
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 2.1.03 

2. Назва: Теплотехнологічні процеси та установки 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  3, 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6, 7 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 9 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Куба В.В., старший викладач 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• виконувати розрахунки теплотехнологічних процесів, апаратів, установок; 

•  підбирати за довідковими даними основне і допоміжне обладнання; 

•  оцінювати теплотехнологічні процеси, апарати і установки з точки зору їх енергетичної 

ефективності і розробляти рекомендації для її покращення; 

• організувати і провести дослідження процесу, враховуючи вимоги охорони праці і техніки 

безпеки;  

• виконати обробку результатів і їх аналіз. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, практична підготовка, ,  

тестування, залік, екзамен. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вища математика, фізика, 

технічна териодинаміка, тепломасообмін. 

12. Зміст курсу: Основні види тепломасообмінних процесів. Теплообмінні процеси і апарати. Випарні 

установки. Холодильні установки. Процеси видалення вологи з матеріалів. Конструкції сушильних 

установок. Установки дистиляції та ректифікації.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Куба В.В., Середа В.В. Теплотехнологічні процеси та установки. Навчальний посібник. – Рівне: 

НУВГП, 2013. – 159 с. 

2. Промышленные тепломассообменные процессы и установки./ А.М. Бакластов,  В.Г. Горбенко, 

О.Л. Данилов и др.; Под  ред. А.М. Бакластова. - М.: Энергоатомиздат, 1986.-328 с. 

3. Бакластов А.М., Горбунко В.А.,Удома П.Г. Проектирование, монтаж и эксплуатация 

тепломассообменных установок. - М.:  Энергоиздат, 1981.- 366 с. 

4. Куба В.В., Середа В.В. Теплотехнологічні процеси та установки. Розділ «Установка сушильна 

тунельна». Практикум. Навчальний посібник – Рівне: НУВГП, 2012 – 82 с. 

5. Методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту з дисципліни 

«Теплотехнологічні процеси та установки» для студентів напряму підготовки 6.050601 

«Теплоенергетика»/ В.В.Куба, В.В.Середа. – Рівне; НУВГП, 2011 р. – 43 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
50 год. лекцій, ,50 год. практичних занять, 170 год. самостійної роботи. Разом – 270 год.  

Методи:інтерактивні лекції, індивідуальні завдання,  використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 7 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування.         

Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання:   українська. 

 
Завідувач кафедри    О. А. Рябенко, д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 2.1.03 

2. Title: Heat engineering processes and installations 

3. Type: Required 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3, 4 

6. Semester when discipline is studied: 6, 7 

7. Number of established ECTS credits: 9 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Cuba V.V.,  Senior Lecturer 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• carry out calculations of heat engineering processes, devices, installations; 

• select reference and auxiliary equipment for reference data; 

• to evaluate heat engineering processes, apparatuses and installations in terms of their energy 

efficiency and to develop recommendations for its improvement; 

• organize and conduct research of the process, taking into account the requirements of occupational 

safety and safety; 

• perform the processing of the results and their analysis. 

10. Forms of organization of classes: lectures, independent work, practical training,, testing, credit, 

exam. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: higher mathematics, physics, technical 

thermodynamics, heat and mass transfer. 

12. Course content: Main types of heat and mass transfer processes. Heat exchange processes and 

devices. Evaporating installations. Refrigeration plants. Processes for removing moisture from materials. 

Constructions of drying plants. Distillation and rectification installations. 

13. Recommended editions:  

1. Kuba V.V., Sereda V.V. Heat process processes and installations. Tutorial. - Rivne: NUVGP, 

2013. - 159 p. 

2. Industrial heat and mass exchange processes and installations. / AM Baklastov, VG Gorbenko, OL 

Danilov et al .; Ed. AM Baklastova - Moscow: Energoatomizdat, 1986.-328 p. 

3. Baklastov AM, Gorbunko VA, Udom P.G. Design, installation and operation of heat and mass 

exchange installations. - Moscow: Energoizdat, 1981.- 366 pp. 

4. Cuba V.V., Sereda V.V. Heat process processes and installations. Section "Installation of drying 

tunnel". Workshop. Teaching aid - Rivne: NUVGP, 2012 - 82 p. 

5. Methodical instructions and tasks for implementation of a course project on discipline "Heat 

engineering processes and installations" for students of the direction of preparation 6.050601 "Heat power 

engineering" / VV Kuba, VV Sereda. - Rivne; NUVGP, 2011 - 43 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

50 years lectures, 50 years. practical classes 170 hours. independent work. Together - 270 years. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, use of multimedia 

15. Form and evaluation criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam at the end of the 7th semester. 

Current control (60 points): testing, questioning. 

Final control: the end of the 6th semester. 

Current Control (100 points): Testing, Surveys. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Department OA A. Ryabenko, Doctor of Technical Sciences, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


