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Загальна інформація про курс 

Анотація 

В рамках курсу вивчаються основні особливості перебігу процесів теплообмніу в двигунах внутрішнього 

згоряння різних типів, видів та різного призначення. Детально розглядаються конструктивні заходи, що 

спрямовані на збільшення чи зменшення інтенсивності процесів теплообміну в двигунах внутрішнього згоряння 

для забезпечення досягнення ними заданого рівня показників. 

Цілі курсу 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Тепло- та масообміні процеси в дви-гунах внутрішнього згоряння» 

обумовлюється потребою забезпечення май-бутніх фахівців теоретичними знаннями та практичними навичками, 

необхід-ними для створення нових конструкцій компонентів та систем ДВЗ. 

Формат  Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - екзамен 

Семестр І 
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Результати навчання: 

РН 1. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включа-

ють сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних про-

блем у галузі енергетичного машинобудування для розв’язування складних 

задач професійної діяльності         

 РН 2. Здійснювати пошук необхідної інформації у науково-технічній і 

патентній літературі, базах даних, інших джерелах з технологій і процесів у 

галузі енергетичного машинобудування, на їх основі, систематизувати, ана-

лізувати та оцінювати відповідну інформацію      

 РН 6. Використовувати методи моделювання, а також методи експери-

ментальних досліджень з метою детального вивчення тепло- і масообмінних, 

гідравлічних та інших процесів, які відбуваються в технологічному облад-

нанні та об’єктах енергетичного машинобудування     

 РН 8. Розробляти, обирати та застосовувати ефективні розрахункові 

методи розв’язання складних задач енергетичного машинобудування 

 

Теми що розглядаються: 

Змістовий модуль № 1 «Теоретичні засади основних задач теплообміну в 

ДВЗ» 

Вступ. Організаційні питання. Розподіл навчального часу за окремими видами 

навчальних занять. Зміст лекційного курсу. Актуальність, мета вивчення 

дисципліни і її міс-це в системі знань і навичок фахівця. Основна і допо-міжна 

література. 

Тема 1. Загальні основи теплопровідності. 

Тема 2. Постановка та розв'язання задач теплопровідності. 

Тема 3. Загальні основи конвективного теплообміну. Природа та види 

конвекції. Конвективний теплообмін. Фізичні властивості рідини. 

Особливості потоку ріди-ни. Пограничний шар. 

Тема 4. Постановка та розв'язання задач конвективного теплообміну в ДВЗ. 

Система диференційних рівнянь конвективного тепло-обміну Теорія 

подібності. Критерії подібності. 



Тема 5. Загальні основи теплообміну випромінюванням. Види променевих 

потоків. Основні закони теплового випромінювання. Випромінювання газів і 

парів. Випромінювання твердих тіл. Теплообмін між двома тіла-ми, що 

довільно розташовані у просторі. 

Тема 6. Постановка та розв'язання задач теплообміну випромінюванням в 

ДВЗ. 

Змістовий модуль № 2 «Особливості моделювання процесів теплообміну в 

ДВЗ». 

Тема 7. Складний теплообмін в циліндрі двигуна. 

Тема 8. Теплообмін деталей камери згоряння з охолоджуючим середовищем. 

Тема 9. Математичне моделювання теплообміну в ДВЗ. Загальний аналіз 

методів прогнозування граничних умов. Загальний аналіз чисельних методів 

розрахунку температурного стану деталей камери  згоряння: постановка 

задачі, основні рівняння, реалізація чисельних рішень. 

Форма та методи навчання 

Лекційний курс «Тепломасообмін в двигунах внутрішнього згоряння» 

складається з двох модулів.   

При проведенні лекцій використовуються мультимедійний проектор та 

презентація, що пояснює теоретичний матеріал. 

Самостійна підготовка студентів передбачає доступ до навчального об-

числювального центру кафедри, програмного комплексу з тестування набу-

тих знань, інтернет-технологій, методичного забезпечення лекційного курсу і 

практичних завдань і курсової роботи, консультацій викладачів. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виконання інди-

відуальних практичних завдань, захисту практичних робіт, виступів на семі-

нарських та практичних заняттях. 

Поточний контроль передбачає проведення контрольних робіт за кож-

ним модулем дисципліни. Результати модульних контролів  складають осно-

ву для виставлення оцінок за національною шкалою, ETSC та суми балів за всі 

види навчальної діяльності. За результатами виконання модулів курсу 

студенти складають диференційний залік.   

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час само-

стійної роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, виступу на 

се-мінарських заняттях; 

- з практичних робіт – шляхом перевірки виконання та оформлення 

практичних робіт; 

- з індивідуальних занять – за допомогою перевірки виконаних 

завдань. 



Семестровий контроль проводиться у формі заліку (з оцінкою) відпо-

відно до навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного на-

вчальною програмою та у терміни, встановлені навчальним планом. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 

100 

5 10 10 5 10 

Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 9 РГ 

10 10 10 10 20 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, що 

навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні 

знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату 

навчання. 

Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 

та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з виставленням 

державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, „задовільно” чи 

„незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 
Таблиця 3 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності 

 

 

 

82-89 

 

 

 

В 

 

 

 

Добре 

 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 

неточності; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 

 

 

 

 

64-74 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, що 

вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 
викладений 

матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння 

вирішувати 

складні 

практичні 

задачі. 



 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші практичні 

задачі. 

Незнання 

окремих 

(непринципових

) питань з 

матеріалу 

модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 
висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розвязанні 

практичних 

задач 

 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

 

 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може 

бути виконане в терміни, 

що передбачені 

навчальним планом. 

Незнання 

основних 

фундаментальн

их положень 
навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати 

прості 

практичні 

задачі. 

 

 

 

1-34 

 

 

 

 F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

 

 

 

 

             

- 

- Повна 

відсутність 

знань значної 

частини 

навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання 

основних 

фундаментальни

х положень; 

- невміння 

орієнтуватися під 

час розв’язання  

простих 



практичних 

задач 

Основна література:  

1. А.П. Марченко, І.В. Парсаданов, Л.Л. Товажнянський та ін. Двигуни 
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488 с. 

4. Тимченко І.І. Автомобільні двигуни / І.І.Тимченко, Ю.Ф. Гутаревич, 

К.Є.Долганов та ін. – Харків: Основа, 1995. – 476 с. 

 

Інформаційні ресурси в інтернеті: 

1. http://web.kpi.kharkov.ua/diesel - сайт кафедри двигунів внутрішнього 

згоряння НТУ «ХПІ» 

3. http://library.kpi.kharkov.ua/  - науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ». 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 4. – Перелік дисциплін  

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Фізика Випускна кваліфікаційна 

робота магістра 
 

Освоєння програм рівня 

доктора філософії 

Інформаційні технології та програмування в 

двигунах внутрішнього згоряння 

Конструкції ДВЗ 

Теорія робочих процесів ДВЗ 

  

  

  

Провідний лектор: ___доц. Олег ЛІНЬКОВ __  ___________ 
(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 
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