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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - вибіркова Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається для здобувачів денної та заочної форм навчання на першому 

курсі в першому семестрі. 

Кількість кредитів – 4, годин – 120 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 40 20 20 

заочна 14 6 8 

Самостійна робота, годин Денна – 80 Заочна –106 

Розклад занять 
 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Дисципліна «Газифікаційні установки» спрямована на здобуття студентами знань про 

системи газифікації кріогенних продуктів, способи зберігання кріогенної рідини, в тому числі, 

без витрат, вивчення основ конструювання і експлуатації цистерн і резервуарів для зберігання і 

транспортування кріогенних рідин, продукційних випарників, догрівачів, насосів та ін. 

Основним завданням викладання дисципліни є якісна підготовка студентів до виробничо-

технологічної діяльності, зокрема отримання навичок проектування та обслуговування 

газифікаційних установок кріогенних газів. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Газифікаційні установки» є надання 

студентам знань щодо проектування схем газифікаційних установок, особливостей їх роботи, 

конструкцій і розрахунку машин і апаратів, які  застосовуються  в установках, методів 

зберігання і транспортування кріогенних рідин без втрат, зокрема, способів транспортування 

метану морським шляхом.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні 

знати: 

-класифікацію систем газифікації кріогенних продуктів; 

– схемні рішення газифікаційних установок ; 

– конструкції цистерн і резервуарів для зберігання і транспортування кріогенних газів в 

рідкому та газоподібному стані; 

– загальне призначення і конструкції елементів газифікаційних систем – випарників, 

догрівачів, насосів зріджених газів і ін.; 
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– способи зберігання рідких кріогенних продуктів в промисловому масштабі без втрат. 

–  
вміти: 

– -провести технологічний розрахунок газифікаційної установки з визначенням 

термодинамічних параметрів в точках схеми; 

–  визначати питомі витрати енергії для одержання кріогенних продуктів; 

–  розраховувати і конструювати устаткування систем зберігання, транспорту і 

газифікації кріогенних продуктів; 

–  проводити техніко-економічний аналіз різних схемних рішень та обгрунтовувати 

ухвалені рішення. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНТУ є уніфікованою та визначена з урахуванням 

законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Кодекс академічної доброчесності ОНТУ» та 

«Положення про організацію освітнього процесу». 

 
   

 

[Викладач] Богдан ГРУДКА /ПІДПИСАНО/  

 

 

[Завідувач кафедри] Юрій СИМОНЕНКО /ПІДПИСАНО/  
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