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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичних основ сучасних електрохімічних методів досліджень – потенціометрії, 
вольтамперометрії, імпедансної спектроскопії. Розглянуто взаємозв’язок та особливості окремих методів, обговорено їх можливості та 
обмеження, показано важлива роль методів досліджень електрохімічних систем у сучасній науці 

Мета та цілі 
Виробити у аспіранта теоретичні уявлення та практичні навички щодо методики проведення електрохімічних досліджень з 
використанням сучасної техніки та узагальнення отриманих результатів в процесі наукової роботи  

Формат Лекції, лабораторні роботи, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 
Проводити власні наукові дослідження електрохімічних систем та процесів на високу рівні. Володіти навичками застосування 
електрохімічних методів для вирішення практичних завдань. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 20 год., лабораторні роботи – 30 год., самостійна робота – 100 год. 

Пререквізити «Теоретична електрохімія», «Технічна електрохімія» 

Вимоги 
викладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для проходження 
дисципліни необхідно мати: лабораторний халат, лабораторний журнал. Працювати з навчальної та додатковою літературою, з 
літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати 
лабораторні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно 
відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності аспіранта підсумковий контроль не проводиться. 
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Рівняння хронопотенціометрічних 
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Циклічна 
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Лекція 5 Метод поляризаційного опору Лабораторна 
робота 3 

Вплив концентрації 
пасиваторів на корозію 
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Переваги та недоліки 
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Імпеданс простих 
електрохімічних систем 
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Корозія алюмінію в 
хлоридних розчинах 
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багатополюсника 
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Рівняння імпедансу системи 
«метал-оксид-електроліт» 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Класифікація методів потенціометрії. Мембрані іонселективні електроди. Потенціометричне титрування. Експериментальні методи потенціометричного титрування. Електродні процеси, 
контрольовані швидкістю дифузії. Електродні процеси, контрольовані швидкістю переносу заряду. Характеристичні критерії ЛВА та ЦВА. Переваги та недоліки гравіметричного методу та 
методу поляризаційного опору. Рівняння силу струму корозії. Експериментальне визначення константи B. Застосування методу поляризаційного опору для моніторингу корозії. Елементи 
схеми імпедансу Ешлера-Рендлса. Елементи схеми імпедансу Фрумкіна-Мелік-Гайказян. Діаграми Боде.  



ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лабораторний практикум укомплектовано наступним устаткуванням: потенціостат-гальваностат Р-45Х, система IPC-pro-FRA, рН-метр-мілівольтметр  
рН-150МА, змішувач «Micromed», набір лабораторного посуду. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• лабораторні роботи: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 60% 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 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Аспірант 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'язності 
конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


