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5. Про затвердження Інструктивно-методичних матеріалів для 

проведення експертами експертиз електронних версій проектів 

підручників: Наказ МОН від 31.10.2018 №1183. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://imzo.gov.ua/2018/11/03/nakaz-mon-

vid-31-10-2018-1183-zatverdzhennia-instruktyvno-metodychnykh-

materialiv-dlia-provedennia-ekspertamy-ekspertyz-elektronnykh-versi-

proektiv-pidruchnykiv. 

6. Про вищу освіту: Закон України. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

7. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна 

програма підготовки бакалавра напряму підготовки 0701 "Фізика". – 

К.: МОН України, 2003. – 81 с. 

8. Концепція розвитку педагогічної освіти. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-

koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti. 

9. Збірник авторських навчальних програм з дисциплін кафедри фізики 

та методики її навчання Херсонського державного університету для 

підготовки студентів на здобуття ступенів вищої освіти «бакалавр», 

«магістр» / Укладач: В. Д. Шарко. – Херсон: Вид-во ХНТУ. – 2018. – 

236 с. 
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The Thomson heat source density, QTh, is represented by the 

following expression [1,2]: 
QTh = -T(dα/dT) j grad T. (1) 

Here T is the temperature, j is the electric current density, α is the 

Seebeck coefficient. If it is correct then the heat balance equation 

under the stationary conditions is the following: 
div q = QTh + QJ. (2) 

Here QJ is the Joule heat source density, q is the heat flux density 

[1,3-6]. We consider that the sample does not absorb nor irradiate 

light. Nevertheless, the equation (2) is wrong, because the correct heat 

balance equation under the stationary conditions is the following: 
div q = α j grad T + QJ. (3) 
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This equation can be derived from the energy balance equation 

under the stationary conditions, when the light absorption or 

irradiation is absent: 
div w = 0. (4) 

Here w is the energy flux density. The energy balance equation (4) 

is the consequence of the energy conservation law. The expression for 

the energy flux density is as follows, w = q + F j [2], where F is the 

electrochemical potential (Fermi quasi-level). Hence, as we can see 

from the correct heat balance equation (3), the correct expression for 

the Thomson heat source density is 
QTh,correct = α j grad T. (5) 
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Інтеграція України в європейський та світовий освітній 

простір детермінує зростання суспільних вимог до підготовки 

майбутніх спеціалістів загалом, і до змісту і процесу професійної 

підготовки студентів – майбутніх учителів зокрема. Відтак одним 


