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Частина 1.  
 

Молекулярна фізика та начала статистичної фізики 
 

Предмет молекулярної фізики. Маси атомів і молекул. Кількість речовини. 

Агрегатний стан речовини. Модель ідеального газу. Закони ідеального газу. 

Барометрична формула. 

Випадкові події та величини. Ймовірність. Розподіл Гауса. Макроскопічний і 

мікроскопічний стани системи. Постулат рівноймовірності мікростанів. Ергодична 

гіпотеза.  

Розподіл Максвела. Розподіл молекул за швидкостями. Вивід розподілу Максвела. 

Характеристичні швидкості молекул. Частота ударів молекул об стінку. Число молекул 

у різних ділянках розподілу Максвела. Експериментальна перевірка розподілу 

Максвела.  

Флуктуації. Відносна величина флуктуацій. Статистична вага. Ентропія. Формула 

Больцмана для ентропії. Теорема Нернста. 

Поняття про ансамблi. Ансамбль Гiбса, ергодична гіпотеза, розподіли Гiбса, Фермi-

Дiрака, Бозе-Ейнштейна, Максвелла-Больцмана. Принцип детальної рівноваги. 

Кінематичні характеристики молекулярного руху. Поперечний переріз. Середня 

довжина вільного пробігу. Експериментальне визначення поперечного перерізу зіткнень. 

Частота зіткнень. Середня довжина вільного пробігу. 

Тиск і температура. Основне рівняння кінетичної теорії газів. Вимірювання тиску. 

Термометри. Міжнародна практична шкала температур. Абсолютний нуль температур. 

Розподіл Больцмана. Обґрунтування розподілу Больцмана. Суміш газів у посудині. 

Співвідношення між розподілами Максвела і Больцмана. Атмосфери планет. 

Експериментальна перевірка розподілу Больцмана. 

Розподіл енергії за ступенями свободи і броуновський рух. Теорема про 

рівнорозподіл кінетичної енергії за ступенями свободи. Броунівський рух і його опис. 

Обертальний броунівський рух. Експериментальне визначення сталої Больцмана. 

Гази з міжмолекулярною взаємодією і рідини. Сили міжмолекулярної взаємодії. 

Іонний зв'язок. Ковалентний зв'язок. Сили Ван-дер-Ваальса. Структура рідин. 

 

Частина 2. 
 

Термодинаміка 
 

Перший принцип термодинаміки. Робота. Теплота. Внутрішня енергія. Фізичний 

зміст першого принципу. Функції стану і їхні повні диференціали. Рівноважні і нерівноважні 

процеси. Оборотні і необоротні процеси. 

Теплоємність. Теплоємність при постійному об'ємі. Теплоємність при постійному тиску 

для ідеального газу. Рівняння Роберта Майера. 

Процеси в ідеальних газах. Ізобаричний процес. Ізохоричний процес. Ізотермічний 

процес. Адіабатичний процес. Політропний процес. Рівняння політропи. 

Другий принцип термодинаміки. Циклічні процеси. Робота циклу. Коефіцієнт 

корисної дії. Цикл Карно. Коефіцієнт корисної дії циклу Карно. Теорема Карно. Другий 

принцип термодинаміки у формулюваннях Кельвіна і Клаузиуса. Еквівалентність 

формулювань Кельвіна і Клаузиуса. Холодильна машина. 

Абсолютна термодинамічна шкала температур. Поняття від'ємної абсолютної 

температури. Друга теорема Карно. Нерівність Клаузиуса. Ентропія як функція стану. 

Статистичний характер другого принципу термодинаміки. Зміна ентропії в необоротних 

процесах. Парадокс Гіббса. Приклади розрахунків ентропії і її змін. 



Реальні гази. Відхилення властивостей реальних газів від властивостей ідеальних газів. 

Рівняння Ван-дер-Ваальса, Фізичний зміст сталих, що входять до рівняння Ван-дер-Ваальса. 

Ізотерми Ван-дер-Ваальса. Метастабільні стани. Порівняння висновків з рівняння Ван-

дер-Ваальса з експериментальними даними. Внутрішня енергія газу Ван-дер-Ваальса. 

Ефект Джоуля - Томсона. Диференціальний та інтегральний ефекти Джоуля - 

Томсона. Ефект Джоуля -Томсона для газу Ван-дер-Ваальса. Скраплення газів. Властивості 

речовини при низьких температурах. 

 

Фазові переходи 

Перехід з газоподібного стану в рідкий. Експериментальні ізотерми. Критичний стан. 

Область двухфазових станів. Насичена пара. Правило важеля. Фазові переходи першого роду. 

Рівняння Клапейрона - Клаузиуса. Кристалізація і плавлення. Сублімація. Фазові діаграми. 

Поліморфізм. Фазові переходи другого роду і їхні приклади. 

 

Частина 3 

 
Рідини та поверхневі явища, кристали 

Вільна поверхнева енергія. Поверхневий натяг. Умова рівновага на границі двох 

рідин і на границі рідина - тверде тіло. Тиск під скривленою поверхнею. Капілярні явища. 

Випаровування і кипіння рідин. Сутність динамічної рівноваги на межі пар - рідина. 

Тиск насичених парів поблизу скривленої поверхні рідини. Перегріта рідина. Бульбашкові 

камери. Переохолоджена пара. Камера Вільсона. 

Рідкі розчини, їхні кількісні характеристики. Розчинність. Теплота розчинення. 

Ідеальні розчини. Закон Рауля. Закон Генрі. Залежність розчинності від температури. 

Приклади найпростіших діаграм стану бінарних сумішей. 

Осмотичний тиск. Механізм його виникнення. Закономірності осмотичного тиску. 

Прояв осмотичного тиску. 

Основні якісні відомості про сплави, тверді розчини . 

 

Процеси переносу 

Види процесів переносу (теплопровідність, дифузія, в'язкість). Процеси переносу в газах 

і коефіцієнти, що характеризують процеси переносу в них. 

Фізичні явища в розріджених газах. Визначення вакууму. Теплопередача, дифузія і тертя 

при малих тисках. Основні відмінні риси явищ переносу у твердих тілах і рідинах у 

порівнянні з явищами переносу в газах.  

 

Критерії оцінювання знання 

1. Кожен екзаменаційний білет містить п’ять завдань. 

2. Кожна з завдань оцінюється за наступними критеріями. 

3. Сума отриманих балів умножається на коефіцієнт, який дорівнює двом. 

Критерії оцінювання одного завдання 

20 балів заслуговує студент, який виявив всебічне, систематичне і глибоке знання 

навчального програмного матеріалу, самостійно виконав всі передбачені програмою 

завдання, глибоко засвоїв основну та додаткову літературу, рекомендовану програмою, 

що розбирається в основних наукових концепціях по досліджуваної дисципліни, виявив 

творчі здібності та науковий підхід в розумінні і викладі навчального програмного 

матеріма, відповідь відрізняється багатством і точністю використаних термінів, матеріал 

викладається ся послідовно і логічно. 



18 балів заслуговує студент, який виявив всебічне, систематичне знання навчального 

програмного матеріалу, самостійно виконав всі передбачені програмою завдання, 

глибоко засвоїв основну літературу і знайомий з додатковою літературою, 

рекомендованою програмою, показав систематичний характер знань з дисципліни, 

достатній для подальшого навчання, а також здатність до їх самостійного поповнення, 

відповідь відрізняється точністю використаних термінів, матеріал викладається 

послідовно і логічно. 

16 балів заслуговує студент, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, 

який не допускає у відповіді суттєвих неточностей, самостійно виконав всі передбачені 

програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою, показав 

систематичний характер знань з дисципліни, достатній для подальшого навчання, а також 

здатність до їх самостійного поповнення. 

14 балів заслуговує студент, який виявив досить повне знання навчально-програмного 

матеріалу, який не допускає у відповіді суттєвих неточностей, самостійно виконав всі 

передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою, 

показав систематичний характер знань з дисципліни, достатній для подальшого 

навчання, а також здатність до їх самостійного поповнення. 

12 балів заслуговує студент, який виявив досить повне знання навчально-програмного 

матеріалу, який не допускає у відповіді суттєвих неточностей, самостійно виконав 

основні передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану 

програмою, показав систематичний характер знань з дисципліни, достатній для 

подальшого навчання. 

10 балів заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-програмного 

матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за 

професією, самостійно виконав основні передбачені програмою завдання, засвоїв 

основну літературу, рекомендовану програмою, проте допустив деякі похибки при їх 

виконанні і у відповіді па іспиті, але володіє необхідними знаннями для їх самостійного 

усунення. 

8 бала заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-програмного 

матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за 

професією, самостійно виконав основні передбачені програмою завдання, засвоїв 

основну літературу, рекомендовану програмою, проте допустив деякі похибки при їх 

виконанні і у відповіді на іспиті, але володіє необхідними знаннями для усунення під 

керівництвом викладача допущених помилок. 

6 бала заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-програмного 

матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за 

професією, що не відрізнявся активністю на практичних (семінарських) і лабораторних 

заняттях, самостійно виконав основні передбачені програмою завдання, проте допустив 

погрішності при їх виконанні і у відповіді на іспиті, але володіє необхідними знаннями 

для усунення під керівництвом викладача найбільш істотних похибок. 

4 бали виставляється студенту, котрий виявив прогалини в знаннях або відсутність знань 

по значній частині основного навчально-програмного матеріалу, який не виконав 

самостійно передбачені програмою основні завдання, що допустив принципові помилки 

у виконанні передбачених програмою завдань, який не відпрацював основні практичні, 

семінарські, лабораторні заняття, допускає суттєві помилки при відповіді, і який не може 

продовжити навчання або приступити до професійної діяльності без додаткових анятій з 

відповідної дисципліни. 

2 бал - представлений відповідь повністю не по суті містяться в екзаменаційному 

завданні питань. 

0 бал - немає відповіді, відмова від відповіді. 

Остаточна оцінка формується шляхом додавання 100 балів до набраних на іспиті. 



Рекомендована література 

 

Базова…  

1. Дубовик   В.П.,   Юрик   І.І.   Вища   математика:   -   Навчальний посібник-К.: А.С.К., 1993, 2001. 

2. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры.- М., Наука, 1976. 

3. Ильин В.А., Позняк З.Г. Линейная алгебра. - М., Наука, 1978. 

4. Ильин В.А., Позняк З.Г. Аналитическая геометрия.-  М., Наука, 1971. 

5. Бугров     Я.С.,     Никольский     СМ.     Дифференциальное     и интегральное исчисление. -М. 

Наука, 1981. 

6. Бугров Я.С., Никольский СМ. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции 

комплексного переменного. - М., Наука, 1981. 

7. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление для вузов. Том І. -М. Наука, 1972, 

1978. 

8. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление для вузов. Том ІІ. -М. Наука, 1972, 

1978. 

9. Ильин В.А., Позняк З.Г. Основы математического анализа. Том І.-М., Наука, 1971, 1973, 1979. 

10. Ильин В.А.,  Позняк З.Г. Основы математического анализа. Том И.- М., Наука, 1971, 1973, 1979. 

11. Назієв Е.Х., Владіміров В.М., Миронець О.А. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. - Київ, 

Либідь, 1997. 

12. Вища   математика:   Збірник   задач:   Навчальний   посібник;3а редакцією В.П. Дубовика, І.І. 

Юрика. - К., А.СК. 2001. 

13. Сборник задач по математике (для ВТУЗов). Линейная алгебра и основы математического анализа. 

Под редакцией Ефимова А.В., Демидовича Б.П.,-М. Наука, 1981, 1986. 

14. Сборник   задач   по   математике   (для   ВТУЗов).   Специальные разделы математического 

анализа. Под редакцией Ефимова А.В., Демидовича Б.П., -М. Наука, 1981, 1986. 

15. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа., -М. Наука, 1969, 1985. 

16. Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. - М. Наука, 1969, 1985. 

17. Сборник  задач  по  математике  (для ВТУЗов) под редакцией Ефимова А.В., Демидовича Б.П., -М. 

Наука, 1984. 

 

Допоміжна 
1. Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии. -М. Наука, 1975. 

2. Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы. -М. Наука, 1975. 

3. Задачи  и  упражнения  по   математическому   анализу.   Под редакцией Демидовича Б.П., -М. Наука, 

1970. 

4. Сборник задач  по высшей  математике.  Под    редакцией Овчинникова П.Ф. - Киев, Вища школа, 1991. 

5. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. -М., Наука, 1978. 

6. Данко П.Е., Попов А.Г. Высшая математика в упражнениях и задачах. Части І,ІІ. -М., Высшая школа, 

1974. 

7. Рубан П. И., Гармаш Е.Е. Руководство к решению задач по аналитической геометрии. -М., Высшая 

школа, 1963. 

8. Справочное пособие по математическому анализу. Ч.І. Введение в анализ, производные, интегралы. 

Ляшко И.И., Боярчук А.К., Гай Я.Г. и др. -Киев, Вища школа, 1978. 

9. Маркушевич А.И. Краткий курс теории аналитических функций. М.:Наука, 1978. – 416 с. 

10. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. М.:ФИЗМАТГИЗ, 1963. – 656 

с.  

11. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. – М., Наука, 

1981. 
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Програму вступного іспиту з дисципліни «Термодинаміка та молекулярна фізика» для 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» розроблено на основі чинних програм з 

дисциплін «Молекулярна фізика», «Термодинаміка та статистична фізика» та 

«Термодинаміка енергетичних систем» для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». 
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