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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і семінарські 

(практичні) заняття курсу. 

Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний 

відпрацювати пропущене заняття упродовж двох тижнів з дня пропуску 

його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем семінарських 

(практичних) занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за 

заданою проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем або питань; при виконанні ІНДЗ самостійно вибирають 

його тему та творчо підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати?  Теоретичні основи хімічної технології. Приклади хіміко-технологічних 

процесів. 

Чому це треба вивчати?  Курс дисципліни спрямований наформування уздобувачів вищої освіти 

теоретичних і практичних знань з загальних закономірностей хімічної 

технології, на яких ґрунтуються хіміко-технологічні процеси і хімічні 

виробництва, та вміння їх використовувати у процесі спеціальної 

підготовки і в наступній практичній діяльності. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони 

довкілля та природокористування. 

Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та оптимального природокористування. 

Знати концептуальні основи моніторингу та нормування антропогенного 

навантаження на довкілля. 

Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси 

Інтернету для інформаційного забезпечення екологічних досліджень. 

Підвищувати професійний рівень шляхом продовження освіти та 

самоосвіти. 

Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для 

проведення досліджень, збору та обробки даних. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та 

принципів природничих наук. 
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(Гончарук В. В.) 

Зміст дисципліни Предмет і завдання хімічної технології. 

Класифікація технологічних процесів. 

Хімічні реактори. 

Сировинна база виробництва. 

Вода в хімічній промисловості. 

Використання енергії в хімічному виробництві. 

Виробництво сульфатної кислоти. 

Технологія аміаку. 

Виробництво нітратної кислоти. 

Виробництво мінеральних добрив. 

Виробництво соди. 

Основні електрохімічні виробництва. 

Виробництво хлороводню і хлоридної кислоти. 

Технологія силікатів. 

Хімічне перероблення палив. 

Основний органічний синтез. 

Обов’язкові завдання 1. Освоєння основних понять хімічної технології як науки, її предмету та 

методів дослідження, відомостей про хіміко-технологічні процеси та 

хіміко-технологічні системи; 

2.Освоєння основних закономірностей теорії хімічних процесів і 

реакторів, загальних принципів розробки хіміко-технологічних систем, їх 

аналізу та синтезу; 

3.Вивчення сучасних хімічних виробництв як прикладів інженерного 

оформлення хіміко-технологічних процесів переробки сировини. 

Міждисциплінарні зв’язки Основи екології, моніторинг довкілля основи хімічної безпеки, основи 

хімічної технології. 
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