
 

STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
Вул. Медична, 16, Kривий Ріг, 50005, тел. +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua  

 

 

Course of study (code) /  
Назва дисципліни (шифр) 

Будова речовини і методи її дослідження 
TI1613BSMMR; TI1612 СSMMR 

Academic year / Навчальний рік - 
Семестр 

2022/2023 –2 семестр 

Course of study /  
Назва спеціальності 

161 Хімічні технології та інженерія 

Educational program / Освітня програма 
Education - ECTS / Рівень – Кредити 
Status / Cтатус 
Learning language  / Мова навчання 

Хімічні технології та інженерія 
Перший (бакалаврський) рівень-4 ECTS 

Вибіркова 
Українська 

Author / Укладач 

Гук Єлизавета Сергіївна, асистент кафедри хімічних технологій та інженерії, Навчально-
науковий Технологічний інститут Державний університет економіки і технологій 

e-mail: elizavetasuslo@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-8866-9467  
моб.+380971307758  

Консультації Онлайн Вт.12.00 – 14.00 

 
A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Метою курсу є формування у студентів знань щодо хімічного складу та будови органічних речовин твердих 
горючих копалин, методів дослідження молекулярної структури вугілля; властивостей мікро- та макро-
компонентів горючих копалин, петрографічних методи дослідження вугілля; змінення структури та властивостей 
органічної речовини вугілля при руйнуванні, окисненні вугілля та термічній деструкції. Сформувати у студентів 
компетентності щодо здатності правильно визначати якість та склад органічної речовини твердих горючих 
копалин, використовувати структурні особливості та макро- і мікрокомпонентний склад твердих горючих копалин 
при їх переробці 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
Тема 1. Загальні положення та хімічна будова органічних сполук. 

 

Порівняльні ознаки органічних та неорганічних речовин. Хімічна будова органічних сполук 

 

Тема 2. Хімічний склад та будова органічних речовин твердих горючих копалин і методи дослідження 

молекулярної структури вугілля 

 

Хімічна будова твердих горючих копалин. Методи дослідження молекулярної структури вугілля 

 

Тема 3. Макроструктура органічних речовин та мікроструктурні типи вугілля.   
    
Макрокомпоненти вугілля та їх характеристика. Мікрокомпоненти вугілля та їх характеристика. Макрокомпоненти 

вугілля та їх характеристика 

 
Тема 4. Петрографічні методи дослідження вугілля  
 
Метод визначення груп мацералів. Визначення показника відбиття вітриніту. Встановлення складу вугільних 

сумішей за рефлектограмами 

 
Тема 5. Змінення структури  та властивостей органічної речовини  при руйнуванні та окисненні вугілля 
 
Метод визначення груп мацералів. Визначення показника відбиття вітриніту. Встановлення складу вугільних 

сумішей за рефлектограмами 

 
Тема 6. Особливості гідратації вугільної поверхні 

 

Механічна деструкція вугілля. Вплив окислення вугілля на його структуру та властивості 

 

Тема 7. Термічна деструкція органічної речовини твердих горючих копалин. 
 

Утворення йоногенних груп при взаємодії вугілля з водою. Утворення подвійного електричного шару 

 
Тема 8. Стадії та механізм піролізу органічної маси кам’яного вугілля 
 

Температурні періоди термічної деструкції, молекулярні перетворення органічної речовини вугілля, утворення 

продуктів термічної деструкції 
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C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 
ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Загальні компетентності (ЗК) 

3К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК03. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності.  
ЗК09. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК10. Здатність організовувати ефективну роботу структурного підрозділу 

підприємства, колективу працівників, ділянки виробництва відповідно до вимог 

законодавства  

ЗК12. Знання та розуміння ролі техніки безпеки під час проведення практичних 
робіт з хімічної технології та інженерії. 

Спеціальні компетентності (СК) 
СК01. Здатність використовувати положення і методи фундаментальних наук 
для вирішення професійних задач.  

 
Програмні результати 
навчання (ПР) 

ПР01. Знати математику, фізику і хімію на рівні, необхідному для досягнення 
результатів освітньої програми.  
ПР02. Коректно використовувати у професійній діяльності термінологію та 
основні поняття хімії, хімічних технологій, процесів і обладнання виробництв 
хімічних речовин та матеріалів на їх основі.  
ПР03. Знати і розуміти механізми і кінетику хімічних процесів, ефективно 
використовувати їх при проєктуванні і вдосконаленні технологічних процесів та 
апаратів хімічної промисловості.  

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 

Дата 
Тема, план/короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття), 

години, 

формат 

Завдання для СРС 

(література, ресурси в інтернеті, 

презентація, відеокурси) 

І Тема 1. Загальні положення та 

хімічна будова органічних сполук 
1. Порівняльні ознаки органічних та 

неорганічних речовин 

2.Хімічна будова органічних сполук 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 
 

Опрацювання літератури: 

основна 1,2,6 

додаткова 3 

І Хімічна будова органічних сполук 

Бутлерова та її сучасні висновки 

Семінарське 
заняття 

 (4 год) 
F2F 
 

Хімічна будова органічних сполук. Теорія 
Бутлєрова. Теорія гібридизації. Форма 
молекул органічних сполук. 

 

ІІ  Тема 2. Хімічний склад та будова 

органічних речовин твердих горючих 

копалин і методи дослідження 

молекулярної структури вугілля 

1. 1.Хімічна будова твердих горючих 

копалин 

2. 2.Методи дослідження молекулярної 

структури вугілля 

Лекція, 
(4 год), 

F2F 
 

Опрацювання літератури: 

основна 1, 2,6 

додаткова 1,3,7,14 

 

ІІ Методи дослідження молекулярної 

структури вугілля 

Семінарське 

заняття  

(4 год) 

F2F 
  

 

Хімічна будова органічних речовин 

вугілля та методи дослідження його 

молекулярної структури 

ІІІ Тема 3. Макроструктура органічних 

речовин та мікроструктурні типи 

вугілля 

1. 1.Макрокомпоненти вугілля та їх 

характеристика 

2.2. Мікрокомпоненти вугілля та їх 

Лекція, 
(4 год), 

F2F 
 

Опрацювання літератури: 

основна 1,3,4,6 

додаткова 1,14 
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характеристика 

3. 3.Макрокомпоненти вугілля та їх 

характеристика 

 

ІІІ Макроструктура органічних речовин 

та мікроструктурні типи вугілля 

Семінарське 

заняття  

(4 год) 

F2F 
 

Макро- та мікроструктура вугілля 

 Тема 4. Петрографічні методи 

дослідження вугілля 

1. 1.Метод визначення груп мацералів 

2. 2.Визначення показника відбиття 

вітриніту 

3. 3.Встановлення складу вугільних 

сумішей за рефлектограмами 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 
 

Опрацювання літератури:  

основна  1, 4,6 

додаткова 1,14 

 Петрографічні методи дослідження 

вугілля 

Семінарське 
заняття 

 (4 год) 

Петрографічні методи дослідження 

твердих горючих копалин 

 Тема 5. Змінення структури  та 

властивостей органічної речовини  

при руйнуванні та окисненні вугілля  

1. Механічна деструкція вугілля 

2. 2.Вплив окислення вугілля на його 

структуру та властивості 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 
 

Опрацювання літератури:  

основна 1, 4,6 

додаткова 2,4,5,12 

 Змінення структури  та 

властивостей органічної речовини  

при руйнуванні та окисненні вугілля 

Семінарське 

заняття  

(4 год) 

F2F 
 

Змінення структури та властивостей 

вугілля при його руйнуванні та 

окисненні 

 Тема 6. Особливості гідратації 

вугільної поверхні 

1. 1.Утворення йоногенних груп при 

взаємодії вугілля з водою 

2. 2.Утворення подвійного електричного 

шару 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 
 

Опрацювання літератури:  

основна 1-5  

додаткова 2,5-8 

 Особливості гідратації вугільної 

поверхні 

Семінарське 

заняття  

(4 год) 

F2F 
 

Гідратація вугільної поверхні, 

іонообмінні процеси 

 Тема 7. Термічна деструкція 

органічної речовини твердих горючих 

копалин 

1. Температурні періоди термічної 

деструкції, молекулярні 

перетворення органічної речовини 

вугілля, утворення продуктів 

термічної деструкції 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 
 

Опрацювання літератури: 

основна  1, 5,6 

додаткова 9,10,11,15 

 Термічна деструкція органічної 

речовини твердих горючих копалин 

Семінарське 

заняття  

(4 год) 

F2F 
 

Термічна деструкція твердих горючих 

копалин при піролізі 

 Тема 8. Стадії та механізм піролізу 

органічної маси кам’яного вугілля 

1.Характеристика чотирьох основних 

Лекція, 
(2 год), 

F2F 

Опрацювання літератури: 

основна 1,5,6 

 додаткова  9,10,11,15 
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стадій піролізу органічної маси 

вугілля.  

2.Основні молекулярні процеси. 

 

 Стадії та механізм піролізу органічної 

маси кам’яного вугілля 

Семінарське 

заняття  

(4 год) 

F2F 
 

Змінення будови органічної речовини 

при піролізі 

 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання двох позааудиторних контрольних робіт. 
Перша контрольна модульна робота виконується за темами 1-4, друга – за темами 5-8 у письмовій формі. Під час 
виконання студенти мають продемонструвати уміння та навички залучати набуті теоретичні знання в галузі будови 
речовини і методів її дослідження. 
Детальний план проведення семінарських занять, завдання для семінарських занять та  самостійної  роботи 
містяться в системі MOODLE у наступних джерелах: 
1. Методичний посібник для семінарських занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Будова речовини і 
методи її дослідження». 

 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 
 

1.Соколова В.П. Будова речовин і методи дослідження. Конспект лекцій/ В.П.Соколова;  ТІ ДУЕТ. - Кривий Ріг, 

2020.- 40 с.  

2. Карапетьянс М.Х.Строение веществ/ М.Х.Карапетьянс, С.И.Дракин//М: Высшая школа.- 1978. – 304 с. 

3. Саранчук В.І. Хімія і фізика горючих копалин/ В.І. Саранчук, В.В.Ошовський, Г.О. Власов. -  Донецьк: Східний 

видавничий дім, 2003. – 204 с. 

4. Справочник коксохимика. В 6-ти томах. Том 1.Угли для коксования. Обогащение углей. Подготовка углей к 

коксованию/ Под общ. Ред. Л.Н.Рудыки, Ю.Г.Шаповала. – Харьков: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2010. – 536 с. 

5. Химическая технология твердих горючих ископаемых: Учеб. Для ВУЗов/ Под ред. Г.Н.Макарова и Г.Д. 

Харламповича. – М.: Химия. – 1986 – 496 с. 

6. Глущенко И.М. Теоретические основы технологии горючих ископаемых: Учебник для ВУЗов/ И.М.Глущенко. – 

М.: Металлургия. – 1990. – 296 с. 
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F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
 
1. Касаточкин В.И.Строение и свойства природных углей/В.И. Касаточкин, Н.К.Ларина//М : Недра,1975.–159 с. 

2. Саранчук В. И. Окисление и самовозгорание угля/В.И.Саранчук// К. : Наук. думка, 1982.– 166 с. 

3. Стрептихеев А. А. Основы химии высокомолекулярных соединений/А.А. Стрептихеев, В.А. Деревицкая// 3-е 

изд., перераб. и доп.– М.: Химия, 1976.– 436 с. 

4. Использование метода определения окисленности углей в ЦЗЛ ПАО АКХЗ/ Г.Г.Клешня, О.Ю. Лаврова, Н.М. 

Ревенко, И.Д.Дроздник и др.//Кокс и химия, № 11. -  2013. – С.17-23. 

5. Мирошниченко Д.В. Исследование процесса окисления углей в промышленных условиях. Сообщение 1. 

Кинетика процесса естественного окисления/ Д.В. Мирошничеснко, Н.А. Десна, М .Л.Улановский// Кокс и химия, 

№ 5. -  2011. – С.26-28. 

6. Амарский Е.Г. Влияние строения органического вещества слабоспекающихся углей на их поведение в 

процессе термической деструкции/Е.Г.Амарский, В.А.Косинский//Кокс и химия, № 3. – 1993. -  С.2-7.  

7. Саранчук В.И.Надмолекулярная организация, структура и свойства угля/В.И.Саранчук, А.Т.Айруни, 

К.Е.Ковалёв//Киев: Наукова думка, 1988. – 192 с. 

9. Преображенская Н.А. Результаты экспериментальных и теоретических исследований процесса  

формирования  молекулярной  и  надмолекулярной  структуры  кокса / Н.А.Преображенская, В.В.Зубкова // Кокс 

и химия, № 6. -1990. - С. 20−22. 

10. Русьянова  Н.Д.  Влияние  структурных характеристик  углей  на  процессы,  происходящие  при  их  

пиролизе/ Н.Д.Русьянова, Л.М. Бубновская, Е.Э Мухаметзянова  //  Кокс  и  химия, № 10. -  1994. - С. 2−6. 

11. Саранчук В.И. Структурные преобразования твёрдого остатка при пиролизе шихты для коксования/ В.И. 

Саранчук, О.А.Чернова, Е.И.Збыковский//Наукові праці Донецького національного технічного університету. 

Серія: "Хімія і хімічна технологія". Випуск 119 - Донецьк: ТОВ "Лебідь", 2007. - С. 152 – 157. 

12. Улановский М.Л. Об исследованиях в области механизма и кинетики процесса окисления угля/ Кокс и химия, 

№ 7. – 2012. – С.5-10. 

13. Квантово-химические исследования взаимодействия угольной поверхности с водой/ В.Н.Петухов, 

Х.Я.Гиревая, Д.А.Кубак и др.//Кокс и химия, № 8. – 2013. – С.26-33. 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 

1. Структура и строение углей. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

 http://www.activephysic.ru/struktura_i_stroenie_ugley-690-1.html 

2. Филоненко, Ю.Я. Теоретические основы технологии коксования каменных углей : учеб. пособие / А.А. 

Кауфман, В.Ю. Филоненко, Ю.Я. Филоненко.— Липецк : ЛГТУ, 2015 .— 192 с. [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/357326. 

3. Влияние солевого состава воды на свойства водоугольных суспензий/А.С.Макаров, Р.Е.Клищенко, 

В.А.Завгородний, Е.В.Макарова/ Химия и технология воды, 2011, т.33, № 6. – С. 602-611. [Электронный ресурс].- 

Режим доступа http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/130667/02-Makarov.pdf?sequence=1. 

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / 
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ  

Відсутні 
H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Навчальна дисципліна базується на нормативних та за вибором навчальних дисциплінах «Органічна та 
аналітична хімія», «Фізична хімія», «Фізика хімія горючих копалин». 
Обов’язкового знання іноземних мов не потребує 

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
 Денна Заочна 

Лекції 24 4 

Практичні  32 4 

Лабораторні   

Самостійна робота студента (СРС) 64 112 

Індивідуально-консультативна робота 
(ІКР) 

- - 

Курсова робота - - 

Години та форми проведення занять повинні співпадати із навчальним планом  

http://www.activephysic.ru/struktura_i_stroenie_ugley-690-1.html
https://rucont.ru/efd/357326
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/130667/02-Makarov.pdf?sequence=1


 

STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
Вул. Медична, 16, Kривий Ріг, 50005, тел. +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua  

 

 

 

J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 
 Другий семестр  Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 100 100 

оцінювання під час аудиторних занять 10 6 

виконання контрольних (модульних) робіт 48 48 

виконання і захист завдань семінарів 32 32 

виконання і захист завдань самостійної 

роботи 
10 14 

Підсумковий контроль (залік) - - 

 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою 
Шкала 
EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 

(заліку) 
FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи 

F 

 

 
 

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 
 

Лаконічний виклад окремих політик (кодексу поведінки) викладача і закладу освіти, зокрема:   

✓ не запізнюватися на заняття;   

✓ не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні та лабораторні), в разі хвороби мати довідку або її 

ксерокопію;   

✓ самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   

✓ конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу;  

✓ своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою лабораторні та практичні завдання;   

✓ брати очну участь у контрольних заходах;   

✓ будь-яке відтворення  результатів чужої праці ,  в тому числі використання завантажених з Інтернету 

матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як порушення норм і правил академічної доброчесності, та 

передбачає притягнення до відповідальності у порядку, визначеному чинним законодавством. 

 
L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:  
✓ вербальні/словесні  (лекція,  пояснення,  розповідь,  бесіда);   
✓ наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
✓ практичні  (різні види практичних завдань, вирішення кейсів, виконання графічних робіт, проведення 

експерименту, практики);  
✓ пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння студентами;   
✓ метод проблемного викладу;   
✓ дослідницький. 

 

M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів 
 

N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 
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Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua:  
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач 
отримує сертифікат про проходження курсу. 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. 
 

O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 
 

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в 
темі листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб 
відповісти. Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 
 

P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих 
стандартів академічної чесності. Приклади академічної недоброчесності включають такі: плагіат, зловживання 
інформацією із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є 
власною роботою студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні 
відрізняти власні ідеї від інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення 
викладачем, студенти можуть не подавати один і той же звіт двічі. 
 Положення про академічну доброчесність ДУЕТ. https://www.duet.edu.ua/ua/area/institut/vchena-rada  

 https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/263/pol_silabus.pdf 
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