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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Фізична хімія 
Викладач (-і) кандидат фізико-математичних наук Базюк Лілія 

Володимирівна 
кандидат хімічних наук Мідак Лілія Ярославівна 

Контактний телефон викладача 0667336270 
0663486128 

E-mailвикладача liliia.baziuk@pnu.edu.ua 
lilia.midak@gmail.com 

Формат дисципліни Семестровий 
Обсяг дисципліни 9 кредитів 
Посилання на сайт 
дистанційного навчання 

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

Консультації щотижня 
2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Фізична 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 фізичної хімії з метою оволодіння 
теоретичними методами (термодинамічним, кінетичним) тасучасними експериментальними 
методами під час вирішення дослідницьких задач. Студенти повинні знати можливості фізичної 
хімії як цілісної наукової дисципліни, її закони, методи та вміти використовувати ці знання для 
вирішення практичних питань. 

3. Мета та цілі курсу 
Мета:ознайомлення з теоретичними та практичним питаннями хімічної термодинаміки, 
характеристичними функціями та термодинамічними потенціалами, термодинамічною теорією 
розчинів, навчання розраховувати теплові ефекти; вивчення властивостей і будови речовин 
залежно від їх хімічного складу, будови й умов існування; вивчення хімічних реакцій та інших 
форм взаємодії між частинками або хімічними речовинами залежно від їх складу, будови й умов 
проведення процесів; обґрунтування, тлумачення та визначення шляхів застосування основних 
законів фізичної хімії; пізнання закономірностей явищ, що протікають на межах фаз; 
ознайомлення з теоретичними та практичним питаннями електрохімії та хімічної кінетики, 
застосування фізичних методів дослідження (кондуктометрії, потенціометрії, полярографії, 
вольтамперометрії) для визначення фізико-хімічних величин та показників процесів, навчити 
аналізувати кінетичні рівняння хімічних реакцій. 

Завдання:  
• сформувати у студентів обґрунтовані знання про основні закони фізичної хімії; 
• створити навички використання основних законів фізичної хімії для пояснення явищ 

навколишнього світу;  
• сформувати уміння використовувати основних законів фізичної хімії для керування різними 

фізико-хімічними процесами, прогнозувати поведінку хімічних речовин; 
• за результатами кінетичних досліджень навчити розраховувати кінетичні параметри 

основних типів хімічних реакцій;  
• навчити оцінювати вплив природи і структури каталізатора на перебіг гомо- та 

гетерокаталітичних реакцій та визначати режим перебігу реакції . 
• здобуття студентами досвіду практичного дослідження. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 

• основні поняття та визначення хімічної термодинаміки; 
• формулювання основних начал термодинаміки; 
• класифікацію термодинамічних систем; 



• форми запису першого начала термодинаміки; 
• закон фазової рівноваги; 
• правило фаз Гіббса; 
• залежність рівновагових властивостей розчину від хімічного потенціалу; 
• формулювання закону Гесса; 
• основні поняття та визначенняелектрохіміїта хімічної кінетики; 
• суть електролітичної дисоціації та міжіонної взаємодії в розчинах електролітів; 
• механізм виникнення стрибка потенціалів; рівняння Нернста; 
• суть використання методів кондуктометрії, потенціометрії, полярографії, 

вольтамперометрії для визначення фізико-хімічних величин; 
• кінетичні рівняння хімічних реакцій в диференціальній та інтегральній формах; 
• фізико-хімічні показники реакцій та процесів (кінетичний порядок, константа швидкостіта 

ін.); 
• залежність швидкості реакції від температури; суть теорії активних зіткнень та активного 

комплексу; 
• характеристику та використання каталітичних процесів. 

вміти: 
• формулювати (пояснювати) основні поняття та визначення хімічної термодинаміки; 
• записати рівняння термодинамічного стану ідеальних та реальних газів; 
• записати першу диференціальну форму запису першого начала термодинаміки та першу 
інтеґральну форму запису першого начала термодинаміки для даного кінцевого процесу; 

• записати другу диференціальну форму запису першого начала термодинаміки та другу 
інтеґральну форму запису першого начала термодинаміки для даного кінцевого процесу; 

• за експериментальними даними визначити молекулярну масу неелектролітів; 
• за експериментальними даними визначити тепло нейтралізації сильної основи сильною 
кислотою; 

• розв’язувати типові розрахункові задачі з основних розділів хімічної термодинаміки; 
• сформулювати (пояснити) основні поняття та визначення хімічної кінетики та електрохімії; 
• записати кінетичні рівняння реакцій, провести їх математичний аналіз; 
• застосувати методи потенціометричного та кондуктометричного титрування, підібрати 
відповідні електроди та скласти установку; 

• проводити електроліз розчинів солей; 
• за експериментальними даними визначити необхідні фізико-хімічні показники реакцій та 
процесів (кінетичний порядок, константу швидкостіта ін.); 

• аналізувати вплив різних факторів на перебіг реакцій (процесів); 
• розв’язувати типові розрахункові задачі з основних розділів хімічної кінетики та 
електрохімії; 

• користуватися хімічними довідниками. 
4. Результати навчання (компетентності) 

Компетенції соціально-особистісні: 
• критичне мислення, навички обдумування; 
• наполегливість у досягненні мети; 
• турбота про якість виконуваної роботи; 
• креативність, здатність до системного мислення. 
Інструментальні компетенції: 
• здатність до реалізації інноваційних технологій у навчанні. 
• навички управління інформацією. 
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;  



• 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 42 
семінарські заняття / практичні / лабораторні 48 
самостійна робота 180 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 
вибірковий 

V, VI  
Середня освіта (за 
предметними 

спеціалізаціями) 
ІІІ нормативний 

Тематика курсу 
Тема, план Форма 

заняття 
Література Завдання, 

год. 
Вага 
оцінки 

Термін 
виконання 

Змістовий модуль 1. Хімічнатермодинаміка 
Тема 1. Вступ. 
Фізична хімія як 
наука і предмет. 
Хімічна 
термодинаміка. 

лекція 5,6,9,13,15 
Тестові 
завдання, 

6 год.  

2 15.09.2019 

Тема 2. 
Термодинамічні 
системи і 
параметри 
термодинамічного 
стану. 

лекція 5,6,9,13,15 

Тестові 
завдання, 

6 год. 

4 15.09.2019 

Тема 3. 
Термодинамічний 
процес і параметри 
термодинамічного 
процесу. Перше 
начало 
термодинаміки. 
Рівняння 
термодинамічного 
стану ґазів. 

лекція/лаб.р. 5,6,9,12-15 

Тестові 
завдання, 
захист 
лаб.роб. 
10 год. 

4 29.09.2019 

Тема 4. Теоретичні 
основи 
теплоємності. 

лекція 5,6,9,13,15 Тестові 
завдання, 

8 год. 

4 29.09.2019 

Тема 5. 
Термохімія. 

лекція 5,6,9,13,15 Тестові 
завдання, 

4 20.10.2019 



Розрахунок 
теплових ефектів. 

6 год. 

Тема 6. Друге 
начало 
термодинаміки. 
Цикл Карно. 

лекція 5,6,9,13,15 
Тестові 
завдання, 

4 год. 

2 
Контрольна 
робота 10 

20.10.2019 

Змістовий модуль 2.Фазова рівновага. Термодинаміка розчинів 
Тема 1. 
Характеристичні 
функції. 
Термодинамічні 
потенціали. 

лекція/лаб.р. 5,6,9,13,15 Тестові 
завдання, 
захист 
лаб.роб., 
10 год. 

2 10.11.2019 

Тема 2. Хімічний 
потенціал. 

лекція 5,6,9,13,15 Тестові 
завдання,  

8 год. 

2 10.11.2019 

Тема 3. Активність. 
Хімічнарівновага. 

лекція/лаб.р. 5,6,9,13,15 Тестові 
завдання, 
10 год. 

2 24.11.2019 

Тема 4. Умови 
рівноваги 
компонента в двох 
фазах гетерогенної 
системи. 

лекція 5,6,9,13,15 Тестові 
завдання 

6 год. 

2 24.11.2019 

Тема 5. 
Термодинамічна 
теорія розчинів. 

лекція/лаб.р. 1,5,6,9,13,15 Тестові 
завдання, 
захист 
лаб.роб. 
10 год. 

2 15.12.2019 

Тема 6. 
Термодинаміка 
рідких летких 
сумішей. 

лекція 1,5,6,9,13,15 Тестові 
завдання 

6 год. 

2 
Контрольна 
робота 8 

15.12.2019 

Підсумковий контроль (залік) 50  
Змістовий модуль 3.Електрохімія 

Тема 1. 
Вступ. Загальні 
положення 
електрохімії. 

лекція 2-4,7,8,10, 
11,14,15 

Тестові 
завдання, 
10 год. 

2 01.03.2020 

Тема 2. 
Електролітична 
дисоціація в 
розчинах 
електролітів. 

лекція/лаб.р. 2-4,7,8,10- 
12,14,15 

Тестові 
завдання, 
захист 
лаб.роб. 
14 год. 

2 01.03.2020 

Тема 3. 
Міжіонна взаємодія 
в розчинах 
електролітів. 

лекція/лаб.р. 2-4,7,8,10- 
12,14,15 

Тестові 
завдання, 
захист 
лаб.роб.  
14 год. 

2 15.03.2020 

Тема 4. 
Електрична 
провідність 
розчинів 
електролітів. 

лекція/лаб.р. 2-4,7,8,10- 
12,14,15 

Тестові 
завдання,  
захист 
лаб.роб. 
14 год. 

2 15.03.2020 

Тема 5.Електродні 
потенціали та ЕРС 
гальванічних 

лекція/лаб.р. 2-4,7,8,10- 
12,14,15 

Тестові 
завдання, 
захист 

2 15.03.2020 



елементів. лаб.роб. 
14 год. 

Тема 6. 
Потенціометрія. лекція/лаб.р. 2-4,7,8,10- 

12,14,15 

Тестові 
завдання, 
захист 
лаб.роб. 
14 год. 

2 15.03.2020 

Тема 7. 
Нерівноважні 
електродні 
процеси. 
Прикладна 
електрохімія. 

лекція 2-4,7,8,10, 
11,14,15 

Тестові 
завдання 
10 год. 

3 
Контрольна 
робота 10 

15.03.2020 

Змістовий модуль 4.Хімічна кінетика 

Тема 1.Предмет 
хімічної кінетики. 
Основні поняття і 
визначення. 

лекція/лаб.р. 2-4,7,8,10- 
12,14,15 

Тестові 
завдання, 
захист 
лаб.роб. 
12 год. 

2 05.04.2020 

Тема 2. Кінетика 
реакцій простих 
типів. 

лекція/лаб.р. 2-4,7,8,10- 
12,14,15 

Тестові 
завдання, 
захист 
лаб.роб. 
12 год. 

2 05.04.2020 

Тема 3. 
Кінетика складних 
реакцій. 

лекція 2-4,7,8,10, 
11,14,15 

Тестові 
завдання  

8 год. 
2 05.04.2020 

Тема 4. Вплив 
температури на 
швидкість реакцій. 

лекція/лаб.р. 2-4,7,8,10- 
12,14,15 

Тестові 
завдання, 
захист 
лаб.роб. 
12 год. 

2 01.05.2020 

Тема 5. 
Особливості 
реакцій в 
конденсованих 
системах. 

лекція/лаб.р. 2-4,7,8,10- 
12,14,15 

Тестові 
завдання, 
захист 
лаб.роб. 
12 год. 

2 01.05.2020 

Тема 6. Ланцюгові 
та фотохімічні 
реакції. 

лекція/лаб.р. 2-4,7,8,10- 
12,14,15 

Тестові 
завдання, 
захист 
лаб.роб. 
12 год. 

2 01.05.2020 

Тема 7. Кінетика 
гетерогенних 
хімічних процесів. 

лекція 2-4,7,8,10, 
11,14,15 

Тестові 
завдання, 
10 год. 

2 01.06.2020 

Тема 8. Каталіз. лекція/лаб.р. 2-4,7,8,10- 
12,14,15 

Тестові 
завдання, 
захист 
лаб.роб. 
12 год. 

1 
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 заліку та екзамену. 

Залік −це формапідсумкового контролю, що 
полягає в оцінці засвоєння студентом навчального 
матеріалу з дисципліни та на підставі результатів 
виконання ним певних видів робіт на практичних, 
семінарських або лабораторних заняттях, що 
виставляється під час залікового тижня. 

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 заліку та 

екзамену, якщо впродовж семестру він за змістові модулі 
набрав сумарно 25 балів і вище. 

Студент не допускається до складання заліку та 
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 заліку та екзамену викладач подає доповідну 
декану про недопуск студентів академічної групи (груп). 
Відмітка про недопуск у відомості робиться при наявності 
розпорядження декана. 
7. Політика курсу 

Протягом семестру для перевірки знань студентів та контролю за самостійною роботою 
студента застосовують домашні контрольні роботи, письмові роботи, підготовка презентацій та 
оцінювання за виконані і здані лабораторні роботи. Проміжний контроль включає проведення 



двох модулів у формі тестових завдань у кожному семестрі, які поєднують питання закритого 
типу з питаннями відкритого типу з короткою і довгою відповіддю, завдань на відповідність та 
завдань на послідовність. Модульний контроль проводиться у тестовій формі з використанням 
комп’ютерної техніки під час лабораторних занять і включає завдання з одного або декількох 
розділів курсу. Максимальний бал, який студент може отримати за всіма видами контролю – 
100 балів, він складається із проміжних модулів (з врахуванням оцінок за лабораторні роботи) 
та підсумкового модуля. Оцінка за лабораторні роботи складається з оцінки за експрес 
опитування на допуск до лабораторної роботи, з оцінки за результати лабораторної роботи, що 
одержані під час виконання роботи та оцінки за захист лабораторної роботи (у формі 
тестування). Допускається студент до виконання лабораторної роботи тільки за наявності 
халату. Під час захисту лабораторної роботи студент повинен знати мету, задачі, порядок 
проведення лабораторної роботи а також відповіді на контрольні запитання, що даються для 
самостійного опрацювання теоретичного матеріалу з даної теми. Студент повинен самостійно 
виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю. Вважається 
шахрайством копіювання іншого тесту чи чужої роботи, підглядання в роботу (у т.ч. на монітор) 
іншого студента, списування, використання мобільного телефону чи Інтернету під час 
написання модульної, підсумкової роботи чи захисту лабораторної роботи, використання 
шпаргалок. 

Не допускаються пропуски лабораторних робіт. Якщо студент пропустив лабораторну 
роботу з поважних причин, які підтверджені документально, то він має право на її відробку з 
дозволу завідувача кафедри (за заявою). 
У кінці І семестру підраховується рейтинг за поточними видами контролю і підраховується 
загальний рейтинг, який переводиться в оцінку у відповідності до шкали оцінювання. У кінці ІІ 
семестру підраховується рейтинг за поточними видами контролю і підраховується загальний 
рейтинг, який переводиться в оцінку-допуск до іспиту у відповідності до шкали оцінювання. 
Після іспиту формується загальна оцінка. 
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