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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Галузь знань,  

спеціальність,  

освітній рівень 

Загальні характеристики  

Навчальне навантаження 

 з дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Галузь знань 

___01   Освіта ___ 
(шифр і назва) 

 

інваріантна 

Рік вивчення дисципліни: 

2  

Семестр 

Загальна кількість кредитів  – 4 
3  

Лекції 

Спеціальність   

014 Середня освіта 

(ФІЗИКА) 
(код і назва 

Загальна кількість годин – 120 
16  

Практичні, семінарські 

Модулів – 3 
16  

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної  

роботи – 0,67 

16  

Освітній рівень: 

____бакалавр ___ 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

72  

Форма підсумкового  

контролю:  
Мова навчання – українська 

іспит  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Предмет навчальної дисципліни "Молекулярна фізика" є явища природи та робота різномані-

тних механізмів, створених людиною, в яких спостерігається теплова форма руху матерії, зокрема її 

перетворення у механічний рух, властивості та закономірності цього перетворення, їх дослідження на 

основі молекулярної теорії будови речовини. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з елементарною, вищою математикою та фізичною механікою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни "Молекулярна фізика" є формування у студентів 

розуміння будови речовини, фундаментальних фізичних ідей, їх знайомство з сучасними відомостя-

ми про найважливіші закони теплових природних явищ і роботи створених людиною теплових ма-

шин, їх навчання самостійно й творчо працювати, використовуючи отримані знання. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Молекулярна фізика” є знайомство студентів з 

основними моделями природних теплових явищ, з методами розв’язку задач теплотехніки, демон-

страція застосування відомих студентам математичних знань до вирішення фізичних проблем. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

Природні теплові явища, Закони молекулярної фізики і термодинаміки, Методи фізичного до-

слідження; Фізичні теорії молекулярної фізики та їх математичні форми; Діалектико-матеріалістичне 

розуміння принципів і проблем дисципліни “Молекулярна фізика”; 

вміти: 

Застосовувати загальні фундаментальні закони до аналізу конкретних явищ; Правильно ви-

значати межі застосування різних фізичних понять, законів і теорій; Оцінювати ступінь вірогідності 

результатів, отриманих за допомогою експериментальних або математичних методів дослідження; 

Проводити експериментальне наукове дослідження різних фізичних явищ і оцінювати похибки вимі-

рювань; Розв’язувати конкретні задачі з молекулярної фізики 
 
 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  
 

3 семестр 
Модуль 1. Молекулярна фізика ідеального і реального газу 

Тема 1.1. Предмет молекулярної фізики та термодинаміки. 

Молекулярна (атомарна) структура усіх речовин. Агрегатні стани речовини. Число Лошмідта кі-

лькості молекул в одному кубічному метрі газу за нормальних умов. Предмет вивчення - тепловий рух у 

складних фізичних системах, які знаходяться у стані рівноваги та  при їх переході до цього стану. Макро-

скопічний - термодинамічний підхід до опису речовини. Принципи термодинаміки. Коефіцієнт корисної 

дії теплової машини. Статистичний - молекулярний підхід до опису речовини. Атомна одиниця маси. 

Поняття кілограм-молекула (кіломоль). 

Тема 1.2. Теплота. Температура. Тиск. 

Загальне рівняння стану речовини. Кінетична енергія молекул. Стан теплової рівноваги. Тер-

модинамічна температура у джоулях. Абсолютний нуль температури. Абсолютна температура за 

шкалою Кельвіна. Температура за шкалою Цельсія. Градус температури. Постійна Больцмана. По-

няття тиску. Закон Паскаля. Одиниці виміру тиску: Паскаль, технічна атмосфера, фізична атмосфера, 

мм ртутного стовпчика. 

Тема 1.3. Загальне рівняння стану ідеального газу Менделєєва – Клапейрона. 

Поняття ідеального газу. Рівняння стану газу. Первинні емпіричні газові закони: Бойля - Ма-

ріотта, Шарля, Гей-Люссака, Авогадро, Дальтона. Парціальний тиск. Загальне рівняння стану ідеаль-

ного газу Менделєєва – Клапейрона. Універсальна газова постійна. Парціальний об'єм. Закон Амага 

для суміші газів. Політропний процес. Адіабатичний процес. 

Тема 1.4. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. 



5 

 

  

Зв'язок тиску газу з середньою кінетичною енергією руху його молекули. Основна формула 

кінетичної теорії ідеального газу (рівняння Клаузіуса). Виведення рівняння Менделєєва – Клапейро-

на з основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Вигляд залежності середньої 

квадратичної швидкості молекул газу через його температуру. 

Тема 1.5. Внутрішня енергія газу. Кількість ступенів вільності молекули. 

Ступені вільності руху молекул ідеального газу: поступального, обертального, коливального 

руху. Внутрішня енергія кіломоля, довільної кількості газу. 

Тема 1.6. Теплоємності газів. 

Пропорційність кількості теплоти, наданої тілу, і зміни його температури. Теплоємність тіла, 

кіломоля, питома. Ізохорична та ізобарична теплоємність, рівняння Майєра їх зв'язку.  

Тема 1.7. Закон Максвелла розподілу молекул газу за швидкістю. 

Класична ймовірність випадкової події. Дискретна випадкова величина. Неперервна випадко-

ва величина. Інтегральна, диференціальна функція розподілу неперервної випадкової величини, їх 

зв'язок. Формула Максвелла розподілу молекул газу за швидкістю. Найбільш ймовірна, середня шви-

дкість та середня квадратична швидкість молекул газу. 

Тема 1.8. Газ у зовнішньому полі. Барометрична формула. 

Виведення формули залежності щільності газу від потенціальної енергії його молекул при те-

пловій рівновазі - формула (розподіл) Больцмана. Барометрична формула. 

Тема 1.9. Рівняння переносу. Дифузія. Теплопровідність. В'язкість. 

Ефективний діаметр молекули. Середня довжина вільного пробігу молекул газу. Температура 

Сезерленда. Загальне рівняння переносу у газах. Рівняння дифузії (закон Фіка). Коефіцієнт дифузії у 

газах. Рівняння теплопровідності (закон Фурьє). Коефіцієнт теплопровідності. Рівняння в'язкості 

(внутрішнього тертя) - закон Ньютона. Коефіцієнт внутрішнього тертя (в'язкості) у газах. 

Тема 1.10. Відхилення реального газу від ідеального газу. Рівняння Ван-дер-Ваальса. 

Реальний газ. Ізотерми Амага для реального газу. Температура, точки, крива Бойля. Рівняння 

Ван-дер-Ваальса. Поняття про інші рівняння реального газу. 

Модуль 2. Рідини і тверді тіла, фазові переходи 

Тема 2.1. Дифузія і в'язкість у рідинах. 

Щільність рідини. Властивість плинності рідини. Стискальність рідини. Закон дифузії Фіка. 

Закон Стокса для сили опору рідини руху кульки. Виштовхуюча сила Архімеда. Коефіцієнт в'язкості 

рідини. 

Тема 2.2. Поверхневий натяг. Капілярні явища. 

Поверхневі явища. Сили відштовхування і притягання між молекулами. Сили поверхневого 

натягу. Коефіцієнт поверхневого натягу. Вільна енергія поверхні рідини. Змочування, незмочування 

поверхні твердого тіла рідиною. Капілярні явища. Формула Лапласа для додаткового тиску меніску в 

капілярі. Формула Бореллі- Жюрена для висоти підйому змочувальної рідини в капілярі. 

Тема 2.3. Тверде тіло. Полімери. 

Поняття твердого тіла у фізиці. Монокристали і полікристали. Аморфні тіла, переохолоджені 

рідини. Пружна і непружна (пластична чи залишкова) деформація твердого тіла. Закон Гука пружної 

деформації. Модуль пружності Юнга. Явище наклепу. Мікроскопічне обгрунтування макроскопічних 

властивостей твердого тіла. Полімери. 

Тема 2.4. Рівновага фаз і фазові переходи. 

Три агрегатні стани речовини. Поняття фази речовини, його відмінність від агрегатного стану. 

Фазові перетворення першого і другого роду. Схована теплота фазового перетворення першого роду. 

Лінія рівноваги фаз. pT-діаграма рівноваги фаз. Скраплення реального газу. Ізотерми Ван-дер-

Ваальса. Критичні ізотерми, критичний тиск реального газу. Насичена пара, тиск насиченої пари. 

Машина Лінде. Позитивний, негативний ефект Джоуля - Томсона, їх пояснення з молекулярно-

кінетичної теорії. Випаровування і конденсація. Сублімація. Питома теплота конденсації та питома 

теплота випаровування (сублімації). Кипіння рідини, його температура. Вологість повітря. Парціаль-

ний тиск насиченої водяної пари. Абсолютна вологість повітря. Максимальна вологість повітря. Від-

носна вологість повітря. Точка роси. Плавлення і кристалізація, їх температура. Питома теплота пла-

влення, кристалізації. Питома теплота сублімації. Рівняння Клапейрона - Клаузіуса для фазових пе-

ретворень першого роду. Потрійна точка речовини. 

Модуль 3. Основи термодинаміки 
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Тема 3.1. Перший і другий принципи термодинаміки. 

Термодинамічна система. Термодинамічна рівновага. Рівняння стану термодинамічної систе-

ми. Термодинамічний процес, його графічне зображення на площині. pT-діаграма термодинамічного 

рівноважного процесу. Робоче тіло (речовина). Домовленість про позитивність чи негативність отри-

мання чи віддачі теплоти, позитивність чи негативність виконаної роботи. Перший принцип термо-

динаміки (в інтегральній та диференціальній формі) - закон збереження і перетворення енергії. Віч-

ний двигун першого роду. Робота, яка виконується при ізобаричному та при адіобатичному розши-

ренні газу. Рівняння адіобатичного процесу. Оборотні, необоротні та циклічні процеси. Тепловий 

двигун (машина). Нагрівач і холодильник теплової машини. Коефіцієнт корисної дії теплової маши-

ни. Другий принципи термодинаміки (принцип Томсона). Вічний двигун другого роду. 

Тема 3.2. Перша і друга теореми Карно. Ідеальна теплова машина. 

Перша і друга теореми Карно. Цикл Карно, його докладний аналіз. Ідеальна теплова машина. 

Доведення теорем Карно. Ідеальна холодильна машина. 

Тема 3.3. Ентропія. 

Приведена теплота. Нерівність Клаузіуса. Ентропія. Закон зростання ентропії (другий принцип 

термодинаміки на мові ентропії). Третій принцип термодинаміки (теорема Нернста). Ентропія і ймо-

вірність. Термодинамічна ймовірність. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться____4____ кредити ЄКТС __120__ годин. 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма  

У
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Модуль 1. Молекулярна фізика ідеального і реального газу 

Тема 1.1. Предмет молеку-

лярної фізики та термоди-

наміки 

8 – – – – 8       

Тема 1.2. Теплота. Темпера-

тура. Тиск 

7 3 1 1 1 4       

Тема 1.3. Загальне рівняння 

стану ідеального газу Мен-

делєєва – Клапейрона 

7 3 1 1 1 4       

Тема 1.4. Основне рівняння 

молекулярно-кінетичної те-

орії ідеального газу 

7 3 1 1 1 4       

Тема 1.5. Внутрішня енергія 

газу. Кількість ступенів ві-

льності молекули 

7 3 1 1 1 4       

Тема 1.6. Теплоємності газів 7 3 1 1 1 4       

Тема 1.7. Закон Максвелла 

розподілу молекул газу за 

швидкістю 

7 3 1 1 1 4       

Тема 1.8. Газ у зовнішньому 

полі. Барометрична формула 

7 3 1 1 1 4       

Тема 1.9. Рівняння перено-

су. Дифузія. Теплопровід-

ність. В'язкість 

7 3 1 1 1 4       

Тема 1.10. Відхилення реа-

льного газу від ідеального 

газу. Рівняння Ван-дер-

Ваальса 

7 3 1 1 1 4       

Разом за модулем 1 71 27 9 9 9 44       

Модуль 2. Рідини і тверді тіла, фазові переходи 

Тема 2.1. Дифузія і в'язкість 

у рідинах 

7 3 1 1 1 4       

Тема 2.2. Поверхневий на-

тяг. Капілярні явища 
7 

3 1 1 1 4       

Тема 2.3. Тверде тіло. Полі-

мери 
7 

3 1 1 1 4       

Тема 2.4. Рівновага фаз і фа-

зові переходи 
7 

3 1 1 1 4       

Разом за модулем 2 28 12 4 4 4 16       

Модуль 3. Основи термодинаміки 

Тема 3.1. Перший і другий 7 3 1 1 1 4       
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принципи термодинаміки 

Тема 3.2. Перша і друга те-

ореми Карно. Ідеальна теп-

лова машина 

7 3 1 1 1 4       

Тема 3.3. Ентропія 7 3 1 1 1 4       

Разом за модулем 3 21 9 3 3 3 12       

Усього: 120 48 16 16 16 72       

 

 

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

№ п/п Назва теми Години 

1. Теплота. Температура. Тиск. 1 

2. Загальне рівняння стану ідеального газу Менделєєва – Клапейрона. 1 

3. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. 1 

4. Внутрішня енергія газу. Кількість ступенів вільності молекули. 1 

5. Теплоємності газів. 1 

6. Закон Максвелла розподілу молекул газу за швидкістю. 1 

7. Газ у зовнішньому полі. Барометрична формула. 1 

8. Рівняння переносу. Дифузія. Теплопровідність. В'язкість. 1 

9. 
Відхилення реального газу від ідеального газу. Рівняння Ван-дер-

Ваальса. 
1 

10. Дифузія і в'язкість у рідинах. 1 

11. Поверхневий натяг. Капілярні явища. 1 

12. Тверде тіло. Полімери. 1 

13. Рівновага фаз і фазові переходи. 1 

14. Перший і другий принципи термодинаміки. 1 

15. Перша і друга теореми Карно. Ідеальна теплова машина 1 

16. Ентропія 1 

 Разом 16 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ п/п Назва теми Години 

1. Визначення розмірів молекул олеїнової кислоти 1 

2. 
Визначення коефіцієнтів лінійного розширення твердих тіл і об'ємно-

го розширення рідин 
1 

3. Визначення питомої теплоємності електрокалориметром 1 

4. 
Визначення відносини теплоємності vp cc /  методом адіабатичного 

розширення (метод Клемана-Дезорма) 
1 

5. Визначення збільшення ентропії при плаванні олова 1 

6. Вимір ентропії в реальних системах 1 

7. 
Визначення питомої теплоти паротворення, натягу рідини методом 

відриву кільця 
2 

8. 
Визначення питомої теплоти паротворення, натягу рідини методом 

відриву краплі 
2 

9. 
Визначення вологості повітря: 1-й метод – за допомогою гігрометра Ла-

мберехта; 2-й метод – за допомогою психрометра Ассмана 
2 

10. Визначення коефіцієнта дифузії повітря 1 

11. 
Визначення довжини вільного пробігу, ефективного діаметра молекул 

повітря шляхом виміру коефіцієнта внутрішнього тертя 
1 

12. Визначення коефіцієнта внутрішнього тертя 1 
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13. Визначення коефіцієнта теплопровідності сипучих тел 1 

 Разом 16 

 

7. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Години 

1. Предмет молекулярної фізики та термодинаміки 8 

2. Теплота. Температура. Тиск 4 

3. Загальне рівняння стану ідеального газу Менделєєва – Клапейрона 4 

4. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу 4 

5. Внутрішня енергія газу. Кількість ступенів вільності молекули 4 

6. Теплоємності газів 4 

7. Закон Максвелла розподілу молекул газу за швидкістю 4 

8. Газ у зовнішньому полі. Барометрична формула 4 

9. Рівняння переносу. Дифузія. Теплопровідність. В'язкість 4 

10. 
Відхилення реального газу від ідеального газу. Рівняння Ван-дер-

Ваальса 
4 

11. Дифузія і в'язкість у рідинах 4 

12. Поверхневий натяг. Капілярні явища 4 

13. Тверде тіло. Полімери 4 

14. Рівновага фаз і фазові переходи 4 

15. Перший і другий принципи термодинаміки. Ідеальна теплова машина 4 

16. Перша і друга теореми Карно 4 

17. Ентропія 4 

 Разом 72 

 

8. Методи навчання 
Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи, індивідуальні навчально-дослідні роботи, тесту-

вання (контрольні роботи), написання звітів та рефератів. 

 

 

9. Форми і методи контролю 
Поточні лабораторні роботи, самостійні роботи, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне за-

вдання, тестування (контрольна робота). 

 

10. Критерії оцінювання знань студентів  
Відповіді студентів оцінюються за 100-бальною системою (з отриманням кількості балів від 1 

до 100) згідно з кваліфікаційними вимогами до спеціальності. 

Оцінка від 90 до 100 балів ставиться за глибоке засвоєння програмного матеріалу, застосування 

для відповіді не тільки рекомендованої літератури, а й додаткової; вміння використовувати теорію для 

виконання конкретних практичних завдань, тобто студент обрав оригінальний спосіб розв’язування 

задачі, виявив творчість, при цьому суттєво вийшов за межі програмного матеріалу. Оформлення від-

повіді повинно бути акуратним, логічним і в літературному відношенні – бездоганним. 

Оцінка від 74 до 89 балів ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та наявне вмін-

ня орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв’язування практичних задач; від-

повідь може бути неповна в непринциповому відношенні, всі принципово важливі моменти висвітле-

ні повно; практичне завдання виконане в цілому правильно, але при його виконанні припускаються 

окремі помилки. Оформлення виконаного завдання має бути охайним. 

Оцінка від 60 до 73 балів ставиться за недостатнє вміння застосовувати теоретичні знання для 

розв’язування практичних задач; за умови, якщо студент при відповіді продемонстрував розуміння 

основних положень матеріалу навчальної дисципліни, але у відповіді є суттєві помилки. 

Оцінка від 35 до 59 балів ставиться за не опанування значної частини програмного матеріалу, 

якщо студент не може правильно виконати практичне завдання. 
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Оцінка від 1 до 34 балів ставиться студенту, що не опанував програмний матеріал, не може 

правильно виконати практичне завдання. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 Змістовий модуль № 3  

Т11 – Т15 Т16 – Т110 Т21 – Т24 Т31 – Т33  

60 15 15 15 15 

 

Т11 – Т15: Предмет молекулярної фізики та термодинаміки; Теплота. Температура. Тиск; Загальне 

рівняння стану ідеального газу Менделєєва – Клапейрона; Основне рівняння молекулярно-кінетичної 

теорії ідеального газу; Внутрішня енергія газу. Кількість ступенів вільності молекули. 

Т16 – Т110: Теплоємності газів; Закон Максвелла розподілу молекул газу за швидкістю; Газ у зовні-

шньому полі. Барометрична формула; Рівняння переносу. Дифузія. Теплопровідність. В'язкість; Від-

хилення реального газу від ідеального газу. Рівняння Ван-дер-Ваальса. 

Т21 – Т24: Дифузія і в'язкість у рідинах; Поверхневий натяг. Капілярні явища; Тверде тіло. Полімери; 

Рівновага фаз і фазові переходи. 

Т31 – Т33: Перший і другий принципи термодинаміки; Перша і друга теореми Карно. Ідеальна теп-

лова машина; Ентропія. 

 

12. Шкала оцінювання: ECTS та національна для заліку 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Для заліку 

90 – 100  

зараховано 74-89 

60-73 

35-59  з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю  

повторного складання 

1-34  з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 
Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти ла-

бораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Студен-

ти мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять 

 

14. Рекомендована література 
Базова 

1. Лапта С. І. Молекулярна фізика і термодинаміка навчальної дисципліни „Фізика” : навч. посібн. 

/ С. І. Лапта. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. – 180 с. 

2. Бушок Г. Ф., Венгер Є. Ф. Курс фізики: Навч. посібник: У 2 кн. Кн. 2. Оптика. Фізика ато-

ма і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К.: Либідь, 2001. – 424 с. 
3. Гершензон Е. М. Курс общей физики, Т. 1 – 2. – М.: Академия, 2000. – 600 с. 

4. Трофимова Т.И. Краткий курс физики. М.: Высшая школа, 2000. – 482 с. 

5. Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика: Фізичні основи механіки: Молекулярна фізика і тер-

модинаміка: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1993. – 431 с. 

6. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики. – К.: Техніка, 1999. – Т.1. 
7. Балбенко О.О., Малець Є.Б., Ляшенко О.І., Мялова О.М. Система питань для контролю і самоконт-

ролю знань з фізики. Методичні рекомендації для студентів фізико-математичного факультету і слуха-

чів підготовчих відділень. – Харків : ХДПІ, 1990. – 26 с. 

8. Грабовский Р. И. Курс физики. – М.: Высшая школа, 1980. – 608 с. 
9. Савельев И.В. Курс общей физики, т. 1. – М.: Наука, 1989. – 352 с. 
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10. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики. - М.: Наука, 1985. – 381 с. 
 

Допоміжна 

11. Кошкин Н. И. Элементарная физика: Справочник. – М.: Наука, 1991. – 240 с. 

12. Кузьмичев В. Е. Законы и формулы физики. – К.: Наукова думка, 1989. – 864 с. 

13. Яворский Б.М. Справочник по физике. – М.: Наука, 1985. – 579 с. 

 

 

15. Інформаційні ресурси 
14. Електронний курс “Відкрита фізика”. 

 


