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1. Анотація до курсу 

 

Щороку внаслідок діяльності людей на планеті Земля утворюється 

близько 20 млрд тон різноманітних відходів. Оскільки кількість відходів 

зростає екпоненційно, то вони становлять загрозу самому існуванню 

людства, тому їх переробка та утилізація є однією з найбільш актуальних 

задач планетарного масштабу. 

Вивчення дисципліни «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕРОБКИ 

МАТЕРІАЛІВ» дозволяє визначити напрями ефективного застосування 

існуючих та розробки нових технологій для переробки промислових та 

побутових відходів. 
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2. Мета курсу 

 

Мета дисципліни полягає формування у студентів комплексу знань з 

теорії та практики зменшення негативного впливу матеріалів на довкілля, 

компетенцій щодо розроблення заходів із переробки матеріалів для захисту 

навколишнього середовища. 

 

3. Результати навчання 

 Визначати необхідність та умови застосування переробки матеріалів 

для захисту навколишнього середовища; 

 Застосовувати теорії, принципи, методи й поняття фундаментальних і 

загальноінженерних наук під час опанування спеціальних дисциплін та 

діяльності за фахом; 

 Застосовувати математичні методи для визначення технологічних 

параметрів і показників переробки матеріалів; 

 Розробляти технологічні операції та процеси переробки матеріалів; 

Вміти застосовувати існуючі та розробляти нові технології переробки 

матеріалів  задля захисту навколишнього середовища. 

 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕРОБКИ МАТЕРІАЛІВ 

Загальні поняття курсу. 

Основні показники технології переробки матеріалів 

Підготовчі процеси. 

Способи визначення мінералогічного, речовинного та гранулометричного 

складу. 

Технології розділення матеріалів за крупністю. 

Ефективність і кінетика грохочення. 

2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ДРОБЛЕННЯ ТА ПОДРІБНЕННЯ 

Гіпотези та види руйнування твердого тіла. 

Принцип дії, класифікація, галузь и особливості застосування, технологічні 

характеристики дробарок та млинів різноманітного типу. 

Вибір та розрахунок схем дроблення та подрібнення 

3. ГРАВІТАЦІЙНІ МЕТОДИ СЕПАРАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ 

Гравітаційні методи сепарації матеріалів. 

Основи процесу сепарації у важких середовищах. 

Сепарація відсадкою. 

Процес сепарації в струмені води, що тече на похилій площині. 

Розділення у гвинтових сепараторах. 

Сепарація на концентраційних столах. Конусні сепаратори. 

4. МАГНІТНІ ТА ФЛОТАЦІЙНІ МЕТОДИ СЕПАРАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ 



Процес флотації. Особливості флотаційного методу сепарації та область 

застосування. 

Магнітні методи сепарації. Класифікація матеріалів за магнітними 

властивостями. 

Характеристика магнітного поля і основи магнітного розділення матеріалів. 

Магнітні сепаратори. 

Електричні методи сепарації. Загальні відомості. Властивості електричного 

поля 

5. СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ СЕПАРАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ 

Поштучне розділення 

Радіометрична та фотолюмінісцентна сепарація 

Вибіркове подрібнення і декрипітація 

Розділення за тертям, формою та пружністю частинок 

Гідрометалургія 

6. ДОПОМІЖНІ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПРОЦЕСИ ПЕРЕРОБКИ МАТЕРІАЛІВ 

Фільтрація через пористі середовища 

Згущення суспензій 

Обладнання для згущення суспензій 

Сушіння матеріалів та обладнання для його виконання 

Огрудкування матеріалів 

Проектування технологій переробки матеріалів 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

1 - Визначення основних показників переробки матеріалів. 

2 - Вивчення технологічних показників підготовчих процесів переробки 

матеріалів. 
3 - Розрахунок основних параметрів сепараційних процесів. 
4 - Розрахунок технологічних показників допоміжних процесів переробки 
матеріалів. 
5 - Вивчення технологічних показників сушіння та огрудкування продуктів 
переробки матеріалів. 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення* 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на 

Офіс 365. 

На практичних заняттях необхідні калькулятори. 

Використовуються комп’ютерне та мультимедійне обладнання, 

дистанційна платформа Мoodlе. 

 



6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

навчальної дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, 

якщо набрана кількість балів з поточного опитування та самостійної роботи 

складатиме не менше 60 балів. 

 

Максимальне оцінювання: 

 

Теоретична 

частина 

Практична частина 

Разом При своєчасному 

складанні 

При несвоєчасному 

складанні 

75 25 20 100 

 

Практичні роботи приймаються за контрольними запитаннями до 

кожної з роботи. 

Теоретична частина оцінюється за результатами опитування, що 

містить 5 відкритих запитань.  

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  

Відкриті запитання оцінюються шляхом співставлення з еталонними 

відповідями. За кожне питання здобувач отримує 13 балів (разом 75 балів). 

 

6.4. Критерії оцінювання практичної роботи  

За кожну практичну роботу здобувач вищої освіти може отримати 

наступну кількість балів: 

5 балів: отримано правильну відповідь (згідно з еталоном), 

використано формулу з поясненням змісту окремих її складових, зазначено 

одиниці виміру. 

4 бали: отримано правильну відповідь з незначними неточностями 

згідно з еталоном, відсутня формула та/або пояснення змісту окремих 

складових, або не зазначено одиниці виміру. 

3 бали: отримано неправильну відповідь, проте використано формулу з 

поясненням змісту окремих її складових, зазначено одиниці виміру. 



2 бали: отримано неправильну відповідь, проте не використано 

формулу з поясненням змісту окремих її складових та/або не зазначено 

одиниці виміру. 

1 бал: наведено неправильну відповідь, до якої не надано жодних 

пояснень. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою 

для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання 

задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна 

доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання 

письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім 

дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів 

інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи 

фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика щодо 

академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному 

університеті "Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 

documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має 

бути виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право 

змінити тему завдання. 

 

 

7.2. Комунікаційна політика 

 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську 

пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають 

надсилатися на університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_%20documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
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7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він 

може опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому 

порядку.  

 

7.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, 

участь в університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно 

підтверджувати документами. Про відсутність на занятті та причини 

відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або особисто, 

або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 
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