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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Колоїдна хімія 

Викладач (-і) кандидат фізико-математичних наук Базюк Лілія 

Володимирівна 

Контактний телефон викладача 0957626034 

E-mail викладача liliia.baziuk@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Семестровий 

Обсяг дисципліни 3 кредити 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації щотижня 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Колоїдна хімія» належить до переліку нормативних навчальних дисциплін за 

освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів 

за освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)» на третьому році навчання. Вона забезпечує 

формування у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та 

спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань колоїдної хімії з метою їх 

використання у майбутній практичній діяльності. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета: ознайомлення студентів з основами сучасних знань про особливі властивості 

поверхневих шарів і про поверхневі явища в дисперсних системах; вивчення фізико-

хімічних властивостей гетерогенних високодисперсних систем і ВМР та процесів, що в 

них відбуваються; вивчення колоїдно-хімічної природи явищ і технологічних процесів.. 
Завдання:  

• формування у студентів необхідного рівня теоретичної та практичної підготовки для 

використання у майбутній практичній діяльності знань про колоїдні системи та їхні 

особливості; суть поверхневих явищ; про електричні, оптичні, молекулярно-кінетичні, 

структурно-механічні властивості, агрегативну та седиментаційну стійкість 

дисперсних систем; про способи одержання і очищення колоїдних систем 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  

• одержання, стабілізацію та руйнування колоїдних систем; 

• основні методи дослідження таких систем, наукове узагальнення та опрацювання 

експериментального матеріалу для його практичного використання; 

• структурні механічні властивості дисперсних систем; 

• електричні властивості дисперсних систем; 

• поверхневі явища, закони, які їм відповідають та принципи керування; 

• шляхи регулювання явищ адсорбції, адгезії, когезії, змочування, гідрофобізації та 

гідрофілізації поверхні. 
вміти: 

• використати набуті знання для практичних цілей в науково-дослідницькій роботі або в 

іншій сфері діяльності; 

• досліджувати поверхневі та електроповерхневі властивості дисперсних систем; 

• одержувати дисперсні системи з різним дисперсійним середовищем (газоподібним, 

рідким, твердим) за стандартними та літературними методиками, знати шляхи 

регулювання дисперсності; 

• оцінювати можливість використання оптичних методів, що базуються на розсіюванні 

світла, в дисперсійному аналізі. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Компетенції соціально-особистісні: 

http://www.d-learn.pu.if.ua/


• наполегливість у досягненні мети; 

• турбота про якість виконуваної роботи; 

• креативність, здатність до системного мислення. 
Інструментальні компетенції: 
• здатність до реалізації інноваційних технологій у навчанні.  

Професійні компетенції: 

• дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння 

можливого впливу досягнень з природничих наук на соціальну сферу;  

• здатність цінувати різноманіття та мультикультурність;  

• здатність до критичного мислення, навички обдумування;  

• міцне знання професії на практиці 

• здатність до критичного аналізу й оцінки сучасних досягнень науки, генерування нових ідей 

під час розв’язування дослідницьких і практичних задач. 

• готовність до відкритого застосування хімічних і фізичних знань у повсякденному житті. 

• здатність і готовність здійснювати перевірку достовірності фактів, інформаційних повідомлень 

та адекватності моделей сучасного стану та розвитку природничих наук. 

• здатність планувати, аналізувати і розв’язувати задачі власного професійного і особистого 

зростання.  

• здатність представляти складну комплексну інформацію у стислій формі усно і письмово, 

використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні наукові категорії та 

терміни природничо-математичних наук. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 16 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 14 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

VI 
014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціалізаціями) 
ІІІ нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1. Дисперсні системи та їх властивості 

Тема 1. Основні 

означення. 

Колоїдний стан 

речовини. 

лекція 1-5 
Тестові 

завдання, 
6 год.  

2 01.03.2020 

Тема 2. Методи 

одержання та 

очищення 

дисперсних систем. 

лекція/лаб.р. 1-6 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 
8 год. 

4 01.03.2020 

Тема 3. 

Молекулярно-

кінетичні 

властивості 

колоїдних систем. 

лекція 1-5 
Тестові 

завдання,  
10 год. 

4 15.03.2020 

Тема 4. Оптичні 

властивості 
лекція 1-5 

Тестові 

завдання, 
2 15.03.2020 



колоїдних систем. 8 год. 

Тема 5. Структурно-

механічні 

властивості 

дисперсних систем. 

лекція/лаб.р. 1-6 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 
8 год. 

2 29.03.2020 

Тема 6. Окремі класи 

дисперсних систем. 
лекція 1-5 

Тестові 

завдання, 
8 год. 

2 29.03.2020 

Тема 7. Колоїдні 

поверхнево-активні 

речовини. 

лекція/лаб.р. 1-6 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 
6 год. 

2 12.04.2020 

Тема 8. Фізична 

хімія розчинів 

високомолекулярних 

сполук (ВМС). 

лекція 1-5 

Тестові 

завдання, 
6 год. 

2 

Контрольна 

робота 10 

12.04.2020 

Змістовий модуль 2. Фізико-хімія поверхневих та сорбційних явищ. Хроматографія 

Тема 1. Адгезія. лекція/лаб.р. 1-6 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 
6 год. 

2 26.04.2020 

Тема 2. Фізична 

хімія поверхонь та 

поверхневих явищ 

на межі розділу фаз. 

лекція/лаб.р. 1-6 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 
6 год. 

2 26.04.2020 

Тема 3. Сорбція. 

Абсорбція та 

адсорбція. 

лекція/лаб.р. 1-6 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб.  
6 год. 

2 10.05.2020 

Тема 4. Електричні 

властивості 

поверхонь. 

Подвійний 

електричний шар та 

електроповерхневі 

явища. 

лекція/лаб.р. 1-6 

Тестові 

завдання,  

захист 

лаб.роб. 
6 год. 

2 10.05.2020 

Тема 5. Зміна стану 

колоїдних систем. 
лекція 1-5 

Тестові 

завдання 
6 год. 

2 

Контрольна 

робота 10 
01.06.2020 

Підсумковий контроль (екзамен) 50  

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється під час 

проведення лекційних, лабораторних, індивідуальних 

занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих 

тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості 

до виконання конкретної роботи. Оцінки у національній 

шкалі («відмінно» – 5, «добре» – 4, «задовільно» – 3, 

«незадовільно» – 2), отримані студентами, 

виставляються у журналах обліку відвідування та 

успішності академічної групи. 



Модульний контроль (сума балів за окремий 

змістовий модуль) проводиться (виставляється) на 

підставі оцінювання результатів знань студентів після 

вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 

дисципліни – змістового модуля. 
Завданням модульного контролю є перевірка 

розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), 

вироблення навичок проведення розрахункових робіт, 

вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, 

самостійно опрацьовувати тексти, здатності 

осмислювати зміст даної частини дисципліни, уміння 

публічно чи письмово подати певний матеріал.  
Семестровий (підсумковий) контроль 

проводиться у формі екзамену. 
Екзамен – форма підсумкового контролю, яка 

передбачає перевірку розуміння студентом 

теоретичного та практичного програмного матеріалу з 

усієї дисципліни, здатності творчо використовувати 

здобуті знання та вміння, формувати власне ставлення 

до певної проблеми тощо.  

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі 

тестових завдань з вибором правильної відповіді. 

Кількість тестових завдань – 25.  

Семінарські заняття - 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Студент допускається до складання екзамену, 

якщо впродовж семестру він за змістові модулі набрав 

сумарно 25 балів і вище. 
Студент не допускається до складання 

екзамену, якщо впродовж семестру він за змістові 

модулі набрав менше 25 балів. У цьому випадку 

студенту у відомості робиться запис «не допущений» і 

виставляється набрана кількість балів. Допускається, як 

виняток, з дозволу декана факультету за заявою, 

погодженою з відповідною кафедрою, одноразове 

виконання студентом додаткових видів робіт з 

навчальної дисципліни (відпрацювання пропущених 

занять, перескладання змістових модулів, виконання 

індивідуальних завдань тощо) для підвищення оцінок за 

змістові модулі. 
Напередодні екзамену викладач подає доповідну 

декану про недопуск студентів академічної групи 

(груп). Відмітка про недопуск у відомості робиться при 

наявності розпорядження декана. 

7. Політика курсу 

Регулярне відвідування аудиторних занять, активна участь в обговоренні розглянутих 

питань, відпрацювання пропущених занять в назначений викладачем час з дозволу 

деканату, допуск до лабораторних занять у халатах. 

8. Рекомендована література 
Базова 

1. Білий О.В., Біла Л.М. Фізична і колоїдна хімія. Київ: Вища школа, 1981. 128 с. 

2. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія. Підручник. Вінниця: Нова книга, 2007. 496с. 

3. Кабачний В.І. Фізична і колоїдна хімія / В.І. Кабачний, Л.К. Осіпенко, Л.Д. Грицан 

та ін. Харків: Прапор, вид-во Укр. ФА, 1999. 368 с. 

4. Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хемія. 2е вид., перероб і доп. Київ: Вища школа, 

1983. 288 с. 

5. Кононський О.І. Фізична і колоїдна хімія: Підручник. 2-е вид., доп. і випр. Київ: 



Центр учбової л-ри, 2009. 312 с. 

6. Мчедлов-Петросян М.О. Колоїдна хімія /М.О.Мчедлов-Петросян, В.І.Лебідь, 

О.М.Глазкова та ін. / За ред. М.О. Мчедлова-Петросяна Харків: Фоліо, 2005. 304с. 
Допоміжна 

7. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. Москва: Химия. 1975. 

8. Лабораторные работы и задачи по коллоидной химии / Под ред. Ю.Г. Фролова, А.С. 

Гродского. – М.: Химия, 1986. 

9. Лебідь В.І. Фізична хімія. Харків: Фоліо, 2005. 478с. 

10. Мороз А.С. Біофізична та колоїдна хімія / А.С. Мороз, Л.П, Яворська, Д.Д. Луцевич 

та ін. Вінниця: Нова книга, 2007. 600с. 

11. Мчедлов-Петросян М.О. Колоїдна хімія / М.О. Мчедлов-Петросян, В.І. Лебідь, О.М. 

Глазкова, О.В. Лебідь. Харків: Изд. ХНУ, 2010. 

12. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. Санк-Петербург: Химия, 1995. 

13. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Москва: Альянс, 2004. 

 

 

Викладач _________________ Базюк Л.В. 


