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Семестр, в якому 

планується вивчення 

III-IV 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

ПЦБ 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Компетентності: 

К08 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

К11 Здатність оцінювати  та забезпечувати якість робіт, що 

виконуються; 

К15 Здатність до критичного осмислення основних теорій, 

методів та принципів природничих наук. 

Результати навчання: 

ПРН1 Демонструвати розуміння основних принципів 

управління природоохоронними діями та/або екологічними 

проектами; 

ПРН3 Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні 

проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу 

і прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та 

оптимального природокористування; 

ПРН21 Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні 

засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних. 

Опис дисципліни Дисципліна дозволяє студентам ознайомитися з засадами 

фізичної та колоїдної хімії для застосування цієї інформації 

при вирішенні виробничих, технологічних та екологічних 

проблем 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати 

пропонованій дисципліні: 

Вища математика та теорія ймовірності 

Хімія з основами біогеохімії 

Фізика 

Основні теми 

дисципліни 

1. Перше та друге начала термодинаміки. 

2. Термохімія. 

3. Фазові рівноваги. 

4. Термодинаміка розчинів. 

5. Хімічні рівноваги в газах і розчинах. 

6. Кінетика хімічних реакцій. 

7. Гомогенні та гетерогенні хімічні процеси. 

8. Гальванічні елементи. Кінетика електродних процесів. 

135 годин - екзамен 

9. Класифікація та методи добування дисперсних систем. 



10. Молекулярно-кінетичні властивості колоїдних систем. 

11. Оптичні властивості колоїдів. 

12. Поверхнева енергія та поверхневий натяг. Адсорбція. 

13. Електричні властивості колоїдних систем. 

14. Стійкість дисперсних систем. Коагуляція. 

15. Структурно-механічні властивості дисперсних систем. 

16. Властивості розчинів полімерів. 

135 годин – залік 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової літератури 

Основна: 

1. Гомонай В.І., Фізична хімія. Підручник для студентів 

хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів. [Текст] 

/  В.І. Гомонай, О.В.Гомонай. – Ужгород.: Патент, 2004. – 

712с. 

2. Цвєткова Л.Б., Колоїдна хімія:теорія і задачі. Навчальний 

посібник. [Текст] / Л.Б.Цвєткова. – Львів.:Магнолія-2006, 

2009. – 292с. 

3. Лебідь В.І. Фізична хімія. Підручник для студентів хімічних      

спеціальностей. [Текст] / В.І. Лебідь. -  Харків.: Гімназія, 2008. - 

478с. 

4. Костришцький А.І., Фізична та колоїдна хімія. Навчальний 

посібник.  [Текст] / А.І. Костришцький, О.Ю. Калінков, В.М. 

Тіщенко, О.М. Берегова. -  Дніпропетровськ.: ЦУЛ, 2008. – 496с. 

5. Стадник В.П. Фізична хімія. Конспективний курс. 

Навчальний посібник. [Текст] / В.П. Стадник. - Львів.: 

Львівська політехніка, 2006. - 175с. 

6. Слободянюк Р.Є. Фізична і колоїдна хімія. Навчальний 

посібник. [Текст] / Р.Є. слободянюк. - Львів.: Компакт –ЛВ, 

2007. - 336с. 

7. Дібрівний В.М. Курс колоїдної хімії. Поверхневі явища та 

дисперсні системи. Навчальний посібник. [Текст] / В.М. 

Дібрівний. - Львів.: Інтелект – Захід, 2008. - 160с. 

Додаткова:  

8. Семиохин И.А. Физическая химия. Учебник для студентов 

вузов. [Текст] / И.А. Семиохин. - М.: МГУ, 2001. -  272с. 

9. Білий О.В. Фізична хімія. Навчальний посібник. [Текст] / 

О.В.Білий. - К.: ЦУЛ, 2002. - 364с. 

10. Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач. Навчальний 

посібник. [Текст] / За ред. Кабачного. - Харків.: НФАУ, 2001. - 

208с. 

Інформаційні ресурси 

1 .Бібліотека та її електронний каталог 

2. Мережа Інтернет: 

3. Міністерство екології та природних ресурсів України 

[Електроний ресурс] / Режим доступу: http://www.menr.gov.ua  
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