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лікацій, серед них 8 навчальних посібників. Провідний 

лектор з курсу: «Фізична хімія». Має державні нагороди: 

медаль "За доблесну працю", медаль Президії Верховної 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на формування базових знань з фізичної хімії, вміння застосовувати нові досягнення у галузі фізики та хімії при 
впровадженні передових технологій в виробництві та оволодіння основними сучасними методами досліджень. 

Мета та цілі 

Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентами теоретичних основ, принципів та законів сучасної фізичної хімії, фо-
рмування здатності до розуміння та аналізу процесів та явищ, які спостерігаються при проведенні хіміко-технологічних операцій та фі-
зико-xiмiчних аналізах; навчання методам розрахунку для визначення напряму перебігу хiмiчних процесів, їх енергетики та стану рів-
новаги; методам проведення експериментальних досліджень властивостей хiмiчних речовин і процесів та аналізу експериментальних 
даних; ознайомлення студентів із сучасними напрямками розвитку теоретичних та експериментальних досліджень у галузі фізичної хі-
мії.  

Формат 
Лекції, лабораторні роботи, модульні контрольні роботи, індивідуальні розрахункові завдання, консультації. Підсумковий контроль - 
іспит 

Результати  

 навчання 

Здатність використовувати фундаментальні знання з хімії, математики та фізики в обсязі, необхідному для досягнення інших результа-

тів освітньої програми. Здатність до організації та проведення наукових досліджень в області хімічної технології із залученням сучасних 

методів та інформаційних технологій, що мають теоретичне та практичне значення. Здатність інтерпретувати дані, отримані в результаті 

лабораторних спостережень і вимірювань з точки зору їх значимості і співвідносити їх з відповідною теорією. Знання та розуміння ос-

новних понять і законів перетворень хімічних сполук, сучасних закономірностей кінетики хімічних процесів у розчинах, механізми хі-

мічних реакцій, обґрунтування методів синтезу або обробки, режимів та параметрів інноваційних операцій синтезу нових або модифіка-
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ції існуючих сполук та/або матеріалів за розроблюваним технологічним процесом, а також застосовування сучасних методів досліджен-

ня складу, структури та морфології матеріалів 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 270 год.: лекції – 64 год., лабораторні заняття – 80 год., самостійна робота – 126 год. 

Пререквізити Вища математика, фізика, загальна та неорганічна, органічна та аналітична хімія 

Вимоги викла-

дача 

Студент зобов’язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, дотримуватися етики поведінки. Для опанування змісту дисципліни необ-
хідно вести конспект лекцій, працювати з навчальною та додатковою літературою, виконати лабораторні роботи за програмою курсу та 
виконати розрахункові завдання, передбачені програмою. Підсумковий контроль проводиться за особистої присутності студента при 
виконанні ним всіх передбачених освітньою програмою вимог. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

 
Частина 1. III семестр 

   
 

Лекція 1 Змістовий модуль № 1 «Основи хімічної термодинамі-

ки» Хімічна термодинаміка та її зміст Основні понят-

тя та визначення термодинаміки  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лабораторне 
заняття №1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабораторне 
заняття №2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Визначення теплових ефек-
тів процесів та хімічних ре-
акцій калориметричним ме-
тодом за допомогою закону 
Гесса (робота №1/2). 
 
 
 
 
Визначення термодинаміч-
них функцій хімічної реак-
ції методом ЕРС (робота 
№6).  
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Роботи розширення ідеальних 
газів у різноманітних процесах.  

Лекція 2 Перший закон термодинаміки. Закон Гесса. Внутріш-
ня енергія. Теплота. Ентальпiя. Робота та зміна внут-
рішньої енергії в різних процесах. Теплота утворення. 
Наслідки з першого закону термодинаміки. 

Розрахунки теплових ефектів в 
стандартних умовах згідно те-
плоти згоряння. Опрацювання 
тестових завдань 

Лекція 3 Закони Кірхгофа. Теплоємність конденсованих систем 
і газів, залежність теплоємності від температури. Рів-
няння Кiрхгоффа. Наближення Уліха при розрахунках 
впливу температури на тепловий ефект реакції. 

Огляд теорії теплоємності. Ви-
конання першого пункту ІДЗ. 

Лекція 4 Другий закон термодинаміки Самодовільні та не само-

довільні процеси. Зміна ентропії в різних процесах. 

Нерівність Клаузіуса. 

Опрацювання розрахунку змі-
ни енергії Гіббса і енергії 
Гельмгольца в різних умовах. 
Підготовка до тестового конт-
ролю. 

Лекція 5 Статистичний характе2-го закону термодинаміки. Ен-
тропія та ймовірність. Третій закон термодинаміки. 
Формула Больцмана. Постулат Планка. Абсолютна 
ентропія. Розрахунки ентропії у різних процесах. 

Розрахунок зміни ентропії в 
фізичних процесах при змінен-
ні  декількох параметрів одно-
часно (р, v, Т). Виконання дру-
гого пункту ІДЗ. 

Лекція 6 Математичний апарат термодинаміки. Об’єднане рів-
няння I і II законів термодинаміки. Характеристич-ні 
функції. Енергія Гельмгольца и Гіббса як критерії 
спрямованості процесу і стану рівноваги. Рівняння Гі-
ббса–Гельмгольця. Температурна залежність Δ G. 

Опрацювання теми: Парціаль-
но-мольні величини та їх вико-
ристання в термодинамічних 
розрахунках. Виконання тре-
тього пункту ІДЗ. 



Лекція 7 Змістовий модуль № 2 «Хімічні рівноваги» 

Хімічний потенціал. Закон діючих мас. Основні озна-

ки та властивості хімічної рівноваги. Хімічна спорід-

неність. Хімічні рівноваги реакцій при постій-ній тем-

пературі. Особливості константи рівноваги гетероген-

ної реакції. Розрахунок рівноважної суміші. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лабораторне 
заняття №3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Визначення константи рів-
новаги гетерогенної реакції. 
(робота № 5). Колоквіум. 
Модульна контрольна ро-
бота №1 «Основні поло-
ження хімічної термодина-
міки. Хімічна рівновага» 

Вивчення залежності величини 
та розмірності константи хімі-
чної рівноваги від форми запи-
су рівняння хімічної реакції. 
Виконання пунктів 4, 5 ІДЗ. 

Лекція 8 Ізотерма хімічної реакції Вант-Гоффа. Константа рів-
новаги. Вплив початкового співвідношення компоне-
нтів на спрямованість і рівноважний вихід продуктів 
реакції. Стандартна енергія Гіббса 

Опрацювання розрахунків кон-
стант рівноваги реакцій  за ме-
тодом Темкіна-Щварцмана. 
Виконання пунктів 6, 7 ІДЗ 

Лекція 9 Вплив зовнішніх факторів на хімічні рівноваги. 

Принцип Лє Шательє. Рівняння Планка. Рівняння 

ізобари та ізохори хімічної реакції, його аналіз. 

Розрахунки констант рівноваги для різних Т. 

Підготовка до модульної конт-
рольної роботи та колоквіуму. 
Виконання пункту 8, 9 ІДЗ. 

Лекція 10 Змістовий модуль № 3 «Гетерогенні рівноваги» 

Основні поняття: фаза, степінь свободи, компонент. 

Правило фаз Гіббса. Діаграма стану води. Рівняння 

Клапейрона–Клаузіуса. Побудови та інтерпретації діа-

грам стану. Принцип Курнакова. Правило важеля. За-

гальне визначення ідеальних розчинів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лабораторне 
заняття 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Побудова діаграми розчин-
ності двох розчинів з обме-
женою розчинністю (робота 
№ 9). 
 
 
 
 
 

 

Діаграма стану сірки. Опрацю-
вання тестових завдань 

Лекція 11 Рівновага рідина – пара в двокомпонентній системі. 
Леткі суміші. Закон Рауля. 1 та 2 закони Коновалова. 
Обмежена розчинність рідин. Типи діаграм обмеженої 
розчинності рідини. Правило Алексєєва 

Вивчення законів Вревського. 
Опрацювання тестових завдань 

Лекція 12 Гетерогенні рівновагих: рідина – тверда речовина. 
Рівняння Шредера. Аналіз. Крива охолодження. Типи 
діаграм плавкості. 

Опрацювання діаграм перегон-
ки рідини, яка не змішується з 
водою. Опрацювання тестових 
питань. 

Лекція 13 Закон розподілу Нернста-Шилова у ідеальних і реаль-

них системах. Екстракція. Трикомпонентні системи. 

Визначення складу. Трикутник Гіббса.  
Опрацювання методу Розебума 
Аналіз кривих охолодження 
діаграм плавкості.  

Лекція 14 Змістовний модуль № 3 «Сучасна термодинаміка і 

електрохімічні системи». Головні визначення статис-

тичної термодинаміки. Сума за станами, її розрахунок. 

Визначення термодинамічних величин із використан-

ням суми за станами. 

   

Опрацювання матеріалу 



Лекція 15 Елементи термодинаміки необоротних процесів 

Базові визначення нерівноважної термодинаміки  

Класифікація нерівноважних систем; Постулати  тер-

модинаміки необоротних процесів. Змінення ентропії у 

відкритих системах. 

 
 
Лабораторне 
заняття 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лабораторне 
заняття 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лабораторне 
заняття 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Побудова діаграми плав-
лення двокомпонентної си-
стеми з евтектикою (робота 
№ 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Побудова діаграми перего-
нка леткої суміші (робота 
№ 24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кріоскопічний метод ви-
значення молекулярної ма-
си розчиненої речовини 
(робота№3). Розрахунки 
констант рівноваг хімічних 
реакцій в залежності від 
температури (Ізобара Вант 
– Гоффа).    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Опрацювання матеріалу, «тер-
модинамічні сили» в хіміко-
технологічних системах 

Лекція 16 Розчини електролітів. Електролітична дисоціація, за-

кон розведення Оствальда. Іон-дипольна взаємодія в 

розчинах електролітів. Іон-іонна взаємодія в розчинах 

електролітів. Іонна сила розчину. 

Опрацювання матеріалу, «тер-
модинамічні сили» в хіміко-
технологічних системах Явища 
термодифузії 

Лекція 17 Теорія міжіонної взаємодії Дебая − Гюккеля: поняття 

іонної атмосфери, обмеження теорії.  Сучасні уявлення 

теорії розчинів сильних електролітів 

Теорії розчинів електролітів як 
кластерних систем 

Лекція 18 Електропровідність розчинів електролітів: питома і 

молярна. Рівняння Кольрауша. Кондуктометричний 

метод і його застосування. Теорія електропровідності 

Дебая – Онзагера.  

Перше наближення Дебая - 
Хюккеля для розрахунку кое-
фіцієнтів активності. Опрацю-
вання тестових питань. 

Лекція 19 Стрибок потенціалу на межі поділу фаз. Хімічний по-

тенціал. Зв’язок хімічних потенціалів з ЕРС реакції. 

Подвійний електричний шар: причини виникнення і 

будова. Сучасні уявлення.   

Опрацювання першого завдан-
ня першої частини ІДЗ. 

Лекція 20 Електрохімічні системи. Електроди і електродні поте-

нціали. Рівняння Нернста. Правила ІЮПАК щодо за-

пису електродних потенціалів і систем. Типи електро-

дів.  

Опрацювання другого завдання 
першої частини ІДЗ.   

Лекція 21 Тема 8. Транспортні процеси в розчинах електролітів  

Процеси дифузії і міграції в розчинах електролітів 

Дифузія в розчинах електролітів : стаціонарні умови, 

перший закон Фіка 

Нестаціонарна дифузія. Другий закон Фіка. Дифузій-

ний потенціал. Співвідношення Нернста-Ейнштейна  

Формула Планка-Гендерсона. Елімінування дифузій-

ного потенціалу. 

 

Опрацювання третього завдан-
ня першої частини ІДЗ. 

Лекція 22 Гальванічні елементи і електрохімічні кола. Рівняння 

Нернста. Визначення методом ЕРС енергії Гіббса, ен-

тальпії і ентропії хімічної реакції; коефіцієнтів актив-

ності та чисел переносу.  

Закони електролізу Фарадея. 
Хімічні джерела енергії . 

Лекція 23 Термодинаміка електрохімічних систем. Визначення Опрацювання третього завдан-
ня першої частини ІДЗ. Закони 



напряму реакцій. Суміщені реакції корозії. Діаграми 

Пурбе, практичне застосування діаграм Е – рН.  

 
 
 
Лабораторне 
заняття 8 
 

 
 
 
Колоквіум. Модульна конт-
рольна робота №3 "Гетеро-
генні рівноваги" 

електролізу Фарадея. Підготов-
ка до контрольної роботи та 
тестового модулю.   

Лекція 24 Тестовий колоквіум за темою «Електрохімія». 
 

 Частина 2. IV семестр     

Лекція 1 Змістовний модуль №4 «Хімічна кінетика і каталіз» 

Основні поняття, предмет і задачі хімічної кінетики. 

Прості і складні реакції. Швидкість реакції. Основний 

постулат хімічної кінетики. Константа швидкості. 

Молекулярність і порядок реакції. Час напівперетво-

рення. Вплив температури, правило Вант-Гоффа.   

 
 
Лабораторне 
заняття 1 
 
 
 
 
 
Лабораторне 
заняття 2 
 
 
 
Лабораторне 
заняття 3 
 
 
 
 
Лабораторне 
заняття 4 
 
 
 
 
Лабораторне 
заняття 5 
 
 
 

Визначення константи ди-
соціації слабкого електро-
літу (робота №14). Розра-
хунки іонної сили розчину 
та середніх іонних коефіці-
єнтів активності. 
 
Визначення ЕРС гальваніч-
ного елемента та потенціа-
лів окремих електродів (ро-
бота №13).  
 
Визначення константи 
швидкості йодування аце-
тону (робота № 19).  
 
 
 
Визначення константи 
швидкості розчинення. Ви-
значення порядку реакції 
Робота № 11/12). 
 
 
Визначення константи 
швидкості реакції інверсії 
цукру з тростинка (робота 
№20).  
 

 

Диференціальне та інтегральне 
кінетичні рівняння реакцій 0 
порядку. Опрацювання першо-
го завдання другої частини ІДЗ 

Лекція 2 Формальна кінетика хімічних реакцій. Методи визна-

чення порядку реакції. Температурний коефіцієнт, 

константи швидкості. Емпіричне правило Вант-

Гоффа. Рівняння Арреніуса. Енергія активації.  

Теорія активних зіткнень Ар-
реніуса. 

Лекція 3 Теорія абсолютних швидкостей Ейрінга і Поляні. Ак-

тивований комплекс. Основні поняття каталізу. Ката-

лізатор. Каталітична активність. Селективність ката-

лізатора. Типи каталізу. Мультіплетна теорія гетеро-

генного каталізу Баландіна. 

Опрацювання другого, третьо-
го та четвертого завдання дру-
гої частини ІДЗ 

Лекція 4 Складні хімічні реакції. Послідовні, паралельні, спря-

жені реакції. Фотохімічні реакції. Закони фотохімії, 

квантовий вихід. Ланцюгові реакції. Особливості кі-

нетики реакцій з розгалуженими і нерозгалуженими 

ланцюгами. 

Залежність константи дифузії 
від температури. Опрацювання 
п’ятого, шостого та сьомого 
завдання другої частини ІДЗ 

Лекція 5 Оборотні хімічні реакції. Електрохімічні реакції.  

Оборотні хімічні реакції, класифікація. Реакції першо-

го та другого порядку. Відмінність хімічних і електро-

хімічних реакцій. Поляризація і перенапруга.  

Методи дослідження механізму 
електрохімічних реакцій. 

Лекція 6 Змістовний модуль № 5 «Будова речовини» 

Основні постулати квантової хімії: про хвильову фун-

кцію, лінійний само сполучений оператор, середню ве-

личину, постулат Шредингера, принцип супер-позиції, 

принцип Паулі. Метод МО ЛКАО. Атомні і молекуля-

рні орбіталі. Інтеграли: кулонівський, перекриття, ре-

 
 
 
Лабораторне 
заняття 6 
 
 

 

Електронні спектри моле-

кул  (робота № 23).  
Модульна контрольна ро-
бота №2 «Кінетика хіміч-
них реакцій» 

 

Рішення рівняння Шредінгера 
для Н Використання молекуля-
рної спектроскопії в хімії. 



зонансний Метод МО Хюккеля.  
 
 
 
 
Лабораторне 
заняття 7 
 
 
 
 
 
Лабораторне 
заняття 8 
 

 
 
 
Коливальні спектри моле-
кул (робота №26) Розраху-
нки енергії активації та 
констант швидкості при рі-
зних температурах. 
 
 
 
Модульна контрольна ро-
бота №2 «Кінетика хіміч-
них реакцій. 

Лекція 7 Теоретичні основи експериментальних фізичних ме-

тодів дослідження хімічних речовин і процесів. 

Молекулярна спектроскопія: обертальні, коливальні, 

електронні спектри. Визначення основних характерис-

тик смуг поглинання. Коливальна спектроскопія. Ін-

фрачервоні спектри. Характеристичні частоти. Закон 

поглинання Ламберта-Бугера-Бера.  

Електричні властивості моле-
кул. Методи дослідження бу-
дови молекул. 

Лекція 8  Фізична хімія – наукове підгрунтя хімічних техноло-

гій Енергія і цивілізація. Державні пріоритети. Енер-

гетична незалежність. Сьогодення і перспективи хімі-

чних технологій. Тестування 
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ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Предмет, завдання та основні поняття хімічної термодинаміки. Типи термодинамічних систем та процесів. Перший закон термодинаміки. Теплота утво-
рення та теплота згоряння хімічної сполуки. Тепловий ефект реакції, екзотермічні та ендотермічні реакції. Закон Гесса та його слідства. Теплоємність ізо-
барна, ізохорна, істинна та середня. Залежність теплоємності від температури. Визначення зміни теплоємності в результаті перебігу хімічної реакції. Дру-
гий закон термодинаміки, аналітичний вираз. Визначення зміни ентропії в результаті перебігу хімічної реакції. Термодинамічні потенціали, як вони 
пов’язані між собою? Критерії направленості ізотермічних процесів. Рівняння Гіббса – Гельмгольця, його залежність від температури. Хімічний потенціал. 
Термодинамічне обґрунтування закону діючих мас. Константа хімічної рівноваги, зв’язок між константами Кр, Кс, КN і К0. Рівняння ізобари Вант Гоффа. Як 
визначається склад рівноважної суміші? Основні поняття гетерогенної рівноваги: складова частина, компонент, фаза, варіантність? Умова термодинаміч-
ної рівноваги між фазами. Правило фаз Гіббса. Фазова діаграми води. Рівняння Клаузіуса – Клапейрона, його аналіз. Закон Рауля. Методи визначення мо-
лекулярної маси неелектролітів у розведених розчинах. Ідеальні розчини, діаграма тиск – склад для ідеальних розчинів. Причини додатних та від’ємних 
відхилень від закону Рауля? Активність, коефіцієнт активності. Парціально–мольні величини. Рівняння Гіббса – Дюгема. Перший та другий закони Конова-
лова. Азеотропна суміш. Перегонка з водяною парою, причини її застосування. Обмежена розчинність двох рідин. Правило Алексєєва. Закон розподілу, 
його практичне використання. Типи діаграм плавкості. Загальний вигляд кривої охолодження для бінарних розплавів, які відповідають діаграмі евтектич-
ного типу. Визначення складу трикомпонентної системи за методом Гіббса та методом Розебома? 
 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Комплект для мультимедійної презентації, персональні комп’ютери з ліцензійним програмним забезпеченням для циклічного тестування, комплект техні-
чних засобів, комірок та вимірювальних приладів для проведення лабораторного практикуму    

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 

Н
а
р

а
х
у
в

а
н

н
я

 б
а
л

ів
 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• індивідуальне завдання : 20% семестрової оцінки; 

• іспит : 80% семестрової оцінки 90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю повто-

рного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим по-
вторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 

доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язнос-

ті конфлікту доводитися до відома співробітників інституту. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


