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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
Кредитний модуль “Методи дослідження процесів теплообміну”  (код 

П-06/1) входить до дисципліни “Методи дослідження процесів теплообміну”, 
яка належить до циклу навчальних дисциплін професiйної та практичної 
підготовки за вільним вибором вищого навчального закладу варіативної 
частини освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівців (бакалаврів) 
напряму 6.050601 “Теплоенергетика” спеціальності 6.090511 „Теплофізика”.  

Цей модуль є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при 
формуванні індивідуального навчального плану студента. Кредитний модуль 
вивчається в п’ятому семестрі відповідно до навчального плану. 

Статус дисципліни - обов’язковий. 
Кредитний модуль “Методи дослідження процесів теплообміну” має 

зв’язок з другим кредитним модулем дисципліни “Методи дослідження 
процесів теплообміну”: 

 Код П-06/2. “Методи дослідження процесів теплообміну” 
(5 кредитів ECTS). 
Передумовами навчання кредитного модуля є наступні кредитні модулі: 
- вища математика, 
- загальна фізика, 
- матеріалознавство та технологія матеріалів, 
- математичні методи та моделі,  
- термодинаміка,  
- гідрогазодинаміка, 
- теплотехнічні вимірювання та прилади,  
- основи електротехніки та електроніки. 
 



ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

 
Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних 

занять із зазначенням кількості модульних контрольних робіт (МКР) та виду 
індивідуального завдання відповідно до робочих навчальних планів наведено 
в табл. II.1. 
Таблиця II.1. Розподіл навчального часу 
 

 

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЮ 

 
Метою даного модуля є вироблення у студентів системного підходу до 

вивчення сучасних аналітичних, чисельних і аналогових методів рішення 
задач температурного поля у твердих тілах при різних граничних умовах, 
характерних для роботи сучасних технічних пристроїв. 

Цей модуль пов’язан з такими модулями як «Моделювання 
теплофізичних процесів на ЕОМ», «Технічні засоби теплофізичного 
експерименту», «Теплообмінні апарати та теплоносії», “Дослідження 
теплофізичних властивостей речовин”, “Основи наукових досліджень”, 
«Ядерні енергетичні установки», «Атомні та теплові електростанції» і 
забезпечує з іншими дисциплінами підготовку дипломної роботи бакалавра. 

Вивчення кредитного модуля має виключне значення для успішної 
діяльності студентів на всіх наступних стадіях учбового процесу. При 
подальшому навчанні студент, а по закінченні навчання - молодий спеціаліст 
за фахом повинен володіти такими сучасними методами. 

 
Для досягнення цієї мети студенти повинні мати: 
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Знання 
ПН.05 Операційне числення. 

ПФ.Д.01.ЗР.0.05.01 
ПН.07 Математичні методи в 

рішенні технічних задач. 
ПФ.Д.01.ЗР.0.01.01, 
ПФ.Д.01.ЗР.0.04.02 

ПН.23 Математичні моделі, 
розрахунковий метод. 
ПФ.Д.01.ЗР.0.02.01, 
ПФ.Д.01.ЗР.0.04.01, 
ПФ.Д.01.ЗР.0.04.02 

ПП.42 Аналітичні методи в 
задачах теплопровідності. 

ПФ.Д.01.ЗР.0.04.01 
ПП.43. Наближені аналітичні 
методи в задачах теплообміну 

ПФ.Д.01.ЗР.0.04.01, 
ПФ.Д.01.ЗР.0.04.02 

Уміння 
ПН.07 Математичні методи в 

рішенні технічних задач. 
ПФ.Д.01.ЗР.0.01.01, 
ПФ.Д.01.ЗР.0.04.02 

ПН.23 Математичні моделі, 
розрахунковий метод. 
ПФ.Д.01.ЗР.0.02.01, 
ПФ.Д.01.ЗР.0.04.01, 
ПФ.Д.01.ЗР.0.04.02 
ПФ.Д.01.ЗР.0.01.01 

ПП.42 Аналітичні методи в 
задачах теплопровідності. 

ПФ.Д.01.ЗР.0.04.01 
ПП.43. Наближені аналітичні 
методи в задачах теплообміну

ПФ.Д.01.ЗР.0.04.01, 
ПФ.Д.01.ЗР.0.04.02 

Навички 
ПН.23 Математичні моделі, 

розрахунковий метод. 
ПФ.Д.01.ЗР.0.02.01, 
ПФ.Д.01.ЗР.0.04.01, 
ПФ.Д.01.ЗР.0.04.02 
ПП.43. Наближені 

аналітичні методи в 
задачах теплообміну 
ПФ.Д.01.ЗР.0.04.01, 
ПФ.Д.01.ЗР.0.04.02 

ПП.55. Вимірювання 
теплових параметрів: 
температур, тисків, 

розрідження, витрат рідин, 
газів та пари 

ПФ.Д.01.ЗР.0.02.01, 
ПФ.Д.01.ЗР.0.03.02. 

 фізичного розуміння 
теплофізичних процесів, які 
відбуваються у конкретних 
умовах технічних пристроїв; 
 методів математичного 
моделювання теплофізичних 
процесів, діючих в певних 
умовах простору і часу; 
 теоретичних основ 
розв’язку математичних 
моделей теплофізичних 
процесів і задач та побудови 
їх розрахункових схем; 
 чисельних методів 
розв’язку розрахункових схем 
математичних моделей; 
- сучасних аналітичних, 
чисельних та аналогових 
методів розв’язання задач 
температурного поля в 
твердих тілах при 
різноманітних граничних 
умовах, а також методів 
дослідження конвективного 
та складного теплообміну, 
 

 аналізувати особливості 
теплофізичних процесів у 
фізичній постановці задач; 
 вибору диференційних 
рівнянь, що відповідають 
закономірностям діючих 
теплофізичних процесів, та 
визначення крайових умов, 
в яких вони відбуваються; 
 аппроксимації похідних 
диференційних рівнянь 
теплових балансів 
граничних елементів 
простору розв’язку 
математичних моделей; 
 пристосування 
розрахункових схем 
математичних моделей до їх 
розв’язку певними 
чисельними методами; 
- провести аналіз та вибрати 
метод дослідження 
конвективного або 
складного теплообміну для 
заданих умов, 
- розробити та розрахувати 
дослідну установку для 
вирішення конкретної 
задачи, 
 

 складання теплових 
моделей та схем 
теплофізичних задач і 
досліджень для їх 
математичного 
моделювання; 
 побудова 
математичних моделей 
теплофізичних процесів, 
що відбуваються в 
умовах конкретних 
технічних устроїв; 

складання розрахункових 
схем теплофізичних 
математичних моделей; 
складання розрахункових 
схем, придатних для їх 
розв’язку чисельними 
методами лінійної алгебри 
або ітерації; 
виконання розв’язку 
розрахункових схем 
чисельних методів на 
ЕОМ; 
- проведення аналізу та 
вибору методу 
дослідження 
конвективного або 
складного теплообміну 
для заданих умов 

 
 



ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на теми: 
Розділ 1. Аналітичні методи розв’язки задач температурного поля (ТП). 
Тема 1.1. Математична постановка задач ТП та методи їх розв’язки. 
Тема 1.2. Аналітичні методи рішення задач температурного поля. 
Тема 1.3. Метод інтегральних перетворень (метод ІП). 
Розділ 2. Чисельні методи рішення задач температурного поля. 
Тема 2.1. Чисельні методи рішення одновимірних задач ТП. 
Тема 2.2. Чисельні методи рішення багатовимірних задач ТП. 
Розділ 3. Аналогові методи рішення задач температурного поля. 
Розділ 4. Методи дослідження контактного та променистого ТО. 
Тема 3.1. Електротеплова аналогія (ЕТА) на суцільних середовищах. 
Тема 3.2. Електротеплова аналогія (ЕТА) на сіткових моделях. 
Тема 4.1. Методи дослідження контактного теплообміну. 
Тема 4.2. Методи дослідження променистого теплообміну. 
 

V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних 

занять: лекції, практичні заняття та лабораторні роботи (в шостому семестрі). 
Лекції - основний вид навчальних занять. Лекції призначені для 

викладання теоретичного матеріалу. Тематика лекцій визначається робочою 
навчальною програмою дисципліни. 

Практичні заняття та лабораторні роботи по темам кредитного 
модулю виконуються згідно з навчальним планом. 

Основна література знаходиться на кафедрі (електронний варіант). 
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