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Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№
1556-VII від 01.07.2014 р.), Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору
студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних
та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових
навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів
ЄКТС, і для третього (PhD) рівня – не менше 7,5 кредитів ЄКТС.
Вибіркові дисципліни із Ф-Каталогу аспіранти обирають у відповідності
до «Положення про порядок реалізації студентами інженерно-хімічного
факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних
дисциплін».
Нормативна чисельність студентів в групах для вивчення дисциплін циклу
професійної підготовки складає 10. За рішенням завідувача випускової або
забезпечуючої кафедри, як виняток, допускається формування груп із меншою
(більшою) за нормативну чисельністю студентів.
До Ф-Каталогу входять дисципліни вільного вибору, які беруть участь у
формуванні фахових компетентностей, відповідно до освітньої програми.
Каталог містить анотований перелік дисциплін, які пропонуються для обрання
аспірантамитретього (PhD) рівня вищої освіти згідно навчального плану.
Аспіранти 1 курсу третього (PhD) рівня підготовки вищої освітиобирають
дисципліни з Ф-Каталогу для другого року навчання.
Вибір дисциплін з Ф-Каталогу здійснюється методом анкетування (за
можливістю в електронному вигляді) на випускових кафедрах. Узагальнена
інформація використовується для планування навчального процесу.
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Дисципліна

Новітнітехнологіїзахисту атмосферного
повітрявідзабруднення

третій (PhD)
2
4
4 кредити ЄКТС
Українська
Екології та технологіїрослиннихполімерів
Загальні знання в межах програми підготовки бакалаврів та магістрів
Впровадженняновітніхпроцесівочищенняповітрявідпромисловихгазових
викидів,
переваги
тих
чиіншихапаратнихустаткувань
на
промисловихпідприємствах, типи і функціональніособливостіапаратів.
Чомуцецікаво/треба вивчати
Промислово-індустріальний фактор досить широко чинить вплив на
атмосфернеповітря,
йогоскладові,
і
необхідним
є
більшширокевпровадженнягазоочиснихтехнологій
та
активнезастосовуванняїх
на
промисловихпідприємствах.
Винайденнятенденціїрозумногопідходу до очищення атмосферного
повітря
повинно
реалізовуватися
на
новітніхтехнологіяхзнешкодженняпромисловихгазовихвикидівзамінімал
ьнихвитратресурсів.
Чомуможнанавчитися
Знанням з:
(результатинавчання)

Термічногодопалювання

Плазмокаталітичного методу

Термокаталітичного методу

Озонного методу

Біохімічного методу
Як

застосовуючи відповідні методики, використовуючи лабораторне
можнакористуватисянабутими обладнання та реактиви, контролювати стан атмосферного повітря в
знаннями і уміннями
робочій зоні, санітарно-захисній;
(компетентності)

користуючисьнормативними
документами
та
експериментальнимиданимищодозабруднення атмосферного повітря,
проводитиоцінкуйого
стану
та
робитивисновкищодозапобіганняекологічнонегативнихнаслідківгосподар
ськоїдіяльностілюдини;

на підставі існуючих технологічних розробок вибирати заходи та
підбирати засоби обмеження надходження шкідливих речовин зі
стаціонарних джерел в атмосферне повітря;

з метою здійснення своєчасних та ефективних заходів щодо
зменшення впливу забруднень на атмосферу забезпечувати дотримання
показників встановлених нормативів;

користуючись уявленнями дії фізичних сил на аерозольні частки,
розробляти технології, які спрямовані на зменшення забруднення
атмосферного повітря;

на підставі закономірностей процесів поглинання газів рідкими
речовинами, розробляти технології очищення відпрацьованих газів
промислових підприємств;

на підставі аналізу процесів поглинання газів твердими
речовинами, розробляти технології очищення газових викидів у
промислових зонах.
Інформаційнезабезпечення
Навчальна та робоча навчальна програми дисципліни, РСО, електронний
конспект лекцій
Форма проведення занять
Лекції, практичні/семінарські заняття
Семестровий контроль
Залік
Рівень ВО
Курс
Семестр
Обсяг
Мовавикладання
Кафедра
Вимоги до початку вивчення
Що буде вивчатися
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Дисципліна

Рівень ВО
Курс
Семестр
Обсяг
Мовавикладання
Кафедра
Вимоги до початку вивчення
Що буде вивчатися

Чомуцецікаво/треба вивчати

Чомуможнанавчитися
(результатинавчання)

Як
можнакористуватисянабутимизн
аннями і уміннями
(компетентності)

Інформаційнезабезпечення
Форма проведення занять
Семестровий контроль

Сучаснітехнологіїкондиціонування та
очищення води
третій (PhD)
2
4
4 кредити ЄКТС
Українська
Екології та технологіїрослиннихполімерів
Загальні знання в межах програми підготовки бакалаврів та магістрів
Якість води природнихджерел, якістьпитних вод в Україні,стан
водопровіднихмереж
України,
технологіїпідготовкипитної
води,основніпроцесипокращенняякостіпитноїводи,системипокращенн
яякостіпитної води.
Споживаннянеякісної води – один ізфакторів негативного впливу на
здоров'ялюдини. В умовахінтенсивногозабрудненняповерхневих та
підземних вод з кожним роком отримуватипитну і технічну воду
необхідноїякостістає все складніше та дорожче. В межах курсу
розглянутоосновніфакторивпливу на якістьпитної води – стан води
поверхневихводойм
та
підземнихгоризонтів,
основнітехнологіїводопідготовки, стан водопровідних мереж і т.п.
Детально
представенопроцеси,
щовикористовуються
в
технологіяхводопідготовки.
Приділеноувагисучасномуобладнанню,
щопризначене для доочищенняпитної води в побутовихумовах. Цей
курс
буде
цікавимфахівцямкомунальноїсфери,
працівникамадміністраційрізнихрівнів,
небайдужим
до
свогоздоров'ягромадянам.
Знанням з:

стану поверхневих та підземних водойм;

стану водопровідних мереж населених пунктів в країні;

сучасних розробок в області очищення стічних та
кондиціонування природних вод;

можливостей застосування різних методів доочищення вод.

застосовуючи відповідні методики, здійснювати моніторинг
природних вод та контролювати якісний та кількісний склад стічних
вод;

користуючись нормативними документами та результатами
вимірювання показників якості води, здійснювати оцінку щодо
відповідності їх державному законодавству;

користуючись знаннями сучасних розробок в області
очищення стічних та кондиціонування природних вод, обирати
способи та створювати ресурсоефективні технології очищення води,
які будуть забезпечувати дотримання показників встановлених
нормативів;

володітиосновнимипроцесами,
що
лежать
в
основіроботиводоочисногообладнання
та
адекватно
оцінюватийогоефективність і вартість.
Навчальна та робоча навчальна програми дисципліни, РСО,
підручник
Лекції, практичні/семінарські заняття
Залік
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Дисципліна

Інноваційна практика інжинірингу

Рівень ВО
Курс, семестр
Семестр
Обсяг
Мова
викладання
Кафедра

третій (PhD)
2
4
4 кредити ЄКТС
Українська

Вимоги до
початку
вивчення

Загальні знання в межах програми підготовки магістрів

Що буде
вивчатися

Технічні та технологічні інновації;етапи інноваційного процесу; планування
інновацій;проєктування нового продукту; наукові та інноваційні проєкти; власні
наукові, технічні, технологічні розробки
Інноваційна діяльність – це,разом знауковою діяльністю, є основнимзавданням
фахівця вищої кваліфікації.

Чому це
цікаво/треба
вивчати

Хімічного, полімерного і силікатного машинобудування

Чому можна
навчитися
(результати
навчання)


меті інноваційного проєкту, завданням, об’єктам та предмету інновацій;

плануванню власної інноваційної діяльності;

аналізу альтернативних підходів у досягненні мети подібних інноваційних
проєктів.

Як можна
користуватися
набутими
знаннями і
уміннями
(компетентності)



Інформаційне
забезпечення

Навчальна та робоча навчальна програми дисципліни, РСО, навчальний посібник

Форма
проведення
занять

Лекції, практичні/семінарські заняття

Семестровий
контроль

Залік

планувати та розробляти власні наукові, технічні, технологічні інновації
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