
Назва дисципліни  
Спеціальна лабораторія кафедри  

з дегідратації диспергування реологічних матеріалів 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Фізико-енергетичний факультет. Спеціальність (напрям) 

105 Прикладна фізика та наноматеріали, 5 курс 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

 

Кутовий Володимир Олександрович, 

доктор технічних наук, професор кафедри фізики 

нетрадиційних енерготехнологій та екології 

 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Засвоєння курсів загальної та теоретичної фізики, вищої 

математики 

Опис 

Мета дисципліни. Мета навчальної дисципліни 105 

"Прикладна фізика та наноматеріали" є формування 

фахових компетентностей в сфері ефективного 

використання теплової енергії у тепломасообмінних 

технологічних процесах, необхідних для подальшого 

формування наукового світогляду сучасного фахівця у 

нових галузях фізики та енергетики. 

Очікувані результати навчання. Фахівці набудуть 

знання про сучасний підхід до ефективного використання 

природних та енергетичних ресурсів із інтенсифікації 

процесів тепломасообміну під час видалення вологи із 

гетерогенних матеріалів, отримають навики по 

використанню ресурсо- та енергозберігаючих екологічно 

чистих технологій для одночасного диспергування і 

дегідратації гетерогенних матеріалів. 

Ознайомляться із сучасними енергозберігаючими 

технологіями та термотехнологічними установками, котрі 

використовуються під час дегідратації та диспергування 

вологих матеріалів. 

Навчаться аналізувати та оптимізувати 

енргоефективні, екологічно чисті технологічні процеси в 

термовакуумних установках по дегідратації та 

диспергуванню реологічних матеріалів. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Методика викладання ґрунтується на проведенні 

лекцій обсягом 36 годин та практичні занять обсягом 

18 годин, що разом з 96 годинами самостійної роботи 

складає 150 годин загального обсягу. Лекційні заняття 

проводяться методом розповіді-бесіди із застосуванням 

електронних засобів навчання та роздачею додаткового 

друкованого допоміжного матеріалу.  

Практичні заняття проводяться шляхом 

розв’язання студентами задач перед загальною 

аудиторією. Основною метою практичних занять є 

розвиток навичок прикладного застосування і 



закріплення теоретичного матеріалу, шляхом 

проведення науково-дослідних робіт на 

термовакуумних установках по дегідратації та 

диспергуванню гетерогенних матеріалів. 

Для самостійної роботи студенти будуть 

використовувати рекомендовану літературу та інформаційні 

ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення. 

 

Методи контролю результатів навчання 

Для оцінювання результатів навчання 

використовуються такі види та методи контролю: поточний 

контроль протягом семестру – усне опитування на 

практичних заняттях (лекціях), виступи студентів при 

обговоренні теоретичних положень дисципліни та 

розв’язанні задач; поточне тестування; підсумковий 

семестровий контроль – залік. 

 

Мова викладання Українська 

 

    

 

 

 



 


