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Вимоги до початку 

вивчення * 

немає 

Що буде вивчатися Основи теорії процесів, що зустрічаються під час переробки різноманітних 

видів використаних пакувальних матеріалів, принципами і методиками 

розрахунку процесів, ознайомлення з особливостями влаштування та 

проектування і конструювання пристроїв і апаратів існуючого обладнання та 

пошуків шляхів їх модернізації. 

Чому це цікаво/треба 

вивчити 

Людина, створюючи нові технології, буде створювати все більше відходів, 

це неминучий процес, тому переробка їх є глобальною задачею суспільства і 

головною проблемою майбутнього. В наші дні, як ніколи раніше, люди 

планети задумалися над великим забрудненням Землі безперервно 

зростаючими відходами полімерних виробів. Проблеми, пов’язані із 

збереженням матеріальних ресурсів, чистого навколишнього середовища 

являються в тренді основних завдань сьогодення.  

Майбутній фахівець має знати основні процеси переробки використаних 

матеріалів, конструкції обладнання, переваги і недоліки, шляхи підвищення 

ефективності  роботи, методи розрахунків основних параметрів процесів, 

особливості проектування, напрямки та шляхи вдосконалення. 

Чого можна 

навчитися*  

- Знати основні процеси що використовуються під час переробки 

різноманітних використаних пакувальних матеріалів. 

- Вміти проводити аналіз процесів та типових видів обладнання з 

переробки використаних виробів та упаковки, знати їх класифікацію, 

особливості протікання та застосування, і вміти здійснювати їх 

обґрунтований вибір. 

- Розуміти принципи протікання процесів та експлуатації відповідних 

машин та апаратів, особливості використання, методики розрахунку та 

проектування обладнання енергоощадних технологій переробки. 

- Отримати здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми пов’язані з аналізом процесів переробки, проектуванням, 

розробкою та експлуатацією апаратів відповідно до поставленого 

завдання. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

Використовувати під час виробничої діяльності проявляючи здатність 

розуміти та обгрунтовувати переваги та недоліки процесів переробки 

особливо полімерних матеріалів, видів обладнання для їх реалізації, 

правильного їх використання та взаємодії між собою для вирішення 

екологічних проблем сучасної цивілізації. 

Виявляти здатність до виконання основних розрахунків процесів та 

обладнання енергоощадних технологій, виконувати критичний аналіз і вибір 

найбільш раціональних процесів та машин та апаратів. 

Форма занять Лекції, практичні заняття 

Форма підсумкового 
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