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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни  «Сучасні проблеми гідродинамічної стійкості 

стратифікованих середовищ » складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-
наукової) програми підготовки  

 
Другий рівень магістр____________________  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 
 
 
спеціальності  105 - прикладна фізика та наноматеріали __________ 
 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: 
формування загально предметної та предметної компетентностей у сучасних 

проблемах гідродинамічної стійкості стратифікованих середовищ, необхідних сучасному 
фахівцю освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом підготовки 6.040204 
«Прикладна фізика». 

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 
Надання інформації про сучасний стан гідродинамічної стійкості стратифікованих 

середовищ, формування теорії конвективної та механічної стійкості нестисливої рідини. 
Ознайомлення з особливостями методу математичного моделювання, аналітичного 

методу розв'язування задач з диференціальними рівняннями у частинних похідних,  
методу фізичного моделювання на лабораторних установках, методу статистичної 
обробки експериментальних результатів. 

Розгляд теплової конвекції в'язкої нестисливої рідини в циліндричній конвективній 
комірці з конічним і сінусоїдально поглибленим профілем дна для вільних, змішаних та 
твердих граничних умов, і на основі отриманих аналітичних розв'язків визначити фізичну 
модель залежності числа Нусельта від числа Релея. 

Ознайомлення з методами плавлення сталі та основі використання аналітичного 
розв'язку для конвективного тепломасопереносу в циліндричній комірці зі змішані 
граничні умовами, що описує рух розплавленого металу в конвективній комірці. 
 
 
 
1.3. Кількість кредитів - 7 

 
1.4. Загальна кількість годин - 210 
  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
 

За вибором 
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

1-й -й 
Семестр 

2-й -й 
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Лекції 

32  год.  год. 
Практичні, семінарські заняття 

16  год.  год. 
Лабораторні заняття 

16 год.  год. 
Самостійна робота 

146  год.  год. 
У тому числі індивідуальні завдання  

год. 
 

1.6. Заплановані результати навчання. 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, студенти мають 
досягти таких результатів навчання: 
 

знати особливості методу математичного моделювання, аналітичного методу 
розв'язування задач з диференціальними рівняннями у частинних похідних,  методу 
фізичного моделювання на лабораторних установках, методу статистичної обробки 
експериментальних результатів. 

знати інформацію про сучасний стан теплової конвекції в'язкої нестисливої рідини в 
циліндричній конвективній комірці з конічним і сінусоїдально поглибленим профілем дна 
для вільних, змішаних та твердих граничних умов, про стійкість стратифікованих зсувних 
течій, про стійкість рідин в полі сили тяжіння. 

вміти відрізняти вільні, змішані та тверді граничні умови для задачі теплової 
конвекції в’язкої нестисливої рідини, описувати стійкі стани зсувних, стратифікованих 
течій, та гідродинамічних середовищ в полі зовнішніх сил. 
 

 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ 1. Основні рівняння для опису гідродинамічних течій в підігріваємій знизу 

в'язкій нестисливій рідині. 

Тема 1. Вступ. Основні рівняння для опису гідродинамічних течій у в'язкії нестисливії 

рідині, що підігрівається знизу. 

Тема 2. Конвективна стійкість шару в'язкої, нестисливої рідини з вільними граничними 

умовами, що підігрівається знизу. 

Тема 3. Теорія стійкості горизонтального шару в'язкої нестисливої рідини з вільними 

граничними умовами (задача Релея), що підігрівається знизу. 

Тема 4. Застосування моделі елементарної конвективної комірки (ЕКК) для опису 

конвективних процесів в навколишньому середовищі. 

Тема 5. Обґрунтування твердих граничних умов задачі Релея. Експериментальні 

дослідження властивостей конвективних комірок з твердими граничними умовами. 

Тема 6. Крайова задача Релея з твердими граничними умовами. 

Тема 7. Нейтральні криві задачі Релея з твердими і змішаними граничними умовами. 
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Тема 8. Фізичне обґрунтування степеневої залежності числа Нуссельта від числа Релея 

на основі моделі елементарної конвективної комірки. 

Тема 9. Тепломасопереніс в конвективній комірці з вільною верхньою границею і при 

врахуванні поверхневого натягу. 

Розділ 2. Задача Релея з вільними граничними умовами. Існуючі види нестійкості. 

Тема 10. Задача Релея з вільними граничними умовами та Ленгмюрівські циркуляції. 

Тема 11. Обґрунтування інваріантності утворення ЛЦ від способу підігріву. 

Тема 12. Нестійкість стратифікованих зсувних течій. Нестійкість Кельвіна-

Гельмгольця. 

Тема 13. Вибухова взаємодія збурень границі розділу повітряний потік - вода при 

врахуванні їх в'язкостей. 

Тема 14. Нестійкість Релея - Тейлора при врахуванні в'язкості середовищ. 

Тема 15. Формування границі з'єднання біополімерів при біполярному електричному 

зварюванні високочастотним струмом. 

Тема 16. Нестійкість струї рідини, що вільно падає, по відношенню до розбиття на 

краплі. Нестійкість Релея - Плато. 

Тема 17. Нестійкість Релея - Плато в постановці задачі Кельвіна-Гельмгольця. 

 
 

                                              3. Структура навчальної дисципліни 
 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 
р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Назва 

Разом за розділом 1 105 16 8 8  73       
Розділ 2. Назва 

Разом за розділом 2 105 16 8 8  73       
 Усього 

годин  
210 32 16 16  146       

 
 
 

 
4. Теми практичних занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Конвективна стійкість шару в'язкої, нестисливої рідини з 
вільними граничними умовами, що підігрівається знизу. 

4 
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2 Застосування моделі елементарної конвективної комірки (ЕКК) 
для опису конвективних процесів в навколишньому середовищі. 
 

4 

3 Тепломасопереніс в конвективній комірці з вільною верхньою 
границею і при врахуванні поверхневого натягу. 
 

4 

4 Формування границі з'єднання біополімерів при біполярному 
електричному зварюванні високочастотним струмом 

4 

 Разом   16 
 

 
 
 

 Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Ознайомлення з експериментальним обладнанням та обговорення 
методу формування конвективного стійкого шару в'язкої, 
нестисливої рідини, що підігрівається знизу. 

4 

2 Формування ЕКК в шарі в'язкої, нестисливої рідини, що 
підігрівається знизу 

4 

3 Конвективна стійкість шару в'язкої, нестисливої рідини, що 
підігрівається знизу, з вільними граничними умовами. 

4 

4 Конвективна стійкість шару в'язкої, нестисливої рідини, що 
підігрівається знизу, з твердими граничними умовами. 

4 

 Разом   16 
 

 
 
 

5. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

Розібратись та проаналізувати : 
1 Основні поняття гідродинамічної стійкості 5 
2 Гідродинамічні стійкості стратифікованих середовищ 5 
3 Основні рівняння для опису гідродинамічних течій 5 
4 Рівняння для опису гідродинамічних течій в’язкій нестисливій 

рідині, що підігрівається знизу. 
6 

5 Конвективна стійкість з вільними граничними умовами. 6 
6 Задача Релея. 6 
7 Задача Релея. (вільні граничні умови) 6 
8 ЕКК для опису конвективних процесів в навколишньому 

середовищі. 
6 

9 Задача Релея. (тверді та змішані граничні умови) 6 
10 Експериментальні дослідження властивостей ЕКК з твердими 

граничними умовами. 
6 

11 Крайова задача Релея з твердими граничними умовами. 6 
12 Нейтральні криві задачі Релея. 6 
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13 Обґрунтування степеневої залежності числа Нуссельта від числа 

Релея на основі моделі ЕКК 
6 

14 Тепломасопереніс в ЕКК з врахуванням поверхневого натягу. 6 

15 Задача Релея з вільними граничними умовами  6 
16 Ленгмюрівські циркуляції 6 
17 Обґрунтування інваріантності утворення ЛЦ від способу підігріву. 6 
18 Нестійкість стратифікованих зсувних течій.  6 
19 Нестійкість Кельвіна-Гельмгольця. 6 
20 Вибухова взаємодія збурень границі розділу повітряний потік - 

вода при врахуванні їх в'язкостей. 
6 

21 Нестійкість Релея - Тейлора при врахуванні в'язкості середовищ.  6 
22 Формування границі з'єднання біополімерів при біполярному 

електричному зварюванні високочастотним струмом 
6 

23 Нестійкість струї рідини, що вільно падає, по відношенню до 
розбиття на краплі.  

6 

24 Нестійкість Релея - Плато. 6 
25 Нестійкість Релея - Плато в постановці задачі Кельвіна-

Гельмгольця. 
 

 Разом  146 
 
 

6. Індивідуальні завдання 
 

Індивідуальні завдання включають розрахунково-графічні роботи за тематикою курсу; 
 

Рекомендований обсяг – 10-20 стор. машинописного тексту. 
До обсягу роботи включаються сторінки від титульного аркуша до останньої 

сторінки висновків. Список джерел і літератури, додатки до цього обсягу не включаються, 
але підлягають загальній нумерації. Мова – українська. 
 

Роботу набирають на комп'ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 
через 1,5 інтервалу (28–30 рядків на сторінці) 14-м кеглем шрифту Times New Roman. 
Текст друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10  мм, верхнє – 
20мм, нижнє – 20 мм. 

Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", 
"ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І 
ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично тексту. Заголовки 
підрозділів – маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в 
кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх 
розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої 
великої) з абзацного відступу. У кінці заголовка ставиться крапка. Відстань між 
заголовком та текстом повинна дорівнювати 3 інтервалам. Кожну структурну частину 
починають з нової сторінки. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць 
подають арабськими цифрами без знаку №. Першою сторінкою  є титульний аркуш, який 
включають до загальної нумерації сторінок, не проставляючи його номера. Наступні 
сторінки нумерують у правому верхньому куті сторінки без крапки, риски тощо. На 
першій сторінці таких структурних частин, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, 
розділ, висновки, список використаних джерел і літератури порядковий номер не 
вказується, але вони включаються до загальної нумерації. 

Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. 
Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст. Загальні вимоги 
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до цитування такі: 
а) текст цитати починається і закінчується лапками, наводиться так, як він поданий у 
джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання; 
б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без 
перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців допускається без зміни 
авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці 
цитати (на початку, всередині, в кінці). Якщо перед пропущеним текстом або за ним стояв 
розділовий знак, то він не зберігається;  
в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело; 
г) під час непрямого цитування (переказ, виклад думок інших авторів своїми словами) 
слід бути максимально точним у викладі думок автора, коректним щодо оцінювання його 
результатів, робити відповідні посилання на джерело; 
д) цитування не повинно бути надмірним, бо створює враження компілятивності праці. 

 
7. Методи навчання 

 
Лекційні заняття проводяться методом лекції та розповіді-дискусії і передбачають 

можливість використання електронних засобів навчання. Практичні заняття проводяться 
шляхом обговорення теоретичних положень дисципліни та розв’язання завдань. 
Основною метою практичних занять є розвиток навичок практичного застосування і 
закріплення теоретичного матеріалу. Лабораторні заняття проводяться методом 
проблемного викладу у спеціально оснащеній навчальній лабораторії з метою 
практичного підтвердження окремих теоретичних положень, формування практичних 
навичок роботи з лабораторним обладнанням, оволодіння методиками експериментальних 
досліджень та обробки отриманих результатів. 

 
8. Методи контролю 

      
Семестровий контроль включає такі види та методи :  

- експрес-контроль проводиться з метою перевірки якості роботи студента на лекційних 
заняттях в аудиторії. Тривалість експрес-контролю 5-10 хвилин. Кожен  експрес-контроль 
включає 2 простих завдання, за кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал, 
Відсутність студента на занятті або невиконання експрес-контролю приносить студенту 0 
балів. 
- поточний контроль протягом семестру – приймання завдання, що виконується під час 
практичних ,самостійних робіт,  виконання РГР  (30 балів), підсумковий семестровий 
контроль – іспит.   

Критерії оцінювання: 
a) Повністю правильно виконане завдання оцінюється в 4 бали; 
b) Завдання виконане з несуттєвими помилками оцінюється в 3 бали (незначні 

помилки в арифметичних розрахунках); 
c) Часткове виконане завдання оцінюється в 2 бали (правильно обрана логіка 

рішення але грубі помилки в розрахунках); 
d) Часткове виконане завдання оцінюється в 1 бал (правильно обрана логіка 

рішення, зовсім відсутні розрахунки); 
e) Неправильно виконане завдання оцінюється в 0 балів. 
1. Розрахунково-графічна робота оцінюється в 30 балів. Частково виконана - в 15 

балів. 
2. Екзаменаційна робота (ваговий бал - 40). Необхідною умовою допуску студента 

до екзамену з дисципліни є позитивний рейтинг з усіх форм семестрової атестації 
(позитивний рейтинг з РГР та експрес-контролю), але не менше 30 балів.  
Екзаменаційний білет  містить два теоретичних питання і одну задачу.  
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Критерії оцінювання: 

- Теоретичні питання оцінюються в 10 балів кожен, при неповній або частково 
помилковій відповіді – 5 балів, при відсутності відповіді – 0  балів.  

- Повністю розв’язана задача оцінюється в 20 балів; 
- Задача розв’язана з несуттєвими помилками оцінюється в 10-15 балів (незначні 

помилки в арифметичних розрахунках); 
- Частково розв’язана задача оцінюється в 5-10 балів (правильно обрана логіка рішення 

та формули але грубі помилки в розрахунках); 
- Часткове розв’язана задача оцінюється в 5 балів (правильно обрана логіка рішення, 

зовсім відсутні розрахунки); 
- Нерозв’язана задача оцінюється в 0 балів. 

 
9. Схема нарахування балів 

  
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 
Екзамен Сума Розділ 1  

Розділ 2 Індивідуальне 
завдання 

30 

Разом 

Т1 
 

Т2-Т5 Т6-Т9 Т10-
Т12 

Т13-
Т15 

Т16 60 40   
100 

 5 5 5 5 5 5  
Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

                  Експрес контроль під час аудиторних(лекційних) занять: 15 балів 
                  Виконання завдань під час практичних , самостійних робіт: 15 балів 
                  Виконання РГР :30 балів 

 
 
 

Критерії оцінювання  навчальних досягнень  
 

Знання студентів як з теоретичної, так і з практичної підготовки оцінюються за 
такими критеріями: 

90-100 балів – студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає 
зміст навчальної дисципліни, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 
практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє 
високий рівень засвоєння практичних навичок; 

70-89 балів – студент добре засвоїв теоретичний матеріал, аргументовано викладає 
його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, 
але припускається певних неточностей і похибок у логікі викладу теоретичного змісту або 
при аналізі практичного; 

50-69 балів – студент в основному опанував теоретичними знаннями навчальної 
дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але 
непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність 
стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у 
знаннях; 

1-49 балів – студент майже не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає 
наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 
літературі, практичні навички майже не сформовані. 
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Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 
системи оцінювання 

для дворівневої 
системи 

оцінювання 
90 – 100 відмінно   

 
зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

10. Рекомендована література 
Основна література 

1. Д.М.Косатый, И.Н.Кудрявцев, К.В.Махотило. Фотоэлектрические системы. Учебное 
пособие. – Харьков: Изд-во НТМТ,  2014, 399 с.  

2. Й.С.Мисак, О.Т.Возняк, О.С.Дацько, С.П.Шаповал. Сонячна енергетика: теорія та 
практика. Львів: видавництво Львівської політехніки, 2014. 340 с. 

3. Шульга В.Г., Коробко В.П., Жовнір М.М. Основні результати та завдання 
впровадження нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні / 
Энергетика и электрификация. – 1995. - № 2. – С. 39-42. 

4. Енергоефективність та відновлювальна енергетика в Україні. Проблеми управління / за 
заг. ред. І. М. Сотник. Суми: Університетська книга, 2019, 248 с. 

5. Лаврус В.С. Источники энергии. – Киев: Наука и техника, 1997,  106 с. 
6. Ахмедов Р. Б. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. – М.: Знание, 

1988, 46 с. 
7. Mukund R. Patel. Ветровые и солнечные энергетические установки. Проектирование, 

Анализ и Эксплуатация. - CRC Press,  2005,  472 с. 
8.  Солнечная энергетика. Учеб. пособие для вузов / В.И.Виссарионов, Г.В.Дерюгина, 

В.А.Кузнецова, Н.К.Малинин; под ред. В.И.Виссарионова. – М.: Издательский дом 
МЭИ, 2008, 276 с. 

9. Умаров Г.Я., Ершов А.А. Солнечная энергетика. – М., 1974, 120 с. 
10. Андерсон Б. Солнечная энергия / Пер. с англ. А.Р.Анисимова: Под ред. Ю.Н. 

Малевского. - М.: Стройиздат, 1982, 375 с.  
11. Андреев В.М., Грилихес В.А., Румянцев В.Д. Фотоэлектрическое преобразование 

концентрированного солнечного излучения. - Л.: Наука, 1989, 310 с.  
12. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология энергосбережения, 2005, 352 с. 
  

Допоміжна література 
1. В.П.Семиноженко, П.М.Канило, В.Н.Остапчук, А.И.Ровенский. Энергия. Экология. 
Будущее. – Харьков, изд-во «Прапор», 2003,  464 с. 
2. Безруких П. П. Состояние и перспективы развития возобновляемой энергетики // 
Электрика. - 2008. - N 9. - С. 3-10. 
3. Альдо В. да Роза. Возобновляемые источники энергии. Физико-технические основы. 
Учебное пособие. – М.: Изд-во Медиа Формат, 2010, 210 с. 
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4. Мальцева А.В. Концентраторы солнечного излучения в энергетике // Энергия: 
экономика, техника, экология: Ежемес. научно-попул. и общ.-полит. ил. журнал. - М.: 
Наука, 2005. - N7.- С.16-24. 
5. Задде В.В. Возобновляемые источники энергии для сельского дома // Энергия: 
экономика, техника, экология: Ежемес. научно-попул. и общ.-полит. ил. журнал. - М.: 
Наука, 2005. - N7.- С.42-50. 

 
 

11. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

1. Веб-ресурси кафедри, мережа інтернет. 
2. Бібліотека ХНУ імені В.Н.Каразіна. 


