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1 Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри 
(циклової комісії – для коледжів), науково-методичної комісії факультету/інституту (раді навчального закладу - 
коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії 
факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної 
роботи (заступником директора коледжу). 
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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – отримання глибоких та систематичних знань з курсу термодинаміки 
конденсованого стану, що включає засвоєння основних  законів феноменологічної 
термодинаміки у застосуванні до даних об’єктів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати закони молекулярної фізики та термодинаміки, статистичної фізики, основи 

математичного аналізу 
2. Вміти застосовувати попередні знання з курсів математичного аналізу, диференціальних 

та інтегральних рівнянь та математичної фізики  для розв’язку термодинамічних задач.   
3. Володіти елементарними навичками побудови діаграм стану бінарних систем, знаходження 

похідних та частинних похідних, знаходження екстремумів функцій, розв’язування рівнянь 
у частинних похідних, знаходження похідних складних функцій. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В рамках курсу Термодинаміка конденсованого стану» розглядаються закони та методи 
феноменологічної термодинаміки в застосуванні до металів та бінарних сплавів та 
термодинамічні функції гетерогенних бінарних систем, квазіхімічна теорія розчинів. Мета 
вивчення дисципліни – отримання глибоких та систематичних знань з курсу 
феноменологічної термодинаміки у застосуванні до металів та сплавів. Навчальна задача 
курсу полягає в засвоєння методів опису та дослідження термодинамічних властивостей 
твердих тіл, оволодіння методами і принципами розв’язку прикладних задач по розрахунку 
термодинамічних функцій для металів та сплавів.  Результати навчання полягають в 
опануванні законів термодинаміки у застосуванні до систем у конденсованому стані, 
вмінні застосовувати на практиці метод термодинамічних потенціалів Гіббса, графічно 
визначати парціальні та відносні парціальні термодинамічні функції за відомими 
інтегральними для бінарних систем, розраховувати парціальні та відносні парціальні функції 
для одного з компонентів за відомими парціальними функціями. Методи викладання:  лекції, 
консультації. Методи оцінювання: опитування в процесі лекції, контрольні роботи після 
основних розділів спецкурсу, залік.  
Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (60%) та заліку (40%).  
4. Завдання (навчальні цілі) – оволодіння методами і принципами необхідними в майбутній 
практичній діяльності фахівця,  вміннями і навичкими для запобігання небезпек.  
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 
галузь знань 10 «Природничі науки»», спеціальність 104 «Фізика та астрономія» дисципліна 
забезпечує набуття здобувачами освіти наступних компетентностей:  
 
Інтегральних: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з фізики у 
професійній діяльності або у процесі подальшого навчання, що передбачає застосування 
певних теорій і методів фізики та/або астрономії і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов. 
Загальних: 
 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  
ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
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Фахових:  
ФК1. Знання і розуміння теоретичного та експериментального базису сучасної фізики та 
астрономії.  
ФК2. Здатність використовувати на практиці базові знання з математики як математичного 
апарату фізики і астрономії при вивченні та дослідженні фізичних та астрономічних явищ і 
процесів.  
ФК5. Здатність виконувати обчислювальні експерименти, використовувати чисельні методи 
для розв’язування фізичних та астрономічних задач і моделювання фізичних систем.  
ФК9. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації.  
ФК10. Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з фізики, астрономії та 
суміжних галузей.  
ФК14. Здатність здобувати додаткові компетентності через вибіркові складові освітньої 
програми, самоосвіту, неформальну та інформальну освіту.  

ФК15. Здатність аналізувати світові тренди розвитку фізики та астрономії для вибору власної 
освітньої траєкторії навчання та тематики майбутніх наукових досліджень.  

 
5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки 

заходів оцінювання) 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 
та відповідальність) Методи викладання і 

навчання 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні закони термодинаміки, 
метод термодинамічних потенціалів, 
загальні умови термодинамічної 
рівноваги, умови рівноваги в гомогенних 
та гетерогенних системах.  

лекції Модульні 
контрольні  
роботи, 
перевірка 
самостійної 
роботи,  
опитування в 
процесі лекції, 
іспит. 

20 

1.2 Знати теорію розчинів (ідеальних, 
реальних (регулярних, атермальних, 
розбавлених), квазіхімічну теорію 
розчинів.  

лекції Модульні 
контрольні  
роботи, 
перевірка 
самостійної 
роботи,  
опитування в 
процесі лекції, 
іспит. 

20 

2.1 Вміти застосовувати на практиці 
метод термодинамічних потенціалів 
Гіббса, графічно визначати парціальні 
та відносні парціальні термодинамічні 
функції за відомими інтегральними для 
бінарних систем, розраховувати 
парціальні та відносні парціальні функції 
для одного з компонентів за відомими 
парціальними функціями другого 
компонента 

лекції Модульні 
контрольні  
роботи, 
перевірка 
самостійної 
роботи,  
опитування в 
процесі лекції, 
іспит. 

10 

2.2 Вміти  аналізувати основні типи діаграм лекції Модульні 10 
                                         
 заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
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стану двокомпонентних систем за 
допомогою ізобаро-ізотермічного 
потенціалу, розраховувати криві 
рівноваги та будувати діаграми стану. 

контрольні  
роботи, 
перевірка 
самостійної 
роботи,  
опитування в 
процесі лекції, 
іспит. 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 
Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання 1.1 1.2 2.1 2.2 

ПРН1. Знати, розуміти та вміти застосовувати основні 
положення загальної та теоретичної фізики, зокрема, класичної, 
релятивістської та квантової механіки, молекулярної фізики та 
термодинаміки, електромагнетизму, хвильової та квантової 
оптики, фізики атома та атомного ядра для встановлення, 
аналізу, тлумачення, пояснення й класифікації суті та механізмів 
різноманітних фізичних явищ і процесів для розв’язування 
складних спеціалізованих задач та практичних проблем з фізики 
та астрономії.  

+ + + + 

ПРН2. Знати і розуміти фізичні основи астрономічних явищ: 
аналізувати, тлумачити, пояснювати і класифікувати будову та 
еволюцію астрономічних об’єктів Всесвіту (планет, зір, 
планетних систем, галактик тощо), а також основні фізичні 
процеси, які відбуваються в них.  

+  +  

ПРН3. Знати і розуміти експериментальні основи фізики: 
аналізувати, описувати, тлумачити та пояснювати основні 
експериментальні підтвердження існуючих фізичних теорій.  

+ +   

ПРН4. Вміти застосовувати базові математичні знання, які 
використовуються у фізиці та астрономії: з аналітичної 
геометрії, лінійної алгебри, математичного аналізу, 
диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей 
та математичної статистики, теорії груп, методів математичної 
фізики, теорії функцій комплексної змінної, математичного 
моделювання.  

  + + 

ПРН17. Знати і розуміти роль і місце фізики, астрономії та 
інших природничих наук у загальній системі знань про природу 
та суспільство, у розвитку техніки й технологій та у формуванні 
сучасного наукового світогляду.  

+ +   

ПРН25. Мати навички самостійного прийняття рішень стосовно 
своїх освітніх траєкторій та професійного розвитку.  

  + + 

ПРН28. Мати уявлення про трансдисциплінарний шлях розвитку 
науки та його значення для вибору майбутньої освітньої 
траєкторії. 

+ + + + 

 
 

Структура курсу 
Курс складається з 2-х змістових модулів: «Закони та методи феноменологічної 

термодинаміки у застосуванні до металів та сплавів»,  який включає в себе 8 лекцій та 
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«Теорія розчинів. Термодинамічні функції гетерогенних бінарних систем», який складається з 

7 лекцій.   

7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / 

оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків) 
- семестрове оцінювання:  

1.   Модульна контрольна робота 1 (12 балів – 20 балів).  Контроль с.р.с. (12 балів – 20 балів). 
2. Модульна контрольна робота 2 (12 балів – 20 балів).  
        

- підсумкове оцінювання у формі заліку 
 

Підсумкове оцінювання у формі екзамену2: (обов’язкове проведення екзаменаційного 
оцінювання в  письмовій формі) 
 ЗМ1/Частина 1 (за наявності) ЗМ2/Частина 2 (за наявності) Залік Підсумкова оцінка 
Мінімум 24 12 24  60 
Максимум 40 20 40 100 
у випадку комплексного екзамену слід вказати питому вагу складових  
Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 36 балів.  
(слід чітко прописати умови, які висуваються викладачами даної дисципліни).  
Оцінка за іспит не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.  
7.2. Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 

робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, 
результатів навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням).   

 
7.3. Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни / Fail 0-34 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
2 Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі теоретичного засвоєння матеріалу з усіх 
розділів дисципліни, семінарських занять, виконання практичних, лабораторних, індивідуальних, підсумкових 
контрольних робіт, творчих робіт впродовж семестру, передбачених робочою навчальною програмою (100 балів - для 
залікових дисциплін, у випадку, якщо дисципліна завершується екзаменом, то розподіл здійснюється за таким 
алгоритмом: 60 балів (60%) – семестровий контроль і 40 балів (40%) – екзамен). 
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88..  ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ   ЗАНЯТЬ 

 
№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 

лекції лабораторні 
 

Самостійна 
робота 

Частина 1.  
Закони та методи феноменологічної термодинаміки в застосуванні до металів та 

сплавів 
 

1 

Тема 1. Внутрішня енергія, термодинамічний потенціал 
Гіббса, вільна енергія Гельмгольца, ентальпія. Метод 
термодинамічних потенціалів. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

  Застосування методу для вивчення термодинамічних 
властивостей твердих тіл. 

2  4 

2 

Тема 2. Визначення термодинамічних функцій чистих 
металів. Зведена вільна енергія Гіббса.  
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Розрахунок термодинамічних функцій пари металу, що 
знаходиться в рівновазі з рідкою та твердою фазами. 

2  4 

3 

Тема 3. Знаходження зв’язку між PC  та VC  і 
швидкості звуку за допомогою термодинамічного 
методу. Рівняння Гіббса–Гельмгольца. термодинамічні 
функції однокомпонентних систем. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 

2  4 

4 

Тема 4. Гомогенні та гетерогенні системи. Загальні 
умови термодинамічної рівноваги.  
 с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Екстенсивні та інтенсивні термодинамічні параметри. 
Об’єднане рівняння 1-го та 2-го законів термодинаміки 
для гомогенних багатокомпонентних систем.  

2  4 

5 

Тема 5. Хімічний потенціал. Умови рівноваги в 
гомогенних системах.  
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Константа хімічної рівноваги. 

2  4 

6 

Тема 6. Умови рівноваги в гетерогенних системах. 
Правило фаз. 
 с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Нонваріантний стан гетерогенної системи.  

2  4 

7 

Тема 7.  Рівняння, що описують фазові переходи І та ІІ 
роду.  
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Змішані фазові переходи. 

2  4 

8 

Тема 8. Парціальні та інтегральні термодинамічні 
функції для бінарних систем. Рівняння Гіббса-Дюгема. 
Відносні інтегральні та парціальні термодинамічні 
функції.  
 с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Зв’язок між відносними інтегральними та парціальними 
термодинамічними функціями для бінарних сплавів. 
Графічні методи розрахунку відносних парціальних 
термодинамічних функцій за відомими інтегральними. 
Підготовка до підсумкової модульної контрольної 
роботи. 

2  4 

 Підсумкова  модульна  контрольна робота 1    
 

Частина 2. Термодинамічні функції  
гетерогенних бінарних систем 
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9 

Тема 9. Закон Рауля. Ідеальні розчини 
Ентальпія, відносна зміна об’єму при утворенні ідеального 
розчину.  
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Додатне та від’ємне відхилення від закону Рауля. Вирази 
для парціальної та інтегральної ентропії та вільної енергії 
Гіббса ідеального розчину. 

2  4 

10 

Тема 10.  Реальні розчини. Функція активності. 
Активність (ефективна концентрація). Функція леткості, 
функція активності. Надлишкові термодинамічні функції.  
 с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Вирази для парціальної та інтегральної ентропії та вільної 
енергії Гіббса реального розчину. 
 

2  4 

11 

Тема 11.  Закон Генрі. Атермальні розчини. Розбавлені та 
регулярні розчини. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Активність розчинника. 

2  4 

12 

Тема 12. Термодинамічні функції для ідеальних, 
реальних, розбавлених розчинів. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Експериментальні дослідження для визначення активності 
(ефективної концентрації) компонентів сплаву. 

2  4 

13 

Тема 13.  Сильно розбавлені розчини. Квазіхімічна теорія 
розчинів. 

  с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Концентраційна залежність відносної інтегральної фільної 
енергії Гіббса при від'ємному відхиленні від закона Рауля. 

2  4 

14 

Тема 14. Термодинамічні функції гетерогенних бінарних 
систем. Побудова діаграми стану типу «сигара». 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Діаграма стану евтетичного типу. Правило відрізків 
(важелів). 

2  4 

15 

Тема 15.  Термодинамічні функції для бінарної системи з 
діаграмою стану евтектичного типу. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Концентраційна залежність відносної інтегральної фільної 
енергії Гіббса в двофазній області. 
Підготовка до підсумкової модульної контрольної роботи. 

2  4 

 Підсумкова  модульна  контрольна робота     
 ВСЬОГО 30  60 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 90  год.3, в тому числі: 
Лекцій – 30  год. 
Семінари –  0 год. 
Практичні заняття  –   0 год. 
Лабораторні заняття  –  30 год. 
Тренінги  –   0 год. 
Консультації - ___ год. 
Самостійна робота - 60 год. 
 
 
 
 
 

 

                                         
3 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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4 В тому числі Інтернет ресурси 


