
ВСТУП 
1. Молекулярна фізика. 
2. Анотація навчальної дисципліни. Програму з молекулярної фізики на 
2017–2018 навчальний рік для слухачів підготовчого відділення – студентів ІІ 
курсу Оптико-механічного коледжу розроблено з урахуванням вимог програми 
з фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що 
була опрацьована фізичним та радіофізичним факультетами Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (проф. В.М. Івченко, 
проф. В.І. Григорук (керівники), проф. М.П. Куліш, проф. В.Л. Стрижевський, 
доц. В.Н. Курашов).  

 

Матеріал програми розподілено за такими розділами: 
1. Основи молекулярно-кінетичної теорії та термодинаміки  
2. Елементарна кінетична теорія газів  
3. Реальні гази  
4. Основи термодинаміки 
5. Кристалічний та рідкий стани, фазові переходи 

2.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. 
Нормативна навчальна дисципліна "Молекулярна фізика" є обов’язковою 
дисципліною при вступі на спеціальність «оптотехніка» фізичного факультету. 
3. Тип – природнича дисципліна, нормативним курсом для слухачів 
підготовчого відділення, викладається упродовж ІІ семестру в загальному 
обсязі 70 год., з них лекцій та практичних занять – 46 год, контрольна робота – 
2 год., підсумкова атестація – 2 год., самостійна робота студентів (СРС) – 
20 год. Формою підсумкового контролю є підсумкова контрольна робота. 
4. Термін вивчення дисципліни – 4 місяці. 
5. Мета і завдання навчальної дисципліни.  

- викласти програму «Молекулярної фізики» студентам Оптико-
механічного коледжу, що відповідає курсу «молекулярної фізики», яка 
читається студентам першого року навчання на І курсі фізичного факультету.  

 

Після завершення навчання випускники підготовчого відділення мають  
знати: 
- молекулярні явища і процеси: ознаки, за якими вони відбуваються, 

зв’язок між явищами чи процесами, їх пояснення на основі наукової теорії, 
приклади використання; 

- поняття та терміни; 
- фізичні величини молекулярної фізики: властивості, що 

характеризуються цим поняттям (величиною, зв’язок з іншими величинами 
(формула), означення величини, одиниці фізичної величини, способи її 
вимірювання; 

- закони молекулярної фізики: формулювання та математичний вираз 
закону, досліди, що підтверджують його справедливість; приклади врахування і 
застосування його на практиці; межі та умови застосування; 
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- теорії молекулярної фізики: дослідне обґрунтування теорії; основні 
положення, принципи та закони цієї теорії; основні наслідки; практичні 
застосування і межі застосування теорії. 

вміти: 
- встановлювати зв’язок між молекулярними явищами навколишнього 

світу на основі знання законів молекулярної фізики; 
- розпізнавати і застосовувати основні закони, правила, поняття та 

принципи, що вивчаються в курсі молекулярної фізики; 
- застосовувати математичні вирази законів молекулярної фізики; 
- визначати межі застосування законів; 
- використовувати теоретичні знання для розв'язування задач різного типу 

(якісних, розрахункових, графічних, експериментальних, комбінованих тощо); 
- аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити 

висновки. 
7. Попередні вимоги – студенти 4-го року навчання Оптико-механічного 
коледжу. 
8. Методи викладання – репродуктивний, проблемно-орієнтаційний.  
9. Методи оцінювання – контрольні роботи, опитування на практичних 
заняттях.  
10. Мова викладання – українська. 
11. Система оцінювання знань з курсу «Молекулярна фізика» студентів 
ІІ курсу Оптико-механічного коледжу у 2017/2018 навчальному році 

№ 
п/п тип завдань 

номери 
завдань 

у 
контро
льній 
роботі 

кількість 
завдань 

цього 
типу 

оцінка за правильну 
відповідь, 

число балів 

макси-
мальна 

оцінка за 
даний 

тип 
завдань 

1 Теоретичне 
запитання 

1-2 2 10 20 

2 Задача  3 1 10 10 
усього 30 балів 
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ППРРООГГРРААММАА  ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ  ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
  

ТТЕЕММААТТИИЧЧННИИЙЙ  РРООЗЗДДІІЛЛ  11  
 

ТЕМА 1. Основи молекулярно-кінетичної теорії та термодинаміки.(10 год.) 
Вступ. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Стан системи. Процес. 
Внутрішня енергія системи. Перше начало термодинаміки. Робота, яка 
виконується тілом при зміні його об’єму. Температура та її вимірювання. 
Шкала абсолютних температур. Ідеальний газ. Рівняння стану ідеального газу. 
Ізопроцеси в газах. 
 

ТЕМА 2. Елементарна кінетична теорія газів .....................................(20 год.) 
Тепловий рух. Рівняння кінетичної теорії газів для тиску. Рівнорозподіл енергії 
по степеням свободи. Внутрішня енергія та теплоємність ідеального газу. 
Теплоємність газу при сталих тиску, температурі та об’єму газу. Рівняння 
адіабати ідеального газу. Політропні процеси. Теплоємність газу при 
політропному процесі. Робота, яка виконується ідеальним газом при різних 
процесах.  
Розподіл молекул газу по швидкостям. Розподіл Максвела. Найбільш ймовірна 
швидкість молекул газу. Середня швидкість теплового руху молекул. Середня 
квадратична швидкість теплового руху молекул. Розподіл молекул газу по 
кінетичним енергіям. Барометрична формула. Розподіл Больцмана. Закон 
Максвела-Больцмана. Середня довжина вільного пробігу. Явища переносу. 
В’язкість  газів. Теплопровідність газів. Дифузія в газах.   

 
ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 2 

 
ТЕМА 3. Реальні гази ..............................................................................(6 год.) 
Відхилення в моделі ідеального газу від реальності. Рівняння Ван-дер-Ваальса. 
Експериментальні ізотерми. Перенасичена пара і перегріта рідина. Внутрішня 
енергія реального газу. Ефект Джоуля-Томпсона. 
 

ТЕМА 4. Основи термодинаміки ...........................................................(8 год.) 
Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт 
корисної дії теплової машини. Друге начало термодинаміки. Цикл Карно. 
Коефіцієнт корисної дії циклу Карно для ідеального газу. Зведена кількість 
тепла. Нерівність Клаузіуса. Ентропія. Властивості ентропії. Ентропія 
ідеального газу.  
 

ТЕМА 5. Кристалічний та рідкий стани, фазові переходи ................(6 год.) 
Кристалічні та аморфні тіла. Властивості кристалічних тіл. Тепловий рух в 
кристалах.  
Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні 
явища. 
Пароутворення та конденсація. Плавлення і тверднення тіл. Рівняння 
Клапейрона-Клаузіуса. Діаграма стану. Потрійна точка. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ, КОНТРОЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ  
Кількість годин 
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ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 1 
Основи молекулярно-кінетичної теорії та термодинаміки 

1 Вступ. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. 
Стан системи. Процес. 2   

2 
Внутрішня енергія системи. Перше начало 
термодинаміки. Робота, яка виконується тілом 
при зміні його об’єму. 

2   

3 
Температура та її вимірювання. Шкала 
абсолютних температур. Ідеальний газ. Рівняння 
стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах. 

6   

Елементарна кінетична теорія газів 

4 Тепловий рух. Рівняння кінетичної теорії газів 
для тиску. 4   

5 
Рівнорозподіл енергії по степеням свободи. 
Внутрішня енергія та теплоємність ідеального 
газу. 

2   

6 Теплоємність газу при сталих тиску, температурі 
та об’єму газу. 2   

7 
Рівняння адіабати ідеального газу. Політропні 
процеси. Робота, яка виконується ідеальним 
газом при різних процесах.  

4   

8 Розподіл молекул газу по швидкостям. Розподіл 
Максвела. 4   

9 Барометрична формула. Розподіл Больцмана. 
Закон Максвела-Больцмана. 2   

10 
Середня довжина вільного пробігу. Явища 
переносу. В’язкість газів. Теплопровідність газів. 
Дифузія в газах. 

2  8 

11 Контрольна робота  2  
ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 2 

Реальні гази 
12 Рівняння Ван-дер-Ваальса. 2   
13 Експериментальні ізотерми. Перенасичена пара і 

перегріта рідина. 2   

14 Внутрішня енергія реального газу. Ефект 
Джоуля-Томпсона. 2   
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Основи термодинаміки 

15 Теплові машини. Друге начало термодинаміки. 2   
16 Цикл Карно. Коефіцієнт корисної дії циклу Карно 

для ідеального газу. 2   

17 Зведена кількість тепла. Нерівність Клаузіуса. 
Ентропія. 2   

18 Властивості ентропії. Ентропія ідеального газу.  2   
Кристалічний та рідкий стани, фазові переходи 

19 Кристалічні та аморфні тіла. Поверхневий натяг 
рідин. Сила поверхневого натягу.  2  6 

20 
Пароутворення та конденсація. Плавлення і 
тверднення тіл. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса. 
Діаграма стану. Потрійна точка. 

4  6 

21 Іспит в письмовій формі  2  
 ВСЬОГО 50 4 20 
 
Загальний обсяг 70 год., у тому числі: 
Теоретичних та практичних занять – 50 год. 
Контрольні роботи – 2 год. 
Іспит в письмовій формі – 2 год. 
Самостійна робота слухачів – 20 год. 
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ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 1 

Основи молекулярно-кінетичної теорії та термодинаміки 

Заняття 1. Вступ. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро. Стан системи. 

Процес. (2 год.) 

Заняття 2. Внутрішня енергія системи. Перше начало термодинаміки. Робота, 

яка виконується тілом при зміні його об’єму. (2 год.) 

Заняття 3. Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних температур. 

Ідеальний газ. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах. (6 год.) 

Елементарна кінетична теорія газів 

Заняття 4. Тепловий рух. Рівняння кінетичної теорії газів для тиску. (4 год.) 

Заняття 5. Рівнорозподіл енергії по степеням свободи. Внутрішня енергія та 

теплоємність ідеального газу. (2 год.) 

Заняття 6. Теплоємність газу при сталих тиску, температурі та об’єму газу. (2 год.) 

Заняття 7. Рівняння адіабати ідеального газу. Політропні процеси. Робота, яка 

виконується ідеальним газом при різних процесах. (4 год.) 

Заняття 8. Розподіл молекул газу по швидкостям. Розподіл Максвела. (4 год.) 

Заняття 9. Барометрична формула. Розподіл Больцмана. Закон Максвела-

Больцмана. (2 год.) 

Заняття 10. Середня довжина вільного пробігу. Явища переносу. В’язкість 

газів. Теплопровідність газів. Дифузія в газах. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи. (8 год.) 

Література: [1] – c. 375 - 393  

[2] – c. 363 -374.  

[4] – c. 162-168.  

Заняття 11. Контрольна робота. (2 год.) 

ТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ 2 

Реальні гази 

Заняття 12. Рівняння Ван-дер-Ваальса. (2 год.) 

Заняття 13. Експериментальні ізотерми. Перенасичена пара і перегріта рідина. (2 год.) 

Заняття 14. Внутрішня енергія реального газу. Ефект Джоуля-Томпсона. (2 год.) 
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Основи термодинаміки 

Заняття 15. Теплові машини. Друге начало термодинаміки. (2 год.) 

Заняття 16. Цикл Карно. Коефіцієнт корисної дії циклу Карно для ідеального 

газу. (2 год.) 

Заняття 17. Зведена кількість тепла. Нерівність Клаузіуса. Ентропія. (2 год.) 

Заняття 18. Властивості ентропії. Ентропія ідеального газу. (2 год.) 

Кристалічний та рідкий стани, фазові переходи 

Заняття 19. Кристалічні та аморфні тіла. Поверхневий натяг рідин. Сила 

поверхневого натягу. (2 год.) 

Завдання для самостійної роботи. (6 год.) 

Література: [1] – c. 461-463, 473-490. 

[2] – c. 262 -271.  

[4] – c. 144 -149.  

Заняття 20. Пароутворення та конденсація. Плавлення і тверднення тіл. 

Рівняння Клапейрона-Клаузіуса. Діаграма стану. Потрійна точка. (4 год.) 

Завдання для самостійної роботи. (6 год.) 

Література: [1] – c. 490 - 503  

[2] – c. 334 -343.  

[3] – c. 443 -455.  

[4] – c. 137-144.  

Заняття 21. Іспит в письмовій формі. (2 год.) 
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ППррииккллаадд  ккооннттррооллььннооїї  ррооббооттии  

11..  Рівняння  стану  ідеального  газу..  Ізопроцеси.. 

2. Розподіл Больцмана. Закон Максвела-Больцмана. 

3. Знайти найменш можливий тиск ідеального газу в процесі, який відбувається 

за законом Т=Т0+αV2, де Т0, - постійні, V – об’єм 1 молю газу. 
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