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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Кредитний модуль „Наукові дослідження та комп'ютерна обробка 
- 3” входить до циклу дисциплін за вільним вибором студентів освітньо-
кваліфікаційної програми підготовки фахівців напряму 0905 
“Енергетика” спеціальності 8.090511 „Теплофізика” (код у структурно-
логічній схемі програми напряму підготовки ВП-01/3). 

Кредитний модуль „Наукові дослідження та комп'ютерна обробка 
- 3”  (3 кредита ECTS, викладається у 11 семестрі) має зв’язок з 
кредитними модулями: „Наукові дослідження та комп'ютерна обробка - 
1” (код ВП-01/, 2,5 кредита ECTS, викладається у 9 семестрі),  „Наукові 
дослідження та комп'ютерна обробка - 2” (код ВП-01/2, 2,5 кредита 
ECTS, викладається у 10 семестрі), які також входять до складу 
дисципліни „Наукові дослідження та комп'ютерна обробка ” (код ВП-01, 
8 кредитів ECTS) програми підготовки фахівців напряму 0905 
“Енергетика” спеціальності 8.090511 „Теплофізика”. 

У курсі розглядаються методи математичного моделювання 
зворотніх теплообмінних процесів, побудова розрахункових схем їх 
математичних моделей та застосування чисельних методів для розв’язку 
побудованих розрахункових схем на сучасних ЕОМ. 

Кредитний модуль розрахован на один семестр та складається з 
двох частин.  

Вивчення дисципліни ґрунтується на базі дисциплін навчального 
плану програми підготовки фахівців напряму 0905 “Енергетика” 
спеціальності 8.090511 „Теплофізика”: „Математичне моделювання 
систем та процесів”, „Методи та засоби комп'ютерного моделювання у 
теплофізиці”, „Наукові дослідження та комп'ютерна обробка – 1, 2” та 
„Моделювання теплофізичних процесів на ЕОМ”. 



Набуті знання, навички та уміння мають стати запорукою 
належної підготовки фахівця за спеціальністтю 8.090511 „Теплофізика” 
високої кваліфікації та виконання магістерської дисертації. 

 
 

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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 ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 

Мета кредитного модуля: надати студентам знання, уміння та 
навички проведення розрахунків та моделювання за допомогою сучасних 
програмних комплексів, а також аналізу і застосування отриманих 
результатів наукових досліджень.  

Курс дає можливість студентам отримати комплекс знань, що 
дозволяє організовувати науково-дослідну роботу; проводити обробку і 
аналіз результатів досліджень, що отримані експериментально та за 
допомогою чисельного моделювання; поглибити досвід застосування 
програм ANSYS та Fluent з використанням сучасних електронно-
обчислювальних засобів. 

Для досягнення  мети студенти повинні мати: 
Знання Уміння Навички 

 уявлень та 
фізичного розуміння 
теплофізичних 
процесів; 
 методів 
математичного 
моделювання процесів 
теплообміну, діючих в 

 аналізувати 
особливості 
теплофізичних процесів 
у фізичній постановці, 
або сутності 
дослідження цих 
процесів у модельному 
обчислювальному 
експерименті; 

 самостійно 
застосувати програми 
CFD- моделювання – 
ANSYS та Fluent. 



певних умовах 
простору і часу. 

 приведення 
розрахункових схем 
чисельних методів до 
вигляду придатного для 
використання 
стандартних програм та 
методів обчислення на 
ЕОМ; 
 самостійно 
застосовувати 
матеріали спеціальної 
літератури, довідників, 
науково-технічних 
статей та ін. 

 
ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 

Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на розділи і 
теми: 

Вступ  
РОЗДІЛ 1  Моделювання температурних режимів вузлів та деталей  
технічних пристроїв 
Тема 1.1 Математична модель температурного режиму теплової схеми 

технічного пристрою, як системи тіл і середовищ 
Тема 1.2 Моделювання температурного режиму технічного пристрою, 

як системи тіл і середовищ. Застосування програм ANSYS та 
Fluent 

Тема 1.3 Математична модель багатовимірного нестаціонарного 
температурного поля термічно-небезпечної деталі  

Тема 1.4 Моделювання багатовимірного нестаціонарного 
температурного поля термічно-небезпечної деталі. 
Застосування програм ANSYS та Fluent 

РОЗДІЛ 2  Моделювання процесів конвективного теплообміну при 
ламінарній течії потоку в трубах 

Тема 2.1 Математичний опис процесу конвективного теплообміну при 
ламінарній течії потоку в трубах. 

Тема 2.2  Моделювання процесу конвективного теплообміну при 
ламінарній течії потоку в трубах. Застосування програм ANSYS 
та Fluent. 

 
V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

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



Практичні заняття – вид навчальних занять, на яких студенти під 
керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно 
сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної 
дисципліни і набувають умінь 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, умінь та навичок, вирішення 
завдань для закріплення матеріалу, їх перевірку. 

Лабораторні роботи по темам кредитного модуля виконуються в 
одинадцятому семестрі (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. 

 
Основна література : 

1. Г.Н.Дульнев, В.Г.Парфенов, А.В.Сигалов Применение ЭВМ для 
решения задач теплообмена. - М.: Высшая школа., 1990 – 206с.  

2. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел Л.С. Теплопередача . М:, 
Энергия. 1981 – 488 с. 

3. Каплун А.Б., Морозов Е.М., Олферьева М.А. ANSYS в руках инженера: 
Практическое руководство. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 
272  

4. Шалумов А.С., Ваченко А.С., Фадеев О.А., Багаев Д.В. Введение в 
ANSYS: прочностной и тепловой анализ: Учебное пособие. – Ковров: 
КГТА, 2002. - 52 с. 

 
Знаходження навчальної літератури: науково-технічна бібліотека НТУУ 

„КПІ”, кабінет курсового та дипломного проектування кафедри АЕС і ІТФ. 
Розклад консультацій з дисципліни визначається графіком, що 

розробляється на кожний семестр. 
Інформаційно-методичне забезпечення включає методичні вказівки та 

інструктивно-методичні матеріали, щодо проведення лабораторних занять.  
 

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 „Наукові дослідження та комп'ютерна обробка - 3” 

має статус дисципліни циклу за вільним вибором студентів освітньо-
кваліфікаційної програми підготовки фахівців напряму 0905 “Енергетика” 
спеціальності 8.090511 „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) 
 


