
 

 

 

 
 

Кафедра фізики 

енергетичних систем 

Теорія теплопровідності 

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

1. Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 10 Природничі науки 

Спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали 

Освітня програма Прикладна фізика 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання Очна (денна) 

Рік підготовки, семестр 3 курс, весняний семестр 

Обсяг дисципліни 4 кредити, 90 годин, 36 годин лекції,  18 годин практичних, 36 самостійна 

робота 

Семестровий контроль/ 

контрольні заходи 

Залік, модульна контрольна робота, реферат 

Розклад занять http://ipt.kpi.ua/navchalnij-protses 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів 

Лектор: доцент, к.ф.-м.н., Гільчук Андрій Володимирович, моб. (096)9378658, 

a.v.gilchuk@gmail.com 

Практичні: доцент, к.ф.-м.н., Гільчук Андрій Володимирович, моб. 

(096)9378658, a.v.gilchuk@gmail.com 

Розміщення курсу https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=1899  

2. Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна «Теорія теплопровідності» є базовою дисципліною енергетичного циклу в системі 

підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Прикладна фізика і наноматеріали». Вона дає 

основні знання про процеси переносу теплоти в просторі з неоднорідним розподілом 

температури. Теорія теплопровідності – наука про перенесення теплоти структурними частинками 

речовини (молекулами, атомами, електронами) в процесі їх теплового руху. Такий теплообмін 

може відбуватися в будь-яких тілах з неоднорідним розподілом температури, але механізм 

переносу теплоти залежить від агрегатного стану тіла. Вивчення дисципліни включає лекції та 

практичні заняття. 

Отримані знання дають можливість бакалаврам та магістрам виконувати дослідження і проводити 

розрахунки температурних полів в елементах сучасних і перспективних енергетичних установок. 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля 

мають продемонструвати такі результати навчання: 



знання основних законів, що визначають перенос теплоти теплопровідністю, методів розрахунку і 

моделювання температурних полів; 

вміння самостійно формулювати, аналізувати і вирішувати задачі теплопровідності при різних 

граничних умовах; 

досвід розрахунку температурних полів в елементах сучасних і перспективних енергетичних 

машин і установок. 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 

відповідною освітньою програмою) 

Базою для вивчення предмета є наступні дисципліни: «Математичний аналіз», «Загальна фізика», 

«Теоретична фізика», «Диференціальні рівняння», «Рівняння математичної фізики». Курс «Теорія 

теплопровідності» є основою для вивчення курсу «Конвективний теплообмін» 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Введення. Предмет курсу та його значення у підготовці фахівців в галузі фізики енергетичних 

систем. Температурне поле, градієнт температури, тепловий потік, щільність теплового потоку.  

Розділ 1. Закон Фур'є і рівняння теплопровідності  

Тема 1.1. Закон Фур'є  

Тема 1.2. Диференційне рівняння теплопровідності (виведення).  

Розділ 2. Стаціонарні одновимірніі і двовимірні системи  

Тема 2.1. Одновимірне температурне поле: теплопровідність і теплопередача через пласку, 

циліндричну і сферичну стінку.  

Тема 2.2. Двовимірне температурне поле: пласка пластина і нескінченний циліндр. 

Розділ 3. Стаціонарні системи з джерелами теплоти  

Тема 3.1. Суцільний круглий стрижень, місцеве джерело теплоти в пластині.  

Тема 3.2. Температурне поле в електричних котушках (граничні умови 1 і 3 роду).  

Розділ 4. Нестаціонарні системи  

Тема 4.1. Основні визначення. Випадок малого внутрішнього опору, малого поверхневого 

термічного опору. Регулярний тепловий режим.  

Тема 4.2. Температурне поле необмеженої пластини, циліндра і сфери. Формули поверхневого 

теплового потоку для тіл різної геометричної форми.  

Розділ 5. Спеціальні питання теплопровідності  

Тема 5.1. Теплопередача через обребрену стінку. Температурне поле і коефіцієнт ефективності 

ребра прямокутного перерізу. Ребриста стінка мінімальної маси.  

Тема 5.2. Пористе охолодження пластини. Пориста пластина з джерелом теплоти. 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні 

1. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. М.: Энергоиздат. 1981. - 416 с. 

2. Мухачев Г.А., Щукин В.К. Термодинамика и теплопередача. М. Изд. Высшая школа. 1991. – 480 

с. 

3. Шнейдер П. Инженерные проблемы теплопроводности. М.: Иностранная литература: 1960.-478 

с. 

4. Авдуевский В.С., Галицейский Б.М., Глебов Г.А. и др. Основы теплопередачи в авиационной и 

ракетно-космической технике. М.: Машиностроение. 1975.-623 с. 



5. Болгарский А.В., Голдобеев В.И. и др. Сборник задач по термодинамике и теплопередаче. М.: 

Изд. Высшая школа. 1972.– 302 с. 

 

5. Навчальний контент 

6. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань (перелік дидактичного 

забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1 Предмет і місце дисципліни «Теорія теплопровідності »в области фізико-технічних 

проблем енергетики. Роль предмету в розумінні розвитку енергетики. Структура курсу. 

Температурне поле, градієнт температури, тепловий потік, щільність теплового потоку. 

Література: [1, стор. 3-11], [2, стор. 241-247], [3, стор. 9-15], [4, стор. 3-9]. 

Завдання на 

СРС: 

Вивчення матеріалу лекції. 

2 Закон Фур'є і коефіцієнт теплопровідності (гази, метали, рідини, діелектрики). 

Диференціальне рівняння теплопровідності (висновок і аналіз). 

Література: [1, стор. 9-20], [2, стор. 247-249], [3, стор. 15-18], [4, стор. 16-29]. 

Завдання на 

СРС: 

Вивчення матеріалу лекції. 

3 Коефіцієнт температуропровідності і його фізичний зміст. Окремі випадки рівняння 

теплопровідності. Умови однозначності. Рівняння теплопровідності в різній системі 

координат. 

Література: [1, стор. 20-24], [2, стор. 258-259], [3, стор. 18-23], [4, стор. 21-25]. 

Завдання на 

СРС: 

Вивчення матеріалу лекції. 

4 Одномірне температурне поле. Теплопровідність і теплопередача плоскої стінки. 

Багатошарова стінка. Циліндрична і сферична стінка. Критична товщина теплової 

ізоляції. 

Література: [1, стор. 24-42], [2, стор. 268-275; 424-426], [4, стор. 29-45] 

Завдання на 

СРС: 

Вивчення матеріалу лекції. 

5 Двомірне температурне поле. Двовимірне температурне поле пластини: аналітичне 

рішення і його аналіз. 

Література: [3, стор. 151-154] 

Завдання на 

СРС: 

Вивчення матеріалу лекції. 

6 Двомірне температурне поле. Температурне поле суцільного напівобмеженого 

циліндра: аналітичне рішення і його аналіз. 

Література: [3, стор. 163-165]. 

Завдання на 

СРС: 

Вивчення матеріалу лекції. 

7 Стаціонарні системи з джерелами теплоти. Місцеві джерела теплоти. Суцільний круглий 

стрижень. Максимальна температура. Місцеве джерело теплоти в плоскій пластині 

(постановка завдання). 



Література: [1, стор. 58-66], [2, стор. 276-278], [4, стор. 55-60] 

Завдання на 

СРС: 

Вивчення матеріалу лекції. 

8 Стаціонарні системи з джерелами теплоти. Місцеві джерела теплоти. Місцеве джерело 

теплоти в плоскій пластині (рішення задачі). 

Література: [3, стор. 213-216] 

Завдання на 

СРС: 

Вивчення матеріалу лекції. 

 9 Температурне поле в електричних котушках. Температурне поле суцільний електричної 

котушки (постановка завдання і рішення). Граничні умови 1 роду. 

Література: [3, стор. 227-233] 

Завдання на 

СРС: 

Вивчення матеріалу лекції. 

10 Температурне поле в електричних котушках. Температурне поле суцільний електричної 

котушки. Граничні умови 3 роду. 

Література: [3, стор. 233-234] 

Завдання на 

СРС: 

Вивчення матеріалу лекції. 

11 Температурне поле в електричних котушках. Температурне поле порожнистої 

електричної котушки (рішення і аналіз). 

Література: [3, стор. 234-236]. 

Завдання на 

СРС: 

Вивчення матеріалу лекції. 

12 Нестаціонарні системи. Внутрішній і зовнішній термічний опір (3 випадки). Основні 

рівняння. Основні визначення. Випадок малого внутрішнього опору (рішення). 

Регулярний тепловий режим. 

Література: [1, стор. 66 -68], [2, стор. 286-288], [3, стор. 276-277], [4, стор. 151-153]. 

Завдання на 

СРС: 

Вивчення матеріалу лекції. 

13 Нестаціонарні системи. Внутрішній і зовнішній термічний опір. Випадок малого 

поверхневого опору (рішення). Тепловий потік і кількість теплоти. 

Література: [3, стор. 277-282] 

Завдання на 

СРС: 

Вивчення матеріалу лекції. 

14 Нестаціонарні системи. Внутрішній і зовнішній термічний опір. Необмежений циліндр і 

сфера. Тепловий потік і кількість теплоти. 

Література: [1, стор. 78-87], [2, стор. 281-286], [3, стор. 282-289] 

Завдання на 

СРС: 

Вивчення матеріалу лекції. 

15 Основні формули для тіл різної геометричної форми. Практичне користування 

номограмами. 

Література: [3, стор. 294-296; 308-313] 

Завдання на 

СРС: 

Вивчення матеріалу лекції. 



16 Спеціальні питання теорії теплопровідності. Теплопровідність і теплопередача через 

обребрену стінку. Температурное поле і коефіцієнт ефективності ребра прямокутного 

перерізу. 

Література: [1, стор. 45-52], [2, стор. 426-433], [4, стор. 49-52] 

Завдання на 

СРС: 

Вивчення матеріалу лекції. 

17 Спеціальні питання теорії теплопровідності. Теплопровідність і теплопередача через 

обребрену стінку. Оптимальні параметри ребер. Практичні рекомендації. 

Література: [1, стор. 52-54], [2, стор. 434-436] 

Завдання на 

СРС: 

Вивчення матеріалу лекції. 

18 Спеціальні питання теорії теплопровідності. Диференціальне рівняння теплопровідності 

пористої пластини (висновок і аналіз). Пориста пластина з джерелами теплоти. 

Висновок. 

Література: [1, стор. 56-58], [3, стор. 265-273] 

Завдання на 

СРС: 

Вивчення матеріалу лекції. 

Практичні заняття 

7. Самостійна робота студента/аспіранта 

1. Прості і складні способи перенесення теплоти. Перенесення теплоти теплопровідністю в 

металах, газах, рідинах і діелектриках. Залежність коефіцієнта теплопровідності від температури і 

тиску.  

2. Диференційне рівняння теплопровідності і його окремі випадки. Коефіцієнт теплопровідності і 

температуропровідності. Умови однозначності.  

3. Теплопровідність і теплопередача через пласку стінку. Термічний опір теплопровідності і 

теплопередачі.  

4. Теплопровідність і теплопередача через циліндричну стінку. Вибір теплової ізоляції, умова 

збільшення теплового потоку в двошаровій циліндричної стінці. Теплопровідність через сферичну 

стінку.  

5. Аналіз рішення двовимірного рівняння теплопровідності і особливості використання граничних 

умов для визначення констант в загальному рішенні.  

6. Температурне поле круглого стрижня з внутрішніми джерелами теплоти. Аналіз температурного 

поля електричних котушок.  

7. Нестаціонарне температурне поле: випадки малого внутрішнього термічного опору і малого 

поверхневого опору. Регулярний тепловий режим.  

8. Застосування аналітичних рішень і номограм для вирішення практичних задач нестаціонарної 

теплопровідності.  

9. Аналіз температурного поля в пористій пластині.  

10. Аналіз температурних полів в оребрених поверхнях. 

3. Політика та контроль 

8. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Відвідування занять 



Відвідування всіх лекцій і всіх практичних занять оцінюються в 18 балів (Лекції – 9 балів, практичні 

заняття – 9 балів). Відсутність на лекції і практичному занятті без поважних причин  (-1) бал. 

Заохочення 

найкращий конспект лекцій – до 5 балів, участь у факультетській олімпіаді по фізиці – від 5 до 10 

балів залежно від результату, за наявності підтверджуючих документів. Участь в конференції – 10 

балів. 

Пропущені контрольні заходи 

Результат модульної контрольної роботи для студента(-ки), який не з’явився на контрольний захід, 

є нульовим. У такому разі, студент(-ка) має можливість написати модульну контрольну роботу, але 

максимальний бал за неї буде дорівнювати 50% від загальної кількості балів. Повторне написання 

модульної контрольної роботи не допускається. 

Тематичне завдання, яке подається на перевірку з порушенням терміну виконання, не оцінюється. 

Календарний рубіжний контроль 

Проміжна атестація студентів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем. Метою 

проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка 

освітнього процесу студентами 
1
. 

Критерій Перша атестація Друга атестація 

Термін атестації 
2
 8-ий тиждень 16-ий тиждень 

Поточний рейтинг 
3
 ≥ 10 балів ≥ 30 балів 

Поточний 

контрольний захід 

Модульна 

контрольна робота 
+ + Умови 

отримання 

атестації 
Поточний 

контрольний захід 
Реферат  + 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Процедура оскарження результатів контрольних заходів 

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури контрольних 

заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними процедурами. 

                                         
1
 Рейтингові системи оцінювання результатів навчання: Рекомендації до розроблення і застосування. Київ: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2018. 20 с. 
2
 Там само. 

3
 Там само. 



Студенти мають право оскаржити результати контрольних заходів, але обов’язково 

аргументовано, пояснивши з яким критерієм не погоджуються відповідно до оціночного листа 

та/або зауважень. 

Дистанційне навчання (необов’язковий пункт) 

Дистанційне навчання здійснюється через ZOOM, Telegram, електронну пошту тощо. Проводяться 

заняття онлайн, надаються всі необхідні матеріали, видаються завдання для самостійної роботи з 

можливістю консультування з викладачем, подальша їх перевірка та оцінювання.  

 

9. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Видами контролю успішності засвоєння матеріалу є оцінка за відвідування лекцій і практичних 

занять, відповіді і рішення завдань на практичних заняттях, модульну контрольну роботу (МКР), 

реферат та семестровий контроль (залік). 

Відвідування лекцій і практичних занять 

Відвідування всіх лекцій і всіх практичних занять оцінюються в 20 балів (Лекції – 5 балів, практичні 

заняття – 5 балів). Відсутність на лекції і практичному занятті без поважних причин  (-1) бал. 

Максимальна кількість балів – 10. 

Відповіді і рішення завдань на практичних заняттях 

Максимальна кількість балів – 10. За неправильну відповідь знімається (-1) бал, за неправильне 

рішення задачі знімається (-1) бал. Не повна відповідь і не повне рішення задачі – знімається (-0,5) 

балу. 

Модульна контрольна робота (МКР) 

Передбачено проведення однієї письмової контрольної роботи по закінченню третього розділу. 

Ціль контрольної роботи – перевірка знань за пройденим матеріалом та рівень готовності до 

складання заліку.  

Максимальна кількість балів за контрольну роботу – 20 балів.  

– вичерпна відповідь – 20 балів; 

– відповідь з незначними неточностями – 15-19 балів; 

– неповна відповідь та незначні помилки – 10 – 14 балів; 

– грубі помилки – 1-9 

– незадовільна відповідь  – 0 балів. 

Реферат 

Для реферату кожен студент узгоджує тему індивідуально. Це може бути  задача теплопровідності 

для тіл з більш складною геометрією, нетиповими граничними умовами, залежністю коеффіцієнта 

теплопровідності від координат і температури, модіфікаціями рівняння теплопровідності. Власні 

чисельні симуляції і візуалізації вітаються і заохочуються додатковими балами. Реферат має бути 

обсягом щонайменше 20 сторінок 14 шрифтом, 1.5 інтервалом, містити щонайменше 5 посилань 

на статті, опубліковані в реферованих журналах протягом останніх 3 років. Після виконання 

реферату він надсилається на перевірку. Після цього слідує його презентація і захист у вигляді 

публічної дискусії. Максимальна оцінка за реферат 30 балів  

Умови допуску до заліку 

Обов’язкова умова допуску до заліку Критерій 

1 Поточний рейтинг RD ≥ 30 



2 Модульна контрольна робота Виконана 

3 Реферат Виконаний і захищений 

Семестровий контроль (залік) 

Залік проводиться в усній формі, підготовка відповіді і рішення задачі подаються у письмовій 

формі. 

Квиток включає 3 завдання – 2 теоретичних питання і 1 завдання. Максимальна кількість балів: 

2 теоретичних питання  – 20 балів. 

Рішення задачі – 10 балів. 

Додаткове питання (1), повна відповідь – 5 балів. 

Максимальний бал за кожне завдання відповідає повній відповіді, відповідному курсу лекцій. 

Середній – при правильній відповіді допущені непринципові помилки. 

Остаточна оцінка RD є сумою рейтингових балів отриманих за поточний контроль та балів 

отриманих за залік після співбесіди зі студентом. 

 

№ Контрольний захід Бал 

1 Відвідування лекцій і практичних занять 10 

2 Відповіді і вирішення завдань на практичних заняттях 10 

3 Модульна контрольна робота 20 

4 Реферат 30 

5 Залік  30 

 Всього 100 

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

. 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено доцент, к.ф.-м.н, Гільчук Андрій Володимирович 

Ухвалено кафедрою фізики енергетичних систем (протокол № 2 від 4 вересня 2020 року) 

Затверджено Вченою радою ФТІ (протокол № 7/1 від 7 вересня 2020 року) 


