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Вступ 

Програму навчальної дисципліни «Спеціальні розділи 

термодинаміки» складено відповідно до освітньо-наукової програми 14 

«Електрична інженерія» третього науково-освітнього рівня вищої освіти  

спеціальності 144  «Теплоенергетика ». 

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки. 

Статус навчальної дисципліни –вибіркова.  

Обсяг навчальної дисципліни 6,0  кредитів ЄКТС. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення курсу базується на таких курсах:  

«Загальна фізика»,  «Вища математика», «Математичний аналіз», «Технічна 

термодинаміка». Курс «Спеціальні розділи термодинаміки» є елементом 

підготовки спеціалізованих дисциплін фізико-енергетичного циклу, що 

забезпечує індивідуальну наукову роботу аспірантів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета навчальної дисципліни 

  Основною метою навчальної дисципліни є отримання аспірантами 

професійних знань за різними розділами термодинаміки. Прослухавши курс, 

аспіранти повинні вміти самостійно формулювати, аналізувати і вирішувати 

задачі в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності в 

сфері теплоенергетики на основі використання термодинамічних методів 

аналізу. А також застосовувати основні положення різних розділів 

термодинаміки, здійснювати розрахунки, пов’язані з основними фізичними 

явищами, що вивчаються в межах даної дисципліни. 

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни. 

Після засвоєння навчальної дисципліни аспіранти мають 

продемонструвати такі результати навчання:  
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− Самостійно формулювати, аналізувати і вирішувати задачі в галузі 

теплоенергетики на основі методів термодинамічного аналізу;  

− Самостійно робити розрахунки, пов’язані з термодинамічними аспектами 

фізичних явищ, що мають місце в теплоенергетичному устаткуванні та 

теплотехнологіях;  

− ЗК 1 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

− ЗК 2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

− ФК 1 Здатність брати участь у плануванні та виконанні наукових та 

науково-технічних проектів; 

− ФК 2 Здатність брати участь у плануванні і виконанні експериментів та 

лабораторних досліджень властивостей фізичних систем, фізичних явищ і 

процесів, 

обробленні й презентації їхніх результатів; 

− ФК 5 Здатність до постійного розвитку компетентностей у сфері 

теплоенергетики, інженерії та комп’ютерних технологій. 

Після засвоєння навчальної дисципліни аспіранти мають продемонструвати 

такі результати навчання: 

 

ЗНАННЯ: 

− основних принципів та теорем термодинаміки простих та складних систем, 

методу характеристичних функцій та співвідношень між ними;  

− основних положень термодинаміки фазових переходів та поверхневих 

явищ. 

 

УМІННЯ: 

 застосовувати основні положення термодинаміки, проводити 

експериментальні роботи за матеріалом курсу, здійснювати 

розрахунки, пов’язані з основними фізичними явищами, що 

вивчаються в межах даної дисципліни. 

 ПРН 9 Вміння застосовувати математичні та комп'ютерні моделі для 

дослідження ефективності теплоенергетичного устаткування на основі 

термодинамічних підходів. 

 ПРН 11 Вміння знаходити науково-технічну інформацію з різних 

джерел з використанням сучасних інформаційних технологій; 

 ПРН 12 Вміння класифікувати, аналізувати та інтерпретувати науково-

технічну інформацію в галузі теплофізики та теплоенергетики. 

 ПРН 13 Вміння організовувати результативну професійну діяльність 

індивідуально і як член команди. 

 

2.Зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1 Концептуально-методичний базис термодинаміки 

Тема 1.1.  Базові поняття і положення. 

Розділ 2 Основні принципи термодинаміки 



Тема 2.1. Перший принцип термодинаміки. 

Тема 2.2. Другий принцип термодинаміки. 

Тема 2.3. Ентропія. Третій принцип термодинаміки. 

Розділ 3 Складні термодинамічні системи 

Тема 3.1. Базові поняття та положення термодинаміки складних систем. 

Розділ 4 Характеристичні функції 

Тема 4.1. Особливості характеристичних функцій та засади побудови 

методу характеристичних функцій. 

Тема 4.2. Рівняння Максвелла. Характеристичні функції як критерій 

рівноваги та стійкості систем. 

Розділ 5 Фазові переходи і критичні явища 

Тема 5.1. Фазові переходи. 

Тема 5.1. Критичні явища. 

Розділ 6 Поверхневі явища 

Тема 6.1. Поверхневий натяг і тиск. 
 

3. Заплановані види навчальної діяльності та методи навчання 

Заплановані види навчальних занять: лекції, семінарські заняття , а 

також консультації. 

Під час навчання враховуються фактори, які впливають на навчання 

аспірантів (наприклад, модель 3P Джона Біггса), принципи ефективного 

навчання (наприклад, принципи Чікерінга та Гемпсона) тощо. Навчання 

здійснюється на основі студентоцентрованого підходу та стратегії взаємодії 

викладача та студента з метою засвоєння студентами матеріалу та розвитку у 

них практичних навичок. Особлива увага приділяється принципу заохочення 

студентів до активного навчання, у відповідності з яким аспіранти мають 

працювати над практичними тематичними завданнями, які дозволять в 

подальшому вирішувати реальні проблеми та завдання. 

Під час навчання застосовуються: 

- стратегії активного і колективного навчання; 

- евристичні методи (методи створення ідей, методи вирішення творчих 

завдань, методи активізації творчого мислення); 

- метод проблемно-орієнтованого навчання; 

- системи реагування аудиторії (audience response system). 

Під час навчання та для взаємодії з аспірантами використовуються 

сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення 

навчальних завдань, а також обладнання (проектор та електронні презентації 

для лекційних та семінарських занять). 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

Семестрова атестація проводиться у вигляді екзамену. Для оцінювання 

результатів навчання застосовується 100-бальна рейтингова система . 
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