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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
Кредитний модуль «Тепломасообмiн - 1. Теплопровідність та 

конвективний теплообмін»  входить до дисциплін циклу професійної та 
практичної підготовки для напряму 6.050604  “Енергомашинобудування” 
професійного спрямування „Котли та реактори” (код у структурно-
логічній схемі програми напрямів підготовки НП-05/1) 

Кредитний модуль «Тепломасообмiн - 1. Теплопровідність та 
конвективний теплообмін» (8 кредитів ECTS, викладається у 4 семестрі) 
має зв’язок з кредитним модулем «Тепломасообмiн - 2. Теплообмін при 
фазових перетвореннях. Випромінювання» (код НП-05/2, 5 кредитів 
ECTS, викладається у 5 семестрі), які складають дисципліну  програми 
підготовки фахівців напряму 6.050604 “Енергомашинобудування” 
професійного спрямування „Котли та реактори” „Тепломасообмін”. 

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

Знання, набуті студентами при засвоєнні цього кредитного 
модуля використовуються в подальшому при вивченні таких дисциплін, 
як «Тепломасообмiн - 2. Теплообмін при фазових перетвореннях. 
Випромінювання», «Топочні процеси та обладнання», «Парові котли» 
«Парові та газові турбіни», «Математичні методи та моделі», 
«Теплообмін в газовому тракті парових котлів», «Водопідготовка та 
водний режим», «Енергетичні котельні установки», « Парогенератори та 
теплообмінники АЕС», «Теплогідравличні процеси в енергетичних 
установках», «Ядерні енергетичні установки», «Основи наукових 
досліджень», а також при виконанні курсових проектів та робіт, 
дипломної роботи бакалавра. 
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 ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
Метою вивчення кредитного модуля є набуття студентами 

комплексу знань та навичків, що дозволяють проводити розрахунки 
інтенсивності різних процесів – теплопровідності, конвективного 
теплообміну; розраховувати температурні поля різних конструкцій; 
визначати умови існування різних видів теплообміну; визначати теплові 
потоки при різних видах теплообміну; розраховувати максимально 
допустимі теплові навантаження; передбачати заходи щодо підвищення 
надійності роботи та техніко-економічних показників теплообмінного 
обладнання. 

Для досягнення цієї мети студенти повинні мати: 

Знання Уміння Навички 
- рівняння відповідних 
процесів теплообміну 
та фізичну сутність 
цих рівнянь; 
- теорію подібності 
процесів, безрозмірні 
комплекси, що 
застосовуються при 
вивченні процесів 
теплообміну та їх 
фізичну сутність; 
- вид емпіричних 

- аналізувати особливості 
процесів, що 
відбуваються при 
відповідному виді 
теплообміну; 
- задати граничні умови та 
розв’язати відповідні 
рівняння; 
- приводити математичне 
формулювання краєвих 
задач до запису в 
безрозмірному виді, 

- визначання умов 
існування різних видів 
теплообміну; 
аналітичного 
вирішення 
диференційних 
рівнянь процесів; 
- застосування теорії 
подібності для 
експериментального 
дослідження процесів 
теплообміну; 



формул, що описують 
відповідний процес; 
- вплив різних 
факторів на 
інтенсивність процесів 
теплообміну та методи 
її підвищення;  

отримувати емпіричні 
формули, що описують 
даний процес; 
- визначити межі 
параметрів застосування 
відповідних формул та 
знайти необхідні 
характеристики процесу; 
- визначати найбільш 
ефективний метод 
підвищення інтенсивності 
теплообміну та вплив на 
інші характеристики 
процесу 

- користування 
довідниками з 
властивостей речовин 
та розв’язання задач з 
визначення заданих 
величин; 
- розрахунків 
інтенсивності процесів 
теплообміну 

 

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

теми: 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. Теплопровідність 
Тема 1.1. Теплопровідність та теплопередача при стаціонарному 

тепловому режимі. 
Тема 1.2. Конструктивні способи зміни інтенсивності теплопередачі. 
Тема 1.3. Теплопровідність при нестаціонарному тепловому режимі. 
РОЗДІЛ 2. Конвективний теплообмін. 
Тема 2.1. Фізичні основи процесу теплопередачі. 
Тема 2.2. Основи теорії подібності фізичних явищ. 
Тема 2.3. Основи теорії пограничного шару. 
Тема 2.4.  Тепловіддача при зовнішньому обтіканні тіл. 
Тема 2.5. Тепловіддача при примусовій течії рідини в трубах і каналах. 
Тема 2.6. Тепловіддача при  вільній конвекції. 
 
V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних 
занять:  

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 умінь 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 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. 
 

Основна література : 
1. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел Л.С. Теплопередача . М:, Энергия. 

1975 г. 
2. Михеев М.А., Михеева И.Н. Основы теплопередачи. М.: «Энергия», 1977 

г. 
3. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. М: 

«Энергия», 1975. 
Додаткова література: 
4. ПетуховБ.С., Генин Л.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных 

энергетических установках. М: Энергоатомиздат, 1986 г. 
5. Галин Н.М., Кириллов П.Л. Тепло-массообмен (в ядерной энергетике). М: 

Энергоатомиздат, 1987 г. 
6. Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков Б.П. Справочник по 

теплогидравлическим расчетам. М:, Энергоиздат, 1984. 
7. Богданов С.Н. и др. Теоретические основы хладотехники. 

Тепломассообмен. М.: Агропромиздат, 1986 г. 
8. Толубинский В.И. Теплообмен при кипении. 
9. Исаченко В.П. Теплообмен при конденсации. М., Энергия, 1977, 240 с. 
10. ПетуховБ.С., Генин Л.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных 

энергетических установках. М: Атомиздат, 1974 г. 
 

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, українська. 
 

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
Навчальним планом кредитного модуля визначена розрахункова робота 

(РР), що виконується під час СРС. 
Терміни видачі, виконання і захисту РР визначаються графіком, що 

розробляється на кожний семестр. РР виконується студентами самостійно із 
забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. 

Результати захисту РР оцінюються відповідно до Положення про 
рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни, що додається. 

Студент, який без поважної причини не подав РР у зазначений термін 
або не захистив його, вважається таким, що має академічну заборгованість. 
При отриманні незадовільної оцінки студент переопрацьовує роботу у 
визначений термін. Наявність позитивної оцінки за РР є необхідною умовою 
допуску до семестрового контролю з даної дисципліни. 

VIII. 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.   

IX. ОРГАНІЗАЦІЯ 
Кредитний модуль «Тепломасообмiн - 1. Теплопровідність та 

конвективний теплообмін»  має статус дисципліни за циклом професійної та 
практичної підготовки для напряму 6.050604 “Енергомашинобудування” 
професійного спрямування „Котли та реактори” і є обов’язковим для 
вивчення та семестрової атестації при формуванні індивідуального 
навчального плану студента. 
 
 

Розробник  к.т.н., доцент кафедри АЕС і ІТФ              Туз В.О. 
(вчений ступінь, звання, прізвище) 

 


