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ВСТУП 

 
Програма навчальної дисципліни “Нерівноважна термодинаміка процесів 
енергоперетворення” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-
наукової) програми підготовки  
 
___________бакалавра__________________________  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 
 
 спеціальності  _____________________________________________________ 
 
 спеціалізації 
__________________________________________________________________________ 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  є формування фахових 
компетентностей в сфері ефективного використання теплової енергії у тепломасообмінних 
технологічних процесах необхідних для подальшого формування наукового світогляду 
сучасного фахівця у нових галузях фізики та енергетики 

 
1.2. Основними завданнями є вивчення дисципліни є вивчення термодинамічних 

методів опису нерівноважних процесів в макроскопічній системі за умовами неперервного 
підведення до системи потоків енергії та/або речовини; вивчення способів знаходження 
створення ентропії в лінійної та нелінійної нерівноважної термодинаміці. 

 
 1.3. Кількість кредитів – 5. 

 
1.4. Загальна кількість годин – 150. 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 
Нормативна / за вибором 

 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
4-й -й 

Семестр 
8-й -й 

Лекції 
24 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 
 24 год.  год. 

Лабораторні заняття 
 год.  год. 

Самостійна робота 
102 год.  год. 

Індивідуальні завдання  
год. 
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1.6. Заплановані результати навчання: 
 
Студенти мають досягти таких результатів навчання: 
 

КСО 5: - креативність, здатність до системного мислення. 
КСО 8: -турбота про якість виконуваної роботи. 
КЗН 5: - поглиблені знання математики, здатність використовувати математичні методи. 
КЗН 6: - поглиблені знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; 
навички розробки і використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних 
мережах, уміння створювати бази.  
КЗН 7: - поглибленні знання фізики. 
КЗН 8: - базові знання у галузі біології, екології, біохімії. 
КІ 6: - навички управління інформацією. 
КІ 7: - початкові науково-дослідницькі навички. 
КЗП 4: -здатність вибрати методи та методики розв’язання типових спеціалізованих задач 
в галузі прикладної фізики та проведення дослідження у відповідності до 
сформульованого завдання. 
КЗП 9: - базові знання з молекулярної, статистичної фізики і термодинаміки та здатність 
використовувати їх в процесі експериментальних та теоретичних досліджень 
теплофізичних властивостей речовини в різних агрегатних станах  
 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Нерівноважна термодинаміка.  

Тема 1.  Основне рівняння нерівноважної термодинаміки. 
Зміст. 
Формулювання  рівняннь нерівноважної термодинаміки.  
 
Тема 2.  Створення ентропії для нерівноважних процесів. 
Зміст. 
Ентропія у нерівноважних процесах. 
  
Тема 3. Співвідношення взаємності Онсагера.  

Зміст. 
Вивчення співвідношення взаємності Онсагера. 
 
Розділ 2. Стаціонарні стани та ентропія.  

Тема 1. Створення ентропії для термодифузійних та термоелектричних явищ.  
Зміст. 
Ентропія у термодифузійних та термоелектричних явищах. 
 

Тема 2. Стаціонарні стани з мінімальним створенням ентропії. 
Зміст. 
Стаціонарні стани з мінімальним створенням ентропії. 
 

Тема 3.   Критерій еволюції Гленсдорфа-Пригожина.  
Зміст. Критерій еволюції Гленсдорфа-Пригожина.  
 

3. Структура навчальної дисципліни 
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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. Нерівноважна термодинаміка. 
Тема 1. Основне 
рівняння 
нерівноважної 
термодинаміки. 

12 4 4   18       

Тема 2. Створення 
ентропії для 
нерівноважних 
процесів.  

12 4 4   18       

Тема 3. 
Співвідношення 
взаємності 
Онсагера. 

12  4   18       

Разом за розділом 1 78 12 12   54       
Розділ 2. Стаціонарні стани та ентропія. 

Тема 1. Створення 
ентропії для 
термодифузійних та 
термоелектричних 
явищ. 

13 4 4   18       

Тема 2. Стаціонарні 
стани з мінімальним 
створенням 
ентропії. 

13 4 4   18       

Тема 3. Критерій 
еволюції 
Гленсдорфа-
Пригожина. 

13 4 4   12       

Разом за розділом 2 72 12 12   48       
Усього годин  150 24 24   102       

 
4. Теми практичних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Основне рівняння нерівноважної термодинаміки. 4 
2 Створення ентропії для нерівноважних процесів. 4 
3 Співвідношення взаємності Онсагера. 4 
4 Створення ентропії для термодифузійних та термоелектричних 

явищ. 
4 

5 Стаціонарні стани з мінімальним створенням ентропії. 4 
6 Критерій еволюції Гленсдорфа-Пригожина. 4 
 Разом   24 

5. Завдання для самостійної робота 
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№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Вивчити рівняння нерівноважної термодинаміки. 8 
2 Опрацювати створення ентропії для нерівноважних процесів. 8 
3 Розібратися з співвідношенням взаємності Онсагера. 8 
4 Розібратися з створенням ентропії для термодифузійних та 

термоелектричних явищ. 
8 

5 Проаналізувати стаціонарні стани з мінімальним створенням 
ентропії. 

8 

6 Проаналізувати критерій еволюції Гленсдорфа-Пригожина. 8 
 Разом  102 

 
6. Індивідуальні завдання 

____ 
 

7. Методи навчання 
Лекційні заняття проводяться методом лекції та розповіді-дискусії і передбачають  
можливість використання електронних засобів навчання. Практичні заняття проводяться 
методами репродуктивним і проблемного викладу шляхом обговорення теоретичних 
положень дисципліни і розв’язання задач. Основною метою практичних занять є розвиток 
навичок практичного застосування і закріплення теоретичного матеріалу.  

 
8. Методи контролю 

Система рейтингових балів та критерії оцінювання: 
1.  Експрес-контроль (загальний ваговий бал - 20) проводиться з метою 

перевірки якості роботи студента на практичних 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. 

2.  Контрольна робота (загальний ваговий бал - 40) Складається з 4 завдань 
Максимальна кількість балів за КР 10*4=40 балів. 

Критерії оцінювання: 
a) Повністю правильно виконане завдання оцінюється в 10 балів; 
b) Завдання виконане з несуттєвими помилками оцінюється в 8 бали (незначні 

помилки в арифметичних розрахунках); 
c) Часткове виконане завдання оцінюється в 5 бали (правильно обрана логіка 

рішення але грубі помилки в розрахунках); 
d) Часткове виконане завдання оцінюється в 2 бали (правильно обрана логіка 

рішення, зовсім відсутні розрахунки); 
e) Неправильно виконане завдання оцінюється в 0 балів. 
Якщо студент отримав оцінку менше 10 балів за КР, то він зобов’язаний переписати 

цю роботу, але не більше двох разів.  
3.  Екзамен (ваговий бал - 40). Необхідною умовою допуску студента до заліку 

з дисципліни є позитивний рейтинг з усіх форм семестрової атестації (позитивний рейтинг 
з КР та експрес-контролю), але не менше 30 балів.  

На екзамені студент отримує два теоретичних питання.  
Критерії оцінювання: 
- Теоретичні питання оцінюються в 20 балів кожен, при неповній або частково 

помилковій відповіді – 10 балів, при відсутності відповіді – 0  балів.  
Форма підсумкового контролю знань – екзамен.   

 
                             9. Схема нарахування балів 
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Поточний контроль, самостійна робота, індивід.завдання 

Екзамен Сума 
Розділ 1 

Розділ 2 
 

Контроль-
на робота 

Разом 

Т1-Т3 
 

Т1-Т3      одна    

 До 5 балів До 5 балів 
 

30 60 40 100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
 
-експрес-контроль під час аудиторних занять: 30  балів; 
 
-виконання контрольної роботи : 30 балів ( розділ 1,2); 
- екзамен  - 40 балів. 

 
Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для чотирирівневої шкали  
оцінювання 

Для дворівневої шкали 
оцінювання 

90 – 100 відмінно   
 

зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 
 

10. Рекомендована література 
Основна література 

1. Пригожин И., Кондепуди Д. Современная термодинамика. От тепловых двигателей до 
диссипативных структур. Мир, 2002. 

2. Пригожин И., Введение в термодинамику необратимых процессов. Изд-во «Регулярная 
и хаотическая динамика», 2001. 

3. Базаров И.П. Неравновесная термодинамика и физическая кинетика. Изд-во МГУ, 
1989.  

4. Де Гроот С.Р., Мазур П. Неравновесная термодинамика. Мир, 1964. 
 

 
 
 

Допоміжна література 
1.  Гленсдорф П., Пригожин И., Термодинамическая теория структуры, устойчивости 

и флуктуаций. Изд-во УРСС, 2003. 
2. Гуров К. П. Феноменологическая термодинамика необратимых процессов. М.: 

Наука, 1978. 
3. Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. Теория поля и вариационные 

принципы. Мир, 1974. 
  

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

забезпечення 
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1. Веб-ресурси кафедри, мережа інтернет. 
2. http://resst.kipt.kharkov.ua/   - сайт науково-виробничого комплексу 

„Відновлювальні джерела енергії та ресурсозберігаючі технології” ННЦ ХФТІ  
 


