
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 2.2.1.03 

2. Назва: Спеціальні питання тепломасообміну 

3. Тип: вибірковий  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Куба В.В., старший викладач 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• розуміти фізичну сутність процесів  тепломасообміну, які протікають специфічних умовах; 

• вміти застосовувати основні теоретичні положення до розв’язування практичних задач, 

давати аналіз отриманих результатів. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, практична підготовка,   

тестування, залік. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вища математика, фізика, 

технічна териодинаміка; тепломасообмін 

12. Зміст курсу: Дослідження процесів теплопровідності методом аналогій. Тепловіддача поверхонь 

зі штучною шорсткістю. Тепловіддача рідких металів. Тепловіддача при русі газу з великими 

швидкостями. Тепловіддача при надкритичному стані речовини. Тепловіддача розріджених газів. 

Охолодження електричних машин і трансформаторів. Теплообмін в електротермічних установках. 

Тепло- і масообмін при фазових перетвореннях. Кризи теплообміну при кипінні в каналах. Вплив 

інтенсифікації теплообміну на кризи при кипінні. Тепло- і масообмін при хімічних перетвореннях. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Теплопередача: Учебник для вузов /В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Энергоиздат, 1981. – 416с. ил. 

2. Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент: Справочник /Е. В. Аметистов, В.А. 

Григорьев, Б. Т. Емцев и др.; Под. общ. ред. В.А. Григорьева и В. М. Зорина. – М.: Энергоиздат, 1982. 

– 512 с. ил. 

3. Галин Н. М., Кириллов П. Л. Тепломассообмен (в ядерной энергетике): Учеб. пособие для вузов . 

– М.: Энергоатомиздат, 1987. – 376 с. ил. 

4. Кутателадзе С. С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление: справочное пособие. – 

М.: Энергоатомиздат, 1990. – 367 с. ил. 

5. Кириллов П. Л., Богословская Г. П. Тепломассообмен в ядерных энергетических установках. – 

М.: Энергоатомиздат, 2000. – 457 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
38 год. лекцій, 20 год. практичних занять, 92 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи:інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри    О. А. Рябенко, д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 2.2.1.03 

2. Title: Special issues of heat and mass transfer 

3. Type: selective 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3 

6. Semester when studying the discipline: 6 

7. Number of established ECTS credits: 5 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Cuba V.V.,   Senior Lecturer 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• understand the physical essence of heat and mass transfer processes occurring under specific 

conditions; 

• be able to apply the basic theoretical positions to solving practical problems, to give an analysis of 

the obtained results. 

10. Forms of organization of classes: lectures, independent work, practical training, testing, crediting. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: higher mathematics, physics, technical 

thermodynamics; heat exchange 

12. Course content: Investigation of heat conduction processes by analogy. Heat transfer of surfaces 

with artificial roughness. Heat transfer of liquid metals. Heat output when driving with high velocities. Heat 

transfer in the supercritical state of matter. Heat transfer of rarefied gases. Cooling of electric machines and 

transformers. Heat transfer in electrothermal installations. Heat and mass transfer in phase transformations. 

Heat exchange crises when boiling in channels. Influence of intensification of heat exchange on crises 

during boiling. Heat and mass transfer in chemical transformations. 

13. Recommended editions:  

1. Heat transfer: Textbook for high schools / VP. Isachenko, VA Osipova A.С. Sukomel - 4th ed., 

Pererab. and add - Moscow: Energoizdat, 1981. - 416s. silt 

2. Heat and mass transfer. Heat Engineering Experiment: A Handbook / E. V. Amettistov, V.A. 

Grigoriev, BT T. Emtsev and others; Under commonly Ed. VA Grigorieva and VM Zorin. - Moscow: 

Energoizdat, 1982. - 512 p. silt 

3. Galin N. M., Kirillov P. L. Heat-mass transfer (in nuclear power engineering): Textbook. 

allowance for high schools. - Moscow: Energoatomizdat, 1987. - 376 pp. silt 

4. Kutateladze S. S. Heat transfer and hydrodynamic resistance: reference manual. - Moscow: 

Energoatomizdat, 1990. - 367 pp. silt 

5. Kirillov P. L., Bogoslovskaya G. P. Heat and mass exchange in nuclear power plants. - Moscow: 

Energoatomizdat, 2000. - 457 pp. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

38 years lectures, 20 hours. practical lessons 92 years. independent work. Together - 150 years. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, use of multimedia 

15. Form and evaluation criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: the end of the 6th semester. 

Current Control (100 points): Testing, Surveys. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the Department OA A. Ryabenko, Doctor of Technical Sciences, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


