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1. Опис кредитного модуля
Рівень ВО, спеціальність,
освітня програма, форма
навчання

Загальні показники

Рівень ВО
Другий (магістерський)

Курсова робота з
дисципліни
Інноваційні неорганічні
технології

Лекції
0 год.

Цикл
Професійної підготовки

Практичні (семінарські)
0 год.

Статус кредитного
модуля
навчальна дисципліна
Професійної та
практичної підготовки
(за вибором студентів)

Лабораторні
(комп’ютерний
практикум)
0 год.

Спеціальність
161 Хімічні технології та
інженерія

ОНП

Спеціалізація

Хімічна технології
неорганічних речовин та
водоочищення

Форма навчання

денна

Назва дисципліни,
до якої належить
кредитний модуль

Семестр

3

Кількість кредитів
(годин)
1 (30)

Характеристика
кредитного модуля

Самостійна робота
30 год., в тому числі на
виконання
індивідуального
завдання
30 год.
Індивідуальне завдання
Курсова робота
Вид та форма
семестрового контролю

Диф.залік

Кредитний модуль «Інноваційні неорганічні технології» належить до
навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки (за вибором
студентів) і являється базисною для профілюючих дисциплін в навчальному плані
підготовки магістрів.

Кредитний модуль КР «Інноваційні неорганічні технології» займає важливе
місце у підготовці сучасного фахівця з технології неорганічних речовин.
Кредитний модуль КР «Інноваційні неорганічні технології» базується на
дисциплінах «Прикладна хімія», «Фізика», «Загальна та неорганічна хімія»,
«Органічна хімія», «Фізична хімія», «Поверхневі явища та дисперсні системи»,
«Матеріалознавство», «Кристалографія», «Загальна хімічна технологія» і «Хімічна
технологія неорганічних речовин» та призначена надати студентам досвід в
новітніх технологіях функціональних матеріалів (біонеорганічних матеріалів,
наноматеріалів, фотокаталізаторів, сенсорів та ін.) та технологіях зі специфічної
переробки неорганічної та органічної сировини, аналітичних досліджень вихідних
та кінцевих продуктів, охорони довкілля.

2. Мета та завдання кредитного модуля
2.1. Мета кредитного модуля
Метою кредитного модуля є формування у студента здатностей
використовувати теоретичні знання й практичні навички для оволодіння основами
теорії й методів хіміко-технологічних досліджень в технології тонкого
неорганічного синтезу; використовувати сучасні уявлення про перспективи і
основи нанотехнологій, про принципи моніторингу, оцінки впливу хімічних
технологій на стан природного середовища й охорону живої природи, знання й
застосування на практиці принципів побудови екологічно чистих виробництв,
розуміння соціальних і екологічних наслідків своєї професійної діяльності;
дослідницькі навички.
1.2. Основні завдання дисципліни
Студенти після засвоєння кредитного модуля КР «Інноваційні неорганічні
технології» мають продемонструвати знання в:

сучасних тенденціях прогресу в технологіях неорганічних речовин для
різних галузей промисловості, в тому числі, наукоємних технологіях;

традиційних та спеціальних методах одержання традиційних і
функціональних матеріалів, в тому числі, наноматеріалів;

сучасних технологіях охорони довкілля.
Студенти також мають продемонструвати уміння:

проводити пошук та аналіз сучасних літературних джерел;

аргументовано підбирати більш доцільні технології та методи дослідження
функціональних матеріалів і наноматеріалів;

створювати гнучкі технологічні схеми з метою комплексної переробки
природної сировини, техногенних відходів та охорони довкілля;

виконувати дослідження в наукових лабораторіях згідно вимог техніки
безпеки та екологічної безпеки;

передбачати можливості виникнення артефактів та їх запобігання;

правильно визначати стратегію препаративного отримання цільових
продуктів із заданими властивостями, виходячи з їх призначення.
Набути досвід використання сучасних і новітніх літературних джерел для
наукового обґрунтування методів синтезу функціональних і наноматеріалів,
розробки технологічних схем з фізико-хімічним обґрунтуванням кожної стадії їх

отримання; реалізації та впровадженні сучасних наукоємних технологій у
лабораторний практикум (до створення пілотної установки).

3. Графік виконання курсової роботи
Тиждень
семестру
2
3-12
13
14
15
16
17

Назва етапу роботи
Отримання теми та завдання
Проведення експериментальних досліджень
Виконання розділу 1
Виконання розділу 2
Виконання розділу 3
Подання курсової роботи на перевірку
Захист курсової роботи

Навчальний
час на СРС
15
3
3
4
5

4. Перелік тем
Курсова робота присвячується виконанню наукових досліджень з теми
магістерської дипломної роботи з використанням надбаних знань з перспективних
технологічних розробок. Обов’язковим є залучення сучасних інструментальних
методів аналізу, що були засвоєні під час вивчення дисципліни.
Перелік тем для курсових робіт
1. Синтез та/або використання функціональних композиційних матеріалів.
2. Створення новітніх сорбційних та/або каталітичних систем.
3. Отрнимання неорганічних біологічних наноматеріалів.
4. Розробка утилізації відходів з отриманням кондиційних продуктів.
5. Синтез та використання комплексних реагентів в водоочищенні.
6. Вилучення важких металів та органічних забруднювачів з води сучасними
методами та матеріалами.
7. Створення магнітних матеріалів, в тому числі, з використанням магнітної
рідини та феритів.
8. Одержання електрокаталітичних систем на основі шпінелей.
9. Розробка технології водоочищення на основі методів AOPs.
10. Синтез наноматеріалів для різноманітного застосування (фотокаталіз,
сенсорні матеріали, сорбенти тощо).

5. Рейтингова система оцінювання результатів навчання
з кредитного модуля 1св
«Інноваційні неорганічні технології»
спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія
хіміко-технологічного факультету

Семестр

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

кредити

акад. год.

СРС

Семестрова атестація

3

1

30

30

Диф. залік

за:

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує
1)
2)
3)
4)

Виконання розділу «Сучасний стан проблеми».
Виконання розділу «Експериментальна частина».
Виконання графіку роботи над курсовою роботою.
Захист курсової роботи.
Система рейтингових (вагових) балів (rk) та критерії оцінювання

1 Виконання розділу «Сучасний стан проблеми»
Ваговий бал – 25.
Критерії оцінювання:
19-25 балів: безпомилкове виконання та оформлення розділу з високим рівнем
повноти представлення матеріалу і у відповідності з методичними
вказівками до виконання КР;
12-18 балів: вірне в цілому виконання розділу і у відповідності з методичними
вказівками до виконання КР з незначними недоліками в оформленні:
5-11 балів: вірне виконання розділу після навідної допомоги викладача або
представлення результатів зі значущими помилками, які підлягають
виправленню;
1-4 бали: неповне виконання завдання роботи або представлення результатів з
грубими помилками, що підлягають не виправленню, а переробки
завдання;
2 Виконання розділу «Експериментальна частина»
Ваговий бал – 25.
Критерії оцінювання:
19-25 балів: безпомилкове виконання та оформлення розділу з високим рівнем
повноти представлення матеріалу і у відповідності з методичними
вказівками до виконання КР;

12-18 балів: вірне в цілому виконання розділу і у відповідності з методичними
вказівками до виконання КР з незначними недоліками в оформленні;
5-11 балів: вірне виконання розділу після навідної допомоги викладача або
представлення результатів зі значущими помилками, які підлягають
виправленню;
1-4 бали: неповне виконання завдання роботи або представлення результатів з
грубими помилками, що підлягають не виправленню, а переробки
завдання;
3. Виконання графіку роботи над курсовою роботою.
Ваговий бал – 20.
Критерії оцінювання:
20 балів: безпомилкове виконання та оформлення роботи до 18 грудня;
15 балів: безпомилкове виконання та оформлення роботи до 24 грудня;
10 балів: безпомилкове виконання та оформлення роботи до 29 грудня;
5 балів: виконання та оформлення роботи до 05 січня (до початку сесії);
0 балів: виконання та оформлення роботи після 05 січня.
4. Захист курсової роботи
Ваговий бал – 30.

Критерії оцінювання:
26-30 балів: доповідь, що розкриває зміст роботи і отримані результати,
обґрунтування запропонованих рішень, повна і безпомилкова відповідь на
всі питання комісії при наявності елементів продуктивного творчого
підходу; демонстрація вміння впевненого застосування фундаментальних і
фахових знань;
21-25 балів: доповідь, що розкриває зміст роботи і отримані результати,
обґрунтування запропонованих рішень, достатньо повні і взагалі вірні
відповіді з 80% розкриттям поставлених питань, відповіді ґрунтується
тільки на матеріалах роботи;
16-20 балів: доповідь, що в цілому розкриває зміст роботи і отримані результати,
обґрунтування запропонованих рішень, взагалі вірні, але недостатньо повні
відповіді на запитання зі значними помилками та зауваженнями
принципового характеру, з 50% розкриттям питань;
10-15 балів: доповідь, що неповно розкриває зміст роботи і отримані результати,
неповні і частково невірні відповіді на питання комісії;
1-9 балів: доповідь, що не розкриває зміст роботи і отримані результати, неповні і
невірні відповіді; наявність суттєвих і принципових помилок в тексті
пояснювальної записки;
0 балів: відсутність на захисті без поважних причин або відмова від участі в
захисті.

Штрафні бали (rs) за використання матеріалів інших студентів і подання їх
за свої: -10 балів за кожний розділ.
Розрахунок шкали рейтингової оцінки з кредитного модуля (RD):
Сума вагових балів контрольних заходів (Rc) протягом семестру складає:

Rc   r k  25  25  20  70 .
k

Складова захисту (Re) дорівнює 30 балам
Таким чином, рейтингова шкала з модуля складає:
RD  Rс  Re  70  30  100 балів.
Необхідними умовами допуску до захисту роботи є стартовий рейтинг (rc) не
менш 60% від RС, себто: rc=0,6RС=0,6·70=42 бали. Таким чином, студенти, які
набрали протягом семестру рейтинг вищий або рівний за 0,6 RС (>42 бали),
допускаються до захисту курсової роботи. В іншому випадку вони виправляють
помилки і доопрацьовують роботу.

Схема функціонування рейтингової системи оцінювання (РСО)
Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його
рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею:
RD = RC + Rе
100…95
94…85
84…75
74…65
64…60
RD < 60
rC < 42

Оцінка ECTS
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо (задовольняє
мінімальні критерії)
Незадовільно
Незадовільно (потрібна
додаткова робота)

6. Методичні рекомендації
Курсова робота має містити: титульний аркуш; завдання; реферат; зміст;
перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів; основну частину;
висновки; список використаних джерел; додатки (за необхідності).
Основна частина повинна складатися з наступних розділів: сучасний стан
проблеми; експериментальна частина, яка включає методики експерименту та опис
експериментальних установок; результати експериментального дослідження та їх
обговорення.
Курсову роботу необхідно оформлювати відповідно до Державного
стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і
техніки. Структура і правила оформлення». З огляду на високі вимоги
нормативних документів, необхідно неухильно дотримуватися порядку подання
окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул, ілюстрацій і списку
використаних літературних джерел.
Послідовність матеріалів курсової роботи наступна.
Титульний аркуш (Додаток А).
Завдання на курсову роботу (Додаток Б).
Реферат українською, російською та іноземною мовами (Додаток В).
Зміст.
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.
Вступ.
Основна частина роботи (основні розділи та висновків до них).
Висновки.
Перелік посилань (складають відповідно до чинного стандарту
бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).
Додатки (за необхідністю).
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Об’єкт дослідження – реальні та модельні зразки стічних вод,
забруднених барвниками; осади водоочищення; регенерований розчин
коагулянту.
Предмет дослідження – механізм і закономірності коагуляційного
очищення стічних вод, селективного розчинення осадів очищення стічних
вод.
Метод дослідження – експериментальний, включає дослідження
процесів коагуляційного очищення, селективного розчинення осадів
водоочищення та деструкцію залишкового вмісту барвника модифікованим
реактивом Фентона.
Мета роботи – розробка ресурсозберігаючої технології очищення
стічних вод, яка включає часткову утилізацію складових коагуляційних
осадів з поверненням ферумвмісного коагулянту у технологію
водопідготовки та знешкодження токсичних компонентів шламів.
Новизна роботи – вперше запропоновано і теоретично обґрунтовано
ресурсозберігаючу технологію коагуляційного очищення стічних вод,
забруднених барвниками, з наступним поверненням компонентів у рецикл.
Встановлено умови процесу очищення стічних вод від барвників, що
включає коагуляційне очищення стічних вод забруднених барвниками з
наступним селективним вилученням феруму з осадів водоочищення та його
використанням в якості каталізатору для окисної обробки органічних
складової водних об’єктів. Розроблено технологічну схему процесу
очищення стічних вод від барвників.
На підставі проведеної роботи подано заявку на отримання патенту.
Пропозиції щодо напрямку подальших досліджень – вдосконалення
та розробка нових ресурсозберігаючих та чистих технологій очищення
стічних вод забруднених органічними домішками.
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