
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ППВ 6; 
2. Назва: Робочі процеси машин барабанного типу; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
 5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 
8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Науменко Ю.В., д.т.н., професор 
9. Результати навчання: 
• здатність досконало орієнтуватись у характеристиках, закономірностях та ефектах взаємодії 

робочих органів із оброблюваними середовищами та їх впливі на робочі процеси машин 
барабанного типу із урахуванням тенденцій їх розвитку на основі сучасних технологій; 

• здатність здійснювати виробничо-технологічну та проектно-конструкторську діяльність у галузі 
робочих процесів барабанних машин, що є конкурентоздатними на світовому ринку високих 
технологій; 

• здатність проводити наукові дослідження для розв’язування задач, пов’язаних із розробкою 
інноваційних методів створення робочих процесів та конструкцій машин барабанного типу; 

• здатність до самонавчання та неперервного професійного самовдосконалення. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: теоретична механіка, теорія 
механізмів і машин, основи наукових досліджень, механічне обладнання підприємств будівельних 
матеріалів, технологічні комплекси виробництва будівельних матеріалів. 
12. Зміст курсу:  
Принцип дії машин барабанного типу. Динаміка обертання барабанних машин. Властивості робочих 
середовищ барабанних машин. Режими руху рідкого заповнення обертової камери. Режими руху 
зернистого заповнення обертової камери. Моделювання режимів руху зернистого заповнення 
обертової камери. Стійкість обертання барабанних машин. Критерії ефективності робочих процесів 
барабанних машин. Напрями удосконалення робочих процесів  машин барабанного типу. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Сівко В.Й. Теорія обертових машин: Підручник [Електронний ресурс] / В.Й. Сівко, Ю.В. 
Науменко, М.П. Кузьмінець, К.Ю. Дейнека. – К., Рівне: НУВГП, 2015. – 527 с. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4034 

2. 02-01-404. Методичні рекомендації до вивчення розділу «Властивості робочих середовищ 
барабанних машин» навчальної дисципліни «Робочі процеси машин барабанного типу» 
[Електронний ресурс] / Ю.В. Науменко. – Рівне: НУВГП, 2017. – 95 с. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6554 

3. 02-01-396. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Робочі процеси машин 
барабанного типу» [Електронний ресурс] / Ю.В. Науменко. – Рівне: НУВГП, 2017. – 128 с. – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6552 

4. 02-01-397. Розрахунковий практикум з навчальної дисципліни «Робочі процеси машин 
барабанного типу» [Електронний ресурс] / Ю.В. Науменко. – Рівне: НУВГП, 2017. – 130 с. – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6608 

5. Науменко Ю.В. Теоретичні основи робочих процесів машин барабанного типу: Монографія / 
Ю.В. Науменко, К.Ю. Дейнека. – Рівне: НУВГП, 2014. – 531 с.  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 14 год. лабораторних робіт, 14 год. практичних занять; 98 год. самостійної роботи. 
Разом – 150 год.  
Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні науково-дослідні завдання. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 9 семестру. Поточний контроль (60 
балів): тестування, захист звітів з виконання лабораторних робіт та практичних занять.   
16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри БДМСМіО                                                                      С.В. Кравець, д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: OPV 6; 
2. Title: Operating processes of drum-type machines; 
3. Type: compulsory; 
4. Higher education level: the 2nd (Master’s degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 5; 
6. Semester when the discipline is studied: 9; 
7. Number of established ECTS credits: 5; 
8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Naumenko Yu. V., Dr.Sc., Prof. 
9. Results of studies: 
• Ability to perfectly orient in the characteristics, patterns, and effects of interaction of operating bodies with 
processed environment and their influence on the operating processes of drum-type machines taking into 
account the tendencies of their development on the basis of modern technologies; 
• Ability to carry out production and technological and design activities in the field of drum machine 
operating processes, which is competitive in the global market of high technologies; 
• Ability to conduct scientific researches for solving problems related to development of innovative methods 
of creation of operating processes and constructions of drum-type machines; 
• Ability to self-study and continuous professional self-improvement. 
10. Forms of organizing classes: training session, independent work, control activities. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: theoretical mechanics, theory of 
mechanisms and machines, fundamentals of scientific researches, mechanical equipment of building 
materials enterprises, technological complexes of building materials production. 
12. Course contents:  
The principle of operation of drum-type machines. Dynamics of rotation of drum machines. Properties of 
drum machine operating environments. Modes of liquid fill flow of the rotating chamber. Modes of granular 
fill flow of rotating chamber. Simulation of modes of granular fill flow of rotating chamber. Stability of 
drum machine rotation. Criteria of efficiency of drum machine operating processes. Directions of 
improvement of operating processes of drum-type machines. 
13. Recommended educational editions: 

1. Sivko, V.I., Naumenko, Yu.V., Kuzminets, M.P., & Deineka, K.Yu. (2015) Teoriia obertovykh 

mashyn: Pidruchnyk [Theory of rotating machines: Textbook]. K., Rivne: NUVHP. Retrieved from 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4034 [in Ukrainian]. 

2. Naumenko, Yu.V. (2017). 02-01-404. Metodychni rekomendatsii do vyvchennia rozdilu «Vlastyvosti 

robochykh seredovyshch barabannykh mashyn» navchalnoi dystsypliny «Robochi protsesy mashyn 

barabannoho typu» [Methodical recommendations for the study of the section «Properties of drum machine 

operating environments» of the educational discipline «Operating processes of drum-type machines»]. 
Rivne: NUVHP. Retrieved from http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6554 [in Ukrainian]. 

3. Naumenko, Yu.V. (2017). 02-01-396. Laboratornyi praktykum z navchalnoi dystsypliny «Robochi 

protsesy mashyn barabannoho typu» [Laboratory practicum on educational discipline «Operating processes 

of drum-type machines»]. Rivne: NUVHP. Retrieved from http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6552 [in 
Ukrainian]. 

4. Naumenko, Yu.V. (2017). 02-01-397. Rozrakhunkovyi praktykum z navchalnoi dystsypliny «Robochi 

protsesy mashyn barabannoho typu» [Estimated workshop on educational discipline «Operating processes 

of drum-type machines»]. Rivne: NUVHP. Retrieved from http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6608 [in 
Ukrainian]. 

5. Naumenko, Yu.V., & Deineka, K.Yu. (2014). Teoretychni osnovy robochykh protsesiv mashyn 

barabannoho typu: Monohrafiia [Theoretical basis of operating processes of drum-type machines: 

Monograph]. Rivne: NUVHP [in Ukrainian]. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 24 hours, laboratory works – 14 hours, practical classes – 14 hours, independent work – 98 hours. 
Total – 150 hours. Methods of teaching: interactive lectures, scientific-research individual tasks. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-grade scale. Final control (40 points): exam test at the end of the 9th 
semester. Current control (60 points): testing, protection of reports on laboratory work and practical classes. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
Head of KRRAM&E department                               S.V. Kravets, Doctor of Engineering, professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


