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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Фізична та колоїдна хімія 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) 

Викладач (-і) доцент, кандидат фізико-математичних наук Базюк 

Лілія Володимирівна  

Контактний телефон викладача 0667336270 

0957626034 

0663486128 

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

Формат дисципліни Семестровий 

Обсяг дисципліни 6 кредитів 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

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

Classroom (Код класу hx3vwko) 

Консультації Щотижня 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Фізична та колоїдна хімія» належить до переліку нормативних навчальних 

дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної 

підготовки студентів за освітньо-професійною 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 та колоїдної хімії з метою оволодіння теоретичними методами (термодинамічним, 

кінетичним) та сучасними експериментальними методами під час вирішення дослідницьких задач 

їх використання у майбутній практичній діяльності. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета: вивчення взаємозв’язку хімічних процесів та фізичних явищ, що їх 

супроводжують, встановлення закономірностей між хімічним складом, будовою 

речовини та їх властивостями, дослідження механізмів та швидкості хімічних реакцій в 

залежності від умов їх перебігу; ознайомлення 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 хімічних процесів. 

Завдання: формування ґрунтовних знань про основні закони фізичної та колоїдної хімії 

для пояснення явищ навколишнього світу; формування умінь використання основних 

законів фізичної та колоїдної хімії для прогнозування поведінки хімічних речовин; 

здобуття досвіду практичного дослідження та керування фізико-хімічними процесами. 

формування необхідного рівня теоретичної та практичної підготовки для використання у 

майбутній практичній діяльності знань про: колоїдні системи та їхні особливості; 

поверхневі явища; 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:  

• основні поняття та визначення хімічної термодинаміки; 

• будову речовини, хімічну кінетику та хімічну рівновагу; 

• класифікацію термодинамічних систем; 

• форми запису першого начала термодинаміки; 

• закон фазової рівноваги; 

• правило фаз Гіббса; 

• залежність рівновагових властивостей розчину від хімічного потенціалу; 

• формулювання закону Гесса; 

• вплив різних факторів на протікання хімічних реакцій та зсув хімічної рівноваги; 

• електрокінетичні явища у колоїдних розчинах; 

mailto:liliia.baziuk@pnu.edu.ua
http://www.d-learn.pu.if.ua/


• окремі класи дисперсних систем, їх властивості; 

• особливості оптичних властивостей дисперсних систем, розсіяння, поглинання світла, 

забарвлення золів; 

• структурно-механічні властивості і реологічні методи дослідження дисперсних 

систем; 

• класифікацію дисперсних систем, систем з рідким і газовим дисперсійним 

середовищем: золі, суспензії, емульсії, піни, пасти; мати уявлення про системи з 

твердим дисперсійним середовищем; 

• властивості дисперсних систем; 

• будову міцел та умови міцелоутворення; 

• властивості розчинів колоїдних ПАР; 

• фізико-хімію поверхневих явищ, дисперсних систем та високомолекулярних сполук; 

• теоретичні засади адсорбції. 

вміти: 

• формулювати (пояснювати) основні поняття та визначення хімічної термодинаміки; 

• записати рівняння термодинамічного стану ідеальних та реальних ґазів; 

• 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 розрахувати тепло нейтралізації сильної основи 

сильною кислотою; 

• розв’язувати типові розрахункові задачі з основних розділів хімічної термодинаміки; 

• визначати термодинамічні характеристики утворення одиниці поверхні; 

• визначати коефіцієнт розподілу; 

• визначати концентрацію розчину за показником заломлення; 

• будувати діаграми стану системи з двох компонентів з обмеженою розчинністю; 

• трактувати загальні закономірності перебігу хімічних реакцій; 

• трактувати загальні закономірності процесів сорбції; 

• класифікувати властивості розчинів неелектролітів, електролітів та ВМР; 

• класифікувати різні типи дисперсних систем; 

• класифікувати властивості дисперсних систем; пояснювати їх стійкість; 

• пояснювати механізм виникнення електродного, дифузійного, мембранного та 

контактного потенціалів та способи їх визначення; 

• користуватися довідниками. 

4. Компетентності 

ФК 1. Здатність оперувати сучасною термінологією, науковими поняттями, законами, 

концепціями, вченнями і теоріями хімії, екології та природознавства. 

ФК 2. Здатність аналізувати хімічні об’єкти та феномени як природного походження, так 

і технологічні, з погляду фундаментальних фізико-хімічних принципів і знань, а також 

на основі відповідних фізико-хімічних та математичних методів. 

ФК 3. Здатність характеризувати досягнення хімії, екології та природознавства, виявляти 

їх роль у житті суспільства для забезпечення сталості розвитку біологічних систем. 

ФК 4. Уміння застосовувати сучасні методи хімічних, фізичних, біологічних та 

екологічних досліджень для обґрунтування цілісності та єдності природи, 

використовувати та інтерпретувати результати досліджень. 



ФК 5. Здатність дотримуватися принципу науковості у процесі трансляції хімічних, 

екологічних та природничих, в цілому, знань у площину шкільних навчальних предметів 

хімія, екологія та природознавство. 

ФК 6. Здатність застосовувати набуті знання з предметної галузі, сучасних методик і 

освітніх технологій для формування в учнів закладів загальної середньої освіти ключових 

і предметних компетентностей відповідно до вимог державного стандарту з освітньої 

галузі «Природознавство». 

5. Результати навчання 

ПРН 4. Уміння використовувати математичні методи, створювати математичні моделі 

природних явищ і процесів; організовувати пошук методів за зразком або алгоритмом 

при розв’язанні розрахункових хімічних та екологічних задач. 

ПРН 8. Уміння аналізувати явища як природного, так і техногенного походження з 

погляду фундаментальних фізичних законів, принципів і закономірностей хімії, екології 

та природознавства; описати широке коло природних речовин, їх колообіг, процеси, що 

відбуваються у Всесвіті, живій і неживій природі; оперувати сучасною термінологією, 

науковими поняттями, законами, концепціями, вченнями і теоріями. 

ПРН 9. Уміння використовувати фізико-хімічні методи на практиці з аналізу, синтезу 

хімічних речовин. Уміння виконувати досліди з хімії, екології та природознавства, 

описувати їх, аналізувати, оцінювати експериментальні результати і вміти їх 

інтерпретувати. 

ПРН 13. Уміння і навички техніки експериментування для перевірки гіпотез, дослідження 

явищ, демонстрації фізичних і хімічних властивостей речовин, підтвердження й 

ілюстрації законів, принципів хімії. 

ПРН 14. Уміння застосовувати знання та розуміння на операційному рівні теоретичної і 

прикладної хімії та сумісних наук (біохімії, фізики, біології, медицини, екології тощо), 

щоб розвинути розуміння міждисциплінарних зв’язків курсів природничих і соціально-

гуманітарних наук. 

6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 28 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 32 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

V,VI 
014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

ІІІ нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1. Фізична хімія. Хімічна термодинаміка  
Тема 1. Вступ. 

Фізична хімія як 

наука і предмет. 

Хімічна 

термодинаміка. 

лекція 5,7,11 

Тестові 

завдання, 

4 год.  

2 11.09.2020 

Тема 2. 

Термодинамічні 

системи і параметри 

лекція 5,7,11 Тестові 

завдання, 

4 год. 

2 11.09.2020 



термодинамічного 

стану. 

Тема 3. 

Термодинамічний 

процес і параметри 

термодинамічного 

процесу. Перше 

начало 

термодинаміки. 

Рівняння 

термодинамічного 

стану ґазів. 

лекція 5,7,11,12 

Тестові 

завдання,  

6 год. 

2 18.09.2020 

Тема 4. Теоретичні 

основи теплоємності. 

лекція 5,7,11 Тестові 

завдання, 

4 год. 

2 18.09.2020 

Тема 5. Термохімія. 

Розрахунок теплових 

ефектів. 

лекція/лаб.р

. 

5,7,11,12 Тестові 

завдання, 

4 год. 

2 25.09.2020 

Тема 6. Друге начало 

термодинаміки. Цикл 

Карно. 

лекція 5,7,11 Тестові 

завдання, 

4 год. 

2 25.09.2020 

Тема 7. 

Характеристичні 

функції. 

Термодинамічні 

потенціали 

лекція 5,7,11 

Тестові 

завдання, 

2 год. 

2 09.10.2020 

Тема 8. Хімічний 

потенціал. Хімічна 

рівновага. 

лекція/лаб.р

. 

5,7,11,12 Тестові 

завдання, 

8 год. 

2 09.10.2020 

Тема 9. Фазова 

рівновага.  

лекція 5,7,11 Тестові 

завдання, 

4 год. 

2 16.10.2020 

Тема 10. 

Термодинаміка 

розчинів 

лекція/лаб.р

. 

5,7,11,12 Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 

10 год. 

2 

Контрольна 

робота 8 

16.10.2020 

Змістовий модуль 2. Електрохімія. Кінетика хімічних реакцій і каталіз  

Тема 1. Розчини 

електролітів. 
лекція 5,7,10,11 

Тестові 

завдання, 

6 год. 

2 

23.10.2020 

Тема 2. Електрична 

провідність 

розчинів 

електролітів. 

лекція/лаб.р

. 
5,7,10-12 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 

6 год. 

2 

23.10.2020 

Тема 3. 

Термодинаміка 

електрохімічних 

процесів. 

лекція 5,7,10,11 

Тестові 

завдання, 

6 год. 

2 

30.10.2020 

Тема 4. Хімічна 

кінетика. 
лекція 5,7,10,11 

Тестові 

завдання,  

10 год. 

2 

13.11.2020 

Тема 5. Формальна 

кінетика. 
лекція 5,7,10,11 

Тестові 

завдання,  
2 

27.11.2020 



8 год. 

Тема 6. 

Молекулярна 

кінетика. 

лекція 5,7,10,11 

Тестові 

завдання,  

4 год. 

2 

04.12.2020 

Тема 7. Каталіз. 
лекція/лаб.р

. 
5,7,10-12 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 

6 год. 

2 

Контрольна 

робота 8 

11.12.2020 

Підсумковий контроль (залік) 50  

Змістовий модуль 3. Колоїдна хімія. Поверхневі явища 32 

Тема 1. Основи 

опису поверхневих 

явищ. 

лекція 1-4,6,8,9 
Тестові 

завдання,  
10 год. 

2 

01.03.2021 

Тема 2. Поверхневі 

явища на межі 

розділу фаз. 

лекція/лаб.р

. 
1-4,6,8,9 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 
6 год. 

2 

01.03.2021 

Тема 3. Адсорбція 

на межі тверде тіло-

газ.  

лекція/лаб.р

. 
1-4,6,8,9 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 
4 год. 

2 

15.03.2021 

Тема 4. Адсорбція 

на межі рідина-газ. 
лекція 1-4,6,8,9 

Тестові 

завдання. 
4 год. 

2 
29.03.2021 

Тема 5. Адсорбція 

на межі тверде тіло-

розчин 

лекція 1-4,6,8,9 
Тестові 

завдання 
8 год. 

2 

Контрольна 

робота 10 

12.04.2021 

Змістовий модуль 4. Колоїдні системи 52 

Тема 1. Колоїдний 

стан речовини.  
лекція 1-4,6,8,9 

Тестові 

завдання 
8 год. 

4 
26.04.2021 

Тема 2. 

Молекулярно-

кінетичні і оптичні 

властивості 

дисперсних систем.  

лекція 1-4,6,8,9 
Тестові 

завдання,  
10 год. 

4 

26.04.2021 

Тема 3. Електричні 

властивості 

дисперсних систем. 

лекція 1-4,6,8,9 
Тестові 

завдання, 
6 год. 

2 

10.05.2021 

Тема 4. Стійкість і 

коагуляція 

ліофобних золів. 

лекція/лаб.р

. 
1-4,6,8,9 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 
8 год. 

4 

10.05.2021 

Тема 5. 

Структурно-

механічні 

властивості 

дисперсних систем. 

лекція 1-4,6,8,9 
Тестові 

завдання, 
6 год. 

2 

17.05.2021 



Тема 6. Окремі 

класи дисперсних 

систем. 

лекція/лаб.р

. 
1-4,6,8,9 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 
6 год. 

2 

24.05.2021 

Тема 7. 

Високомолекулярні 

речовини (ВМР) та 

їх розчини. 

лекція/лаб.р

. 
1-4,6,8,9 

Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 
8 год. 

2 

Контрольна 

робота 10  

07.06.2021 

Підсумковий контроль (екзамен) 50  

7. 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 форма підсумкового 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 – 50. 

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 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1


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. 

8. Політика курсу 
Регулярне відвідування аудиторних занять, активна участь в обговоренні розглянутих питань, 

відпрацювання пропущених занять у назначений викладачем час з дозволу деканату, допуск до 

лабораторних занять у халатах. 

9. Рекомендована література 

Базова 

1. Білий О.В., Біла Л.М. Фізична і колоїдна хімія. – К.: Вища шк., 1981. – 120с. 

2. Біофізична та колоїдна хімія / А.С. Мороз, Л.П, Яворська, Д.Д. Луцевич та ін. – 

Вінниця: Нова книга, 2007. – 600с.: іл. (162 рис.). – Табл. 35. – Контр. Запит. і задачі в 

кінці гл. – Бібліогр.: с. 598-599 (29 назв). – Предм. Покажчик: с. 590-597. – Авт. 

покажчик законів. – с. 576-589. – ISBN 978-966-382-024-8. 

3. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія. – Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 

496с.: іл. (93 рис.). – Табл. 26. – Бібліогр.: с. 486 (18 назв). – Предмет. покажчик: с. 

477-485. – Додаток: с. 473-476 (5 табл.). – ISBN 978-966-382-056-9. 

4. Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія. – 2е вид., перероб і доп. – К .: Вища шк., 1983. 

– 288 с.: іл. (110 рис.). – Табл. 4. – Додатки: с. 282-283 (2 табл.). 

5. Ковальчук Є.П., Решетняк О.В. Фізична хімія: Підручник. – Львів: ВЦ Львів. нац. ун-

ту ім. І. Франка, 2007. – 800 с. – Додатки: с. 753-759 (7 табл.). – Бібліогр.: с. 760-762 

(53 назви). – Азбуко-іменний покажчик: с. 763-765. – Азбуко-предметний покажчик: 

с. 766-788. – ISBN 978-966-813-540-0. 

6. Кононський О.І. Фізична і колоїдна хімія: Підручник. – 2-е вид., доп. і випр. – К.: 

Центр учбової л-ри, 2009. – 312 с.: іл. (117 рис.). – Табл. 35. – Бібліогр.: с. 299 (7 назв). 

– Додатки: с. 300-301 (3 табл.). – Предмет. покажчик: с. 302-307. – ISBN 978-966-364-

921-4; ISBN 978-966-7417-98-5. 

7. Лебідь В.І. Фізична хімія: Підручник. – Харків: Фоліо, 2005. – 480с.: іл.. (125 рис.). – 

Табл. 18. – Контрол. запит.: після гл. – Предмет. покаж.: с. 470-477. – Бібліогр.: с. 478 

(21 назва). – ISBN 966-03-2751-Х. 

8. Ліпатніков В.Є., Козаков К.М. Фізична і колоїдна хімія. – К.: Вища шк., 1983.-198с. 

9. Мороз А.С., Ковальова А.Г. Фізична та колоїдна хімія: Навч. посібник. – Львів: Світ, 

1994. – 280 с. – Бібліогр.: с. 278 (10 назв). – ISBN 5-7773-0003-0. 

10. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия: Учебник / Под ред. 

А.Г. Стромберга. – 3-е изд., исправ. и доп. – М.: Высш. шк., 1999. – 528 с.: ил. (151 

рис.). – Библиогр.: с. 511-515 (176 назв.). – Предмет. указ.: с. 516-522. – Приложение: 

с. 489-510. – ISBN 5-06-003627-8. 

11. Чумак В.Л., Іванов С.В. Фізична хімія: Підручник. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. 

– 648 с. – ISBN 978-966-598-403-0. 

12. Цвєткова Л.Б. Фізична хімія: Теорія і задачі: Навч. посіб. – Львів: Магнолія-2006, 

2008. – 415 с.: іл.: (34 рис.). – Табл. 45. – Розв’язання типових задач: після гл. – Задачі 

для самоконтролю: після гл. – Додатки: с. 396-412 (17 табл.). – Бібліогр.: 413 (20 назв). 

– ISBN 978-966-2025-40-8. 



Допоміжна 

1. Айвазов В.В. Практикум по химии поверхностных явлений и адсорбции: Учеб. 

пособие для ин-тов. – М.: Высш. шк., 1973. – 208 с.: ил. (58 рис.). – Прилож.: с. 188-

203 (17 табл.). – Библиогр.: после гл. (146 назв.). 

2. Болдырев А.И. Демонстрационные опыты по физической и коллоидной химии: Учеб. 

пособие. – М.: Высш. шк., 1976. – 256 с.: ил. (72 рис.). 

3. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. – 2-е изд. – Пер. с 

англ. – М.: Мир, 1984. – 306 с. 

4. Евстратова К. И., Купина Н. А., Малахова Е. Е. Физическая и коллоидная химия. – М.: 

Высш. шк., 1990. – 487с. 

5. Задачи по физической химии: Учеб. пособие / В.В. Яремин, С.И. Каргов, 

И.А. Успенская, Н.Е. Кузьменко, В.В. Лунин. – М.: Екзамен, 2003. – 319 с.: ил. (29 

рис.). – Табл. 78. – Адсорбция: с. 104-111. – Приложения: с. 260-272 (20 табл.); с. 273-

280 (мат. минимум); с. 281-290 (Основные физ.-мат. форм.). – Ответы к задач.: с. 291-

315. – Библиогр.: с. 316-318 (49 назв.). – ISBN 5-94692-155-Х. 

6. Зайцев О.С. Общая химия. Состояние веществ и химические реакции: Учеб. пособие. 

– М.: Химия, 1990. – 352 с.: ил. (108 рис.). – Табл. 79. – Библиогр.: с. 8 (4 назв.). – ISBN 

5-72-45-0193-7. 

7. Колоїдна хімія / За ред. В.В. Манка. – К.: Вища шк., 1999. – 238с. 

8. Лабораторные работы и задачи по коллоидной химии / Ю.Г. Фролов, А.С. Гродский, 

В.В. Назаров и др. / Под ред. Ю. Г. Фролова, А.С. Гродського. – М.: Химия, 1986. – 

216с.: ил. (67 рис.). – Табл. 47. – Ответы к задачам: с. 210. – Библиогр.: с. 211 (9 назв.). 

– Прилож.: с. 211-215 (6 табл.). 

9. Литвин Б.Л., Шийчук О.В. Хімія і технологія поверхнево-активних речовин. – Івано-

Франківськ: Плай, 2001. – 100 с.: іл. (16 рис.). – Табл. 14. – Бібліогр.: с. 99 (10 назв). 

10. Михалічко Б.М. Курс загальної хімії. Теоретичні основи: Навч. посіб. – К.: Знання, 

2009. – 548 с.: іл. (255 рис.). – 24 табл. – Бібліогр.: с. 511 (21 назва). – Додатки: с. 512-

542 (12 табл.). – Предмет. покажчик: с. 543-548. – ISBN 978-966-346-712-2. 

11. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія: Підручник. – Вінниця: Нова 

книга, 2006. – 776 с.: іл. (157 рис.). – Табл. 62. – 12. Фізико-хімія поверхневих явищ: 

с. 562-602; 13. Фізико-хімія дисперсних систем: с. 603-675; 14. Високомолекулярні 

сполуки та їх розчини: с. 676-729; 15. Мікрогетерогенні системи. Колоїдні 

поверхнево-активні речовини: с. 730-759. – Бібліогр.: с. 760-761 (31 назва). – Предмет. 

покажчик: с. 762-775. – ISBN 966-8609-53-0. 

12. Поляков Ю.А. Поглотительная способность почвы // БСЭ. – Т. 20. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1975. – 608с. – С. 85. 

13. Практикум по физической и коллоидной химии / Е.В. Бугреева, К.И. Евстратова, Н.А. 

Купина и др.; под ред. К.И. Евстратовой. - М.: Высш. шк., 1990. – 255с. 

14. Стрельцов О.А., Вовкотруб М.П. Коллоидная химия: Практикум. – К.: Изд-во УСХА, 

1990. – 71 с. 
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