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Дисципліна Підйомно-транспортні машини  
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр Курс 3, семестр 5 

Обсяг 6 кредитів  ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 

Вимоги до початку 
вивчення  

Знання теорії механізмів і машин, теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей 
машин. 

Що буде вивчатися Забезпечення підйомними та транспортуючими механізмами виробництв та 
підприємств, розробку та вибір механізмів, розрахунки підйомно-транспортуючих 
механізмів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Дисципліна вивчає питання проектування, розрахунку підйомних механізмів, а 
також правильного вибору підйомно-транспортних машин для конкретного 
виробництва. 

Чому можна  

навчитися 
(результати 
навчання) 

Фахівець буде знати основні типи підйомно-транспортних машин і методи 
розрахунку та вміти розраховувати і обирати підйомно-транспортні машини і 
роторно-конвеєрні лінії для реалізації галузевих технологічних процесів. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Робити обґрунтований вибір підйомно-транспортних машин. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник 

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Живильники та конвеєри 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр Курс 3, семестр 5 

Обсяг 6 кредитів ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 

Вимоги до початку 
вивчення  

Знання математики, інформатики. 

Що буде вивчатися Предметом дисципліни є живильники та конвеєри для забезпечення потреб 
пакувальної галузі, хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів 
тощо. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Дисципліна вивчає типи, конструкцію, застосування, деякі питання проектування та 
розрахунку живильників та конвеєрів. 

Чому можна  

навчитися 
(результати 
навчання) 

Фахівець буде знати основні типи живильників та конвеєрів, вміти розраховувати і 
обирати живильники та конвеєри для застосування у технологічних процесах. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Робити обґрунтований вибір живильників та конвеєрів щодо застосування у 
галузевих технологічних процесах. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник 

Форма проведення 
занять 

Лекції,  практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Технологія машинобудування 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр Курс 3, семестр 5 

Обсяг 6 кредитів ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Технології машининобудування 

Вимоги до початку 
вивчення  

Основи знань з математики,т ехнології конструкційних матеріалів. 

Що буде вивчатися Предметом дисципліни є процеси процеси механічної обробки матеріалів щодо 
формоутворення, застосування станків та допоміжної оснастки, вибір інструменту. 
 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Знайомство з дисципліною дозволяє отримати знання щодо основ технологічних 
процесів машинобудування, використання металообробного обладнання, 
призначення режимів обробки матеріалів. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

В результаті вивчення дисципліни, студент буде знати  конструкції  і особливості 
застосування станків різних типів , може складати технологічні та операційні карти 
процесів механічної обробки деталей машин та апаратів. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Навчальна дисципліна формує у студентів здатність до обгрунтованого вибору 
режииів механічного оброблення матеріалів у  деталі продукції машинобудування 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник 

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичні/лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Пресове обладнання  
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр Курс 3, семестр 6 

Обсяг 4 кредити  ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 

Вимоги до початку 
вивчення  

Основи знань з фізики, математики, теорії механізмів і машин, механіки матеріалів 
і конструкцій 

Що буде вивчатися Предметом дисципліни є обладнання для виробництва штучних виробів методом 
статичного формування та процеси пресування 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Знайомство з дисципліною дозволяє отримати знання щодо особливостей 
конструктивного оформлення пресового обладнання, його конструювання та 
розрахунку, а також базових параметрів основних технологічних процесів 
переробки матеріалів у вироби та деталі на цьому обладнанні. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

В результаті вивчення дисципліни, студент буде знати: 
- конструктивні особливості обладнання для виробництва полімерних та 
будівельних матеріалів і виробів методом пресування; 
- різновиди обладнання для переробки полімерів у вироби та деталі пресовими 
методами; 
- особливості обслуговування технологічного устаткування для реалізації процесів 
переробки різноманітних матеріалів пресовими методами. 
В результаті вивчення дисципліни, студент буде вміти: 
- розробляти конструктивно-кінематичні гідравлічні схеми та креслення машин і їх 
вузлів; 
- здійснювати параметричні розрахунки технологічного обладнання, а також на 
міцність базових деталей; 
- визначати типорозмір необхідного технологічного обладнання  

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

- проектувати пресове обладнання, його вузли та деталі; 
- вибирати обладнання для виготовлення виробів пресовими методами та 
виконувати його технічні розрахунки; 
- забезпечувати експлуатацію обладнання для виготовлення полімерних виробів з 
термопластів. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник 

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичні/лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Обладнання для дозування  
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр Курс 3, семестр 6 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 

Вимоги до початку 
вивчення  

Знання вищої математики, фізики, матеріалознавства, опору матеріалів, деталей 
машин, технології машинобудування, процесів і апаратів хімічних виробництв. 

Що буде вивчатися Предметом дисципліни є загальні принципи конструювання та розрахунку 
дозувального обладнання, а також основні технологічні процеси дозування. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Знайомство з дисципліною дозволяє отримати знання про фізичні і технологічні 
властивості продукції, стан і перспективи розвитку дозувального обладнання, 
загальні поняття операції дозування, способи дозування. класифікацію пристроїв 
дозування, особливості об'ємного і вагового дозування, типові конструктивні схеми 
пристроїв для об'ємного, вагового та комбінованого дозування. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знати типи, конструкцію, вміти обирати, розраховувати дозувальне обладнання 
стосовно обраного пакованого продукту та упакування. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Дисципліна формує здатність обґрунтовувати вибір дозувального обладнання 
залежно від пакованої продукції, пакувального виробу та технології його 
пакування. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник 

Форма проведення 
занять 

Лекції, лабораторні/практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Теплопередача  
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр Курс 3, семестр 6 

Обсяг 4 кредити  ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 

Вимоги до початку 
вивчення  

Знання математики, фізики. 

Що буде вивчатися Предметом дисципліни є закони теплопередачі  
Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

У більшості технологій і технологічному обладнанні реалізуються теплові процеси, 
отже – якісні і кількісні характеристики таких процесів треба знати. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Законам теплопровідності, тепловіддачі та теплопередачі. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Знати та вміти застосовувати закони теплопередачі щодо розрахунків 
технологічних процесів галузі. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник 

Форма проведення 
занять 

Лекції, лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Виконавчі пристрої механотронних систем 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс, семестр 6 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки 
Вимоги до початку 
вивчення  

Основи знань з фізики, математики, теорії механізмів і машин, механіки матеріалів 
і конструкцій, теоретичної механіки 

Що буде вивчатися Механотроніка – це нова область інженерної діяльності. Механотронний підхід до 
проектування полягає в тому, що при проектуванні складного обладнання об'єкти 
створюються як цілісні електро-механо-гідро-електронні технічні системи. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Машини та роботи поступово витісняють людей в певних сферах життя. Машини 
здатні самі проводити діагностику, контролювати свій стан та контактувати з 
людьми. Пакувальна машинка сама контролює кількість сировини в залежності від 
програми, інформує про процес пакування і час, який лишився до кінця роботи. 
Саме створенням таких механізмів займається мехатроніка 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Зробити вибір типу механотронного модуля або системи; конструювати 
принципові схеми механотронних модулів для конкретних цілей їх застосування; 
робити вибір типу та характеристик приводів механотронної системи; підібрати 
тип механічної частини механотронного модуля. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Більшість пакувальних механізмів потребує механотронних виконавчих пристроїв. 
Отримані знання можна використовувати не тільки в дипломному проектуванні. 
Кращі сучасні технологічні кампанії скрізь використовують таке обладнання. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник 

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Гідро та пневмоприводи 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс, семестр 6 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки 
Вимоги до початку 
вивчення  

Знання математики, фізики, гідромеханіки та гідравліки  

Що буде вивчатися Принцип дії гідравлічних та пневматичних приводів, гідравлічної та пневматичної 
апаратури засновані на перетворенні видів або параметрів енергії, тобто енергія 
робочої рідини або газу використовується для дії технологічних машин. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Важливою складовою частиною у підготовці інженерів у галузі пакування є знаня 
та уміння з гідро- пневмоавтоматики, комп’ютерних технологій в проектуванні та 
керуванні технологічними машинами з гідро- пневмоприводами, що широко 
використовується у машинах для пакування 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

- теоретичні закони, які забезпечують розуміння фізичних процесів в гідро- 
пневматичних системах і приводах;  
- принципи дії та конструкції гідравлічних і пневматичних приводів технологічних 
машин; 
 - інженерні методи розрахунку та вибору гідравлічного і пневматичного 
обладнання та гідроапаратури; Вміти використовувати базові положення 
гідравліки в процесі проектування та експлуатації обладнання. Мати знання щодо 
експлуатації гідравлічних машин і установок з врахування особливості галузі 
застосування. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Вміти використовувати базові положення гідравліки в процесі проектування та 
експлуатації обладнання. Мати знання та вміння щодо експлуатації гідравлічних 
машин і установок з врахування особливості галузі застосування. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник 

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Прикладна механіка твердого деформованого тіла 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс, семестр 6 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 

Вимоги до початку 
вивчення  

Знання з дисциплін вищої математики, фізики, інженерних розрахунків на ПЕОМ, 

матеріалознавства. 
Що буде вивчатися Предметом дисципліни є математичний опис об’єктів промисловості, розробка 

розрахункових схем та алгоритмів розрахунку деталей і обладнання. 
Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Дисципліна навчає вирішенню типових задач механіки твердого деформованого 
тіла шляхом комп‘ютерного моделювання конструкцій та визначення їхнього  
напружено-деформованого стану. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі 
результати навчання: 

знання: 
- мови програмування високого рівня, яка застосовується при складанні 
програм по визначенню напружено-деформованого стану конструкцій; 
- сучасних систем, що дозволяють виконувати 3D- моделюванню 
конструкцій, задавати початкові та граничні умови, а також визначати їх 
напружено-деформований стан методом скінченних елементів. 

уміння:  
-  визначати для конструкцій початкові і граничні умови та схему навантажень, 
обирати математичні моделі та реалізовувати їх за допомогою мови 
програмування високого рівня для визначення напружено-деформованого стану 
конструкцій; 
-  користуючись сучасними системами розрахунку методом скінченних елементів 
розробляти скінченно-елементні моделі типових вузлів обладнання хімічних 
виробництв, задавати навантаження та умови закріплення їх в просторі та  
визначати напружено-деформований стан конструкції при дії на неї статичних та 
динамічних термосилових навантажень. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Формування здатності визначати напружено-деформований стан конструкції при 
дії на неї статичних, динамічних, термосилових навантажень. 

 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник 

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття (лабораторний практикум). 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Основи розрахунку і конструювання обладнання  
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр Курс 3, семестр 6 

Обсяг 4 кредити  ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 

Вимоги до початку 
вивчення  

Знання вищої математики, інформатики, матеріалознавства, технології 
конструкційних матеріалів, хімії. 

Що буде вивчатися Предметом дисципліни є теорія основних механічних процесів, принципи 
побудови та методи розрахунків та конструювання машин і апаратів та їх 
елементів, які використовуються для проведення цих процесів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Дисципліна навчає в залежності від інженерних задач, правильно вибирати типи і 
конструкції необхідного хімічного та пакувального обладнання, грамотно 
виконувати інженерно-конструкторські розрахунки апаратів і обладнання, 
необхідних, зокрема, для виробництва полімерних пакувальних матеріалів.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі 
результати навчання: 
знання: 
- особливостей виконання інженерно-конструкторських розрахунків обладнання, 
призначеного для експлуатації, забезпечення встановлених показників надійності 
та ремонтоздатності хімічного обладнання; 
- особливостей конструкторських розрахунків і технологічних процесів 
виготовлення обладнання; 
уміння: 
 - на підставі аналізу типових розрахунків і технологічних процесів, типових для 
обладнання, визначати типи (конструкції) та типорозміри обладнання, 
призначеного, зокрема, для виробництва пакувальних матеріалів і виробів. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Дисципліна формує: 
- здатність до виконання інженерно-конструкторських розрахунків параметрів і 
характеристик обладнання, призначеного для технологічних процесів; 
- здатність до грамотної експлуатації, забезпечення високих показників надійності 
та ремонтоздатності обладнання.  

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник 

Форма проведення 
занять 

Лекції, лабораторні , практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Реологія  
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр Курс 3, семестр 6 

Обсяг 4 кредити  ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 

Вимоги до початку 
вивчення  

Знання фізики, математики. 

Що буде вивчатися Загальні відомості про реологічні та фізико-механічні властивості полімерних та 
композиційних матеріалів, а також дослідження течії полімерних та композиційних 
матеріалів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Дисципліна розглядає реологічні властивості матеріалів та методи їх вимірювання, 
а також методи  розрахунку та моделювання процесу течії в’язких рідин.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі 
результати навчання: 

знання : 
- реологічних властивостей матеріалів та методів їх вимірювання; методів 
розрахунку та моделювання процесу течії в’язких рідин 

уміння: 
- планувати та виконувати експериментальне визначення реологічних 
властивостей матеріалів на лабораторному обладнанні; розраховувати параметри 
та здійснювати математичне моделювання процесу течії в’язких рідин.  

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Дисципліна забезпечує здатність розраховувати та моделювати процес течії в’язких 
рідин з урахуванням їх реологічних та фізико-механічних їх властивостей. 
 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник 

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичні та лабораторні заняття. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Посудини та апарати  
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр Курс 3, семестр 6 

Обсяг 4 кредити  ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 

Вимоги до початку 
вивчення  

Знання математики, інформатики, інженерних розрахунків на ПЕОМ. 

Що буде вивчатися Предметом дисципліни є розрахунок і конструювання посудин і апаратів, що 
працюють під тиском технологічних середовищ. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Галузеві технологічні об’єкти у більшості є посудинами та апаратами, що працюють 
під тиском технологічних середовищ.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знання методик розрахунків та вміння їх застосовувати, знання конструктивних 
особливостей і вимог до обладнання, що працює під тиском. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Вміння обирати, конструювати, розраховувати посудини та апарати, що працюють 
під тиском. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник 

Форма проведення 
занять 

Лекції,  лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Обладнання для таблетування, вальцевання 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 4 курс, семестр 7 

Обсяг 7,5 кредитів ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 

Вимоги до початку 
вивчення  

Основи знань з фізики, математики, теорії механізмів і машин, механіки матеріалів 
і конструкцій 

Що буде вивчатися Обладнання для отримання лінолеуму, гумових стрічок, підготовче обладнання 
для виробництва шин. Принципові кінематичні та гідравлічні схеми, конструктивні 
особливості обладнання для вальцевання. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Будуть вивчатися особливості конструктивного оформлення полімер-переробного 
обладнання (таблетування, вальцевання), його конструювання та розрахунки. Таке 
обладнання покриває до 60% потреб ринку полімерних виробів  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

В результаті вивчення дисципліни, студент буде знати: 
- основи параметричних розрахунків, розрахунків на міцність, жорсткість, 
надійність різновидності обладнання для переробки полімерів у вироби та деталі 
методами таблетування, вальцевання; 
- конструктивні різновидності обладнання для переробки полімерів у вироби та 
деталі методами таблетування, вальцевання; 
- особливості обслуговування технологічного устаткування для реалізації процесів 
переробки різноманітних полімерних матеріалів методами таблетування, 
вальцевання. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

В результаті вивчення дисципліни, студент буде вміти: 
- розробляти конструктивно-кінематичні гідравлічні схеми та креслення машин для  
таблетування, вальцевання і їх вузлів; 
- здійснювати параметричні розрахунки обладнання для таблетування, 
вальцевання, а також на міцність базових деталей. 
- вибирати конструкцію та призначати режими машин для реалізації процесів 
таблетування, вальцевання; 
- знати засади для забезпечення безпечної експлуатації обладнання для 
таблетування, вальцевання. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник  

Форма проведення 
занять 

Лекції, КП, практичні/лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Обладнання для лиття, пневмо-вакуумформування 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 3 курс, семестр 6 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 

Вимоги до початку 
вивчення  

Основи знань з фізики, математики, теорії механізмів і машин, механіки матеріалів 
і конструкцій 

Що буде вивчатися Обладнання для інжекційного формування, виробництва одноразових полімерних 
виробів. Принципові кінематичні та гідравлічні схеми, конструктивні особливості 
обладнання для лиття, пневмо- вакуумформування. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Будуть вивчатися особливості конструктивного оформлення полімер-переробного 
обладнання (лиття, пневмо-вакуумформування), його конструювання та 
розрахунки. Таке обладнання покриває до 60% потреб ринку полімерних виробів  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

В результаті вивчення дисципліни, студент буде знати: 
- основи параметричних розрахунків, розрахунків на міцність, жорсткість, 
надійність різновидності обладнання для переробки полімерів у вироби та деталі; 
- конструктивні різновидності обладнання для переробки полімерів у вироби та 
деталі вказаними методами; 
- особливості обслуговування технологічного устаткування для реалізації процесів 
переробки різноманітних полімерних матеріалів 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

В результаті вивчення дисципліни, студент буде вміти: 
- розробляти конструктивно-кінематичні гідравлічні схеми та креслення машин для   
лиття під тиском і їх вузлів; 
- здійснювати параметричні розрахунки обладнання для, лиття під тиском;, а також 
на міцність базових деталей. 
- вибирати конструкцію та призначати режими машин для реалізації процесів 
пневмо- вакуумформування, лиття під тиском; 
- знати засади для забезпечення безпечної експлуатації обладнання для пневмо- 
вакуумформування, лиття під тиском;. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник  

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичн/лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Вторинна переробка паперової упаковки  
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр Курс 3, семестр 6 

Обсяг 4 кредити  ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 

Вимоги до початку 
вивчення  

Знання вищої математики, інформатики, матеріалознавства, технології 
конструкційних матеріалів, неорганічної, органічної, аналітичної та фізичної хімії. 

Що буде вивчатися Предметом дисципліни є технологія та обладнання для переробки вторинної 
сировини пакувальної галузі, як основного волокнистого напівфабрикату для 
отримання різних видів картону, який використовується для виготовлення різних 
видів упаковок. Виробництво паперу та картону на машині. Формування 
паперового та картонного полотна. Сушіння паперу та картону. Папір і картон – як 
полімерний об’єкт обробки та переробки. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Знайомство з дисципліною дозволяє отримати знання щодо вихідних матеріалів та 
хімічних допоміжних речовин під час  виробництві паперу та картону та 
пакувального матеріалу на основі паперу та картону.  
Сировинна база для виробництва паперу і картону. Технологія та обладнання для 
для виробництва паперу та картону. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

- знання  основ розроблення технологічних процесів виготовлення та вторинної 
переробки пакувальних матеріалів;  
- уміння розробляти технологію виготовлення та вторинної переробки 
пакувального матеріалу (на основі паперу), використовуючи лабораторне 
(промислове) обладнання та дані щодо хімічних властивостей технологічної 
сировини; 
-  обирати обладнання для виробництва та вторинної переробки паперової  
упаковки, використовуючи теоретичні засади технології паперу і картону, вимоги 
щодо пакувального виробу. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей: 
- здатність розробляти технологію виготовлення та вторинної переробки паперової 
упаковки; 
- використовуючи теоретичні основи технології виготовлення та вторинної 
переробки пакувальних матеріалів,  з метою дослідження об’єкта з предметної 
галузі вміти сформулювати мету виготовлення та вторинної переробки 
пакувального матеріалу;  
- використовуючи наукові положення провести експериментальні дослідження в 
лабораторних (виробничих) умовах з метою розробки умов виготовлення та 
вторинної переробки пакувального матеріалу; 
- використовуючи лабораторне (промислове) обладнання та дані про хімічні 
властивості допоміжних хімічних речовин розробити технологію виготовлення та 
вторинної переробки пакувального матеріалу із заданими властивостями, 
розрахувати його собівартість та оптимізувати параметри досліджуваного об’єкта;    
- використовуючи теоретичні основи технології і обладнання в умовах лабораторії 
(виробництва) розробити (спроектувати, обрати) обладнання для виробництва та 
вторинної переробки паперової або картонної упаковки. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник 

Форма проведення 
занять 

Лекції,  лабораторні, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Сучасні методи розрахунку процесів та обладнання 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 4 курс, семестр 8 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 

Вимоги до початку 
вивчення  

Знання математики, інформатики, інженерних розрахунків на ПЕОМ, процесів, 
апаратів і машин галузі (6, 7 семестри) 

Що буде вивчатися Способи розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми що розрахунків 
процесів та технологічного обладнання із застосуванням систем АПРОКС, ВЕСНА та 
ін. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Предмет дисципліни орієнтує студентів на світовий сучасний рівень науково-
технічного прогресу в галузі методів розрахунку обладнання хімічних виробництв.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

- на базі сучасних методів розрахунку проводити аналіз існуючих технічних рішень 
конструкцій машин, вузлів, деталей і вибирати мету їх модернізації; 
- за допомогою сучасних методів розрахунку визначати тип та раціональну 
конструкцію машин та обладнання для реалізації певних технологічних процесів 
переробки сировини у вироби та деталі; 
- за допомогою сучасних методів розрахунку обґрунтовувати доцільність 
використання тих чи інших машин, обладнання, типових конструкцій чи прийнятих 
технічних рішень для забезпечення потрібних показників якості. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

- використання та застосовування в професійній діяльності новітніх математичних 
моделей для отримання достовірних результатів розрахунку на міцність 
обладнання хімічних виробництв; 
- використання та застосовування в професійній діяльності сучасних методів для 
вирішенні науково-технічних задач розрахунку машин та обладнання хімічної 
промисловості; 
- використання та застосовування в професійній діяльності сучасних систем 
автоматизованого проектування та технічних засобів, що використовуються при 
конструюванні машин та обладнання хімічних виробництв; 
- застосування сучасних методів розрахунку в процесі проектування. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник  

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Екзамен 
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Дисципліна Прикладні числові методи  
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 4 курс, семестр 8 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 
Кафедра Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 
Вимоги до початку 
вивчення  

Знання математики, інформатики, інженерних розрахунків на ПЕОМ 

Що буде вивчатися Числові методи розв’язання при моделюванні галузевих процесів та обладнання: 
метод скінченних різниць, метод скінченних елементів, метод скінченних об’ємів, 
інші числові методи та їхня модифікація. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Сучасні технічні розрахунки забезпечуються, в першу чергу, чисельними підходами 
до розв’язання математичних моделей. Тому ці методи е базою для  інженерних та 
наукових розрахункових систем. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

В результаті вивчення дисципліни, студент буде знати: 
- аналітичні методи вирішення задач моделювання обладнання хімічних 
виробництв.  
- полу-аналітичні методи вирішення задач моделювання обладнання хімічних 
виробництв.  
- чисельні методи вирішення задач моделювання обладнання хімічних 
виробництв. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Фахівець буде підготовлений для використання числових методів розрахунку у 
інженерній діяльності. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник 

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Екзамен 
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Дисципліна CAE для розрахунків пакувального обладнання 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс, семестр 4 курс, семестр 8 

Обсяг 3 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 
Кафедра Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 
Вимоги до початку 
вивчення  

Знання математики, інформатики, інженерних розрахунків на ПЕОМ 

Що буде вивчатися Програмні продукти комп’ютерного інжинірингу та їх застосування до розрахунків 
та моделювання пакувального обладнання. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Сучасні системи інженерних розрахунків застосовуються у більшості випадків 
моделювання впливу робрчего навантаження на елементи конструкцій 
пакувального обладнання з метою проєктування вдосконалих машин і пристроїв. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

В результаті вивчення дисципліни, студент буде знати: 
- Види САЕ - систем.  
- Приклади і інтерфейс САЕ.  
- Методи розв’язання задач моделювання пакувального обладнання. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Фахівець буде підготовлений для використання САЕ у інженерній діяльності. 

Інформаційне 
забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, навчальний посібник 

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Екзамен 

 

 

 


