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ВСТУП 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Термодинаміка та 

тепломасообмін» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних 
знань та практичних навичок при розрахунках термодинамічних процесів 
ідеальних та реальних газів закритих та проточних систем, теплових машин, 
процесів передачі теплоти та теплообмінних апаратів. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Термодинаміка та тепломасообмін» 
є складовою частиною фундаментальної підготовки інженерів за спеціальністю 
«Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання та 
вентиляція». Вивчення дисципліни передбачає наявність систематичних і 
грунтовних знань з дисциплін «Вища математика», «Фізика», «Аеродинаміка 
вентиляції» та закладає основи для вивчення дисциплін «Кондиціювання 
повітря», «Вентиляція», «Будівельна теплофізика», «Опалення». 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України. 

 

Анотація 

 
Програма  термодинаміки та тепломасообміну розрахована на студентів, які 

навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». 
Програма передбачає комплексне вивчення інженерної термодинаміки, де 
поняття термодинаміки використовується для розв’язку інженерних задач.  

У курсі детально розглянуті властивості реальних робочих тіл (водяна пара, 
суміші газів), наведені теоретичні положення розрахунку компресорів, 
теплових двигунів, процесів передачі теплоти теплопровідністю, конвекційним 
теплообміном, випромінюванням, теплообмінних апаратів, процесів 
масообміну. 

Ключові слова: теплота, внутрішня енергія, робота, ентальпія, ентропія, 
водяна пара, дроселювання, нагнітання, термодинамічний цикл, теплова 
машина, теплопровідність, конвекція, теплове випромінювання, теплообмінний 
апарат, молекулярна та конвекційна дифузія. 

 
Summary 

The program of thermodynamics and heat and mass transfer is intended for 
students studying in specialty 192 "Construction and civil engineering". The program 
provides a comprehensive study of engineering thermodynamics, where the concept 
of thermodynamics is used to solve engineering problems. 

The course details the properties of real working bodies (water vapor, gas 
mixtures). the theoretical positions of calculation of compressors are given. heat 
engines, heat transfer processes, heat conduction, convection heat exchange, 
radiation, thermal calculations of heat exchange devices, mass transfer processes. 
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Keywords: heat, internal energy, work, enthalpy, entropy, water vapor, throttling, 
injection, thermodynamic cycle, thermal machine, thermal conductivity, convection, 
thermal radiation, heat exchange apparatus, molecular and convection diffusion. 
 

Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика  
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Кількість кредитів –
5,0 

Галузь знань – 19 
«Архітектура та 

будівництво» 

Нормативна 

Спеціальність 

 192 «Будівництво та 
цивільна інженерія»  

Модулів – 1  

Змістових модулів – 2 
 

спеціалізація 
«Теплогазопостачання 

та вентиляція» 
 

Рік підготовки: 
 3-й 4-й 

Семестри: 
5-й 7-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

Лекції 
30 год 2 год 

Практичні 
16 год 6 год. 

Загальна кількість  

годин – 150 
Лабораторні 

14 год. 6 год. 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 год. 
СРС – 6 год. 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень – бакалавр 

 

Самостійна робота 

90 год 136 год 

ІНДЗ 

- - 

Вид контролю 

екзамен екзамен 
 

Примітка: співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

- для денної форми навчання - 40% до 60%; 
- для заочної форми навчання – 10% до 90 %. 
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1. Мета та завдання дисципліни 

 

  Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців 
знань з теоретичних основ і практичних навиків застосування основних законів 
термодинаміки, процесів тепло- і масообміну для успішного засвоєння 
профілюючих дисциплін. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
- з н а т и основні закони термодинаміки, розуміти процеси перетворення 

теплової енергії у інші корисні види енергії; теорію і фізичну сутність процесів  
тепломасообміну  

- в м і т и застосовувати основні теоретичні положення до розв’язування 
практичних задач перетворення енергії у різних термодинамічних системах, 
розраховувати теплотехнічні установки і обладнання, давати аналіз отриманих 
результатів. 

 
2. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1 
Основи термодинаміки 

 

Тема 1. Основні поняття та закони термодинаміки  

 

Основні поняття та визначення . Термічні  параметри  стану. Калоричні  
параметри  стану. Основні газові закони та рівняння стану ідеального газу. 
Газова стала. Перший закон термодинаміки. Газові суміші. Теплоємність газів. 
Другий закон термодинаміки.  

 
Тема 2. Термодинамічні процеси ідеального газу 

 

Задачі аналізу та загальні аналітичні залежності. Основні термодинамічні 
процеси. Політропний процес і його узагальнююче значення. 

 
Тема 3. Термодинамічні властивості реальних газів 

 

Загальні властивості реальних газів. Водяна пара та її характеристики.  
Процеси пароутворення в Р-v  та  T-s координатах. h-s – діаграма  водяної пари 
та аналіз основних термодинамічних процесів з нею. 

 
Тема 4. Термодинамічні властивості вологого повітря 

 
Основні визначення і характеристики вологого повітря. h-d – діаграма 

вологого повітря. Основні процеси вологого повітря. 
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Тема 5. Термодинамічний аналіз потоку газів і парів 

 

Термодинамічні основи аналізу потоку газів та пари. Рівняння першого 
закону термодинаміки  для потоку речовини. Витікання та дроселювання газів 
та парів. Нагнітання газів та парів. Термодинамічний аналіз процесів у 
компресорах. Робота компресора та потужність на його привід. 

 
Тема 6. Термодинамічний аналіз циклів теплових машин 

 

Класифікація та загальна характеристика циклів. Прямий та зворотний цикл 
Карно. Цикли двигунів внутрішнього згорання. Цикли паросилових установок. 
Цикл Ренкіна. Шляхи підвищення ефективності ПСУ. 

 
Змістовий модуль 2 

Тепломасообмін 

 
Тема 7. Теплопровідність при стаціонарному режимі 

 

Температурне поле та градієнт температури. Закон Фур’є. Коефіцієнт  
теплопровідності. Диференціальне рівняння теплопровідності та умови 
однозначності. Стаціонарна теплопровідність через плоску та циліндричну 
стінки. Багатошарові стінки. Одномірні задачі теплопровідності. 
 

Тема 8. Конвекційний теплообмін 

 
Загальні положення. Рівняння  Ньютона – Ріхмана. Диференціальні рівняння 
конвекційного теплообміну. Основні теорії пограничного шару. Основи теорії 
подібності. Безрозмірний опис фізичних явищ. Ознаки, теореми подібності. 
Тепловіддача при русі рідини в трубах і каналах. Тепловіддача при 
поперечному обтіканні однієї труби та пучка труб. Конвекційний теплообмін 
при вільному русі рідини. Теплообмін при зміні агрегатного стану. 
 

Тема 9.  Теплопередача 

 

Теплопередача через плоску та циліндричну стінки при граничних умовах 
третього роду. Критичний діаметр циліндричної стінки. Вибір матеріалу 
теплової ізоляції. Шляхи інтенсифікації теплопередачі. 
 

Тема 10. Теплове випромінювання 

 

Основні поняття та визначення. Види променевих теплових потоків. Закони 
теплового випромінювання. Теплообмін випромінюванням між тілами, які 
розділені прозорим середовищем. Інтенсифікація та зменшення теплообміну 
випромінюванням. Випромінювання газів. Складний теплообмін. 
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Тема 11. Теплообмінні апарати 

 

Призначення, класифікація, схеми теплообмінних апаратів. Основні схеми 
руху теплоносіїв. Рівняння теплового балансу і теплопередачі. 
Середньологарифмічний температурний напір. Конструктивний та 
перевірочний теплові розрахунки теплообмінників. Порядок розрахунку 
теплообмінних апаратів. 

 

Тема 12. Основи масообміну 

 

Молекулярна дифузія. Концентраційна термо- і бародифузія. Густина потоку 
маси. Коефіцієнт дифузії. Конвекційна дифузія. Диференціальні рівняння 
масообміну. Основні числа подібності масообміну. Масообмін між поверхнею 
води і повітрям. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
3.1. Денна форма навчання 

Назви змістових  
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма 

Усього 
 

у тому числі 
л пр лб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Основи термодинаміки 

Тема 1. Основні понят-
тя та закони 
термодинаміки 

14 4 2 2 - 6 

Тема 2. Термодинамічні 
процеси ідеального газу

14 4 - 2 - 8 

Тема 3. Термодина-
мічні властивості 
реальних газів 

12 2 2 - - 8 

Тема 4. Термодина-
мічні властивості 
вологого повітря 

12 2 2  - 8 

Тема 5. Термодина-
мічний аналіз потоку 
газів і парів 

11 2 - 2 - 7 

Тема 6. Термодина-
мічний аналіз циклів 
теплових машин 

12 2 2 - - 8 

Разом – зм. модуль 1 75 16 8 6 - 45 

Змістовий модуль 2. Тепломасообмін 

Тема 7. Теплопровід-
ність при стаціонарному 
режимі 

14 2 2 2 - 8 
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1 2 3 4 5 6 7 

Тема 8. Конвекційний 
теплообмін 

14 4 2 2 - 6 

Тема 9.Теплопередача 12 2 2  - 8 
Тема 10. Теплове 
випромінювання 

12 2 -  - 10 

Тема 11. Тепло-
обмінні апарати 

14 2 2 4 - 6 

Тема 12. Основи 
масообміну 

9 2 -  - 7 

Разом – зм. модуль 2 75 14 8 8 - 45 

Усього годин 150 30 16 14 - 90 

 

5. Теми практичних занять 

 

 
 

№ 
з/п 

 
 

Назва теми 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Рік підготовки 
 3-й 4-й 

семестр 
5 7 

1 2 3 5 

1 Основні газові закони та рівняння 
стану ідеального газу 

2 1 

2 Розрахунок процесів водяної пари 2 1 
3 Розрахунок процесів вологого повітря 2 1 
4 Розрахунок циклів теплових машин 2 - 
5 Теплопровідність плоскої, 

циліндричної, одно– і багатошарових 
стінок. 

2 1 

6 Тепловіддача при вимушеному русі 
рідини в трубах. 

2 - 

7 Теплопередача через плоску та 
циліндричну стінки. Критичний 
діаметр циліндричної стінки. 

2 1 

8 Тепловий розрахунок теплообмінних 
апаратів 

2 1 

Усього: 16 6 
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6. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

1 2 3 4 

1 Інструктаж з охорони праці при 
роботі в лабораторії. Лабораторна 

робота №1. Перевірка рівняння 
стану та газових законів 

2 - 

2 Лабораторна робота №2. 

Дослідження теплоємності газів 
2 2 

3 Лабораторна робота №3. 

Термодинамічне дослідження 
двохступеневого компресора 

2 - 

4 Лабораторна робота №4. 

Визначення коефіцієнта 
теплопровідності ізоляції методом 
труби 

2 2 

5 Лабораторна робота №5. 

Дослідження тепловіддачі при 
вимушеному русі повітря в трубі 

2 - 

6 Лабораторна робота №6. 

Дослідження роботи 
теплообмінного апарата 

4 2 

Усього: 14 6 

 

 

7. Самостійна робота  
 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

1. Підготовка до аудиторних занять (0,5 год. на 1 год. аудит. занять ) – 30 годин; 
2. Підготовка до контрольних заходів ( 6 годин на 1 єврокредит ) – 30 годин; 
3. Підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних занять – 30 год 
 

№ 
з/п 

 
Теми самостійної роботи 

Кількість годин 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 2 3 4 
1 Газові суміші. Теплоємність суміші 2 10 
2 Процеси водяної пари в h-s- діаграмі 4 10 
3 Процес дроселювання водяної пари 2 8 
4 Розрахунок параметрів в характерних точках 

циклів ДВЗ 
2 12 

5 Регенераційний, з проміжним перегрівом та 
теплофікаційний цикли ПСУ 

4 10 
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1 2 3 4 
6 Теплопровідність при нестаціонарному режимі 4 10 
7 Теплообмін при зміні агрегатного стану 4 10 
8 Вибір матеріалу теплової ізоляції 2 9 
9 Інтенсифікація та зменшення теплообміну 

випромінюванням 
2 10 

10 Порядок розрахунку теплообмінних апаратів 4 10 
                              Всього 30 99 

 

8. Методи навчання  
 

На лекційних заняттях використовуються в певному обсязі мультимедійний 
проектор і кодоскоп. Для цього застосовується спеціально розроблений 
короткий (скелетний) конспект лекцій в електронній формі та у вигляді 
окремих карток і прозірок для кожної теми. На картках і прозірках чітко 
зображені необхідні рисунки, написані основні формули, коротко приведені 
потрібні визначення. 

На практичних заняттях студенти здобувають навики розрахунків 
процесів, вчаться користуватись довідковою літературою. Лабораторні роботи 
проводяться на лабораторних установках, і моделюються за допомогою 
комп’ютерів.  
 

9. Методи контролю 
 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовуються такі методи оцінювання знань: 

- поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля; 
- усний захист лабораторних робіт; 
- підсумковий іспит. 
Для контролю знань студентів використовується система зі 100 бальною 

шкалою оцінювання. 
Підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання проводиться 

в кінці 5 семестру шляхом складання екзамену. Студенти заочної форми 
навчання складають екзамен в 7 семестрі. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

10.1. При поточному та підсумковому тестуванні (екзамен) 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко
вий тест 
(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12   

6 4 5 5 5 5 6 6 4 4 4 6 40 100 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену  

90-100 відмінно 
82-89 добре 

 74-81 

64-73 задовільно 
60-63 

 
35-59 

незадовільно з можливістю повторного 
складання 

 
0-34 

незадовільно з обов'язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення дисципліни 
 

1. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни 
«Тепломасообмін» для студентів спеціальності 6.050601 
«Теплоенергетика».Частина перша /В.В.Куба, О.П.Костюк, В.В.Середа. – Рівне: 
НУВГП, 2008р. – 44 с. 

2. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни 
«Тепломасообмін» для студентів напряму 6.050601 «Теплоенергетика». 
Частина друга / В.В.Куба, О.П.Костюк, В.В.Середа. – Рівне: НУВГП, 2008р. – 
24 с. 

3. Методичні вказівки до практичних занять і самостійних робіт з дисципліни 
«Тепломасообмін» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» 
за професійним спрямуванням «Теплогазопостачання та вентиляція» денної, 
заочної та дистанційної форм навчання. /Куба В.В., Трофимчук І.П. – Рівне: 
НУВГП, 2015. – 63 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7564 

 
13. Рекомендована література 

 

 Базова 

1. Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка: Підручник для студентів 
енергетичних спец. вищ. навч. закл. – 2-ге вид. випр. – К.: Техніка, 2006. – 320с. 

2. . ПогорєловА.І. Тепломасообмін (основи теорії та розрахунку): Навчальний 
посібник для вузів. – Львів: ”Новий Світ-2000”, 2006. – 144 с.  
 

 Допоміжна 

1.Лабой В.Й. Тепломасообмін. – Львів: Тріада Плюс, 1998. – 260 с. 
2.Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. - М.: 

Энергия, 1969. – 264 с. 
3.Промышленая теплотехника, - К.: ИТТФНАНУ(журнал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

 

Електронний репозиторій НУВГП 

1. Приходько М. А. Термодинаміка та теплопередача : навч. посіб. / М. А. 
Герасимчук, Г. Г. Герасимов. – Рівне : НУВГП, 2008. – 250 с. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1847 

2. Герасимов Г. Г. Теоретичні основи теплотехніки : навч. посіб. / Г. Г. 
Герасимов. - Рівне : НУВГП, 2011. – 382 с. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4737 

 

14. Інформаційні ресурси 
 
1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернацького / [ Електронний ресурс ]. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 
2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 

Короленка, 6) / [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
3. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [ 

Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
http://nuwm.edu.ua/MySql/page lib.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


