
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Кафедра хімічної технології високомолекулярних сполук 

 
           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

                                                                                                            Декан факультету 

                                                                                                            денної форми навчання 
 

_______________ Проценко О.М. 
“______”_______________2016 року 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
 

  Процеси та апарати хімічних виробництв  
(шифр і назва навчальної дисципліни) 

напрям підготовки___ 6.050503  Машинобудування ______________ 
(шифр і назва напряму підготовки) 

спеціальність _____________________________________________________________ 
(шифр і назва спеціальності) 

спеціалізація____________________________________________________________ 
(назва спеціалізації) 

інститут, факультет  Шосткинський інститут, факультет денної та заочної форм навчання 
                                                                     (назва інституту, факультету, відділення) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено: начальник навчально-методичного відділу ___________ Полончук В.О. 

 

 

 

 

 

Шостка – 2016 рік 



2 

 

  

 

Робоча програма Процеси та апарати хімічних виробництв  
(назва навчальної дисципліни)     

 

для студентів Шосткинського інституту 

за напрямом підготовки 6.050503  Машинобудування ______________ 

„29” 08  2016 року - 26 с. 

 

 

Москаленко К.В., асистент кафедри ХТВМС 

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання) 

 

 

 
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Хімічної технології високомолекулярних 

сполук» 

Протокол від.  “29”08  2016 року № 1 

 

                         Завідувач кафедри «Хімічної технології високомолекулярних сполук» 

 

                                                                _______________________ (Лукашов В.К.) 
                                                                                                                 (підпис)                                                   (прізвище та ініціали)          

“_____”___________________ 2016 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шостка, 2016рік 



3 

 

  

  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Денна форма: 

кількість кредитів: - 

9,5; КП – 1,0 

Заочна форма: 8,5; 

КП – 1,5 

Галузь знань 

_0505 

Машинобудування та 

матеріалообробка 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором ВНЗ) 

 Напрям підготовки  

6.050503  

Машинобудування 
 (шифр і назва) 

Модулів - 4 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 

13 
3-й,4-й 4-й, 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання РР/КП; 

ОДЗ/КП____ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 285; для 

заочної - 255 

6-й, 7-й 7-й, 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 144 

самостійної роботи 

студента – 141 

-для заочної форми 

навчання:  

аудиторних – 52 

СРС -203 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 64 год. 36 

Практичні, семінарські 

64 год. 8 

Лабораторні 

16 год. 8 

Самостійна робота 

  141 год.  203 

Індивідуальні завдання: 
РР/КП – 30 год  ОДЗ/КП – 45 год 

Вид контролю: 

дск іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,84 

для заочної форми навчання – 0,21 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Дисципліна "Процеси та обладнання хімічних виробництв" є спеціальною 

інженерною дисципліною, в якій вивчаються теоретичні та інженерні основи 

хімічної та нафтогазопереробної техніки і технології, систематизуються і 

розвиваються знання студентів з основних, типових для усіх галузей хімічних 

виробництв процесів, апаратів і обладнання. 

Викладання дисципліни ПОХВ має метою дати студентам знання теоретичних основ 

і кінетичних закономірностей основних процесів хімічних та нафтогазопереробних 

виробництв, навчити складати рівняння матеріальних і теплових балансів процесів і 

апаратів, дати устрій і принцип роботи типових апаратів, навчити розв'язувати 

практичні задачі з визначенню параметрів процесу і підбору обладнання, навчити 

розраховувати та проектувати апарати для реалізації основних процесів хімічних 

виробництв. На практичних заняттях і лабораторному практикумі закріплюються 

теоретичні знання, здобуваються навики експериментального дослідження і обробки 

експериментальних даних. 

Задачею дисципліни ПОХВ є вивчення теоретичних і кінетичних закономірностей 

основних процесів хімічних виробництв, оволодіння методами визначення і 

розрахунку найважливіших характеристик складних фізико-хімічних систем, 

оволодіння методами розрахунку матеріальних і енергетичних балансів процесів і 

апаратів, вивчення пристрою, принципів роботи та методів розрахунку типової 

хімічної апаратури, оволодіння методикою розрахунку і проектування хімічного 

обладнання. 

У результаті вивчення дисципліни ПОХВ студент ПОВИНЕН ЗНАТИ: 

● теоретичні основи механічних, гідромеханічних, теплових, масообмінних і 

тепломасообмінних процесів; 

● основні закони, кінетичні закономірності та розрахункові залежності для 

різноманітних процесів, принципи моделювання і оптимізації процесів, методи 

інтенсифікації процесів і роботи апаратів; 

● принцип роботи та устрій типових апаратів, машин і установок для реалізації 

технологічних процесів; 

● методи розрахунку і основи проектування типових апаратів і установок для 

реалізації різноманітних фізико-хімічних процесів. 

У результаті вивчення дисципліни ПОХВ студент ПОВИНЕН УМІТИ: 

● свідомо застосовувати вивчені основні закони та кінетичні закономірності 

процесів при розв'язанні практичних задач; 

● складати рівняння матеріальних і теплових балансів процесів, на їх основі 

знаходити витрати сировини та енергоресурсів; 

● на основі кінетичних рівнянь і витрат середовищ визначати перетин, висоту, 

робочий об'єм і розміри проектованого апарата; 

● обробляти результати лабораторних досвідів, узагальнювати їх у вигляді 

розрахункових рівнянь і робити висновки. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

6 семестр 

Модуль ІІІ 
Змістовний модуль І 
Вступ. Характеристика сучасних хімічних виробництв. Загальні закономірності процесів хімічної 

технології. Основний кінетичний закон, кінетичні закономірності та класифікація процесів і обладнання 

хімічних виробництв. Основні показники процесів, характеристика періодичних і безперервних процесів. 

Основні закони, використовувані в курсі ПОХВ. Задачі та загальні принципи розрахунку хімічних апаратів. 

Тема 1. Основи прикладної гідравліки. 

Основні фізико-хімічні властивості газоподібних і рідких середовищ та їх визначення (густина, 

в'язкість). Основні характеристики динаміки потоків: локальна і середня швидкість, режими плину, динамічний 

напір. Граничний шар. Витрата середовища, рівняння нерозривності потоку. Еквівалентний діаметр каналу. 

Тема 2. Основи теорії подоби, задачі моделювання. 

Характеристика явищ, клас явищ, одиничне явище. Умова однозначності. Умови подоби явищ, 

теореми подоби. Константи, інваріанти, індикатори та критерії. Порядок перетворення диференціальних 

рівнянь у критеріальні методом подоби. Критерії гідродинамічної подоби та їх фізичний зміст. 

Критеріальні рівняння гідродинамічних процесів. 

Змістовний модуль ІІ 
Тема 3. Розділення неоднорідних систем. Теорія процесів гравітаційного осадження. 

Неоднорідні системи та їх характеристика, методи утворення і розділення неоднорідних систем. 

Матеріальний баланс гідромеханічних процесів, кількості одержуваних продуктів. Швидкість осадження 

та її визначення з умови рівноваги сил. Критеріальні рівняння гравітаційного осадження. Розрахунок 

швидкості осадження за допомогою критеріальних рівнянь. Розрахунок відстійних апаратів: 

продуктивності та площі осадження. Конструкція апаратів для гравітаційного осадження пилогазових 

систем, суспензій і емульсій. Мокра очистка газів у скруберах і пінних апаратах, конструкції апаратів. 

Тема 4. Центрифугування. Циклонний процес. 

Відцентрова сила. Фактор розділення та його фізичний зміст. Критеріальні рівняння відцентрового 

осадження та їх використання в розрахунках. Продуктивність відстійних центрифуг періодичної та 

безперервної дії. Потужність, затрачувана на центрифугування. Принцип дії та устрій циклонів, батарейного 

циклона, гідроциклона. Принцип дії та устрій відстійних центрифуг: підвісної, горизонтальної, шнекової. 

Тема 5. Фільтрування. Фільтраційне центрифугування. 

Швидкість фільтрування, характеристика фільтруючих матеріалів і осадків. Способи 

фільтрування. Характеристика пористого зернистого матеріалу, питомий опір осадку. Кінетичні 

рівняння фільтрування. Константи фільтрування, їх фізичний зміст і експериментальне визначення. 

Конструкції фільтрів для розділення пилогазових систем: патронні та рукавні фільтри. Конструкції 

фільтрів періодичної дії для розділення суспензій: нутч-фільтри, фільтри-преси. Фільтри безперервної 

дії: стрічковий, барабанний і дисковий фільтри. Розрахунок поверхні фільтрування і продуктивності 

фільтрів. Принцип дії та устрій фільтраційних центрифуг з ножовим зніманням осадку, з пульсуючим 

поршнем, саморозвантажних. 

Тема 6. Псевдозрідження. Пневмо- і гідротранспорт зернистих матеріалів. 

Гідродинамічна характеристика процесу, застосування його в техніці. Умови псевдозрідження. 

Опір псевдозрідженого шару. Швидкість робочого середовища для псевдозрідження, швидкість 

віднесення та їх розрахунок за допомогою критеріальних рівнянь. Продуктивність пневмо- і 

гідротранспортних установок. Схеми пневмо- і гідротранспортних установок. Устрій і принцип дії 

апаратів з псевдозрідженим шаром. Технологічний розрахунок апаратів змуленого шару. 

Тема 7. Перемішування. 

Перемішування в рідких середовищах, способи перемішування. Інтенсивність і ефективність 

перемішування. Витрата потужності при перемішуванні та її визначення за допомогою критеріальних 

рівнянь. Конструкції механічних мішалок: лопатевих, рамних, якірних, пропелерних, турбінних. 
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Модуль ІV 
Змістовний модуль ІІІ 
Тема 8. Основи теплообмінних процесів. 

Загальна характеристика теплових процесів. Теплоносії та їх характеристика. Складання 

теплових балансів процесів для теплоносіїв, що не змінюють і що змінюють свій агрегатний стан. 

Рушійна сила теплообмінних процесів. 

Тема 9. Способи переносу тепла та їх характеристика. 

Теплопровідність, закон Фур’є, коефіцієнт теплопровідності. Конвекційний теплообмін, 

природна і примусова конвекція. Закон тепловіддачі. Диференціальне рівняння конвекційного 

теплообміну, фізичний зміст доданків рівняння. Критерії теплової подоби та їх фізичний зміст. 

Критеріальне рівняння конвекційного теплообміну. Розрахунок коефіцієнтів тепловіддачі для природної та 

примусової конвекції за допомогою критеріальних рівнянь. Теплообмін при зміні агрегатного стану 

теплоносія. Теплове випромінювання. Розрахунок коефіцієнта тепловіддачі. 

Тема 10. Теплопередача. 

Основне рівняння теплопередачі. Коефіцієнт теплопередачі, фізичний зміст, залежність від 

окремих коефіцієнтів тепловіддачі. Визначення середньої рушійної сили теплових процесів. Розрахунок 

поверхні теплопередачі та конструктивних розмірів теплообмінників. 

Тема 11. Теплообмінне обладнання. 

Класифікація теплообмінних апаратів. Устрій теплообмінників, що виготовляються з труб: 

кожухотрубні апарати, конструювання трубних пучків. Елементні та виті теплообмінники. Устрій 

теплообмінників, що виготовляються з листів: спіральні, пластинчасті розбірні та нерозбірні 

теплообмінники. Теплообмінні апарати у виді змійовиків і сорочок. 

 

7 семестр. 

Модуль І 
Змістовий модуль І  
Тема 1. Випарювання і випарне обладнання. 

Випарювання, просте і багатокорпусне випарювання. Властивості водяних розчинів, 

температура кипіння розчину. Матеріальний і тепловий баланс однокорпусної випарки. Розподіл 

загальної різниці температур в однокорпусному апараті, корисна різниця температур. Розрахунок 

поверхні та конструювання гріючої камери. Визначення розмірів і конструювання сепараторів випарних 

апаратів. 

Багатокорпусні випарні установки, принцип їх дії, схеми установок. Кількість випареної води та 

концентрація розчинів за корпусами багатокорпусної випарки. Тепловий баланс багатокорпусної 

випарки, витрата гріючого пару. Випарні установки з використанням теплового насоса, принцип дії та 

переваги. Установки заглибного горіння. 

Конструкції та принцип дії випарних апаратів з вільною, природною і примусовою циркуляцією 

розчину. Плівкові (довготрубні) та ротаційні випарні апарати. Розрахунок гріючої та сепараційної камер. 

Конденсація сокових парів у випарних установках. Матеріальний і тепловий баланс конденсаторів. 

Конструкції конденсаторів змішання випарних установок. 

Змістовний модуль ІІ 
Тема 2. Трубчасті печі. 

Призначення та основні характеристики вогневих підігрівачів. Особливості теплообміну в 

трубчастій печі. Основні показники роботи трубчастих печей. Розрахунок процесу горіння палива. Види 

палива та його склад. Основні реакції горіння палива та витрата повітря. Склад димових газів та їх 

основні характеристики. 

Тепловий баланс трубчастої печі. Температура димових газів, що відходять. Витрата палива. 

Тепловий розрахунок радіаційної камери. Визначення поверхні радіаційних труб. Тепловий розрахунок 

конвективної камери. Визначення поверхні конвективних труб. Утилізація тепла димових газів. 

Гідравлічний розрахунок змійовика трубчастої печі. Газовий опір і тяга. 

Класифікація, конструкції та принцип дії підігрівальних та реакційних трубчастих печей. Коробчасті 

та циліндричні, одно- та багатокамерні печі. Стельові, бічні та череневі трубні екрани одно- та двобічного 

опромінення. Трубчасті печі з безполум’яним, настильним, об’ємно-настильним та вертикально 

смолоскиповим горінням палива. Змійовики, гарнітура, каркас, обмуровка, форсунки та пальники. 
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Змістовний модуль ІІІ 
Тема 3. Основи масопередачі. 

Масообмінні процеси, призначення, фізична сутність і використання в техніці. Класифікація 

масообмінних процесів. Способи вираження складу фаз. Фазова рівновага, рівноважна лінія. Рушійна 

сила процесу. Напрямок переносу речовини між фазами. Перенос речовини усередині фази, способи 

переносу. Закон молекулярної дифузії (Фіка), коефіцієнт дифузії. 

Закон конвективної дифузії (Щукарєва), коефіцієнт масовіддачі. Диференціальне рівняння 

конвективної дифузії та фізичний зміст доданків рівняння. Вивід критеріїв дифузійної подоби, їх 

фізичний зміст. Критеріальні рівняння дифузійних процесів. Розрахунок коефіцієнта масовіддачі з 

критеріального рівняння. Перенос речовини між фазами, швидкість переносу, коефіцієнт масопередачі. 

Залежність коефіцієнта масопередачі від коефіцієнтів масовіддачі. 

Матеріальний баланс і рівняння робочої лінії масообмінного процесу. Способи визначення 

середньої рушійної сили масообмінних процесів. Середньологарифмічна рушійна сила. Число одиниць 

переносу і його визначення для масообмінного апарата. Теоретична тарілка і визначення їх числа для 

масообмінного апарата. 

Змістовний модуль ІV 
Тема 4. Абсорбція.  

Абсорбція газів у промисловості. Розчинність газів у рідинах, закон Генрі, вплив різноманітних 

факторів на розчинність газів. Матеріальний баланс процесу абсорбції, робоча лінія процесу. Питома 

витрата абсорбенту. Вплив питомої витрати поглинача на положення робочої лінії та на розміри 

абсорбера. Прямоточна і протиточна схеми процесу. Схеми процесу абсорбції з рециркуляцією газу і 

рідини. Багатокомпонентна абсорбція. Рівняння Кремсера. Тепловий баланс абсорбера. 

             Змістовний модуль V 
             Тема 5. Ректифікація. 

Ректифікація у промисловості, рівновага в системах пар-рідина. Закони Рауля і Дальтона. Зв'язок 

між пружністю парів і концентрацією компонентів у фазах. Діаграми рівноваги для ідеальних бінарних 

розчинів: Т-Х-Y, Р-Х та Y-X діаграми. Принцип ректифікації, матеріальний баланс процесу, кількість 

одержуваних продуктів. Рівняння робочих ліній верхньої та нижньої частин ректифікаційної колони. 

Кількість флегми, флегмове число і його вплив на розміри ректифікаційної колони. Тепловий баланс 

ректифікаційної колони. Витрата гріючого пара. Порядок розрахунку ректифікаційної колони. 

Обладнання для проведення процесів абсорбції та ректифікації. 

Принцип роботи та устрій насадкових абсорбційних і ректифікаційних колон. Типи і 

характеристики насадок. Розрахунок висоти шару насадки. Плівкові та розпилюючі абсорбційні апарати. 

Устрій та принцип роботи тарілчастих абсорбційних і ректифікаційних апаратів. Типи і характеристика 

контактних пристроїв. Розрахунок тарілок. Ротаційні апарати. 

Змістовний модуль VІ 
Тема 6. Сушіння. 

Теплове сушіння, основні способи сушіння. Властивості вологого повітря, I-Х діаграма. Зображення 

процесів зміни параметрів вологого повітря на I-Х діаграмі. Рушійна сила процесу сушіння. Витрата повітря 

в повітряній сушарці, питома витрата повітря. Матеріальний баланс повітряної сушарки, кількість вилученої 

вологи і одержуваного висушеного продукту. Тепловий баланс повітряної сушарки. Витрата гріючого пара. 

Питома витрата тепла на сушіння. Робоча лінія процесу сушіння, її побудова на I-Х діаграмі для 

теоретичної та реальної сушарок. Схеми сушильних установок з різноманітними варіантами проведення 

процесу сушіння. Устрій, принцип дії та розрахунок конвективних сушарок: камерної, тунельної, 

барабанної та киплячого шару. Розпилюючі та пневматичні сушарки. 

Модуль ІІ 
Змістовий модуль VІІ  
Тема 7. Адсорбція. 

Фізична сутність і технічне значення адсорбції. Рівновага та кінетика процесу адсорбції. 

Характеристика адсорбентів. Схеми адсорбційних установок. Устрій та принцип роботи типових 

адсорберів. 
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Змістовий модуль VІІІ 
Тема 8. Кристалізація. 

Кристалізація з розчинів у промисловості, способи кристалізації. Діаграми розчинності, 

пересичення (недосичення) розчинів. Швидкість кристалізації, фактори, що впливають на 

зародкоутворення і зріст кристалів у розчинах. Кристалізація без вилучення розчинника (ізогідрична), 

розрахунок процесу. Кристалізація з вилученням розчинника (ізотермічна), розрахунок процесу. Устрій 

та принцип роботи типовых кристалізаторів охолоджувального типу. Класифікуючі кристалізатори та їх 

використання в сольових виробництвах. Розрахунок і конструкції класифікуючих кристалізаторів. 

Змістовий модуль ІХ 
Тема 9. Рідинна екстракція. 

Рідинна екстракція. Рівновага в процесах екстракції, робоча лінія процесу. Трикутна діаграма та 

її властивості, рівноважна лінія процессу. Методи здійснення та розрахунок процесу екстракції. 

Визначення основних розмірів типових екстракторів. Схеми екстракційних установок. Устрій та 

принцип дії типових екстракторів. 

Змістовий модуль Х 
Тема 10. Гранулювання.  

Загальні закономірності процесів гранулювання. Основні методи гранулювання. Хімічна 

взаємодія при гранулюванні. Класифікація по розмірах при гранулюванні. Апаратурне оформлення ліній 

гранулювання. Практичне використання процесів гранулювання. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

  

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 семестр 

Модуль ІІІ, 2.5 кредиту = 75 год 

Змістовний модуль І 

Вступ. Характеристика сучасних 

хімічних виробництв. Загальні 

закономірності процесів хімічної 

технології. Основний кінетичний 

закон, кінетичні закономірності та 

класифікація процесів і обладнання 

хімічних виробництв. Основні 

показники процесів, характеристика 

періодичних і безперервних процесів. 

Основні закони, використовувані в 

курсі ПОХВ. Задачі та загальні 

принципи розрахунку хімічних 

апаратів. 

4 2    2 

      

Тема 1. Основи прикладної 

гідравліки. Основні фізико-хімічні 

властивості газоподібних і рідких 

середовищ та їх визначення (густина, 

в'язкість). Основні характеристики 

динаміки потоків: локальна і середня 

швидкість, режими плину, динамічний 

напір. Граничний шар. Витрата 

середовища, рівняння нерозривності 

потоку. Еквівалентний діаметр каналу. 

13 2 5 4  2 

      

Тема 2. Основи теорії подоби, задачі 

моделювання. Характеристика явищ, 

клас явищ, одиничне явище. Умова 

однозначності. Умови подоби явищ, 

теореми подоби. 

3 1    2 

      

Константи, інваріанти, індикатори та 

критерії. Порядок перетворення 

диференціальних рівнянь у 

критеріальні методом подоби. 

Критерії гідродинамічної подоби та 

їх фізичний зміст. Критеріальні 

рівняння гідродинамічних процесів. 

3 1    2 

      

Змістовний модуль ІІ 

Тема 3. Розділення неоднорідних 

систем. Теорія процесів 

гравітаційного осадження. 

Неоднорідні системи та їх 

характеристика, методи утворення і 

розділення неоднорідних систем. 

Матеріальний баланс 

гідромеханічних процесів, кількості 

одержуваних продуктів. 

5 1 2   2 
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Швидкість осадження та її 

визначення з умови рівноваги сил. 

Критеріальні рівняння гравітаційного 

осадження. Розрахунок швидкості 

осадження за допомогою 

критеріальних рівнянь. 

5 1 2   2 

      

Розрахунок відстійних апаратів: 

продуктивності та площі осадження. 

Конструкція апаратів для 

гравітаційного осадження 

пилогазових систем, суспензій і 

емульсій. Мокра очистка газів у 

скруберах і пінних апаратах, 

конструкції апаратів. 

2.5 0,5 1   1 

      

Тема 4. Центрифугування. 

Циклонний процес. Відцентрова сила. 

Фактор розділення та його фізичний 

зміст. Критеріальні рівняння 

відцентрового осадження та їх 

використання в розрахунках. 

3 1    2 

      

Продуктивність відстійних центрифуг 

періодичної та безперервної дії. 

Потужність, затрачувана на 

центрифугування. Принцип дії та 

устрій циклонів, батарейного циклона, 

гідроциклона. 

3 1    2 

      

Принцип дії та устрій відстійних 

центрифуг: підвісної, горизонтальної, 

шнекової. 

1,5 0,5    1 
      

Тема 5. Фільтрування. Фільтраційне 

центрифугування. Швидкість 

фільтрування, характеристика 

фільтруючих матеріалів і осадків. 

Способи фільтрування. 

Характеристика пористого 

зернистого матеріалу, питомий опір 

осадку. Кінетичні рівняння 

фільтрування. 

3 1   7 2 

      

Константи фільтрування, їх 

фізичний зміст і експериментальне 

визначення. Конструкції фільтрів 

для розділення пилогазових систем: 

патронні та рукавні фільтри. 

Конструкції фільтрів періодичної дії 

для розділення суспензій: нутч-

фільтри, фільтри-преси. 

8 1 2 4  1 

      

Фільтри безперервної дії: 

стрічковий, барабанний і дисковий 

фільтри. Розрахунок поверхні 

фільтрування і продуктивності 

фільтрів. Принцип дії та устрій 

фільтраційних центрифуг з ножовим 

зніманням осадку, з пульсуючим 

поршнем, саморозвантажних. 

2 1    1 

      

Тема 6. Псевдозрідження. Пневмо- і 

гідротранспорт зернистих 
9 1 2 4  2       
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матеріалів. Гідродинамічна 

характеристика процесу, 

застосування його в техніці. Умови 

псевдозрідження. Опір 

псевдозрідженого шару. Швидкість 

робочого середовища для 

псевдозрідження, швидкість 

віднесення та їх розрахунок за 

допомогою критеріальних рівнянь. 

Продуктивність пневмо- і 

гідротранспортних установок. 

Схеми пневмо- і гідротранспортних 

установок. Устрій і принцип дії 

апаратів з псевдозрідженим шаром. 

Технологічний розрахунок апаратів 

змуленого шару. 

Тема 7. Перемішування. 

Перемішування в рідких 

середовищах, способи 

перемішування. Інтенсивність і 

ефективність перемішування. 

Витрата потужності при 

перемішуванні та її визначення за 

допомогою критеріальних рівнянь. 

Конструкції механічних мішалок: 

лопатевих, рамних, якірних, 

пропелерних, турбінних. 

8 1 2 4 8 1 

      

Контрольний захід за модульний 

цикл: тестовий контроль 
2     2       

Разом за модуль ІІІ 75 16 16 16 15 27       

Модуль ІV, 2.5 кредиту = 75 год 

Змістовний модуль ІІІ 

Тема 8. Основи теплообмінних 

процесів. Загальна характеристика 

теплових процесів. Теплоносії та їх 

характеристика. Складання теплових 

балансів процесів для теплоносіїв, 

що не змінюють і що змінюють свій 

агрегатний стан. Рушійна сила 

теплообмінних процесів. 

16 4 4   8 

      

Тема 9. Способи переносу тепла та 

їх характеристика. 

Теплопровідність, закон Фур’є, 

коефіцієнт теплопровідності. 

Конвекційний теплообмін, природна 

і примусова конвекція. Закон 

тепловіддачі. Диференціальне 

рівняння конвекційного 

теплообміну, фізичний зміст 

доданків рівняння. Критерії теплової 

подоби та їх фізичний зміст 

15 3 4  7 8 

      

Критеріальне рівняння 

конвекційного теплообміну. 

Розрахунок коефіцієнтів тепловіддачі 

для природної та примусової 

конвекції за допомогою 

15 3 4   8 
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критеріальних рівнянь. Теплообмін 

при зміні агрегатного стану 

теплоносія. Теплове 

випромінювання. Розрахунок 

коефіцієнта тепловіддачі. 

Тема 10. Теплопередача. Основне 

рівняння теплопередачі. Коефіцієнт 

теплопередачі, фізичний зміст, 

залежність від окремих коефіцієнтів 

тепловіддачі. Визначення середньої 

рушійної сили теплових процесів. 

Розрахунок поверхні теплопередачі 

та конструктивних розмірів 

теплообмінників. 

15 3 4  8 8 

      

Тема 11. Теплообмінне обладнання. 

Класифікація теплообмінних 

апаратів. Устрій теплообмінників, 

що виготовляються з труб: 

кожухотрубні апарати, 

конструювання трубних пучків. 

Елементні та виті теплообмінники. 

Устрій теплообмінників, що 

виготовляються з листів: спіральні, 

пластинчасті розбірні та нерозбірні 

теплообмінники. Теплообмінні 

апарати у виді змійовиків і сорочок. 

12 3    9 

      

Контрольний захід за модульний 

цикл: тестовий контроль 
2     2       

Разом за модуль ІV 75 16 16 - 15 43       

Всього за семестр 150 32 32 16 30 70       

7 Семестр 

Модуль І, 2.5 кредиту = 75 год 

Змістовий модуль І 

Тема 1. Випарювання і випарне 

обладнання. Випарювання, просте 

і багатокорпусне випарювання. 

Властивості водяних розчинів, 

температура кипіння розчину. 

Матеріальний і тепловий баланс 

однокорпусної випарки. 

4.5 0.5 2 - - 2 

            

Тема 2. Розподіл загальної різниці 

температур в однокорпусному 

апараті, корисна різниця 

температур. Розрахунок поверхні 

та конструювання гріючої камери. 

Визначення розмірів і 

конструювання сепараторів 

випарних апаратів. 

Багатокорпусні випарні 

установки, принцип їх дії, схеми 

установок. Кількість випареної 

води та концентрація розчинів за 

корпусами багатокорпусної 

випарки. Тепловий баланс 

багатокорпусної випарки, витрата 

5 1 2 - - 2 
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гріючого пару. 

Тема 3. Випарні установки з 

використанням теплового насоса, 

принцип дії та переваги. Установки 

заглибного горіння. 
Конструкції та принцип дії 

випарних апаратів з вільною, 
природною і примусовою 
циркуляцією розчину.  

Плівкові (довготрубні) та 

ротаційні випарні апарати. 

Розрахунок гріючої та 

сепараційної камер. Конденсація 

сокових парів у випарних 

установках. Матеріальний і 

тепловий баланс конденсаторів. 

Конструкції конденсаторів 

змішання випарних установок. 

2,5 0,5 - - - 2 

      

Змістовий модуль ІІ 

             

Тема 4. Трубчасті печі.  Призначення 
та основні характеристики вогневих 
підігрівачів. Особливості 
теплообміну в трубчастій печі. 
Основні показники роботи 
трубчастих печей. Розрахунок 
процесу горіння палива. Види 
палива та його склад. 

2,5 0.5 - - - 2 

      

Тема 5. Основні реакції горіння 

палива та витрата повітря. Склад 

димових газів та їх основні 

характеристики. 
Тепловий баланс трубчастої 

печі. Температура димових газів, що 
відходять. Витрата палива.  

Тепловий розрахунок радіаційної 

камери. Визначення поверхні 

радіаційних труб. Тепловий 

розрахунок конвективної камери. 

Визначення поверхні 

конвективних труб. 

4 1 - - - 3 

      

Тема 6. Утилізація тепла димових 

газів. Гідравлічний розрахунок 

змійовика трубчастої печі. Газовий 

опір і тяга. 
Класифікація, конструкції та 

принцип дії підігрівальних та 
реакційних трубчастих печей. 

Коробчасті та циліндричні, одно- та 

багатокамерні печі. Стельові, бічні 

та череневі трубні екрани одно- та 

двобічного опромінення. Трубчасті 

печі з безполум’яним, настильним, 

об’ємно-настильним та 

вертикально смолоскиповим 

горінням палива. Змійовики, 

3 1 - - - 2 
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гарнітура, каркас, обмуровка, 

форсунки та пальники. 

Змістовий модуль ІІІ 

Тема 7.  Основи масопередачі. 

Масообмінні процеси, 

призначення, фізична сутність і 

використання в техніці. 

Класифікація масообмінних 

процесів. Способи вираження 

складу фаз. Фазова рівновага, 

рівноважна лінія. Рушійна сила 

процесу. Напрямок переносу 

речовини між фазами. Перенос 

речовини усередині фази, способи 

переносу. Закон молекулярної 

дифузії (Фіка), коефіцієнт дифузії. 

5 1 2 - - 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 8.  Закон конвекційної 

дифузії (Щукарєва), коефіцієнт 

масовіддачі. Диференціальне 

рівняння конвекційної дифузії та 

фізичний зміст доданків рівняння. 

Вивід критеріїв дифузійної 

подоби, їх фізичний зміст. 

3 1 - - - 2 

      

Тема 9 Критеріальні рівняння 

дифузійних процесів. Розрахунок 

коефіцієнта масовіддачі з 

критеріального рівняння. Перенос 

речовини між фазами, швидкість 

переносу, коефіцієнт 

масопередачі. 

3 1 - - - 2 

      

Тема 10  Залежність коефіцієнта 

масопередачі від коефіцієнтів 

масовіддачі. 

Матеріальний баланс і рівняння 

робочої лінії масообмінного 

процесу. Способи визначення 

середньої рушійної сили 

масообмінних процесів. 

Середньологарифмічна рушійна 

сила. Число одиниць переносу і 

його визначення для 

масообмінного апарата. 

Теоретична тарілка і визначення 

їх числа для масообмінного 

апарата. 

7 1 2 - - 4 

      

Змістовий модуль IV 

             

Тема 11. Абсорбція. Абсорбція 

газів у промисловості. 

Розчинність газів у рідинах, закон 

Генрі, вплив різноманітних 

факторів на розчинність газів. 

4 1 - - - 3 

      

Тема 12 Матеріальний баланс 

процесу абсорбції, робоча лінія 

процесу. Питома витрата 

абсорбенту. Вплив питомої 

витрати поглинача на положення 

робочої лінії та на розміри 

абсорбера. Прямоточна і 

протитечійна схеми процесу. 

Схеми процесу абсорбції з 

рециркуляцією газу і рідини. 

Багатокомпонентна абсорбція. 

Рівняння Кремсера. Тепловий 

баланс абсорбера. 

6 1 2 - - 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль V 

                   

Тема 13 Ректифікація. 

Ректифікація у промисловості, 

рівновага в системах пар-рідина. 

Закони Рауля і Дальтона. Зв'язок 

між пружністю парів і 

концентрацією компонентів у 

фазах. Діаграми рівноваги для 

ідеальних бінарних розчинів: Т-Х-

Y, Р-Х та Y-X діаграми. Принцип 

ректифікації, матеріальний баланс 

процесу, кількість одержуваних 

продуктів. Рівняння робочих ліній 

верхньої та нижньої частин 

ректифікаційної колони. Кількість 

флегми, флегмове число і його 

вплив на розміри ректифікаційної 

колони. Тепловий баланс 

ректифікаційної колони. Витрата 

гріючого пара. Порядок 

розрахунку ректифікаційної 

колони. 

8 2 3 - - 3 

      

Тема 14 Обладнання для 

проведення процесів абсорбції та 

ректифікації. Принцип роботи та 

устрій насадкових абсорбційних і 

ректифікаційних колон. Типи і 

характеристики насадок. 

Розрахунок висоти шару насадки. 

Плівкові та розпилюючі 

абсорбційні апарати. Устрій та 

принцип роботи тарілчастих 

абсорбційних і ректифікаційних 

апаратів. Типи і характеристика 

контактних пристроїв. Розрахунок 

тарілок. Ротаційні апарати. 

4 1 -  - 3 

      

Змістовий модуль VІ 

Тема 15. Сушіння. Теплове сушіння, 

основні способи сушіння. 

Властивості вологого повітря, I-Х 

діаграма. Зображення процесів 

зміни параметрів вологого повітря 

на I-Х діаграмі. Рушійна сила 

процесу сушіння. Витрата повітря в 

повітряній сушарці, питома витрата 

повітря. Матеріальний баланс 

повітряної сушарки, кількість 

вилученої вологи і одержуваного 

висушеного продукту. Тепловий 

баланс повітряної сушарки. 

Витрата гріючого пара. Питома 

витрата тепла на сушіння. Робоча 

лінія процесу сушіння, її побудова 

8 2 3 - - 3 
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на I-Х діаграмі для теоретичної та 

реальної сушарок.  

Тема 16 Схеми сушильних 

установок з різноманітними 

варіантами проведення процесу 

сушіння. Устрій, принцип дії та 

розрахунок конвективних сушарок: 

камерної, тунельної, барабанної та 

киплячого шару. Розпилюючі та 

пневматичні сушарки. 

3,5 0,5 -  - 3 

      

Контрольний захід за модульний 

цикл: тестовий контроль  
2 - - - - 2 

      

Разом за модуль 1 75 16 16 - - 43       

Модуль ІІ, 2 кредиту = 60 год 

Змістовий модуль VІІ 

Тема 17 Адсорбція. Фізична 

сутність і технічне значення 

адсорбції. Рівновага та кінетика 

процесу адсорбції. Характеристика 

адсорбентів. Схеми адсорбційних 

установок. Устрій та принцип 

роботи типових адсорберів. 

12 3 4 - - 5 

      

Змістовий модуль VІІІ 

Тема 18 Кристалізація. 

Кристалізація з розчинів у 

промисловості, способи 

кристалізації. Діаграми 

розчинності, пересичення 

(недосичення) розчинів. 

Швидкість кристалізації, фактори, 

що впливають на 

зародкоутворення і зріст 

кристалів у розчинах. 

Кристалізація без вилучення 

розчинника (ізогідрична), 

розрахунок процесу. 

Кристалізація з вилученням 

розчинника (ізотермічна), 

розрахунок процесу. 

13 4 4 - - 5 

      

Тема 19.  Устрій та принцип 

роботи типових кристалізаторів 

охолоджувального типу. 

Класифікуючі кристалізатори та 

їх використання в сольових 

виробництвах. Розрахунок і 

конструкції класифікуючих 

кристалізаторів. 

11 2 4  - 5 

      

Змістовий модуль ІХ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 20 Рідинна екстракція. 
Рівновага в процесах екстракції, 
робоча лінія процесу. Трикутна 
діаграма та її властивості, 
рівноважна лінія процесу.  

Методи здійснення та розрахунок 

процесу екстракції. Визначення 

основних розмірів типових 

екстракторів. Схеми 

екстракційних установок. Устрій 

та принцип дії типових 

екстракторів. 

12 3 4 - - 5 

      

Змістовий модуль Х 

Тема 21 Гранулювання. Загальні 

закономірності процесів 

гранулювання. Основні методи 

гранулювання. Хімічна взаємодія 

при гранулюванні. Класифікація по 

розмірах при гранулюванні. 

Апаратурне оформлення ліній 

гранулювання. Практичне 

використання процесів 

гранулювання. 

 

10 4 - - - 6 

      

Контрольний захід за модульний 

цикл: тестовий контроль 
2 - - - - 2       

Разом за модуль 2 60 16 16 -  28       

Всього за семестр 135 32 32  - 71       

Всього з навчальної дисципліни 285 64 64 16  141       

 

                                                         



19 

 

  

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
6 семестр 

1 
Об'ємні та масові витрати середовищ, швидкість плину та режими 

плину середовищ в апаратах і трубопроводах. 
4 

2 
Розрахунок процесів осадження в пилоосаджувальних камерах і 

відстійниках. Розрахунок площі відстійників. 
4 

3 
Розрахунок процесу осадження в центрифугах і продуктивності 

центрифуг. 
4 

4 Розрахунок швидкості та констант процесу фільтрування. 4 

5 
Розрахунок процесу псевдозрідження і розмірів апаратів змуленого 

шару. 
4 

6 
Складання теплових балансів процесів теплопередачі, рівняння 

теплопередачі. 
4 

7 
Конвекційний теплообмін, розрахунок коефіцієнтів тепловіддачі та 

теплопередачі. 
4 

8 Розрахунок поверхні теплопередачі кожухотрубних теплообмінників. 4 

Всього з навчальної дисципліни (6 семестр) 32 

7 семестр 

1 

Випарювання. Властивості розчинів, визначення температури 

кипіння розчинів. Матеріальний баланс однокорпусної випарки. 

Випарювання. Тепловий баланс однокорпусної випарки. Розрахунок 

випарної установки. 

8 

2 
Абсорбція. Матеріальний та тепловий баланс процесу. Закон Генрі, 

Коефіцієнт масовіддачі. Розрахунок абсорберів. 
8 

3 
Ректифікація. Закон Рауля. Побудова діаграм рівноваги процесу 

ректифікації. Матеріальний та тепловий баланс ректифікаційних колон. 
8 

4 

Сушіння. Властивості вологого повітря. Розрахунок параметрів 

вологого повітря за I-Х діаграмою. Розрахунок процесу сушіння. 

Витрата тепла на сушіння, визначення розмірів сушарки. Підбір 

обладнання сушильних установок. 

8 

Всього з навчальної дисципліни (7 семестр) 32 

 

6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
6 семестр 

1 Визначення констант процесу фільтрування. 3 

2 Вивчення процесу псевдозрідження зернистих матеріалів рідиною. 3 

3 Вивчення процесу перемішування. 2 

Всього з навчальної дисципліни (6 семестр) 8 

7 семестр 

1 Гідродинаміка колонних масообмінних апаратів. 4 

2 Конвекційне сушіння 4 

Всього з навчальної дисципліни (7 семестр) 8 
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7 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Номер 

розрахунко

вої роботи 

Найменування завдання та його зміст Кількість годин 

6 семестр 

1 
Гідродинамічний розрахунок процесу фільтрування. 7 

Розрахунок і підбір обладнання для перемішування. 8 

2 Технологічний розрахунок і підбір кожухотрубчастого теплообмінника 15 

Всього з навчальної дисципліни (6 семестр) 30 

       

8 КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

Курсовий проект є завершальним етапом у вивченні дисципліни і підготовчим до виконання 

дипломного проекту або магістерської кваліфікаційної роботи. 

Курсовий проект спрямований на закріплення отриманих студентом теоретичних і практичних знань, 

засвоєння методик розрахунку застосовуваного в технологічних лініях обладнання (типового і спеціального), 

прояв самостійного і творчого підходу до виконання виданого завдання на проектування. 

За розділами "Теплові та масообмінні процеси і обладнання" студенти у 7-у семестрі виконують 

курсовий проект. Задачею курсового проектування є технологічний розрахунок і проектування 

теплообмінного і масообмінного обладнання (теплообмінники, випарні апарати і установки, колонна 

масообмінна апаратура, сушарки і кристалізатори). Курсовий проект захищається студентом перед комісією. 

У кожному з курсових проектів виконання розрахунків повинно бути проведене з використанням ЕОМ, 

по наявними або розробленими студентами програмам. 

9 Методи навчання 

  
1. Лекції (докладне викладання навчального матеріалу) із застосуванням мультимедійного проектора, 

заставок-креслень, плакатів, макетів обладнання; практичні заняття – розвязання типових завдань, 

робота за індивідуальними завданнями під керівництвом викладача (розвязання багатоваріантних 

задач на основі розрахунків на прикладі найпростіших завдань); лабораторні заняття – 

демонстраційні лабораторні роботи, виконання досліджень на лабораторному обладнанні за 

індивідуальним завданням. 

2. Виконання індивідуального завдання на основі алгоритмів, опрацьованих на практичних заняттях. 

3. Виконання курсового проекту на основі алгоритмів, викладених у спеціальній літературі. 

4. Контроль навчальної роботи – іспит з теоретичного матеріалу, спостереження за ходом виконання 

практичних робіт і співбесіда при захисті лабораторних робіт, контроль самостійного виконання 

індивідуального завдання та курсового проекту. 

10. Методи контролю 

 
  Контроль і оцінювання навчальної роботи студента здійснюється за модульно-рейтинговою 

системою (регламент додається). 
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11 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

11.1 ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА 

№ 

п/п 
Назва навчально методичних матеріалів Вид 

Наявність, 

примірн. 

1. Навчальна література (підручники, навчальні посібники) 

1 

Врагов А.П. Гидромеханические процессы и оборудование 

химических и нефтеперерабатывающих производств.- Суми: Вид-во 

СумДУ, 2001. 

Навчальн. 

посібник 
75 

2 
Врагов А.П. Теплообмінні процеси та обладнання хімічних і 

газонафтопереробних виробництв.- Суми: Вид-во СумДУ, 2006. 

Навчальн. 

посібник 
30 

3 

Врагов А.П. Массообменные процессы и оборудование химических и  

газонефтеперерабатывающих производств.- Сумы: Изд-во СумГУ, 

2007. 

Учебное 

пособие 
40 

4 
Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической 

технологии. – 8-е изд., перераб. и дополн. – М.: Химия, 1971. 
Підручник 58 

5 
Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии – М.: 

Химия, 1995. 
Підручник 10 

2. Навчально-методичні матеріали для забезпечення практичних занять 

6 

Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу 

процессов и аппаратов химической технологии. – 9-е изд., перераб. и 

дополн. – Л.: Химия, 1981. 

Підручник 83 

7 

Врагов А.П., Михайловський Я.Е., Якушко С.І. Матеріали до 

розрахунків процесів та обладнання хімічних і газонафтопереробних 

виробництв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. 

Навчальн. 

посібник 
 

3. Навчально-методичні матеріали для забезпечення лабораторних занять 

8 

Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

разделу “Гидромеханические процессы” курса ПАХТ. Составитель 

Врагов А.П. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2007. 

Методичні 

вказівки 
40 

9 

Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

разделу “Теплообменные процессы” курса ПОХП. Составители: 

Врагов А.П., Сапитонов А.В., Холин Б.Г. – Харьков: ХПИ, 1988. 

Методичні 

вказівки 
100 

10 

Методические указания к выполнению лабораторных работ по 

разделу “Массообменные процессы” курса ПАХТ. Составитель 

Врагов А.П. – Харьков: ХПИ, 1987. 

Методичні 

вказівки 
100 

11 

Методические указания к выполнению лабораторной работы 

“Определение коэффициента массопередачи при пленочном 

восходящем движении фаз” по разделу “Массообменные процессы” 

курса ПОХП. Составители: Холин Б.Г., Склабинский В.И. – Харьков: 

ХПИ, 1990. 

Методичні 

вказівки 
60 

12 

Методические указания к выполнению лабораторной работы 

“Изучение равновесия между жидкостью и паром в бинарных 

растворах” по разделу “Массообменные процессы” курса ПОХП. 

Составители: Врагов А.П., Склабинский В.И. – Харьков: ХПИ, 1990. 

Методичні 

вказівки 
55 

13 

Методические указания к выполнению лабораторной работы 

“Гидродинамика контактных устройств колонных массообменных 

аппаратов” по разделу “Массообменные процессы” курса ПОХП. 

Составители: Врагов А.П., Михайловский Я.Э. – Сумы: Изд-во 

СумГУ, 2007. 

Методичні 

вказівки 
40 
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1 2 3 4 

4. Навчально-методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи (в т. ч. для виконання 

індивідуальних завдань) 

14 

Методические указания и контрольные задания для самостоятельной 

работы по курсу ПОХП. Разделы “Гидромеханические процессы и 

оборудование”, “Тепловые процессы и оборудование”. Составитель 

Врагов А.П. – Сумы: Изд-во СумГУ, 1995. 

Методичні 

вказівки 
35 

15 

Методические рекомендации и контрольные задания для 

самостоятельной работы по курсу ПОХП. Часть 1 

“Гидромеханические и теплообменные процессы и оборудование”. 

Составители: Врагов А.П., Михайловский Я.Э. – Сумы: Изд-во 

СумГУ, 2001. 

Методичні 

вказівки 
125 

16 

Методические рекомендации и контрольные задания для 

самостоятельной работы по курсу ПОХП. Часть 2 “Массообменные 

процессы и оборудование”. Составители: Врагов А.П., Михайловский 

Я.Э. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2002. 

Методичні 

вказівки 
125 

5. Навчально-методичні матеріали для виконання курсового проекту 

17 

Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по 

проектированию / Под ред. Ю.И. Дытнерского. – 2-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: Химия, 1991. 

Підручник  

18 
Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е.Н. Расчеты процессов и 

аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности. – Л.: Химия, 1974. 
Підручник 8 

19 
Кузнецов А.А., Судаков Е.Н. Расчеты основных процессов и 

аппаратов переработки углеводородных газов. – М.: Химия, 1983. 
Підручник 6 

11.2 ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

20 
Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и 

нефтехимической технологии. – 3-изд. – М.: Химия, 1987. 
Підручник 138 

21 
Молоканов Ю.К. Процессы и аппараты нефтегазопереработки. – 2-е 

изд. – М.: Химия, 1980. 
Підручник 27 
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РЕГЛАМЕНТ 

модульно-рейтингової системи контролю і оцінювання 

з навчальної дисципліни “ ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ” 

(2016/2017 навч. рік, 6 семестр, гр. ХМ) 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 150 год/5 кред; Лк.  32 год /16 ; 

Пр.  32 год/16; Лб.  16 год/8; РР;дск. 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання  2; модульних циклів  4. 

3. Шкала оцінювання: 

 з навчальної дисципліни: R = 60 балів; 

 іспит: R1 = 40 балів 

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 

а) Робота на аудиторних заняттях (0,3·R =18 балів): 

 Лекції: 16 лк. х 0,4 бали/лк. = 6.4 балів. 

 Практичні заняття: 16 пр. х 0,6 бал/пр. = 9.6 балів. 

 Лабораторні заняття: 8 лб. х 0,75 бал/лб. = 6 бали. 

 б) Виконання лабораторних робіт (3 роботи)  максимально 3 бали 

 (при позитивному оцінюванні з кожної лабораторної роботи від 0,6 до 1 бал.); 

     в) Виконання розрахункової роботи  максимально 12 балів 

(при позитивному оцінюванні у V, VІ модульних циклах від 3 до 6 балів); 

г) Складання письмових модульних контролів  всього 13 балів 

(у ІІІ модульному циклі, при позитивному оцінюванні від 3 до 7 балів) 

(у ІV модульному циклі, при позитивному оцінюванні від 3 до 6 балів). 

д)   Сдача іспиту  при позитивному оцінюванні від 24 до 40 балів. 

5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклом (при позитивному оцінюванні): 

 

ІІІ-ий модульний цикл: (16 лк., 16 пр. занять; 16 лаб.; мод. контроль)  11,4…30 балів. 

ІV-ий модульний цикл: (16 лк., 16 пр. занять; РР, мод. контроль)  12,6…30 балів. 

6.      Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового 

модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що 

відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п. 5), проводиться не пізніше двох 

тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його 

складових не підвищуються. 

7. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студентів: оцінювання 

відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою: 
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Шкала 

оціню- 

вання ЕСТS 

Визначення 

Чотирибальна 

націона- 

льна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

А ВІДМІННО 5 (відмінно) 90 - 100 

В 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82 -  89 

С 74 - 81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64 - 73 

E 60 -  63 

FХ 
НЕЗАДОВІЛЬНО  2 (незадовільно) 

35 - 59 

F 0 - 34 

 

8. Оцінювання іспиту: здійснюється за такою шкалою: 

Шкала 

оціню- 

вання ЕСТS 

Визначення 

Чотирибальна 

націона- 

льна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

А ВІДМІННО 5 (відмінно) 36 - 40 

В 
ДОБРЕ 4 (добре) 

33 - 35 

С 30 - 32 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

26 - 29 

E 24 - 25 

FХ 
НЕЗАДОВІЛЬНО  2 (незадовільно) 

14 - 23 

F 0 - 13 

 

      Студенти, які мають незадовільні рейтингові бали за семестр (від 35 до 59), 

складають додатковий захід підсумкового семестрового контролю іспит (за процедурою 

тестування). 

 Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 35 до заходу 

підсумкового семестрового контролю не допускаються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач дисципліни      асист. Москаленко К.В. 

 

 

 

Завідувач кафедри      проф. Лукашов В.К. 

 

 

„____” _________ 2016 р. 
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РЕГЛАМЕНТ 

модульно-рейтингової системи контролю і оцінювання 

з навчальної дисципліни “ ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ” 

(2016/2017 навч. рік, 7 семестр, гр. ХМ) 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 135 год/4,5 кред; Лк.  32 год/16; 

Пр.  32 год/16; КП;дск. 

6. Організація навчального процесу: семестрів викладання  2; модульних циклів  4. 

7. Шкала оцінювання: 

 з навчальної дисципліни: R = 60 балів; 

 курсовий проект: R1 = 100 балів; 

 іспит: R2 = 40 балів 

8. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 

а) Робота на аудиторних заняттях (0,3·R =18 балів): 

 Лекції: 16 лк. х 0,3 бали/лк. = 4.8 балів. 

 Практичні заняття: 16 пр. х 0,5 бал/пр. = 8 балів. 

б) Виконання лабораторних робіт (2 роботи)  максимально 2 бали 

(при позитивному оцінюванні з кожної лабораторної роботи від 0,6 до 1 бал.); 

в)   Сдача іспиту  при позитивному оцінюванні від 24 до 40 балів. 

г)   Складання письмових модульних контролів  всього 32 бали 

(у І, ІІ модульних циклах, при позитивному оцінюванні від 8 до 16 балів). 

9. Підсумок рейтингових балів за мод. циклом (при позитивному оцінюванні): 

І-ий модульний цикл: (16 лк., 16 пр. занять; мод. контроль)  10,3…30 балів. 

ІІ-ий модульний цикл: (16 лк., 16 пр. занять; 2 лаб. роботи; мод. контроль)  13,4…30 балів. 

      6. Виконання КП – при позитивному оцінюванні від 50 до 100 балів (розраховується в кінці 

2-го модульного циклу), складається: 

 оформлення КП  при позитивному оцінюванні від 30 до 50 балів; 

 захист КП  при позитивному оцінюванні від 30 до 50 балів. 

7.Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового 

модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що 

відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п. 5), проводиться не пізніше двох тижнів 

після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не 

підвищуються. 

1. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студентів: оцінювання 

відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою: 
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Шкала 

оціню- 

вання ЕСТS 

Визначення 

Чотирибальна 

націона- 

льна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 
КП 

А ВІДМІННО 5 (відмінно) 90 - 100 90 - 100 

В 
ДОБРЕ              4 (добре) 

82 - 89 82 - 89 

С 74 - 81  74 - 81 

D 

ЗАДОВІЛЬНО 

                                                

3 (задовільно) 

           

 64 - 73 64 - 73 

E 60 - 63 60 - 63 

FХ 

НЕЗАДОВІЛЬНО   

                                                 

2 (незадовільно) 

 

35 - 59 35 - 59 

F 0 - 34 0 - 34 

 

2. Оцінювання іспиту: здійснюється за такою шкалою: 

Шкала 

оціню- 

вання ЕСТS 

Визначення 

Чотирибальна 

націона- 

льна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

А ВІДМІННО 5 (відмінно) 36 - 40 

В 
ДОБРЕ 4 (добре) 

33 - 35 

С 30 - 32 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

26 - 29 

E 24 - 25 

FХ 
НЕЗАДОВІЛЬНО  2 (незадовільно) 

14 - 23 

F 0 - 13 

 

     9. ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи (в тому числі за 

призначенням викладача) та робіт за п.6. 

 

     10. Підсумкове оцінювання з КП: оцінювання відносно отриманих рейтингових 

балів здійснюється подальшою шкалою. 

 Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 14 до заходу 

підсумкового семестрового контролю не допускаються. 

 

 

 

 
Викладач дисципліни      асист. Москаленко К.В. 

 

 

 

Завідувач кафедри      проф. Лукашов В.К. 

 

 

„____” _________ 2016 р. 


