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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
Кредитний модуль «Теорія пограншару» відноситься до 

вибіркової частини програми підготовки за вибором вищого навчального 
закладу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 6.050601  
“Теплоенергетика” спеціальності 6.090511 “Теплофізика”. І є однією з 
основних найважливіших професійно-орієнтованих дисциплін при 
підготовці фахівців данного напряму (код у структурно-логічній схемі 
програми напряму підготовки П-11). 

Кредитний модуль передбачає попереднє засвоєння студентами 
таких фундаментальних  та професійно-орієнтованих курсів, як 
«Математика», «Хімія», «Фізика», «Технічна термодинаміка», 
«Гідрогазодинаміка» та «Тепломасообмін». 

Знання, набуті студентами при засвоєнні цієї дисципліни 
використовуються у подальшому при вивченні таких дисциплін, як 
«Методи дослідження процесів теплообміну», «Моделювання 
теплофізичних процесів на ЕОМ», «Теплообмінні апарати та теплоносії»,  
при проектуванні дослідних установок в курсі «Основи наукових 
досліджень та планування експерименту», а також при написанні 
дипломної роботи бакалавра. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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 ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
Метою вивчення дисципліни є набуття студентами комплексу 

знань по основним методам розрахунку теплообміну і гідро 
газодинаміки методами теорії погрншару та навиків розрахунку робочих 
процесів в елементах теплоенергетичних машин та установок. 

Знання, набуті студентами при засвоєнні цієї дисципліни 
використовуються в подальшому при вивченні таких предметів, як 
«Методи дослідження процесів теплообміну», «Моделювання 
теплофізичних процесів на ЕОМ», «Теплообмінні апарати та теплоносії», 
«Тепломасообмін. Частина ІІІ», при проектуванні дослідних установок в 
курсі «Основи наукових досліджень та планування експерименту», а 
також при написанні дипломної роботи бакалавра. 

Для досягнення цієї мети студенти повинні мати: 

Знання Уміння  Навички  
- стосовно проблем та 
задач, що пов’язані з 
тематикою даного курсу; 
- фізичної суті теплових 
процесів, що 
відбуваються в 
теплоенергетичних 
машинах і установках та 
їх математичного опису; 
- основних методів 
рішення задач 
ламінарного та 
турбулентного 

- составляти 
математичний опис 
процесів 
газодинаміки та 
теплообміну в 
елементах 
теплоенергетичних 
машин і установок;  
- вибирати метод 
рішення даної задачі; 
- розраховувати та 
досліджувати різні 
теплофізичні процеси 

- аналітичного 
вирішення 
диференційних 
рівнянь ламінарного 
та турбулентного 
пограничного шару; 
- наближеного 
вирішення 
диференційних 
рівнянь ламінарного 
та турбулентного 
пограничного шару; 
- вибору та 



пограничного шару; методами теорії 
пограничного шару, 
надавати пояснення 
фізичної суті 
отриманих 
результатів; 
- складати програми 
для розрахунку 
поставлених задач на 
ЕОМ; 

використання 
методів теорії 
пограничного шару 
до рішення 
поставлених задач;  
- виконання 
розрахункових 
досліджень 
інженерних задач з 
допомогою ЕОМ; 

 

ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на розділи і 

теми: 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1.  Основні рівняння пограничного шару 
Тема 1.1. Взаємодія потоку з твердою поверхнею 
Тема 1.2. Основні рівняння, що описують переразподіл теплоти у потоці 
РОЗДІЛ 2. Ламінарний пограничний шар 
Тема 2.1. Динамічний пограничний шар 
Тема 2.2. Тепловий пограничний шар 

 
V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних 
занять: лекції та  лабораторні роботи. 

Лекції - основний вид навчальних занять. Лекції призначені для 
викладення теоретичного матеріалу є елементами курсу лекцій, що 
охоплює основний теоретичний матеріал одної або декількох тем 
навчальної дисципліни. Тематика лекцій визначається робочою 
навчальною програмою дисципліни.  

Лекції проводяться з використанням наочних засобів, роздаткового 
матеріалу. 

Лабораторні роботи по темам кредитного модулю виконуються 
згідно з навчальним планом, на яких студенти під керівництвом 
викладача шляхом виконання певних відповідно сформульованих завдань 
закріплюють теоретичні положення кредитного модуля і набувають вмінь 
та навичок їх практичного застосування. Перелік тем лабораторних робіт 
визначається робочою навчальною програмою кредитного модуля. 

Практичні заняття – вид навчальних занять, на яких студенти 
під керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно 
сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної 
дисципліни і набувають вмінь та навичок їх практичного застосування. 



Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною 
програмою дисципліни. 

Практичне заняття включає постановку загальної проблеми 
(завдання) викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язання 
задач з їх обговоренням, проведення контролю знань, вмінь та навичок, 
вирішення завдань для закріплення матеріалу, їх перевірку. 

 
Основна література : 

1. Шлихтинг Г.Теория пограничного слоя/ Г. Шлихтинг - М.: Наука, 
1974 – 711 с. 

2. Кирпиков В.А. Введение в теорию пограничного слоя/ 
В.А.Кирпиков, Г.Н.Шорин - М.: Наука, 1974 – 287с. 

Додаткова література: 
3. Романенко П.Н. Гидродинамика и тепломассообмен в 

пограничном слое/ П.Н. Романенко - М:, Энергия, 1974 – 395 с.  
4. Лойцянський  Л.Г. Механика жидкости и газа/  Л.Г. Лойцянський  

- М:, Наука, 1970 – 704 с. 
5. Исаченко В.П. Теплопередача/ В.П. Исаченко, В.А. Осипова, Л.С 

Сукомел - М:, Энергия, 1975 – 600 с 
6. Солодов А.П. MathCAD/Дифференциальные модели/ 

А.П.Солодов, В.Ф. Очков . – М.: Издательство МЭИ, 2002 – 239с. 
7. Кириллов П.Л. Справочник по теплогидравлическим расчетам/ 

П.Л. Кириллов, Ю.С. Юрьев, Б.П Бобков - М:, Энергоиздат, 1984 – 386 с. 
8. Михеев М.А.Основы теплопередачи/ М.А. Михеев, И.Н. Михеева 

- М.: Энергия, 1977 – 421 с. 
9. Дульнев Г.Н. Применение ЭВМ для решения задач теплообмена/ 

Г.Н.Дульнев, В.Г.Парфенов, А.В.Сигалов -  М., Высшая школа, 1990 – 
207с 

10. Дьяконов В.MathCAD 8/2000: специальный справочник/ 
В.Дьяконов. – СПб:Питер, 2001. – 592с. 
 

Знаходження навчальної літератури: науково-технічна бібліотека 
НТУУ „КПІ”, кабінет курсового та дипломного проектування кафедри 
АЕС і ІТФ. 

Розклад консультацій з кредитного модуля визначається графіком, 
що розробляється на кожний семестр. 

Інформаційно-методичне забезпечення включає методичні вказівки 
та інструктивно-методичні матеріали, щодо проведення лабораторних 
занять,  домашньої самостійної роботи. 

Лекції проводяться з використанням наочних засобів, роздаткового 
матеріалу. 

 
VІ. МОВА 

Мова викладання російська. 
 



VII. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Успішність вивчення кредитного модуля оцінюється сумою 

набраних балів – рейтинговою оцінкою (RD). Шкала рейтингу, критерії 
оцінювання та відповідні рівні наведено в Положеннях про рейтингову 
систему оцінки успішності студентів, які ухвалюються на засіданні 
кафедри.   

VIIІ. ОРГАНІЗАЦІЯ 
Кредитний модуль «Теорія пограншару» має статус дисципліни 

вибіркової частини програми підготовки за вибором вищого навчального 
закладу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 6.050601  
“Теплоенергетика” спеціальності 6.090511 “Теплофізика” і є 
обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні 
індивідуального навчального плану студента. 

 
 

Розробник  к.т.н., ст.викладач кафедри АЕС і ІТФ              Лебедь Н.Л. 
(вчений ступінь, звання, прізвище) 

 
 


