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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва дисципліни: Технологічні системи і комплекси 
2. Рівень: перший (бакалаврський). 
3. Рік навчання: четвертий. 
4. Семестр: сьомий. 
5. Кількість кредитів ECTS: 4. 
6. Кількість годин за видами навчальної діяльності: 

                        лекції – 32 години; 
                        практичні заняття – 32 години; 
                        самостійна робота студента – 56 годин; 
                        індивідуальне завдання – РГЗ. 

7. Лектор: Лобойко В. О. доцент кафедри Автоматизації технологічних систем та 
екологічного моніторингу, к.т.н., доцент. 

8. Викладачі що ведуть практичні заняття: Лобойко В. О. доцент кафедри Автоматизації 
технологічних систем та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент. 

9. Мета дисципліни: формування знань в технологічних процесах отримання продуктів у 
хімічній промисловості, навчити студентів обладнанню основних апаратів і машин, 
складанню й розрахункам матеріальних і теплових балансів, визначенню швидкості 
протікання процесів, розмірів апаратів і їх продуктивності, вибору оптимального 
технологічного режиму, методам усунення викидів. 

10. Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти знаннями по дисциплінах: основи 
вимірювань, технологічні виміри і прилади, теорія автоматичного керування, 
гідрогазодинаміка, процеси та апарати хімічних виробництв, уміти логічно мислити, 
робити висновки. 

11. Зміст дисципліни: Дисципліна складається з розділів: Хімічні способи виробництва 
водню й азотоводневої суміші. Синтез аміаку. Виробництво неконцентрованої азотної 
кислоти. Виробництво аміачної селітри. 

12. Рекомендована література: 
- Атрощенко В.И., Каргин С.И. Технология азотной кислоты. 3-е изд. М. Химия, 

1983. 230 с. 
- Ададуров И.В.. Азотная кислота. Госхимихдат, 1974  
- Под ред. Атрощенко В.И. Технология связанного азота. Киев. «Вища школа», 1985. 
- Олевский В. М. Технология аммиачной селитры / В. М. Олевский. – М. : Химия, 

1978. – 312 c. 
- Методи розрахунків у технології неорганічних виробництв (ч.1 Зв’язаний азот): 

Підручник / Лобойко О.Я., Товажнянський Л.Л., Слабун І.О. та ін. – Харків: НТУ 
“ ХПІ”, 2001. – 512 с. 

- Технологія зв’язаного азоту: Підручник / Л.Л. Товажнянський, О.Я. Лобойко та ін.: 
За ред. О.Я. Лобойка. – Харків: НТУ “ ХПІ”, 2007. – 536 с. 

- Миниович М.А. Производство аммиачной селитры. – М.: Химия, 1974. – 239 с. 
13. Види навчальної діяльності: лекції, практичні заняття, консультації з індивідуального 

завдання. 
14. Види контролю знань: модульні контрольні роботи (тести, розрахунково-графічне 

завдання) і усний іспит. 
15. Мова викладання: українська. 

 


