
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.2.1.02 

2. Назва: Математичні моделі та оптимізація тепло-масообміну; 

3. Тип: вибіркова; 

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

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Тимейчук О. Ю., кандидат 

технічних наук, доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин; 

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

• будувати математичні моделі процесів тепло-масообміну;  

• розв’язувати їх чисельними методами з використанням персональних комп’ютерів. 

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

контрольні заходи; 

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

інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційні технології; 

12. Зміст курсу: 
Тема 1.  Основні типи рівнянь інженерної практики та методи їх розв’язування. 
Тема 2.  Чисельне розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь І-го порядку. 
Тема 3. Чисельне розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь 2-го порядку. 

Тема 4.  Чисельне розв’язування задачі Діріхле для диференціальних рівнянь Лапласа і Пуасона. 

Тема 5. Чисельне розв’язування змішаної крайової задачі для рівняння теплопровідності. 

Тема 6.  Чисельне розв’язування крайової задачі для звичайного диференціального рівняння 2-го 

порядку методом прогонки. 

Тема 7. Закономірності переносу теплової енергії та постановка задачі теплопровідності ребер. 

Тема 8.  Постановка задачі теплопровідності для поздовжніх ребер при постійному коефіцієнті 

тепловіддачі на поверхні ребра та теплоізоляції його торця 

Тема 9.  Чисельне розв’язування задачі теплопровідності для поздовжніх ребер. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Беляев Н. М. Основы теплопередачи.-К.: Вища школа, 1989. – 344 с. 

2. Босий В. В., Мариненко В. І. Моделювання теплових режимів ребер при різних умовах 

теплообміну: Навч. посібник.-К.: МО України, 1996.- 116 с. 

3. Никитенко Н. И. Исследование процессов тепло- и массообмена методом сеток.- К.: Наукова 

думка, 1978.- 211 с. 

4. Никитенко Н. И. Теория тепло-массопереноса.-К.:Наукова думка,1983.-352с. 

5. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики.- М.: Наука, 1977.– 735 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
14 годин лекційних занять; 30 годин лабораторних занять;76 годин самостійна робота.  

Разом – 120 годин. 

Методи навчання: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання,  використання мультимедійних 

засобів. 

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

Підсумковий контроль: залік в кінці 5 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, захист лабораторних робіт.  

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри гідроенергетики,  
теплоенергетики та гідравлічних машин,  
доктор технічних наук, професор                                  О. А. Рябенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECORD OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 2.2.1.02 

2. Title: Mathematical models and optimization of heat-mass transfer; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: І (bachelor); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 

6. Semester when the discipline is studied: 5; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Tymeichuk O.Yu., Candidate 

of Technical Sciences (Ph. D.), Associate Professor at the Department of Hydro Energy, Thermal Energy 

and Hydraulic Machines.  

9. Results of studies:: after studying the discipline the student must be capable of: 

• to construct mathematical models of heat-mass transfer processes; 

• solve them by numerical methods using personal computers. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline:  higher mathematics, computer science 

and computer technology, information technologies; 

12. Course contents: 
Theme 1. Basic types of engineering practice equations and methods for their solution. 

Theme 2. Numerical solution of the Cauchy problem for ordinary differential equations of the 1st order. 

Theme 3. Numerical solution of the Cauchy problem for ordinary differential equations of the 2nd order. 

Theme 4. Numerical solution of the Dirichlet problem for Laplace and Poisson differential equations. 

Theme 5. Numerical solution of a mixed boundary-value problem for the heat equation. 

Theme 6. Numerical solution of the boundary value problem for the ordinary differential equation of the 

2nd order by the method of run-off. 

Theme 7. Patterns of the transfer of thermal energy and the formulation of the problem of thermal 

conductivity of the edges. 

Theme 8. Setting of the heat conduction problem for longitudinal edges with a constant coefficient of heat 

transfer on the edge of the edge and thermal insulation of its end 

Theme 9. Numerical solution of the heat conduction problem for longitudinal edges. 

13. Recommended educational editions:  
1. Belyaev N.M. Fundamentals of heat transfer. -K .: Higher school, 1989. - 344 p. 

2. Bossiy V.V., Marinenko V.I. Modeling of thermal regimes of ribs under different heat exchange 

conditions: Teaching. manual. -K .: MO of Ukraine, 1996.- 116 p. 

3. Nikitenko N. I. Investigation of heat and mass transfer processes by the grid method. - K .: Naukova 

dumka, 1978.- 211 p. 

4. Nikitenko NI Theory of heat and mass transfer. -K .: Scientific Opinion, 1983.-352c. 

5. Tikhonov AN, Samarsky AA Equations of mathematical physics. - Moscow: Nauka, 1977.- 735 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
14 hours of lectures; 30 hours of laboratory lessons; 76 hours of independent work. 

Total - 120 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: completion at the end of 5 semesters. 

Current control (100 points): testing, survey, defense of laboratory work. 

16. Languageofteaching: ukrainian. 
Head of the Department of Hydroenergy,  
Thermal energy and hydraulic machines 
Doctor of Technical Sciences, Professor                                  O.A. Ryabenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


