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на 2020/2021 н.р. 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Лекції 

Семінарські 

та практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Назва 

загальної 

компетент-

ності, на 

розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонуються 

(лекції, прак-

тики, команд-

на робота, се-

мінар, проект-

на робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Рівень 

освіти, для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких пропо-

нується 

дисципліна 

Макси-

мальна 

кількість 

студентів, 

які мо-

жуть за-

писатися 

на дисци-

пліну * 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семестру 

вивчення 

1. Математичне моделювання хімічних процесів 

Процесів та 

обладнання 

хімічних і 

нафтоперероб

них 

виробництв 

Юхименко 

М.П. 
Юхименко 

М.П. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу 

1. Складати 

систему 

математичних 

рівнянь та 

розраховувати 

гідродинамічні 

та теплообмінні 

параметри 

процесів 

хімічних 

виробництв; 

2. Моделювати 

гідродинамічну 

структуру одно- 

та двухфазних 

потоків «газ – 

тверда фаза» 

Лекції, 

практики 
Другий 

133 

«Галузеве 

машинобуду

вання» 

60 

Наявність 

комп’ютер

ної 

аудиторії 

Без 

обмежень 

2. Математичне моделювання нафтопереробних процесів 

Процесів та 

обладнання 

Юхименко 

М.П. 
Юхименко 

М.П. 
Здатність до 

абстрактного 

1. Описувати 

математичними 

рівняннями 

Лекції, 

практики 
Другий 133 

«Галузеве 
60 Наявність 

комп’ютер

Без 

обмежень 



хімічних і 

нафтоперероб

них 

виробництв 

мислення, 

аналізу та 

синтезу 

масообмінні 

процеси в 

нафтопере-

робних 

виробництвах; 

2. Моделювати 

масообмін у 

системі «газ 

(пара) – рідина» 

у процесах 

розділення 

нафти та газу 

машинобуду

вання» 

ної 

аудиторії 

3. Основи комп’ютерного управління технологічними процесами в хімічній промисловості 

Процесів та 

обладнання 

хімічних і 

нафтоперероб

них 

виробництв 

Артюхов 

А.Є. 
Артюхов А.Є. 

Здатність 

застосовувати 

інформаційні 

та 

комунікаційні 

технології 

1. Проектувати 

системи 

автоматизації та 

управління; 

2. Володіти 

основами роботи 

систем 

комп’ютерного 

керування 

хіміко-

технологічних 

систем; 

3. Володіти 

основами Data 

Mining 

Лекції, 

практики 
Другий 

133 

«Галузеве 

машинобуду

вання» 

60 

Наявність 

комп’ютер

ної 

аудиторії 

Без 

обмежень 

4. Основи комп’ютерного управління технологічними процесами в нафтогазопереробній промисловості 

Процесів та 

обладнання 

хімічних і 

нафтоперероб

них 

виробництв 

Артюхов 

А.Є. 
Артюхов А.Є. 

Здатність 

застосовувати 

інформаційні 

та 

комунікаційні 

технології 

1. Cтворювати 

документацію на 

проектування 

систем 

автоматизації та 

контролю 

нафтогазопереро

бними 

установками; 

2. Володіти 

основами роботи 

систем 

Лекції, 

практики 
Другий 

133 

«Галузеве 

машинобуду

вання» 

60 

Наявність 

комп’ютер

ної 

аудиторії 

Без 

обмежень 



комп’ютерного 

керування 

(SCADA) та 

критеріями їх 

вибору для 

конкретних 

технологічних 

процесів 

5. Оптимізація процесів хімічних виробництв 

Процесів та 

обладнання 

хімічних і 

нафтоперероб

них 

виробництв 

Михайловсь

кий Я.Е. 
Михайловськ

ий Я.Е. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу 

1. Моделювати 

хіміко-

технологічні 

процеси 

хімічних 

виробництв; 

2. Проводити 

розрахункові 

дослідження 

процесів 

хімічних 

виробництв; 

3. Визначати 

оптимальні 

параметри 

взаємодії 

окремих 

елементів 

складних хіміко-

технологічних 

систем 

Лекції, 

практики 
Другий 

133 

«Галузеве 

машинобуду

вання» 

60 

Наявність 

комп’ютер

ної 

аудиторії 

Без 

обмежень 

6. Оптимізація процесів нафтогазопереробних виробництв 

Процесів та 

обладнання 

хімічних і 

нафтоперероб

них 

виробництв 

Михайловсь

кий Я.Е. 
Михайловськ

ий Я.Е. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу 

1. Визначати 

оптимальні 

техніко-

економічні 

параметри 

процесів 

нафтогазопереро

бки і роботи 

нафтогазопереро

бного 

Лекції, 

практики 
Другий 

133 

«Галузеве 

машинобуду

вання» 

60 

Наявність 

комп’ютер

ної 

аудиторії 

Без 

обмежень 



обладнання; 

2. Визначати 

оптимальні 

параметри 

взаємодії 

багатокомпонент

них 

нафтогазопереро

бних систем 

7. Проектування хімічних виробництв і основи САПР 

Процесів та 

обладнання 

хімічних і 

нафтоперероб

них 

виробництв 

Ляпощенко 

О.О. 
Ляпощенко 

О.О. 

Здатність 

застосовувати 

інформаційні 

та 

комунікаційні 

технології 

1. Визначати 

методику і зміст 

робіт з 

технологічного 

проектування 

хімічних 

виробництв; 

2. Оцінювати 

проектні 

рішення і 

технічний рівень 

виконаних 

розробок за 

прийнятим 

критерієм 

ефективності; 

3. Використову

вати методи і 

засоби 

автоматизованог

о проектування 

хімічних 

виробництв 

Лекції, 

практики 
Другий 

133 

«Галузеве 

машинобуду

вання» 

60 

Наявність 

власних 

мобільних 

пристроїв 

з доступом 

до 

інтернет / 

комп’ютер

ної 

аудиторії 

Без 

обмежень 

8. Проектування нафтогазопереробних виробництв і основи САПР 

Процесів та 

обладнання 

хімічних і 

нафтоперероб

них 

виробництв 

Ляпощенко 

О.О. 
Ляпощенко 

О.О. 

Здатність 

застосовувати 

інформаційні 

та 

комунікаційні 

технології 

1. Здійснювати 

компонування 

обладнання 

(монтажну 

проробку) у 

вигляді 

монтажних або 

Лекції, 

практики 
Другий 

133 

«Галузеве 

машинобуду

вання» 

60 

Наявність 

власних 

мобільних 

пристроїв 

з доступом 

до 

Без 

обмежень 



будівельних 

креслень; 

2. Складати 

алгоритми і 

блок-схеми 

оптимізаційного 

розрахунку 

нафтогазового 

обладнання 

інтернет / 

комп’ютер

ної 

аудиторії 

 


