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I. Загальна відомості 

Кредитний модуль «Фізична хімія» належить до загальноосвітніх  предметів. Модулі курсу 

фізичної хімії будуються на базі відомостей, які  було засвоєно студентами під час вивчення 

математики, фізики, загальної хімії. Вони поглиблюють та поєднують  фундаментальні знання 

основних законів природознавства, які було отримано при вивченні попередніх дисциплін,  

сприяють формуванню  інженерного мислення,  дають теоретичну підготовку,  що необхідна для 

засвоєння спеціальних курсів та подальшого опанування  різноманітними технологічними 

процесами. Фізична хімія не тільки закладає фундамент для подальшого засвоєння спеціальних 

технологічних дисциплін, але  і формує у майбутніх спеціалістів науковий  погляд на світ в цілому. 

Обсяг кредитного модуля – 4, 5 кредити ECTS. 

II. Розподіл навчального часу 
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Розподіл за семестрами та видами занять 
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III. Мета і завдання кредитного модуля  

Основним завданням курсу фiзичної хiмiї для студентiв всiх спецiальностей інженерно-

фізичного факультету є опанування загальними методами керування хімічного процесу, а саме: 

- енергетика хімічних та фазових перетворень; 

- керування виходом та швидкiстю хiмiчної реакцiї; 

- розрахунок оптимальних умов проведення хiмiчного процесу; 

- електрохімічні методи дослідження хімічних систем. 

Після вивчення модуля магістр має  знати: 

- Розрахунок теплового ефекту та інших термодинамічних параметрів хiмiчної реакцiї. 

- Оцiнку принципової  можливостi перебiгу певної хiмiчної реакцiї за певних умов. 

- Розрахунок константи рiвноваги  та виходу продуктів хiмiчної реакцiї. 

- Визначення залежностi  температури  плавлення  сумiшей вiд  їх складу та вибiр умов роздiлення 

кристалiчних сумiшей  методом перекристалiзацiї. 

- Визначення впливу поверхневого шару на термодинамічні властивості гетерогенних систем. 

- Визначення порядку хiмiчної реакцiї та вибiр концентрацiйних умов впливу на швидкiсть 

хiмiчного процесу. 

- Вибiр температурних умов впливу на швидкiсть хiмiчного процесу. 

- Вибiр вiдповiдного електрохiмiчного методу аналiзу  певної хiмiчної системи та умов 

проведення аналiзу. 

- Прогнозування характеру та хiмiзму електродних процесiв при електролiзi певного 

електролiтного розчину. 

- Складання та прогнозування ефективностi роботи  гальванiчного елемента. 

- Умови виникнення електрохімічної корозії і методи захисту  конструкцій.  

Уміти 

- використовуючи передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, прогнозні дані розвитку галузі, 

за допомогою типових методик уміти вибрати технологічне рішення процесу виробництва продукції 

спеціальної металургії відповідно до заданих умов ; 

- використовуючи відомості щодо вихідної сировини, існуючого металургійного устаткування, 

призначення та необхідного рівня властивостей кінцевого продукту, за допомогою довідкової 

літератури та відповідних правил уміти визначити перелік технологічних операцій виготовлення чи 

переробки металу, виходячи із існуючого металургійного устаткування: технологія виплавки чавуну, 

технологія виплавки сталі, технологія виплавки кольорових металів; 



- використовуючи відомості щодо закономірностей впливу фазових та структурних 

перетворень на властивості металевих матеріалів, за допомогою системного аналізу уміти визначити 

доцільні параметри технологічного процесу: залізо - вуглецеві сплави,  кольорові метали та сплави. 

Мати уяву про: 

- охоплення всіх питань теорії хімічних перетворень; 

- вплив фізичних параметрів на хімічні процеси; 

- вплив хімічного складу на фізичні властивості. 

IV Зміст кредитного модуля 
Розділ 1.  Основи хімічної термодинаміки та хімічні рівноваги  

Розділ 2. Фзові рівноваги та розчини 

Розділ 3. Поверхневі явища та адсорбція  

  Розділ 4. Хімічна кінетика  

Розділ 5. Електрохімія  

V Методи навчання та інформаційно – методичне забезпечення 

Використовуються такі методи навчання: лекційні, візуальні, самостійні роботи, виконання 

індивідуальних завдань контролю. Надаються в електронному вигляді робочі матеріали та 

презентації. 

Основналітература: 
1. Жуховицкий А. А. Физическая химия: учеб. [для вузов] /А. А. Жуховицкий, Л.А. Шварцман. – М.: Металлургия, 

1987. - 688 с. 

2. Лебідь В.І. Фізична хімія [підручник для вищих учбових закладів] / В.І. Лебідь – Харків «Фаліо», 2005. – 478 с. 

3. Стромберг А.Г. Физическая химия: учеб. [для вузов] /  А.Г. Стромберг, Д.П. Семченко. – М.: Высшая школа, 1988. – 

496 с. 

4. Мчедлов – Петросян М.О. Основи колоїдної хімії: фізико – хімія поверхневих явищ і дисперсних систем: підручник 

/ М.О. Мчедлов – Петросян, В.І. Лебідь, О. М. Глазкова та ін. – Х.: ХНУ ім.. В.Н. Карабіна, 2004. – 300 с. 

5.  Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии / С.С. Воюцкий. – М.: Химия, 1975. – 512 с. 

6. Кабачный В.И. Руководство к лабораторным работам по физической и коллоидной химии [учебное издание] / 

Кабачный В.И.,  Колесник В.П., Грицан Л.Д. и др. – Х.: НФАУ, 2001. – 192 с. 

7. Фізична хімія (Частина I): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів інженерно-фізичного 

факультету. - Київ: Вид-тво КПІ, 2009. - 38 с. 

8.  Фізична хімія (Частина II): Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів інженерно-

фізичного факультету. - Київ: Вид-тво КПІ, 2009. - 47 с. 

9. Методические указания по курсу физической химии для студентов инженерно-физического факультета дневной и 

вечерней форм обучения. - Киев:  Изд-во КПИ, 1986. - 54 с. 

10. Равдель А.А. Краткий справочник физико-химических величии    / А. А. Равдель, А.М. Пономарева. – Л.: Химия, 

1983, 1991 – 232 с. 

Основна література у НТБ та на кафедрі. 

Індивідуальне консультування що четверга з 16.00 до 18.00 у кімнаті 251 (4 корпус університету), а 

також за телефоном 406-82-07 та e-mail yefimova_vg@bk.ru. 

VI Мова 

Пропонується українська та російська мова. 

VII Характеристика індивідуальних завдань 

З метою поглиблення знань бакалаврів з кредитного модуля, прищеплення досвіду самостійної 

роботи зі спеціальною літературою, розвитку творчих компетенцій пропонується написання 

рефератів з різних розділів. 

VIII Методичне оцінювання 

Для оцінювання рівня кредитного модуля застосовується рейтингова система. Враховуються бали 3-

х експрес - контролів, 11 лабораторних робіт. Шкала оцінювання – загальна університетська. 

Необхідною умовою допуску до екзамену є відпрацювання та захист всіх лабораторних робіт, а 

також стартовий рейтинг (rc) не менше 40 % від Rс. У разі, коли стартовий рейтинг (rc) студента не 

менш ніж 0,9 від максимально можливого (Rс) екзаменатор  без додаткового опитування виставляє 

(за згодою студента) оцінку «добре» («В» або «С» у системі  ECTS).  

IX Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський 

 

Розробник опису кредитного модуля 

доцент кафедри фізичної хімії, к.т.н.                                         Єфімова В.Г. 
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