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1.3.2 

Процеси та 

апарати хімічних 

виробництв 

Робоча програма з дисципліни «Процеси та 

апарати хімічних виробництв» для студентів за 

напрямом підготовки 6.051301-хімічна 

технологія, спеціальністю хімічні технології 

тугоплавких неметалевих і силікатних 

матеріалів / розр.: Опарін С.О., Гриднєва Т.В. 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2016. 24 с. 

3, ЕВ 

Методичні вказівки до розв’язання задач з 

дисципліни «Основні процеси та апарати 

хімічної технології». (Розділ «Гідравліка») для 

студентів усіх спеціальностей та форм 

навчання / Укл. В.М. Задорожній, А.О. 

Черемисінова 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2013. 76 с. 

75, ЕВ 

Методичні вказівки до розв’язання задач з 

курсу «Процеси та апарати хімічної технології» 

(Розділ «Сушіння») для студентів III-V курсів 

усіх спеціальностей та форм навчання /Укл. 

А.О. Ляшенко, П.В. Рябік, Т.В. Гриднєва 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2014. 52 с. 

75, ЕВ 

Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт № 1 – 4 з курсу «Процеси 

та апарати хімічних виробництв» до розділу 

“Гідравліка” для студентів III-ІV курсів усіх  

спеціальностей / Укл. Опарін С.О., Гриднєва 

Т.В. 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2015. 24 с. 

75, ЕВ 

Методичні вказівки до виконання лабораторної 

роботи № 6 «Випробування вентиляційної 

установки» з курсу «Процеси та апарати 

хімічної технології» для студентів III-ІV курсів 

усіх спеціальностей та форм навчання /Укл. 

С.О. Опарін, Т.В. Гриднєва, П.В. Рябік 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2016. 9 с. 

 

75, ЕВ 

Методичні вказівки до виконання лабораторної 

роботи № 7 «Вивчення нестаціонарного 

процесу теплопередачі в апараті періодичної 

дії» з курсу «Процеси та апарати хімічних 

виробництв» для студентів IIІ – IV курсів усіх 

спеціальностей та форм навчання / Укл. С.О. 

Опарін, А.О. Черемисінова. 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2016, 17 с. 

75, ЕВ 

Методичні вказівки до виконання лабораторної 

роботи № 8 „Вивчення процесу охолодження 

гарячої рідини в апараті безперервної дії” з 

курсу „Основні процеси та апарати хімічних 

виробництв” для студентів III–IV курсів усіх 

спеціальностей та форм навчання / Укл. О.С. 

Смірнова С.О. Опарін 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2012. 16 с. 

75, ЕВ 

Методичні вказівки до виконання лабораторної 

роботи №9 “Сушіння матеріалів повітрям” з 

курсу процесів та апаратів хімічної технології 

для студентів ІІІ – V курсів усіх спеціальностей 

/ Укл.: М.А. Хохлов, С.О. Опарін  

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2017, 10 с. 

75, ЕВ 



  

Методичні вказівки до виконання лабораторної 

роботи №10 «Дослідження процесу розділення 

рідких однорідних сумішей у ректифікаційній 

колоні тарілчастого типу безперервної дії» з 

курсу «Процеси та апарати хімічних 

виробництв» для студентів II-IV курсів усіх 

спеціальностей та форм навчання. / Укл.: 

С.О. Опарін, Т.В. Гриднєва 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2017, 10 с. 

75, ЕВ 

  

Методичні вказівки до виконання лабораторної 

роботи №11 "Дослідження процесу розділення 

газової суміші в абсорбційній колоні 

барботажного типу" для студентів ІІІ-ІV курсів 

технологічних спеціальностей усіх форм 

навчання  / Укл. О.О. Тертишний. 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2012, 16 с. 

75, ЕВ 

  

Методичні вказівки до виконання лабораторної 

роботи №12 "Вивчення роботи  адсорбційної 

установки періодичної дії" з курсу «Основні 

процеси та апарати хімічної технології» для 

студентів ІІ-ІV курсів усіх спеціальностей і 

форм навчання  / Укл. П.В. Рябік, 

Т.В. Гриднєва, А.О. Біла 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2012, 10 с. 

75, ЕВ 

  

Методичні вказівки до вивчення курсу «Процеси та 

апарати хімічної технології» для студентів ІІІ-ІV 

курсів усіх спеціальностей і форм навчання  розділ 

«Сушіння» /Укл. А.О. Біла , П.В. Рябік,  П.Г. Сорока   

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2012, 30 с. 

75, ЕВ 

  

Конспект лекцій до розділу «Теплові процеси» з 

курсу «Процеси та апарати хімічних виробництв» 

для студентів  ІІІ-ІV курсів усіх спеціальностей / Укл. 

О.С. Смірнова, С.О. Опарін, А.О. Черемисінова 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2013, 106 с. 

75, ЕВ 

  

Методичні вказівки до вивчення курсу «Процеси та 

апарати хімічної технології». Розділ  «Перегонка 

рідин та ректифікація» для студентів III–IV курсів 

усіх спеціальностей та форм навчання / Укл. 

Т.П. Єльцова, Т.В. Гриднєва, П.В. Рябік 

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2014, 52 с. 

75, ЕВ 

  

Методичні вказівки до вивчення курсу «Процеси та 

апарати хімічних виробництв» за розділом 

«Адсорбція» для студентів ІІ-V курсів усіх 

спеціальностей та форм навчання /Укл. 

Т.В. Гриднєва, П.В.  Рябік, С.О. Опарін  

Д. : ДВНЗ 

УДХТУ, 

2016, 21 с. 

75, ЕВ 
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