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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 

0402  Фізико-

математичні науки 
(шифр і назва) 

 

інваріантна 

Рік вивчення дисципліни: 

4  

Семестр 

Загальна кількість кредитів  6 
8  

Лекції 

Напрям 

6.040203 Фізика 
(код і назва) 

Загальна кількість годин – 180 
44  

Практичні, семінарські 

Модулів – 4 
         46  

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної робо-

ти – 1,00 

 –   

Освітній рівень: 

бакалавр 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

90  

Форма підсумкового контролю: 

Мова навчання – українська 
іспит, залік  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Термодинаміка і статистична фізика» є вивчення 

зв’язку макроскопічних властивостей досліджуваних систем з властивостями і законами руху мікро-

частинок, що складають дану систему, а також розглядається поведінка макросистем з точки зору 

збереження і перетворення енергії . 

 

Міждисциплінарні зв’язки: з загальною фізикою, елементарною та вищою математикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни „Термодинаміка і статистична фізика " є надання 

можливості студентам оволодіти методами статистичної фізики і термодинаміки. 

, 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни „Квантова теорія" є цілісне сприйняття студентами ро-

зділів фізики, пов’язаних з будовою речовини, що знаходиться в різних агрегатних станах. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

Основні поняття: Феноменологічні і молекулярно-кінетичні теорії, класичні і квантові моделі речо-

вини, необхідну інформацію з теорії ймовірностей ( випадкові події і випадкові величини, властивос-

ті ймовірності, середні значення випадкових величин, функції розподілу для випадкових величин ). 

Зв'язок макроскопічного і мірокскопічного станів системи. 

 Мікроканонічний і канонічний розподіл Гібса, властивості канонічного розподілу, фізичний зміст 

параметрів канонічного розоділу, ентропію і її зв'язок з ймовірністю стану. Розподіл Максвела –

Больцмана, інтеграл стану і вираз через нього термодинамічних функцій. Кінетична теорія процесів 

переносу. Задачі термодинаміки, диференціальні форми і повні диференціали. Зворотні і незворотні 

процеси. Теплоємність. Ізопроцеси.Ентропія. Циклічні процеси. Абсолютна термодинамічна шкала 

температур. Нерівність Клаузіса. Термодинамічні потенціали і умови термодинамічної стійкості. Ре-

альні гази. Двухфазні стани. Рівняння Клапейрона-Клаузіса. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Ефект Джоу-

ля -Томсона. Випаровування і кипіння рідин. Тиск насичених парів біля викривленої поверхні ріди-

ни. 

вміти: використовувати набуті знання при розвязку нестандартних задач з молекулярної фізики; да-

вати пояснення фізичних явищ, пов’язаних з законами перетворення енергії і взаємозв’язку макро- і 

мікропроцесів. 

 

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  
8 семестр 

Модуль 1. Статистичний метод 

Тема 1.1   Феноменологічні і молекулярно-кінетичні теорії. Модельність. 

Тема 1.2   Математичні поняття. Випадковість, ймовірність, її властивості.  

Тема 1.3. Макроскопічний і мікроскопічний стани системи 

Тема 1.4. Мікро канонічний і канонічний розподіл Гібса. Властивості канонічного розподілу. 

Тема 1.5  Ентропія і її зв'язок з ймовірністю стану. Розподіл Максвела-Больцмана 

Тема 1.6  Інтеграл станів і термодинамічні функції ідеального газу. 

Тема 1.7. Статистичний розгляд системи взаємодіючих частинок. Вивід рівняння стану ідеа-

льного газу. 

 

Модуль 2. Рівномірний розподіл кінетичної енергії по ступеням вільності 

Тема 2.1   Теорема про рівномірний розподіл енергії. 

          Тема 2.2. Теплоємність розріджених газів 
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Тема 2.3   Методи статистичної фізики в рівноважному випромінюванні. 

Тема 2.4  Елементи теорії флуктуацій 

 

, Модуль 3 Кінетична теорія процесів переносу 

          Тема 3.1  Середня довжина вільного пробігу, в’язкість і перенос імпульсу 

          Тема 3.2 Теплопровідність і перенос енергії 

          Тема 3.3. Самодифузія і перенос маси. Електропровідність і перенос заряду 

           Модуль 4. Термодинамічний метод 

 Тема 4.1. Перший початок термодинаміки. Квазістатичні процеси   Диференціальні форми і 

повні диференціалиє 

Тема 4.2 Другий початок термодинаміки. Зворотні і незворотні процеси. Теплоємність. Ізоп-

роцеси. 

Тема 4.3. Ентропія. Циклічні процеси. Термодинамічна шкала температур. Нерівність Клаузі-

са. 

Тема 4.4  Термодинамічні потенціали і умови термодинамічної стійкості 

 

Модуль 5 Реальні гази і рідини 

Тема 5.1  Міжмолекулярні сили, рівняння Ван-дер-Ваальса. 

Тема 5.2 Двухфазні стани. Рівняння Клапейрона-Клаузіса. 

Тема 5.3 Теорія ефекту Джоуля-Томсона. Зрідження газів 

Тема 5.4 Механізми виникнення поверхневого натягу. Тиск під викривленою поверхнею 

Тема 5.5 Випаровування і кипіння рідини. Тиск насичених парів біля викривленої поверхні. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться  6  кредитів ЄКТС  180  годин. 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма  

У
сь

о
го

  

у тому числі 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 
(с

ем
ін

ар
сь

к
і)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

  

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 
(с

ем
ін

ар
сь

к
і)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 
Модуль 1 

Тема 1.Феноменологічні і 

молекулярно-кінетичні те-

орії. Модельність. 

6 4 2 2 – 2       

Тема 2  Математичні понят-

тя. Випадковість, ймовір-

ність, її властивості 

6 4 2 2 – 2       

Тема 3. Макроскопічний і 

мікроскопічний стани сис-

теми 

 

6 4 2 2 – 2       

Тема 4. Мікро канонічний і 

канонічний розподіл Гібса. 

Властивості канонічного 

розподілу 

8 4 2 2 – 4       

 

Тема 5  Ентропія і її зв'язок 

з ймовірністю стану. Роз-

8 4 2 2  4       
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поділ Максвела-Больцмана 

 

Тема 6  Інтеграл станів і 

термодинамічні функції 

ідеального газу. 

 

8 4 2 2  4       

Тема 7. Статистичний роз-

гляд системи взаємодію-

чих частинок. Вивід рів-

няння стану ідеального га-

зу. 

 

8 4 2 2  4       

Разом за модулем 1 50 28 14 14 – 22       

Модуль 2  

Тема 1 Теорема про рівно-

мірний розподіл енергії 

8 4 2 2 – 4       

Тема 2 Теплоємність розрі-

джених газів 

 

8 

4 

2 2 – 4       

Тема 3 Методи статистичної 

фізики в рівноважному ви-

промінюванні 

8 

4 

2 2 – 4       

Тема 4 Елементи теорії 

флуктуацій 

 

 

8 

4 

2 2 – 4       

Разом за модулем 2 32 16 8 8  16       

Модуль 3 

Тема 1.Середня довжина ві-

льного пробігу, в’язкість і 

перенос імпульсу 

7 

3 

1 2 – 4       

Тема 2. 2 Теплопровідність і 

перенос енергії 

8 
4 

2 2 – 4       

Тема 3. Самодифузія і пере-

нос маси. Електропровід-

ність і перенос заряду 

7 

3 

1 2 – 4       

Разом за модулем 3 22 10 4 6 – 12       

–Модуль 4 

Тема 1 Перший початок 

термодинаміки. Квазістати-

чні процеси   Диференціа-

льні форми і повні дифере-

нціали 

10 

4 

2 2 – 6       

Тема 2 Другий початок 

термодинаміки. Зворотні і 

незворотні процеси. Теп-

лоємність. Ізопроцеси. 

 

10 

4 

2 2 – 6       

Тема 3 Ентропія. Циклічні 

процеси. Термодинамічна 

шкала температур. Нерів-

ність Клаузіса 

10 

4 

2 2 – 6       

Тема4.Термодинамічні по-

тенціали і умови термоди-

8 
4 

2 2 – 4       
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намічної стійкості 

Разом за модулем 4 38 16 8 8 – 22       

Модуль 5 

Тема1Міжмолекулярні си-

ли, рівняння Ван-дер-

Ваальса 

8 4 2 2 – 4       

Тема 2. Двухфазні стани. Рі-

вняння Клапейрона-

Клаузіса 

6 4 2 2 – 2       

Тема 3. Теорія ефекту Джо-

уля-Томсона. Зрідження 

газів 

 

8 4 2 2 – 4       

Тема 4.Механізми виник-

нення поверхневого натя-

гу. Тиск під викривленою 

поверхнею  

 

8 4 2 2 – 4       

Тема 5. Випаровування і 

кипіння рідини. Тиск на-

сичених парів біля викрив-

леної поверхні. 

 

 

8 4 2 2 – 4       

Разом за модулем 5 38 20 10 10 – 18       

Всього 180 90 44 46 – 90       

     –        

     –        

     –        

     –        

, 

 

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

№ п/п Назва теми Години 

1.  Модельність в стат. фізиці . Класична і квантова моделі речовини 2 

2. Математичні поняття ( ймовірність, операції з ними ) 2 

3. Реалізація макрос тану через мікростани 2 

4. Рівноважні стани. Мікро канонічний розподіл 2 

5. Статистичний зміст ентропії. Розподіл Максвела-Больцмана 2 

6. Інтеграли станів і термодинамічні функції 2 

7. Канонічні розподіли . Розподіл Гібса 2 

8. Рівномірний розподіл енергії по ступеням вільності 2 

9. Теплоємність ідеальних газів 2 

10. Методи статистичної фізики в рівноважному випромінюванні 2 

11. Елементи теорії флуктуацій 2 

12. Середня довжина вільного пробігу, вязкість 2 

13. Теплопровідність і перенос енергії  2 

14. Дифузія, перенос маси, електропровідність, перенос заряду 2 

15. Перший початок термодинаміки , диференціальні форми, повні дифе-

ренціали. 

2 

16. Другий початок термодинаміки, зворотні і незворотні процеси 2 
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17. Термодинамічне тлумачення ентропії. Нерівність Клаузіса 2 

18. Термодинамічні потенціали і умови термодинамічної стійкості 2 

19. Міжмолекулярна взаємодія. Рівняння Ван-дер-Ваальса 2 

20. Двухфазні системи. Рівняння Клапейрона_Клаузіса 2 

21. Ефект Джоуля-Томсона 2 

22. Теорія поверхневого натягу. 2 

23. Випаровування і кипіння, тиск біля викривленої поверхні 2 

   

   

 Разом 46 

 

6. Лабораторні заняття не передбачені 
 

7. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Години 

1. Предмет і метод статистичної фізики 2 

2. Середні значення випадкових величин 2 

3. Зв'язок макро- і мікро станів. Статистична вага 2 

4. Канонічний розподіл Гібса, його властивості 4 

5. Ентропія і статистична вага. Розподіл Больцмана 4 

6. Інтеграли станів, термодинамічні функції 4 

7. Статистичний розгляд системи взаємодіючих частинок 4 

8. Розподіл енергії за ступенями вільності 4 

9. Теплоємність розріджених газів 4 

10. Статистичні ефекти в рівноважному випромінюванні 4 

11. Зв'язок флуктуацій з вільною енергією 4 

12. Види процесів переносу 2 

13. Загальне рівняння переносу 2 

14. Вязкість 2 

15. Теплопровідність 2 

16. Самодифузія і перенос заряду 4 

17. Задачі термодинаміки 2 

18. Робота, теплота внутрішня  енергія 4 

19. Зворотні і незворотні процеси, цикли 4 

20. Другий початок термодинаміки 4 

21. Теплоємність, ізопроцеси 2 

22. Термодинамічна шкала температур. 2 

23. Холодильна машина . 2 

24. Обчислення к.к.д за допомогою ентропії 2 

25. Визначення термодинамічної функції 2 

26. Термодинамічна тотожність 2 

27. Зв’язана і вільна енергія, термодинамічна функція Гібса 4 

28. Співвідношення Максвела 2 

29. Зведене рівняння Ван-дер-Ваальса. Критичний стан 4 

30. Експериментальні ізотерми. Двухфазні стани 4 

31. Розрахунок диференціального ефекту Джоуля-Томсона 2 

32. Умови рівноваги на межі двох рідин 2 

33. Тиск під викривленою поверхнею 2 

34. Кипіння, перегріта рідина 2 

35. Система пар-рідина. Тиск насичених парів біля викривленою поверх-

ні 
2 
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36. Переохолоджена пара 2 

 Разом 90 

 

 

8. Методи навчання 
Лекції, самостійні роботи, індивідуальні навчально-дослідні роботи, тестування (контрольні ро-

боти), написання звітів та рефератів. 

 

 

9. Форми і методи контролю 
Самостійні роботи, оцінки за індивідуальні навчально-дослідні завдання, тестування (контроль-

ні роботи). 

 

 

10. Критерії оцінювання знань студентів  
 

Відповіді студентів оцінюються за 5-бальною системою (з отриманням кількості балів від 0 до 

5) згідно з кваліфікаційними вимогами до спеціальності. 

Оцінка 5 балів ставиться за глибоке засвоєння програмного матеріалу, застосування для відпо-

віді не тільки рекомендованої літератури, а й додаткової; вміння використовувати теорію для вико-

нання конкретних практичних завдань, тобто студент обрав оригінальний спосіб розв’язування зада-

чі, виявив творчість, при цьому суттєво вийшов за межі програмного матеріалу. Оформлення відпо-

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

Оцінка 4 бали ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та наявне вміння орієнтува-

тися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв’язування практичних задач; відповідь може 

бути неповна в непринциповому відношенні, всі принципово важливі моменти висвітлені повно; 

практичне завдання виконане в цілому правильно, але при його виконанні припускаються окремі по-

милки. Оформлення виконаного завдання має бути охайним. 

Оцінка 3 бали 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 2 бали ставиться за не опанування значної частини програмного матеріалу, якщо сту-

дент не може правильно виконати практичне завдання. 

Оцінка 1 бал ставиться студенту, що не опанував програмний матеріал, не може правильно ви-

конати практичне завдання. 

Оцінка 0 балів ставиться за невиконання завдання загалом. 

 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Для заліку 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
 

Сума балів 

Заліку 
Змістовий 

модуль № 

1 

 

Змістовий 

модуль № 

2 

 

Змістовий 

модуль № 

3 

 

Змістовий модуль № 4 
 

Змістовий модуль № 5 

Т1 –Т7 

max балів 
Т1 – Т4 

max балів 

Т1 – Т3 

max балів 

Т1-Т4 

max балів  

Т1-Т5 

max балів  

 

max балів 

25 20 15 20 20 100 

Т1-Т7 - Феноменологічні і молекулярно-кінетичні теорії. Модельність.  Математичні поняття. 

Випадковість, ймовірність, її властивості. . Макроскопічний і мікроскопічний стани системи. 
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Мікро канонічний і канонічний розподіл Гібса. Властивості канонічного розподілу.  Ентропія і 

її зв'язок з ймовірністю стану. Розподіл Максвела-Больцмана 

  Інтеграл станів і термодинамічні функції ідеального газу. Статистичний розгляд системи вза-

ємодіючих частинок. Вивід рівняння стану ідеального газу. 

 

Т1-Т4 Теорема про рівномірний розподіл енергії. Теплоємність розріджених газів 

   Методи статистичної фізики в рівноважному випромінюванні.   Елементи теорії флуктуацій 

 

Т1-Т3 -  Середня довжина вільного пробігу, в’язкість і перенос імпульсу            Теплопровідність і 

перенос енергії           . Самодифузія і перенос маси. Електропровідність і перенос заряду 

 

Т1-Т4 -  Перший початок термодинаміки. Квазістатичні процеси   Диференціальні форми і по-

вні диференціали 

 Другий початок термодинаміки. Зворотні і незворотні процеси. Теплоємність. Ізопроцеси. 

 Ентропія. Циклічні процеси. Термодинамічна шкала температур. Нерівність Клаузіса. 

  Термодинамічні потенціали і умови термодинамічної стійкості 

 

Т1-Т5 -    Міжмолекулярні сили, рівняння Ван-дер-Ваальса.  Двухфазні стани. Рівняння Кла-

пейрона-Клаузіса.  Теорія ефекту Джоуля-Томсона. Зрідження газів 

 Механізми виникнення поверхневого натягу. Тиск під викривленою поверхнею 

        Випаровування і кипіння рідини. Тиск насичених парів біля викривленої поверхні 

, 

 

 

 

 

             

 

, 

 

 

Для завершального екзамену 

 

Результат заліку  
Сума 

 

(отримана сума балів Заліку)х0,6 

max можлива сума балів – 60 max можлива сума балів – 60 

 

 

 

12. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового прое-

кту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 74-89 добре 

60-73 задовільно 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дис-

ципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

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

контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Студенти мають дос-

туп до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять 

 

 

14. Рекомендована література 
Базова 

, 1. Матвєєв А.Н. Молекулярная фізика. М., «Вісшая школа», 1987, 359 с. 

2.Шебалин О.Д. Молеклярная фізика. М., « Высшая школа», 1978, 167 с. 

3.Дутчак Я.Й. Молекулярна фізики  В-во Львівського ун-тету, 1973,  264 с. 

4.Ноздрев В.Ф., Сенкевич А.А. Курс статистической физики, М., «Высшая школа», 

1969, 288 с. 

5.Рейф Ф., БКФ, Статистическая физика , т.5, М., «Наука», 1986, 336 с. 

6.Варикаш В.М. Сборник задач по статистической физике, Минск, «Вышэйшая шко-

ла», 1979, 222 с. 

7.Серова Ф.Г. Сборник задач по термодинамике , М., «Просвещение», 1976, 160 с. 

8. Савельев И.В. Сборник вопросов и задач по общей физике. М., «Наука», 1988, 288 с. 

9.Мазуренко Д.М., Альперін М.М. Задачі і вправи з теоретичної фізики, К., «Вища 

школа», 1978, 184 с. 

Сивухин В.Д. Общий курс физики, т.2, 1975, «Наука», 351 с. 
 

Допоміжна 

1 Орир Дж. Физика, т. 1 М., «Мир» 1981 , 330 с. 

2.Кондратьев А.С. Задачи по статистической физике, М., «Наука»,  1992, 151 с. 

3.Ілляшенко Г.Ю. Основи термодинаміки і молекулярної фізики, К., «Радянська школа», 1079, 133 с. 

 

15. Інформаційні ресурси 


