні
вказівки до  [16].

7. Рекомендована література
7.1. Базова 

1. Жудро С.Г. Проектирование целлюлозно-бумажных предприятий.-М.:Лесная прм-
сть, 1981.-303 с.

2. Сербинович П.П., Орловский Б.Я., Абрамов В.К. Архитектурное проектирование
промышленных зданий. М.:Высшая школа, 1972.- 408 с.

3. Генеральный план и транспорт промышленных предприятий.  Под ред. Костина
И.И. М.: Стройиздат,1981.- 192 с.

4.  Нормы технологического проектирования предприятий ЦБП. Книга 1, 1986. –127
с. 

5. Нормы технологического проектирования предприятий ЦБП. Книга 2, 1986. –227
с. 

6. Основи проектування промислових будівель.  Гетун  Г. В.  Навчальний посібник
-К.: Кондор, 2009 - 210с. -ISBN 978-966-7982-12-2.

7. Архітектура  будівель  та  споруд.  Кн.  1.  Основи  проектування.  Гетун  Г.В.
Підручник -К.: Кондор, 2011 - 378с. - ISBN 978-966-351-333-1.

8.  Макаревич, В.А. Строительное проектирование химических предприятий / В.А. 
Макаревич. – М. : Высшая школа,1977. – 208 с.

9. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений.-
М.:Архитектура-С, 2005.-168 с.

10.КомарА.Г. Строительные материалы и изделия.М.:Высш. школа, 1976. -535 с. 
11.Трепененков  Р.И.  Альбом  чертежей  конструкций  и  деталей   промышленных

зданий: Учебное пособие. М.: Стройиздат, 1980. - 378 с.
12.Георгиевский  О.В.  Правила  выполнения архитектурно-строительных чертежей.

М.:Интербукбизнес, 1996.- 79 с.
13. Кириллов А.Ф. Чертежи строительные. М.: Стройиздат, 1978. -232 с. 
14.ЕСКД. Основні положення. Ч.1. Львів:Леонормстандарт, 2001.- 272 с.
15. ЕСКД. Загальні правила виконання креслень. Ч.2. Львів:Леонормстандарт, 2001.-

223 с.
16.Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу “Основи проектування    
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    підприємств” для студентів спеціальності. Барбаш В.А., К.: НТУУ “КПІ”, 1998 -
32 с.
17.Основи проектування хімічних підприємств: метод. вказівки до практичних робіт 

і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна 
технологія» спец. «Хімічні технології переробки деревини та рослинної 
сировини» / Уклад. І. М. Дейкун –  К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 20 с.
7.2. Допоміжна

1. Жудро С.Г. Проектирование целлюлозно-бумажных предприятий.-М.:Лесная 
прм-сть, 1981.-303 с.

2. Буча А.Г. Будівельна справа. К.:Вища школа, 1996.- 340 с.
3. Ливчак И.Ф., Иванова Н.В. Основы промышленного строительства и    

санитарии. М.: Высшая  школа, 1984. - 392 с.
4. Ильяшев А.С. Пособие по проектированию промышленных зданий. М.: 

Стройиздат, 1990.- 240 с.
5. Розов С.В. Курс черчения с картами программированного контроля. М.: 

Машиностроение, 1990.-432 с. 

8. Інформаційні ресурси
Електронні ресурси з дисципліни, а саме:

 навчальну програму дисципліни,
 робочу навчальну програму кредитного модуля,
 робочу навчальну програму курсового проекту,
 методичні  вказівки  до   виконання  практичних  робіт,  курсового

проектування та самостійної роботи
розміщено за адресою http://www.eco-paper.kpi.ua/for-student, а також у електронному
кампусі.
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Додаток Б
ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову систему оцінки  успішності студентів
з курсового проекту кредитного модуля "Основи технологічного проектування

виробництв-2.Курсовий проект"

підготовки ________магістра________________________
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 Практ
ич.

Лаб
.роб

СРС
М

К
Р

К
П

С
ем

ес
тр

ов
а

ат
ес

та
ці

я
  1     1,5 45 - - - 45 - 1 Диф.залік

Рейтинг студента складається з балів, які він отримує за:
1)Роботу з курсового проектування ( якість пояснювальної записки та графічного 
матеріалу);
2)Захист курсового проекту.

Система рейтингових балів

1.Робота з курсового проектування ( якість пояснювальної записки та графічного 
матеріалу) (r1):

Своєчасність виконання графіку роботи з 
курсового проектування - 5-3 бали
Сучасність та обґрунтування прийнятих рішень - 7-4 бали
Правильність застосування методів аналізу і розрахунку - 10-6 балів
Якість оформлення, виконання вимог нормативних документів
-

6-4 бали
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Якість графічного матеріалу і дотримання вимог ДСТУ- 12-7 балів 

2.Захист курсового проекту ) (r2).

Ступінь володіння матеріалом - 20-12 балів
Повнота аналізу можливих варіантів 15-9 балів
Ступінь обґрунтування прийнятих рішень 10-6 балів
Вміння захищати свою думку 15-9 балів

Сума балів курсового проекту складає:
R=40+60=100 балів

Сума балів  двох складових переводиться  до залікової оцінки згідно з таблицею: 

Бали 
R= r1+ r2

ECTS оцінка Національна оцінка 

95-100 А відмінно
85-94 В добре
75-84 С
65-74 D задовільно
60-64 E 

Менше 60 FX незадовільно
Курсовий проект не

допущено до захисту
F не допущено 

Якщо  студент  бажає  покращити  оцінку,  він  отримує  інше  завдання  на
виконання курсового проекту.
Склав: _доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів Дейкун І.М.
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