аспіранти повинні вміти самостійно формулювати, аналізувати і вирішувати
задачі теплообміну в елементах енергетичного устаткування, робити
розрахунки тепловіддачі в елементах перспективних енергетичних установок
та сучасного обладнання. А також, виконувати дослідження і робити
обґрунтовані висновки при дослідженні теплових процесів в енергетичних
системах і нових джерел енергії
1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Після
засвоєння
навчальної
дисципліни
аспіранти
мають
продемонструвати такі результати навчання:
ЗДАТНІСТЬ
− Самостійно формулювати, аналізувати і вирішувати складні задачі
теплообміну в елементах енергетичного устаткування;
−
Самостійно робити розрахунки в елементах перспективних
енергетичних установок та сучасного обладнання;
−
Виконувати дослідження і робити обгрунтовані висновки при
досліджені теплових процесів в енергетичних системах і нових джерел
енергії;
− ЗК 1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
− ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності;
− ФК 1 Здатність брати участь у плануванні та виконанні наукових та
науково-технічних проектів;
− ФК 2 Здатність брати участь у плануванні і виконанні експериментів та
лабораторних досліджень властивостей фізичних систем, фізичних явищ і
процесів, обробленні й презентації їхніх результатів;
− ФК 5 Здатність до постійного розвитку компетентностей у сфері
прикладної фізики, інженерії та комп’ютерних технологій.
Після засвоєння навчальної дисципліни аспіранти мають продемонструвати
такі результати навчання:
ЗНАННЯ:
− закономірностей теплообміну в складних термогазодинамічних
процесах.
− методів розрахунку теплообміну в складних термогазодинамічних
процесах.
УМІННЯ:
− самостійно формулювати, аналізувати і вирішувати складні задачі
теплообміну в елементах енергетичного устаткування.
− ПРН 9 Вміння застосовувати фізичні, математичні та комп'ютерні
моделі для дослідження фізичних явищ, розробки приладів, нових
матеріалів, речовин і наукоємних технологій.

− ПРН 11 Вміння знаходити науково-технічну інформацію з різних
джерел з використанням сучасних інформаційних технологій;
− ПРН 12 Вміння класифікувати, аналізувати та інтерпретувати
науково-технічну інформацію в галузі прикладної фізики;
− ПРН 13 Вміння
організовувати результативну професійну
діяльність індивідуально і як член команди.
2.Зміст навчальної дисципліни
Розділ 1 Системи охолодження газових турбін.
Тема 0. Вступ.
Тема 1.1.Газові турбіни та тенденції їх розвитку. .
Тема 1.2.Системи охолодження високотемпературних газотурбінних
двигунів і газотурбінних установок. .
Розділ 2 Внутрішнє охолодження лопаток газових турбін
Тема 2.1 Технології внутрішнього охолодження.
Тема 2.2 Зовнішній теплообмін. .
Тема 2.3. Циклонне та вихрове охолодження. .
Розділ 3 Зовнішнє охолодження лопаток газових турбін
Тема 3.1. Зовнішнє плівкове охолодження. .
Тема 3.2. Розрахунок плівкового охолодження.
Тема 3.3. Профільовані отвори.
Тема 3.4. Антивихорові отвори. .
Тема 3.5. Отвори в поверхневих заглибленнях. .
Тема 3.6. Всерединістіночне охолодження. .
Тема 3.7. Узагальнення проблематики.
3. Заплановані види навчальної діяльності та методи навчання
Заплановані види навчальних занять: лекції, семінарські заняття , а
також консультації.
Під час навчання враховуються фактори, які впливають на навчання
аспірантів (наприклад, модель 3P Джона Біггса), принципи ефективного
навчання (наприклад, принципи Чікерінга та Гемпсона) тощо. Навчання
здійснюється на основі студентоцентрованого підходу та стратегії взаємодії
викладача та студента з метою засвоєння студентами матеріалу та розвитку у
них практичних навичок. Особлива увага приділяється принципу заохочення
студентів до активного навчання, у відповідності з яким аспіранти мають
працювати над практичними тематичними завданнями, які дозволять в
подальшому вирішувати реальні проблеми та завдання.

Під час навчання застосовуються:
- стратегії активного і колективного навчання;
- евристичні методи (методи створення ідей, методи вирішення творчих
завдань, методи активізації творчого мислення);
- метод проблемно-орієнтованого навчання;
- системи реагування аудиторії (audience response system).
Під час навчання та для взаємодії з аспірантами використовуються
сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення
навчальних завдань, а також обладнання (проектор та електронні презентації
для лекційних та семінарських занять).
4. Оцінювання результатів навчання
Семестрова атестація проводиться у вигляді екзамену. Для оцінювання
результатів навчання застосовується 100-бальна рейтингова система .
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