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1. Анотація до курсу 

 

Галузь хімії, що вивчає швидкість перебігу хімічних реакцій та параметри, від 

яких вона залежить, називається кінетикою. 

У рамках курсу викладено матеріал щодо природи, класифікації та 

характеристики хіміко-фізичних основ процесів горіння та перебігу хімічних реакцій.  

В лекційному матеріалі розглядаються основні поняття – гомогенні й 

гетерогенні системи, стан хімічної рівноваги, умови, за яких можлива реакція у 

прямому та зворотному напрямках, швидкість хімічних реакцій, фактори, від яких 

вона залежить; наведено закон дії мас Гульдберга і Вааге, правило Вант-Гоффа, 

рівняння Арреніуса,  принцип ле Шательє. 

Також приділяється увага історії розвитку знань про горіння; розглянуті 

фізико-хімічні основи процесу, різноманітні теорії горіння, види вибухів, показники 

пожежної небезпеки речовин. 

Опанування теоретичних і практичних основ дозволить прогнозувати і 

здійснювати хімічні процеси для отримання речовин з заздалегідь заданими 

властивостями, розуміючи при цьому можливі негативні наслідки  перебігу хімічних 

реакцій. Така компетентність сприяє формуванню і розвитку в здобувачів освіти 

здатності успішно застосовувати теоретичні знання  для здійснення виробничих 

процесів, необхідних для вдосконалення сучасних і створення новітніх технологій. 

 

2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни  – формування компетентностей щодо використання 

хімічних знань з основ процесів горіння та хімічної кінетики при професійній 

підготовці бакалаврів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».   

  

Завдання курсу: 

 ознайомити здобувачів вищої освіти з історією та розвитком науки кінетика 

як самостійної фундаментальної галузі знань; з природою і характеристиками, фізико-

хімічними основами перебігу реакцій; 

 розглянути особливості горіння газів, рідин і твердих речовин за різними 

критеріями (хімічний склад, структурні параметри, особливості будови тощо) 

 вивчити методику розрахунку матеріального й теплового балансів процесу 

горіння, враховуючи термохімічні та термодинамічні особливості перебігу хімічних 

процесів; 

– навчити здобувачів вищої освіти визначати критерії оцінки хімічної та 

екологічної безпеки, враховуючи концентрації відповідних речовин та розчинів, 

кінетику процесів тощо. 

 

3. Результати навчання 
 

– визначати критерії оцінки хімічної та екологічної безпеки, враховуючи концентрації 

відповідних речовин та  розчинів, кінетику процесів тощо; 

– розуміти основні закономірності вибору та обґрунтування енергозберігаючих 

хімічних технологій енергонасичених матеріалів; 

– використовувати теоретичні основи процесів горіння, принципи, методи і поняття 

для професійної підготовки та діяльності за фахом. 



 

4. Структура курсу 

 

ЛЕКЦІЇ 
1. Теоретичні основи процесу горіння. Основні поняття фізики горіння і 

вибуху. Історія розвитку знань про горіння. Основні області застосування горіння. 

Горіння і окиснення 

2. Умови, необхідні для горіння: концентрація палива і окиснювача, 

температурні умови. Порушення умов, необхідних для горіння. Гомогенне і 

гетерогенне горіння. Спалах і займання гомогенних і гетерогенних систем.  

3. Кінетичні і дифузійні області горіння. Особливості горіння газів, рідин і 

твердих речовин. Особливості горіння газів. Особливості горіння рідин. Температурні 

межі займання рідин. Швидкість вигоряння рідин Займання гомогенних сумішей. 

4. Кінетика реакцій горіння і вибуху. Розрахунок швидкості реакцій горіння 

5. Матеріальний баланс процесів горіння. 

Тепловий баланс процесів горіння. Склад атмосферного повітря. Нормальні фізичні 

умови. Розрахунок обсягу повітря, об’єму і складу продуктів горіння 

6. Класифікація вибухів. Характеристики вибухових речовин. Класифікація 

вибухових речовин. Оцінка фугасності вибухової речовини. Оцінка бризантності 

вибухової речовини. Поводження з вибуховими речовинам 

7. Об’єм і склад газоподібних продуктів вибуху. Тиск під час вибуху. 

Вибухи газових сумішей. Горіння і вибухи пилових сумішей. Вибухові суміші. 

Концентраційні межі вибуху. 

 

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

1. Розрахунок коефіцієнта горючості речовин. Характер світіння полум'я. 

2. Розрахунок об’єму  повітря, необхідного для горіння речовин 

3. Розрахунок об’єму і процентного складу продуктів горіння 

4. Визначення константи рівноваги  реакції взаємодії  ферум (ІІІ)  

хлориду  з  калій йодидом 

5. Хімічна кінетика горіння. Розрахунок швидкості хімічної реакції  

6. Енергія і потужність вибуху. Тротиловий еквівалент 

7. Розрахункове визначення концентраційних меж вибуху 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

№ 

роботи 

(шифр) 

Назва роботи 

Інструменти, обладнання та 

програмне забезпечення, що 

застосовуються при 

проведенні роботи 

 

ЛР-1 

Розрахунок коефіцієнта горючості речовин. 

Характер світіння полум'я. 

Технічні засоби навчання. 

Лабораторні прилади ДП 

«НВО» ПХЗ» 

ЛР-2 Розрахунок об’єму  повітря, необхідного 

для горіння речовин 

Технічні засоби навчання. 

Лабораторні прилади ДП 

«НВО» ПХЗ» 

ЛР-3 Розрахунок об’єму і процентного складу 

продуктів горіння 

Технічні засоби навчання. 

Лабораторні прилади ДП 



№ 

роботи 

(шифр) 

Назва роботи 

Інструменти, обладнання та 

програмне забезпечення, що 

застосовуються при 

проведенні роботи 

«НВО» ПХЗ» 

ЛР-4 Визначення константи рівноваги  реакції 

взаємодії  ферум (ІІІ)  хлориду  з  калій 

йодидом 

Технічні засоби навчання. 

Бюретка, розчин  натрій 

тіосульфату розчин калій 

іодиду розчин крохмалю 

піпетка 25 мл 

ЛР-5 Хімічна кінетика горіння. Розрахунок 

швидкості хімічної реакції 

Технічні засоби навчання. 

Лабораторні прилади ДП 

«НВО» ПХЗ» 

ЛР-6 Енергія і потужність вибуху. Тротиловий 

еквівалент 

 

Технічні засоби навчання. 

Лабораторні прилади ДП 

«НВО» ПХЗ» 

ЛР-7 Розрахункове визначення концентраційних 

меж вибуху  

Технічні засоби навчання. 

Лабораторні прилади ДП 

«НВО» ПХЗ» 

 

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 тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

Теоретична частина оцінюється за результатами чотирьох поточних тестових 

лекційних опитувань (максимально по 10 балів за кожне), разом 40 балів. 

Лабораторні роботи оцінюється набраною сумою балів: за лабораторні роботи 

№ 1-4– 9 балів за кожну, за № 5,6,7– 8 балів за кожну, тобто разом 60 балів. 

Таким чином, при своєчасному виконанні, студент може отримати загальну 

суму 100 балів. 

Максимальне оцінювання: 

Теоретична 

частина 

Лабораторна частина 

Бонус Разом При своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

40 60 35 0 100 



 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час заліку 

має право виконати комплексну контрольну роботу (ККР). Умовою допуску до 

виконання ККР є надання звіту про виконання лабораторних робіт і їх захист. 

ККР містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні результати 

навчання. Білет включає 5 завдань, з яких 4 теоретичних і 1 задача.  

Правильна відповідь  на кожне завдання оцінюється у 20 балів (разом 100 

балів).  

Додати критерії оцінювання. 

Кожне з 4 теоретичних завдань оцінюється максимум у 20 балів, причому:  

 20 балів – відповідність еталону; 

 16 балів – відповідність еталону, з незначними помилками; 

 14 бали – часткова відповідність еталону, питання повністю не розкрите; 

 10 бали – невідповідність еталону, але є відповідність темі запитання; 

 0 балів – відповідь не наведена. 

Правильно виконана задача оцінюється в 20 балів, причому: 

 20 балів – відповідність еталону; 

 16 балів – відповідність еталону, незначні помилки в схемах хімічних 

реакцій; 

 14 бали – незначні помилки у формулах та схемах хімічних реакцій; 

 10 бали – присутні принципові помилки у поданих відповідях, але є 

відповідність темі запитання; 

 8 бал – наведені формули повністю не відповідають еталону;  

 0 балів – рішення не наведене. 

 

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". https://inlnk.ru/xvgyx 

 

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 

https://inlnk.ru/xvgyx


Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту або на платформу Microsoft Teams. 

 

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням терміну виконання без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

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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