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1. Опис навчальної дисципліни 

 

«Фізична та колоїдна хімія» -  дисципліна, яка грунтується на основних законах і 

поняттях загальної хімії та вивчає закономірності хімічних процесів, які відбуваються в 

гетерогенних дисперсних системах; оцінку і використання у фармації поверхневих явищ, 

колоїдно-хімічних процесів, дисперсних водних систем. Робоча програма дисципліни 

розроблена на підставі освітньої програми «Фармація» галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» спеціальності 226 «Фармація». 

Предмет навчальної дисципліни – закономірності перебігу хімічних процесів і явищ на 

основі законів та методів фізики та дисперсні системи і поверхневі явища, що виникають 

на межі поділу фаз.  

Міждисциплінарні зв’язки. Фізична та колоїдна хімія як навчальна дисципліна: 

а) грунтується на знаннях таких дисциплін, як: органічна хімія, загальна та неорганічна 

хімія, аналітична хімія, біологічна фізика з фізичними методами аналізу, вища математика 

та статистика; 

б) дає змогу здобувачам вищої освіти краще засвоювати знання з таких дисциплін, як: 

технологія ліків,  фармакологія, токсикологічна та судова хімія, стандартизація ліків, 

фармацевтична хімія та ін.; 

в) дає змогу більш професійно виконувати обов'язки у майбутній практичній діяльності. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 120 годин, 4 кредитів ECTS. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» є формування 

наукового світогляду у здобувачів вищої освіти, розвиток у них сучасних форм 

теоретичного мислення та здатності аналізувати явища, формування умінь і навичок для 

застосування хімічних законів і процесів у майбутній практичній діяльності, грамотне 

використання хімічних речовин та матеріалів у фармацевтичній галузі.  

Основні завдання вивчення дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» – здобувачі 

вищої освіти в повній чи частковій мірі повинні 

знати: 

 найважливіші поняття та закони термодинаміки; 

 найважливіші поняття та закономірності, які характеризують стан хімічної рівноваги; 

 найважливіші поняття та закони термодинаміки фазової рівноваги; 

 найважливіші поняття та закони термодинаміки розчинів електролітів; 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 
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Статус дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання Українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 4 / 120 

Курс 2 2 

Семестр 3 4 3 4 

Кількість змістовних модулів за розподілом 2 3 2 3 

Обсяг кредитів 2 2 2 2 

Обсяг годин, в тому числі 58 62 59 61 

Аудиторні 43 43 12 10 

Іспит - 4 - 4 

Самостійна робота 15 15 47 47 

Форма семестрового контролю залік іспит залік іспит 



 чинники, що впливають на процеси у розчинах електролітів; 

 чинники, від яких залежить величина рН буферних розчинів; 

 основи та межі застосування  методів кріоскопії і ебуліоскопії; 

 найважливіші поняття та закони хімічної кінетики; 

 класифікацію типів  хімічних процесів за кінетичною ознакою; 

 механізм виникнення електричної провідності розчинів електролітів; 

 механізм виникнення електродного, дифузійного, мембранного та контактного 

потенціалів та способи їх визначення; 

 види гальванічних елементів та пояснювати методику визначення їх ЕРС; 

 найважливіші поняття про поверхневі явища та закономірності, що описують їх 

протікання; 

 найважливіші поняття про поверхневі явища на рухомих та нерухомих межах поділу фаз 

та закономірності, що  описують їх протікання; 

 класифікацію адсорбентів; 

 найважливіші поняття адсорбції із розчинів електролітів та закономірності, що  

описують її перебіг; 

 найважливіші поняття хроматографічного методу та класифікацію методів за  технікою 

виконання і  механізмом процесу; 

 електрокінетичні явища: електрофорез, електроосмос, потенціал протікання, потенціал 

зсідання; 

 теоретичні основи світлорозсіювання в золях; 

 методи одержання та властивості аерозолів, порошків, суспензій, емульсій та колоїдних 

ПАР; 

 основні методи одержання ВМР, їх будову та властивості; 

 механізм драглювання та явища тиксотропії, висолювання, коацервації та синерезису. 

вміти: 

 трактувати найважливіші поняття та закони термодинаміки; 

 аналізувати чинники, від яких залежить напрямок  хімічних процесів; 

 трактувати найважливіші поняття та закономірності, які характеризують стан хімічної 

рівноваги; 

 аналізувати вплив чинників на стан фазової рівноваги; 

 інтерпретувати закономірності гомогенної рівноваги для збільшення виходу про-дуктів; 

 трактувати можливість та межі застосування термічного аналізу у фармацевтичній 

практиці; 

 трактувати найважливіші поняття та закони термодинаміки розчинів електролітів; 

 аналізувати вплив чинників на процеси у розчинах електролітів; 

 аналізувати чинники від яких залежить величина рН буферних розчинів; 

 пояснювати методику та вміти  готувати  ізотонічні  розчини; 

 аналізувати вплив  концентрації розчиненої речовини на осмотичний тиск розчину; 

 трактувати можливість та межі застосування  методів кріоскопії і ебуліоскопії; 

 аналізувати вплив чинників на  швидкість  хімічних процесів; 

 пояснювати методику визначення константи швидкості  хімічної  реакції; 

 інтерпретувати вплив каталізаторів на швидкість  хімічних процесів та пояснювати 

механізм їх дії; 

 трактувати особливості ферментативного каталізу; 

 трактувати найважливіші характеристики електролітів; 

 аналізувати чинники, від яких залежать різни види електричної провідності; 

 пояснювати методику визначення опору розчинів електролітів та визначення ступеня та 

константийонізації слабких електролітів; 

 трактувати можливість застосування кондуктометрії для визначення добутку 

розчинності слабких електролітів; 

 аналізувати залежність величини різних видів потенціалів від певних чинників; 



 пояснювати застосування потенціометрії для визначення кислотності досліджуваних 

розчинів, константи йонізації електролітів,  термодинамічних характеристик окисно-

відновних реакцій та концентрації досліджуваних електролітів; 

 пояснювати методику та застосування таких різновидів електрохімічного методу аналізу 

як полярографія та амперметричне титрування; 

 аналізувати чинники, від яких залежать сорбційні процеси; 

 використовувати основні положення хімічної термодинаміки для характеристики та 

аналізу поверхневих явищ; 

 аналізувати переваги, недоліки та можливість застосування на практиці основних 

положень  теорії адсорбції; 

 аналізувати чинники, від яких залежить адсорбційні процеси на рухомих та нерухомих 

межах поділу фаз; 

 пояснювати методики визначення поверхневого натягу розчинів; 

 аналізувати чинники, від яких залежить адсорбція із розчинів електролітів; 

 аналізувати чинники, від яких залежить хроматографічне розділення;  

 пояснювати методики визначати речовини із сумішей методом хроматографії; 

 трактувати методику вимірювання величини електрокінетичного потенціалу і 

встановлення знаку заряду гранул колоїдних частинок; 

 експериментально визначати концентрацію золів за допомогою нефелометра та 

фотоелектроколориметра; 

 пояснювати методику визначення форми, розмірів та міцелярної маси колоїдних 

частинок; 

 пояснювати методику визначення порогу коагуляції електролітів та захисного числа 

ВМР; 

 трактувати практичне використання колоїдних систем та вивчених явищ у фармації, 

біології, медицині та ін.; 

 пояснювати методику визначення ступеня набрякання, ІЕТ поліелектролітів за 

набряканням; 

 інтерпретувати вплив різних чинників на процес набрякання; 

 інтерпретувати методику вимірювання в’язкості розчинів ВМР, визначення 

молекулярної маси полімерів та ізоелектричної точки білків віскозиметричним методом. 

 застосовувати теоретичні основи фізичної та колоїдної хімії і набуті експериментальні 

навички при вивченні профільних дисциплін. 

3. Результати навчання за дисципліною 

3.1. За результатами вивчення дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» 

здобувачі вищої освіти повинні в повній чи частковій мірі набути наступні 

компетентності: 

 інтегральна: 

Здатність робити висновки, формувати судження при обмеженій інформації, ясно їх 

висловлювати та обґрунтовувати для фахової та нефахової аудиторії. Здатність справлятися 

з нестандартними та типовими фаховими ситуаціями у професійній діяльності на основі 

знань, умінь та навичок здобутих при вивченні фундаментальних, хімічних, технологічних, 

біомедичних та соціально-економічних наук. 

 загальні: 
ЗК 1. Здатність приймати рішення, діяти громадсько свідомо та соціально відповідально. 
 
ЗК 2. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК 3. Здатність навчатися, абстрактно мислити, аналізувати, робити висновки.  

ЗК 4. Здатність розуміти предметну область та розуміння фахової  діяльності.  

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК 8. Здатність використовувати критерії підбору методів проведення досліджень та 

гарантувати їх виконання на відповідному рівні. 
ЗК 11. Здатність критично оцінювати виконану роботу та забезпечувати її якість. 



ЗК 12. Здатність приймати обгрунтовані рішення та застосовувати загальні та фахові 

знання, уміння та навички у практичних ситуаціях. 

 фахові 

ФК 2. Здатність із урахуванням фізико-хімічних, фармакокінетичних, 

фармакодинамічних якостей лікарських засобів здійснювати консультування щодо 

рецептурних та безрецептурних лікарських засобів, також інших товарів аптечного 

асортименту; із урахуванням показів та протипоказів, сумісності та співвідношення 

ризик/користь лікарських засобів здійснювати фармацевтичну опіку . 

ФК 6. Здатність підбирати методи та проводити хіміко-токсикологічні дослідження з 

метою діагностики гострих отруєнь, наркотичного та алкогольного сп’янінь, визначати  

ксенобіотики, лікарські засоби, токсини та їх метаболіти у біологічних рідинах та 

тканинах організму. 

ФК 7. Здатність відповідно до правил Належної практики зберігання (GSP) та фізико-

хімічних властивостей лікарських засобів та товарів медичного призначення 

забезпечувати належне зберігання у закладах охорони здоров’я. 

ФК 14. Здатність відповідно Належній аптечній практиці (GPP) обґрунтовувати вибір 

допоміжних матеріалів, технологій виготовлення лікарських засобів за рецептами лікарів 

та замовленнями закладів охорони здоров'я в умовах аптек у різних лікарських формах, 

організовувати та виготовляти ці лікарські форми.  

ФК 15. Здатність відповідно Належній виробничій практиці (GMP) обирати обладнання, 

обґрунтовувати технологічний процес, оформляти необхідні документи, організовувати 

та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах хіміко-фармацевтичних 

підприємств. 

ФК 18. Здатність згідно до чинних Стандартів проводити аудит якості та управління 

ризиками якості фармацевтичного асортименту, розробляти та впроваджувати систему 

управління якістю фармацевтичних підприємств. 

ФК 19. Здатність відповідно до належних фармацевтичних практик та Державної 

фармакопеї України проводити стандартизацію лікарських засобів, вірно обирати методи 

відбору проб для контролю якості, запобігати розповсюдженню фальсифікованих 

лікарських засобів.  

ФК 20. Здатність використовуючи  фізичні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні, 

фармакоорганолептичні, мікробіологічні, фармакотехнологічні методи контролю 

розробляти методики контролю якості лікарської рослинної сировини, допоміжних 

речовин, активних фармацевтичних інгредієнтів та лікарських засобів. 

3.2. Відповідно до освітньої програми здобувачів вищої освіти повинні в повній чи 

частковій мірі досягти планованих результатів навчання (ПРН): 

ПРН 2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

ПРН 6. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність за них 

у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях; дотримуватися принципів 

деонтології та етики у професійній діяльності. 

ПРН 12. Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових досліджень, 

узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній діяльності. 

ПРН 14. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп 

з урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних 

та фармакодинамічних особливостей. Рекомендувати споживачам безрецептурні 

лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту з наданням консультативної 

допомоги та фармацевтичної опіки . 

ПРН 16. Визначати вплив факторів, що впливають на процеси всмоктування, розподілу, 

депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу і обумовлені станом, 

особливостями організму людини та фізико-хімічними властивостями лікарських засобів. 

ПРН 26. Обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські засоби у різних 

лікарських формах за рецептами лікарів і за замовленнями лікувальних закладів, 

оформлювати їх до відпуску. Виконувати технологічні операції: відважувати, 

відмірювати, дозувати різноманітні лікарські засоби за масою, об’ємом тощо. Розробляти 



й оформлювати технологічну документацію щодо виготовлення лікарських засобів в 

аптеках. 

ПРН 32. Здійснювати стандартизацію лікарських засобів відповідно Державної 

фармакопеї України, вірно обирати та обґрунтовувати методи стандартизації, визначати 

основні органолептичні, фізичні, фізико-хімічні, фармакотехнологічні показника 

лікарських засобів. 

 

4.  Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 

 

№ 

п/п 
Модулі, змістові модулі, теми 

Кількість годин (кредитів) 

Всьог

о   

В тому числі 

лекц практ СРС 

 

Модуль 1. Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. 

Колігативні властивості розбавлених розчинів. 

Електрохімія. Хімічна кінетика 

    

 
Змістовий модуль 1.Хімічна термодинаміка. Фазові 

рівноваги. 
    

1 Тема 1.1. Перший закон термодинаміки.  2 3 2 

2 Тема 1.2. Другий та третій закони термодинаміки.  1 3 1 

3 Тема 1.3. Термодинаміка хімічної рівноваги.  1 3 1 

4 Тема1.4. Термодинаміка фазових рівноваг.   2 3 2 

 Разом за змістовим модулем 1 24 6 12 6 

 
Змістовий модуль 2. Колігативні властивості розбавлених 

розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика 
    

5 Тема 2.1. Розчини.Ідеальні та реальні розчини.  2 3 1 

6 Тема 2.2. Властивості розчинів електролітів.   2 3 1 

7 Тема 2.3  Електрохімія    3 

8 Тема 2.4. Коліґативні властивості розчинів  1 3 2 

9 Тема 2.5. Хімічна кінетика.   2 3 1 

10 Тема 2.6. Молекулярна кінетика. Каталіз.   1 3 1 

 Разом за змістовим модулем 2 32 8 15 9 

 Підсумкове заняття   2  

 Усього годин за модулем 1 58 14 29 15 

 
Модуль 2. Поверхневі явища. Дисперсні системи. 

Високомолекулярні речовини та їх розчини 
    

 Змістовий модуль 3.Поверхневі явища. Адсорбція.     

10 Тема 3.1. Поверхневі явища.Когезія,Адгезія.Змочування.   2 2 1 

11 Тема3.2 Повехневаенергія.Адсорбція на межі рідина-газ  2 2 2 

12 Тема 3.2. Адсорбція твердими адсорбентами  2 2 1 

 Разом за змістовим модулем 3 16 6 6 4 

 Змістовий модуль 4.Колоїдні дисперсні системи.     

13 Тема 4.1. Дисперсні системи.  2 3 1 

14 
Тема 4.2. Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості 

дисперсних систем. 
 1 3 1 

15 Тема 4.3. Електричні властивості дисперсних систем.  1 3 2 

16 
Тема 4.4. Стійкість та коагуляція дисперсних систем 

.Коагуляція та стабілізація золів. 
 2 3 2 

17 
Тема 4.5. Окремі класи дисперсних систем. Колоїдні розчини 

поверхнево-активних речовин.  
 1 2 1 

18 
Тема 4.6. Окремі класи дисперсних систем. Суспензії, 

емульсії, аерозолі. 
 1 3 2 

 Разом за змістовим модулем 4 34 8 17 9 



 Змістовий модуль 5. Високомолекулярні речовини.     

19 Тема 5.1. Поняття про ВМР.   1 2 1 

20 Тема 5.2. Властивості високомолекулярних речовин (ВМР).  1 2 1 

 Разом за змістовим модулем 5 8 2 4 2 

 Іспит   4  

 Усього годин за модулем 2 62 16 31 15 

 Разом за дисципліну: 120 30 60 30 

 

 
Тематичний план для заочної форми навчання 

№ 

п/п 
Модулі, змістові модулі, теми 

Кількість годин (кредитів) 

Всьог

о   

В тому числі 

лекц практ СРС 

 

Модуль 1. Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. 

Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. 

Хімічна кінетика 

59 4 8 47 

 Змістовий модуль 1.Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги.     

1 
Тема 1.1. Предмет та розділи фізичної та колоїдної хімії. Перший 

закон термодинаміки. 
 1 1 4 

2 Тема 1.2. Другий та третій закони термодинаміки.  1 1 4 

3 Тема 1.3. Термодинаміка хімічної рівноваги.   1 6 

4 Тема1.4. Термодинаміка фазових рівноваг.    1 6 

 Разом за змістовим модулем 1 26 2 4 20 

 
Змістовий модуль 2. Колігативні властивості розбавлених 

розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика 
    

5 Тема 2.1. Розчини.Колігативні властивості розбавлених розчинів.   1 1 5 

6 Тема 2.2. Властивості розчинів електролітів.     5 

7 Тема 2.3. Електродні потенціали та електрорушійні сили.     6 

8 Тема 2.4. Хімічна кінетика.   1 1 4 

9 Тема 2.5. Молекулярна кінетика. Каталіз.     4 

 Разом за змістовим модулем 2 26  2 24 

 Підсумкове заняття.   2 3 

 Усього годин за модулем 1 59 4 8 47 

 
Модуль 2. Поверхневі явища. Дисперсні системи. 

Високомолекулярні речовини та їх розчини 
61 2 12 47 

 Змістовий модуль 3.Поверхневі явища. Адсорбція.     

10 Тема 3.1. Поверхневі явища.   0.5 1 5 

11 Тема 3.2. Адсорбція.  0.5 1 6 

 Разом за змістовим модулем 3 15 1 2 11 

 Змістовий модуль 4.Колоїдні дисперсні системи.     

12 Тема 4.1. Дисперсні системи.   1 4 

13 
Тема 4.2. Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості 

дисперсних систем. 
  0.5 4 

14 Тема 4.3. Електричні властивості дисперсних систем.  0,5 1 4 

15 
Тема 4.4. Стійкість та коагуляція дисперсних систем .Коагуляція та 

стабілізація золів. 
 0.5 1 9 

16 
Тема 4.5. Окремі класи дисперсних систем. Колоїдні розчини 

поверхнево-активних речовин.  
  0.5 3 

17 
Тема 4.6. Окремі класи дисперсних систем. Суспензії, емульсії, 

аерозолі. 
  1 5 

 Разом за змістовим модулем 4 35 1 5 29 

 Змістовий модуль 5. Високомолекулярні речовини.     

19 Тема 5.1. Поняття про ВМР.    0,5 3 



20 
Тема 5.2. Властивості розчинів високомолекулярних речовин 

(ВМР). 
  0,5 4 

 Разом за змістовим модулем 5 5  1 7 

 Іспит   4  

 Усього годин за модулем  61 2 12 47 

 Разом за дисципліну: 120 6 20 94 

 
5. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості 

розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика 

Змістовий модуль 1. Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги 

Тема 1.1. Перший закон термодинаміки 

Застосування першого закону термодинаміки до хімічних процесів. Перший закон 

термодинаміки. Термохімія. Предмет і основні поняття термодинаміки: система, процес, 

термодинамічні зміни. Інтенсивні та екстенсивні властивості системи. Внутрішня енергія, 

робота, теплота. Функції процесу та функції стану системи. Перший закон термодинаміки. 

Термохімія. Закон Гесса. Калориметрія. Теплоти утворення, згоряння, розчинення, 

нейтралізації. Стандартний стан речовини. Обчислення теплових ефектів реакцій за 

допомогою таблиць стандартних теплот утворення і згоряння. Залежність ентальпії реакції 

від температури. Рівняння Кірхгоффа в диференціальній та інтегральній формах. Практичне 

використання законів термохімії при складанні теплового балансу в хімічних і 

фармацевтичних виробництвах. 

Тема 1.2. Другий та третій закони термодинаміки 

Другий закон термодинаміки. Ентропія. Енергія Гібсса. Зворотні та незворотні процеси. 

Другий закон термодинаміки та його математичний вираз. Ентропія, її фізичний смисл. 

Зміна ентропії як критерій напрямку спонтанних процесів в ізольованих системах. 

Обчислення ентропії. Ентропія та ймовірність стану системи. Статистичний характер 

другого закону термодинаміки. Третій закон термодинаміки. Абсолютне значення ентропії. 

Зміна ентропії в різних процесах. 

Тема 1.3. Термодинаміка хімічної рівноваги 

Константи рівноваги. Рівняння ізотерми хімічної реакції. Залежність константи рівноваги 

від температури. Термодинамічні потенціали (внутрішня енергія, ентальпія, енергія Гіббса, 

енергія Гельмгольца). Критерії рівноваги та напрямку процесів у хімічних системах. 

Рівняння Гіббса—Гельмгольца. Системи із змінною кількістю числа частинок. Хімічний 

потенціал. Виведення закону діючих мас на основі рівності швидкостей прямої та зворотної 

реакції. Різні способи вираження константи хімічної рівноваги. Рівняння ізотерми хімічної 

реакції Вант-Гоффа, його аналіз. Рівняння ізохори та ізобари хімічної реакції. Константа 

хімічної рівноваги і принцип Ле-Шательє. Обчислення констант рівноваги за допомогою 

таблиць стандартних термодинамічних величин. Використання закономірностей гомогенної 

рівноваги для збільшення виходу продуктів в хімічному та фармацевтичному виробництвах. 

Рівновага в гетерогенних реакціях. 

Тема1.4. Термодинаміка фазових рівноваг 

Правило фаз Гібсса. Фазові перетворення в однокомпонентних системах. Рівняння 

Клапейрона-Клаузиуса. Поняття про фазу, компонент, термодинамічні ступені свободи. 

Правило фаз Гіббса. Діаграма стану для системи з одного компонента.  

Двокомпонентні системи. Діаграми плавкості з простою евтектикою. Діаграми плавкості 

бінарних систем, компоненти котрих утворюють тверді розчини. Фазові діаграми систем з 

двох компонентів. Фізико—хімічний аналіз (М.С.Курнаков). Термічний аналіз, його 

застосування у фармацевтичній практиці. 

Трикомпонентні системи. Закон розподілу. Екстракція. Рівновага в потрійних системах. 

Розподіл речовини між двома незмішуваними розчинниками. Закон розподілу Нернста. 

Рівняння Шилова—Лєпінь. Екстракція, її значення для фармації. 

Змістовий модуль 2.Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. 



Хімічна кінетика 

Тема 2.1. Розчини 

Колігативні властивості розбавлених розчинів. Ідеальні розчини. Реальні розчини. Поняття 

про розчини. Способи вираження концентрації розчинів. Значення розчинів для 

життєдіяльності рослинних та тваринних організмів. Ідеальні та реальні розчини. Закон 

Рауля. Відхилення від закону Рауля в реальних розчинах. Активність та способи її 

визначення. Узагальнене рівняння Рауля. Зміна температур замерзання та кипіння рідин 

внаслідок утворення розчинів. Кріоскопія і ебуліоскопія. Осмос. Осмотичний тиск. 

Осмометрія. Рівновага пара—рідина. Закони Коновалова. Фракційна перегонка. Побудова 

та принцип дії ректифікаційної колонки. Застосування ректифікації у хімічному і 

фармацевтичному виробництві.Перегонка з водяною парою. Перегонка під вакуумом. 

Молекулярна перегонка. 

Тема 2.2. Властивості розчинів електролітів.  

Електрична провідність розчинів електролітів. Електролітична дисоціація. Теорія 

Арреніуса. Закон розведення Оствальда. Теорія розчинів сильних електролітів Дебая-

Гюккеля. Поняття про іонну атмосферу. Активність іонів та її зв'язок з концентрацією. Іонна 

сила розчину. Практичне значення теорії розчинів сильних електролітів для хімії і фармації. 

Вода як слабкий електроліт. Водневий показник як міра кислотності середовища. 

Електрична провідність розчинів електролітів. Питома та молярна електрична провідність, 

їх залежність від різних факторів.Молярна електрична провідність при нескінченному 

розведенні, закон Кольрауша. Кондуктометрія. Визначення константи дисоціації слабкого 

електроліту, розчинності важкорозчинного електроліту. Кондуктометричне титрування та 

його значення для фармацевтичного аналізу. 

Тема 2.3. Електродні потенціали та електрорушійні сили.  

Класифікація електродів. Потенціометрія. Електрорушійні сили та електродні процеси. 

Механізм виникнення електродного потенціалу. Рівняння Нернста. Електроди першого та 

другого роду. Стандартні електродні потенціали. Водневий електрод. Каломельний та 

хлоросрібний електроди. Окислювально-відновні електроди. Іонселективні електроди. 

Скляний електрод. Оборотні та необоротні гальванічні елементи. Кола з переносом та без 

переносу. Концентраційні кола. Дифузійний потенціал. Потенціометрічний метод 

визначення рН. Потенціометричне титрування та його значення для аналізу лікарських 

речовин. 

Тема 2.4. Хімічна кінетика 

Основний постулат хімічної кінетики. Порядок і молекулярність реакції. Кінетика простих 

реакцій. Інтегральні методи визначення порядку реакції. Залежність константи швидкості 

реакції від температури. Методи розрахунку енергії активації та перед експоненціального 

множника. Хімічна кінетика та її значення для фармацевтичної науки і практики. Швидкість 

реакції та методи її визначення. Залежність швидкості реакції від різноманітних факторів. 

Молекулярність і порядок реакції. Рівняння кінетики реакцій першого, другого та нульового 

порядку. Методи визначення порядку реакції. Складні реакції (паралельні, послідовні, 

оборотні, спряжені). Залежність константи швидкості реакції від температури. Правило 

Вант-Гоффа. Теорія активних співударів. Енергія активації. Рівняння Арреніуса. 

Використання правила Вант-Гоффа та рівняння Арреніуса для прискореного визначення 

строків придатності ліків. Зв'язок між швидкістю реакції та енергією активації. Стеричний 

фактор. Поняття про теорію перехідного стану. 

Тема 2.5. Молекулярна кінетика. Каталіз 

Ланцюгові реакції. Окремі стадії ланцюгової реакції. Прості та розгалужені ланцюгові 

реакції.Фотохімічні реакції, закони фотохімії. Квантовий вихід реакції. Каталіз. Роль 

вітчизняних вчених у розвитку вчення про каталіз. Гомогенний каталіз, його механізм. 

Енергія активації каталітичних реакцій. Кислотно-основний каталіз. Гетерогенний каталіз. 

Інгібітори. Застосування каталізаторів у фармацевтичній промисловості. 

 

 

Модуль 2. Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх 



розчини 
Змістовий модуль 3. Поверхневі явища. Адсорбція 

Тема 3.1. Поверхневі явища 

Когезія. Адгезія. Змочування. Адсорбція. Ізотерми адсорбції. Поверхневі явища та їх 

значення у фармації. Поверхнева енергія і поверхневий натяг. Змочування. Практичне 

значення явища змочування. Поверхнево-активні речовини (ПАР). Рівняння 

Шишковського. Поверхнева активність та її визначення. Сорбційні процеси і їх 

класифікація. Адсорбція: основні поняття та визначення. Рівняння адсорбції Гіббса. Теорія 

мономолекулярної адсорбції Ленгмюра. Рівняння ізотерми адсорбції Ленгмюра, його 

виведення і аналіз. 

Тема 3.2. Адсорбція 

Визначення питомої поверхні твердого адсорбенту. Теорія полімолекулярної адсорбції 

(БЕТ). Емпіричне рівняння адсорбції Фрейндліха. Визначення питомої поверхні адсорбентів 

і каталізаторів. Еквівалентна вибіркова адсорбція сильних електролітів. Правило Панета-

Фаянса. Іонообмінна адсорбція. Іоніти. Класифікація іонітів. Практичне значення адсорбції 

для фармації. Хроматографія. Застосування хроматографії для одержання, аналізу, 

очищення лікарських речовин. 

Змістовий модуль 4.Колоїдні дисперсні системи 

Тема 4.1. Дисперсні системи 

Характеристика дисперсних систем. Методи їх одержання та очистки.  Дисперсна фаза і 

дисперсійне середовище. Ступінь дисперсності. Класифікація дисперсних систем за 

ступенем дисперсності, за агрегатним станом дисперсної фази та дисперсійного 

середовища, за відсутністю чи наявністю взаємодії дисперсної фази з дисперсійним 

середовищем. Методи одержання колоїдних систем. Методи очистки золів: діаліз, 

електродіаліз, ультрафільтрація, електроультрафільтрація. 

Тема 4.2. Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості дисперсних систем. 

Броунівський рух, дифузія, осмотичний тиск, розсіяння світлу. Молекулярно-кінетичні 

властивості колоїдних систем. Броунівський рух (рівняння Ейнштейна), дифузія (рівняння 

Фіка), осмотичний тиск. Седиментаційна рівновага. Ультрацентрифугування, застосування 

для дослідження колоїдних систем. Розсіювання та поглинання світла (рівняння Релея). 

Ультрамікроскоп і електронна мікроскопія колоїдних систем. Визначення форми, розмірів і 

міцелярної маси колоїдних частинок. 

Тема 4.3. Електричні властивості дисперсних систем 

Електрокінетичний потенціал. Механізм виникнення електричного заряду колоїдних 

частинок. Будова подвійного електричного шару. Будова міцели. 

Електротермодинамічнийта електрокінетичний потенціали. Вплив різних факторів на 

товщину дифузійного шару протиіонів і на величину електрокинетичногопотенциалу. 

Явище перезарядки колоїдних частинок. Електрокінетичні явища: електрофорез, 

електроосмос, потенціал протікання, потенціал осідання. Зв'язок між електрокінетичним 

потенціалом і електро-форетичною швидкістю колоїдних частинок (рівняння Гельмгольца-

Смолуховського). Електрофоретичний і електроосмотичний методи визначення 

електрокінетичного потенціалу. Практичне використання електрокінетичних явищ у 

фармації. 

Тема 4.4. Стійкість та коагуляція дисперсних систем 

Поріг коагуляції, коагуляцій на здатність, константа швидкості коагуляції. Кінетична та 

агрегативна стійкість колоїдних розчинів. Фактори стійкості . Коагуляція іфактори, що її 

викликають. Коагуляція: повільна та швидка. Поріг коагуляції та його визначення. Правило 

Шульце-Гарді. Теорія коагуляції ДЛФО. 

Тема 4.5. Коагуляція та стабілізація золів 

Вивчення коагуляції та стабілізації гідрозолей. Коагуляція золів сумішшю електролітів. 

Взаємна коагуляція. Явище звикання. Колоїдний захист. Сучасні уявлення про стабілізацію 

колоїдних систем. Значення стабілізації колоїдних систем для приготування ліків. 

Пептизація. 

Тема 4.6. Окремі класи дисперсних систем. Колоїдні розчини поверхнево-активних 



речовин 

Колоїдні ПАР: мила, детергенти, дубильні речовини, барвники. Міцелоутворення в 

розчинах колоїдних ПАР. Дослідження міцелоутворення в розчинах ПАР. Критична 

концентрація міцелоутворення та її визначення. Солюбілізація та її значення в фармації. 

Колоїдні ПАР в фармації. 

Тема 4.7. Окремі класи дисперсних систем. Суспензії, емульсії, аерозолі. 

Суспензії, емульсії та їх властивості. Добування емульсій та вивчення їх властивостей. 

Аерозолі: класифікація, одержання, властивості. Агрегативна стійкість і фактори, що її 

визначають. Методи руйнування аерозолів. Застосування аерозолів у фармації. Порошки та 

їх властивості, застосування у фармації. Злежування, грануляція та розпилювання порошків. 

Суспензії: одержання та властивості. Стійкість суспензій. Седиментаційний аналіз 

суспензій. Емульсії: методи одержання і властивості. Типи емульсій. Застосування емульсій 

та суспензій в фармації. Значення фізико – хімічної механіки для виготовлення лікарських 

форм (емульсій) з заданими властивостями. 

Змістовий модуль 5. Високомолекулярні речовини 

Тема 5.1. Поняття про ВМР 

Поняття про ВМР, методи їх одержання і класифікація. Структура і форма макромолекул, 

типи зв’язку між ними. Гнучкість макромолекул. Кристалічний та аморфний стан ВМР. 

Пружно- твердий, високоеластичний і пластичний стан полімерів. Середня молекулярна 

маса ВМР. Віскозиметричний метод визначення молекулярної маси полімерів. 

Тема 5.2. Властивості високомолекулярних речовин (ВМР). 

Набрякання і розчинення ВМР. Вплив різних факторів на величину набрякання. Ліотропні 

ряди. Кінетика набрякання. В’язкість розчинів ВМР. Закон Ньютона. Методи визначення 

в’язкості. Рівняння Ейнштейна, Бінгема, Штаудінгера. Осмотичний тиск розчинів ВМР. 

Рівняння Галера. Поліелектроліти. Ізоелектрична точка і методи її визначення. Мембранна 

рівновага Доннана. Значення цього процесу для вивчення транспорту лікарських речовин в 

клітини організму. Драглі (гелі) та їх властивості. Желатинування: швидкість, механізм. 

Тіксотропія. Висолювання. Коацервація. Синерезис. Періодичні реакції в драглях. 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень здобувача вищої освіти 

 

Знання здобувачів вищої освіти оцінюються як з теоретичної, так і з практичної 

підготовки за такими критеріями: 

оцінка «відмінно»: здобувач вищої освіти відмінно засвоїв теоретичний матеріал, 

глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 

першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно 

використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє 

ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних 

навичок; 

• оцінка «добре»: здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано 

викладає його; має достатні практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих 

чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у викладенні 

теоретичного змісту або під час аналізу продемонстрованих практичних навичок; 

• оцінка «задовільно»: здобувач вищої освіти в основному опанував теоретичні 

знання навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у 

здобувача вищої освіти невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на 

запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, недостатньо оцінює факти 

та явища, що пов’язані з його майбутньою діяльністю; 

• оцінка «незадовільно»: здобувач вищої освіти не опанував навчальний матеріал 

дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах 

та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не 



сформовані. 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії  оцінювання. 

 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряються під час 

підсумкового модульного контролю. 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), яка 

виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 

переліку, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку здобувач вищої освіти може набрати під час 

вивчення кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 

120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності та 

підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля здобувачем вищої освіти 

виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з 

використанням прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для 

відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною 

розробкою для вивчення теми.  

Знання здобувачів вищої освіти повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної 

теми). При цьому на одному занятті здобувач вищої освіти може отримати кілька оцінок за 

різні види діяльності (усна відповідь, практичні навички та вміння, письмовий або 

комп'ютерний контроль тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем (або на 

останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 

Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за традиційною 

шкалою, виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за індивідуальне 

завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана величина конвертується у бал за 

багатобальною шкалою таким чином: 

Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються здобувачеві вищої освіти лише за 

умов успішного їх виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить 

від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, 

набраних здобувачем вищої освіти на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В 

жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може перевищувати 

120 балів. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем 

модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які 

відвідали усі передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та 

при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Здобувачам вищої 



освіти, які з поважних чи без поважних причин мали пропуски навчальних занять, 

дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти під час 

складання підсумкового модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач вищої 

освіти набрав не менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 

балів). 

Кількістьбалів, яку здобувачвищоїосвіти набрав з дисципліни, визначається як 

середнєарифметичнекількостібалів з усіхмодулівдисципліни (сума балів за 

усімодуліділиться на кількістьмодулівдисципліни). 

До кількостібалів, яку здобувачвищоїосвіти набрав іздисципліни, 

можутьдодаватисязаохочувальнібали (не більше 12 балів) за посіданняпризовихмісць на 

міжнародних та всеукраїнськихпредметнихолімпіадах, але у жодномуразізагальна сума 

балів за дисципліну не можеперевищити 200 балів. 

 

6.5 ПЕРЕЛІК ПИТАННЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ ПО ФІЗИЧНІЙ ТА КОЛОЇДНІЙ ХІМІІЇ (ПМК) 

1. Предмет і основні поняття термодинаміки: система, процес, термодинамічні 

змінні.  

2. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія як функція стану системи. 

Математичне вираження першого закону термодинаміки. Застосування першого 

закону термодинаміки. 

3. Ентальпія. Зв'язок з тепловимефектом ізобарного процесу. 

4. Закон Гесса як висновок першого закону термодинаміки. Практичне значення 

закону Гесса. 

5. Стандартні ентальпії утворення та згоряння, застосування для визначення 

теплових ефектів реакцій. 

6. Калориметрія. Значення термохимический вимірювань для складання теплових 

балансів хімічних і фармацевтичних виробництв. 

7. Залежність теплового ефекту від температури. Рівняння Кірхгофата його 

практичне значення. 

8. Другий закон термодинаміки. Ентропія, фізичний зміст і розмірність. 

9. Розрахунок зміни ентропії в різних процесах. 

10. Статистичний характер другого закону термодинаміки. Зв'язок між ентропією та 

термодинамічною ймовірністю стану системи. 

11. Характеристичні функції. Термодинамічні потенціали їх застосування для 

визначення можливості, напрямку і межі проходження спонтанних фізико-

хімічних і біологічних процесів. 

12. Рівнянням Гібса-Гельмгольца, його аналіз і практичне застосування. 

13. Хімічна рівновага, його ознаки. Закон дії мас. Константа хімічної рівноваги і 

способи її вираження. 

14. Рівняння ізотерми хімічної реакції Вант-Гоффа, його аналіз і застосування. 

15. Вплив температури на зміщення рівноваг. Рівняння ізохори та ізобари хімічної 

реакції Вант-Гоффа, їх практичне визначення. 

16. Розрахунок константи хімічної рівноваги за допомогою таблиць термодинамічних 

величин. Значення цього методу для фармацевтичної практики. 

17. Поняття про фазу, число компонентів і число незалежних компонентів, число 

ступенів свободи (варіантність) системи. 

18. Правило фаз Гібса, його аналіз і практичне застосування. 

19. Діаграма стану однокомпонентної системи (на прикладі води), аналіз її за 

допомогою правила фаз Гібса. 

20. Рівняння Клаузіуса-Клапейрона, його аналіз. Розрахунок теплових ефектів 

фазового переходу за експериментальними даними. 

21. Фазові діаграми двокомпонентних систем, їх аналіз із застосуванням правила фаз.  



22. Поняття про фізико-хімічний аналіз. Термічний аналіз (теорія і практика), 

застосування для дослідження фармацевтичних об'єктів. 

23. Трикомпонентні системи. Розподіл речовини між двома рідкими фазами. 

Коефіцієнт розподілу. Різні форми рівнянь закону розподілу. Екстрагування. 

Рівняння екстракції (виведення). 

24. Типи розчинів: рідкі, ідеальні, розбавлені, реальні, неелектролітів, електролітів. 

25. Ізотонічний коефіцієнт Вант-Гоффа для розчинів електролітів. 

26. Склад розчинів. Способи виразу концентрацій компонентів розчинів. Масова 

частка. Молярна частка. Моляльність. Молярність. 

27. Закон Рауля і його слідства. 

28. Рівняння для двокомпонентних розчинів. 

29. Рівняння для багатокомпонентних розчинів. 

30. Колігативні властивості розбавлених розчинів.  

31. Методи експериментального визначення колігативних властивостей. Розрахунок 

колігативних властивостей розбавлених розчинів.  

32. Осмотичний тиск. Осмометрія. 

33. Застосування методів ебуліометрії, кріометрії і осмометрії у фармації. 

34. Поняття сили електроліту. Здатність молекул електролітів дисоціювати, 

оборотність дисоціації. 

35. Ступінь дисоціації. Константа дисоціації. 

36. Колигативні властивості розчинів електролітів. 

37. Питома, молярна, іонна електропровідність електролітів.  

38. Розрахунок електричної провідності розчинів електролітів. 

39. Застосування даних електропроводності розчинів електролітів у фармації. 

40.  Класифікація електродів. 

41.  Електродні потенціали. 

42. Гальванічний елемент. 

43. Електро рушійна сила (ЕРС). 

44. Водневий показник рН. Іонний добуток води. Гідроксильний показник рОН. 

45. Метод потенціометричного визначення рН. Електродна система. Калібрування 

шкали потенціометра. Виконання вимірювань величини ЕРС або рН. 

46. Чим визначається швидкість хімічних реакцій? 

47. Фактори що впливають на швидкість хімічної реакції. 

48. Швидкість гомогенних хімічних реакцій і методи її вимірів. 

49. Молекулярність і порядок реакції. 

50. Кінетичні рівняння реакцій 1-го і 2-го порядків. Константа швидкості реакцій 1-го 

і 2-го порядків. 

51. Температурний коефіцієнт реакції і його особливість для біохімічних процесів. 

52. Енергія активації. Рівняння Арреніуса. 

53. Класифікація хімічних реакцій за механізмом. 

54. Кінетична класифікація хімічних реакцій. 

55. Методи визначення швидкості хімічних реакцій. 

56. Залежність швидкості хімічних реакцій від температури. 

57. Залежність швидкості хімічної реакції від концентрації реагентів. 

58. Поняття молекулярності реакції.  

59. Порядок реакції. Методи визначення порядку реакції. 

60. Поняття каталізатора і інгібітору. 

61. Типи каталізу. 

62. Поверхневі явища та їх значення у фармації. 

63. Поверхнева енергія і поверхневий натяг. 

64. Змочування. Адгезія. Когезія. Їх значення у фармації. 

65. Сорбційні процеси та їх класифікація. 

66. Адсорбція. Емпіричне рівняння адсорбції Фрейндліха, його практичне 

застосування у фармації. 



67. Поверхнево-активні і поверхнево-інактивні речовини. Поверхнева активність, її 

визначення. Правило Дюкло-Траубе. 

68. Ізотерма поверхневого натягу розчинів поверхнево-активних речовин (ПАР). 

69. Теорія мономолекулярної адсорбції Ленгмюра. Рівняння ізотерми адсорбції 

Ленгмюра,    його виведення і аналіз. 

70. Будова мономолекулярного шару. Визначення розмірів молекули ПАР. 

71. Теорія полімолекулярної адсорбції (БЕТ, Поляні). 

72. Використання адсорбції та ПАР. 

73. Адсорбційні плівки. Правило Дюкло-Траубе 

74. Молекулярна адсорбція із розчинів. Іонообмінна рівновага. Використання в 

фармації. 

75. Визначення дисперсної системи. Характеристика дисперсних систем. 

Класифікація дисперсних систем.  

76. Одержання дисперсних систем. Диспергаційні методи. Конденсаційні методи. 

Фізична конденсація. Хімічна конденсація. 

77. Очищення дисперсних систем. Діаліз. Електрофорез. Електроосмос. 

78. Застосування дисперсних систем у виготовленні лікарських засобів. 

79. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем. Броунівський рух. 

Дифузія. Осмотичний тиск. Седиментація. Седиментаційно-дифузна рівновага. 

Седиментаційний аналіз. 

80. Оптичні властивості дисперсних систем. Розсіяння світла. 

81. Оптичні методи дослідження дисперсних систем. Ультрамікроскопія. 

Нефелометрія. Турбідіметрія. Світлова і електронна мікроскопія 

82. Застосування молекулярно-кінетичних та оптичних властивостей дисперсних 

систем у виготовленні лікарських засобів. 

83. Подвійний електричний шар. Утворення подвійного електричного шару. Будова 

подвійного електричного шару. 

84. Вплив різних факторів на електрокінетичний потенціал. 

85. Електрокінетичні явища. Електрофорез. Електроосмос. 

86. Будова колоїдної міцели. 

87. Значення електрокінетичних явищ для фармації та медицини. 

88. Стійкість ліофобного золю. Види і фактори стійкості. 

89. Коагуляція колоїдних розчинів. Коагуляція під дією електролітів. Кінетика 

коагуляції. Фізична теорія стійкості і коагуляції. 

90. Коагуляція сумішами електролітів. Взаємна коагуляція електролітів. 

91. Використання стійкості та коагуляції дисперсних систем в фармації. 

92. Взаємна коагуляція колоїдів. 

93. Явища звикання золів. 

94. Механізм колоїдного захисту і сенсибілізація. Захисне число. 

95. Колоїдні поверхнево-активні речовини. Класифікація колоїдних ПАР. 

96. Причини міцелоутворення. Крітична концентрація міцелоутворення (ККМ). 

97. Використання КПАР в фармації. 

98. Системи з газовим дисперсійним середовищем. Аерозолі. Порошки. 

99. Система з рідким дисперсійним середовищем. Суспензії. Емульсії. Одержання.  

Стійкість. 

100. Використання в фармацевтичній галузі. 

101. Класифікація ВМР.  

102. Методи отримання ВМР. Полімеризація. Поліконденсація. 

103. Полідисперсність. Середньочисельна молекулярна маса. Середньомасова 

молекулярна маса. Коефіцієнт полідисперсності. Методи визначення. 

104. Гнучкість макромолекул. Фазові і фізичні стани ВМР. 

105. Значення ВМР для фармації. 



106. Розчинення і набухання полімерів. Визначення набухання. Обмежене та 

необмежене набухання. Ступінь і швидкість набухання. Константа швидкості 

набухання. 

107. Осмотичний тиск розчинів ВМР. В'язкість розчинів полімерів. Структурна 

в'язкість.  

108. Агрегативна стійкість розчинів ВМР. Висолювання.  

109. Поліелектроліти. Визначення поліелектролітів. Ізоелектрична точка (ІЕТ). 

Коацервація. 

 

110. Драглі. Тиксотропія. Синерезіс. Дифузія. 

111. Використання розчинів ВМР у фармації. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 
Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну 

чотирьохбальну систему та систему ECTSза наступною таблицею: 

Оцінка у 200-бальній 

системі 

Оцінка у традиційній 

чотирьохбальній шкалі 
Оцінка с системі ECTS 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни 
Основні методи навчання: Пояснювально-ілюстративний метод  (лекція), 

інтерактивний метод,репродуктивний метод,  дискусійний метод; мультимедійні  

презентації; практичні та лабораторні роботи; робота у групах; обговорення; діалог зі 

здобувачами вищої освіті; тестові, письмові, контрольні роботи. 

Основні форми оцінювання: Опитування, вирішення тестових та розрахункових 

завдань. Оцінка (іспит). 

Методичне забезпечення:  
1. Методичні вказівки для здобувачів вищої освіти 

 
Тематичний план лекційних занять для денної форми навчанн 

№п/п Зміст лекцій Кількість 

годин 

Модуль 1. Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених 

розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика 

1 Предмет та розділи фізичної та колоїдної хімії. Перший закон термодинаміки. 

Термохімія. Другий закон термодинаміки. Характеристичні функції та 

термодинамічні потенціали. 

2 

2 Термодинаміка хімічної рівноваги. Рівняння ізотерми, ізобари, ізохори хімічних 

реакцій.  

2 

3 Термодинаміка фазових рівноваг. Правило фаз Гібсса. Діаграми стану 

однокомпонентних та двокомпонентних систем.Рівновага в потрійних системах. 

4 

4 Колигативні властивості розведених розчинів. Ебуліоскопія, кріоскопія, 

осмометрія. Ідеальні і реальні розчини.  

2 

5 Властивості розчинів електролітів. Електродні потенціали та електрорушійні 

сили. Потенціометрія.  

2 



6 Формальна кінетика. Порядок, молекулярність, константа швидкості реакції. 

Залежність константи швидкості від температури. Каталіз. 

2 

 Усього за модуль 1. 14 

Модуль 2. Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини 

8 Поверхневі явища. Змочування. Адсорбція. 6 

9 Характеристика дисперсних систем. Методи їх одержання, очистки, 

концентрирування. 

2 

10 Молекулярно-кінетичні, оптичні та електричні властивості дисперсних систем. 2 

11 Стійкість та коагуляція ліофобних систем. 2 

12 Окремі класи дисперсних систем. Колоїдні (міцелоутворюючі) поверхностно-

активні речовини. Критична концентрація міцелоутворення. Суспензії, емульсії та 

їх властивості. 

2 

13 Характеристика та властивості високомолекулярних речовин (ВМР) та їх 

розчинів. 

2 

 Усього за модуль 2. 16 

 Разом за дисципліну: 30 

 

 

Тематичний план лекційних занять для заочної форми навчання 

 

№п/п Зміст лекцій Кількість 

годин 

Модуль 1. Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених 

розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика 

1 Предмет та розділи фізичної та колоїдної хімії. Перший закон термодинаміки. 

Термохімія. Другий закон термодинаміки. Характеристичні функції та 

термодинамічні потенціали. 

2 

 Усього за модуль 1. 2 

Модуль 2. Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини 

2 Поверхневі явища. Змочування. Адсорбція. 2 

3 Характеристика дисперсних систем. Методи їх одержання, очистки, 

концентрирування. 

1 

4 Молекулярно-кінетичні, оптичні та електричні властивості дисперсних систем. 1 

 Усього за модуль 2. 4 

 Разом за дисципліну: 6 

Тематичний план практичних занять для денної форми навчання 

№п

/п 

ТЕМА ЗАНЯТТЯ Кількість 

годин 

Модуль 1. Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених 

розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика 

1 Перший закон термодинаміки. Термохімія. 3 

2 Другий закон термодинаміки. Ентропія. Енергія Гібсса.  3 

3 Термодинаміка хімічної рівноваги.    3 

4 Фазові перетворення в однокомпонентних системах.  2 

5 Фазові рівноваги в двокомпонентних системах. Діаграми плавкості. 2 

6 Фазові рівноваги в трикомпонентних системах. Закон розподілу. Екстракція. 2 

7 Колігативні властивості розбавлених розчинів.  3 

8 Властивості розчинів електролітів. Електрична провідність розчинів електролітів. 3 

9  Електродні потенціали та електрорушійні сили. Класифікація електродів.. 1 

10  Потенціометрія 1 

11  Хімічна кінетика.  2 

12 Молекулярна кінетика. Каталіз. 2 



13 Семестровий модульний контроль  3 

 Усього за модуль 1. 30 

Модуль 2. Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини 

14 Поверхневі явища. Когезія. Адгезія. Змочування.  2 

15 Адсорбція. Ізотерми адсорбції. 2 

16 Адсорбція на межі  тверде тіло-розчин. Визначення питомої поверхні твердого 

адсорбенту. 

2 

17 Характеристика дисперсних систем. Методи їх одержання та очистки. 3 

18 Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем. Оптичні властивості 

дисперсних систем. Броунівський рух, дифузія, осмотичний тиск, розсіяння світлу. 

3 

19 Електричні властивості дисперсних систем. Електрокінетичний потенціал. 3 

20 Стійкість та коагуляція дисперсних систем. Поріг коагуляції, коагуляційна 

здатність, константа швидкості коагуляції. 

2 

21 Коагуляція та стабілізація золів. Вивчення коагуляції та стабілізації гідрозолей. 2 

22 Окремі класи дисперсних систем. Колоїдні поверхнево-активні речовини. 

Дослідження міцелоутворення в розчинах ПАР. 

2 

23 Окремі класи дисперсних систем. Суспензії, емульсії та їх властивості. Добування 

емульсій та вивчення їх властивостей. 

2 

24 Характеристика та властивості високомолекулярних сполук (ВМС).Середня 

молекулярна маса ВМС.  

2 

25 Властивості розчинів ВМС. Набухання ВМС.  2 

26 Підсумковий модульний контроль  3 

 Усього за модуль 2. 30 

 Разом за дисципліну: 60 

 

Тематичний план практичних занять для заочної форми навчання 

 

№п

/п 

ТЕМА ЗАНЯТТЯ Кількість 

годин 

Модуль 1. Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених 

розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика 

1 Перший закон термодинаміки. Термохімія. 1 

2 Другий закон термодинаміки. Ентропія. Енергія Гіббса.  1 

3 Термодинаміка хімічної рівноваги.    1 

4 Фазові перетворення в однокомпонентних системах.  0,5 

5 Фазові рівноваги в двокомпонентних системах. Діаграми плавкості. 0,5 

6 Колігативні властивості розбавлених розчинів. Ідеальні і реальні розчини.  1 

7  Хімічна кінетика.  1 

 Підсумкове заняття. 2 

 Усього за модуль 1. 8 

Модуль 2. Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини 

1. Поверхневі явища. Когезія. Адгезія. Змочування.  1 

2. Адсорбція. Ізотерми адсорбції. 1 

3. Адсорбція на межі розчин-газ, тверде тіло-розчин. Визначення питомої поверхні 

твердого адсорбенту. 

1 

4 Характеристика дисперсних систем. Методи їх одержання та очистки. 1 

5. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем. Оптичні властивості 

дисперсних систем. Броунівський рух, дифузія, осмотичний тиск, розсіяння світлу. 

1 

6. Електричні властивості дисперсних систем. Електрокінетичний потенціал. 

Стійкість та коагуляція дисперсних систем. 

1 

7. Поріг коагуляції, коагуляційна здатність, константа швидкості коагуляції. 

Коагуляція та стабілізація золів. Вивчення коагуляції та стабілізації гідрозолей. 

1 



8. Окремі класи дисперсних систем. Колоїдні поверхнево-активні речовини. 

Дослідження міцелоутворення в розчинах ПАР. 

1 

9. Окремі класи дисперсних систем. Суспензії, емульсії та їх властивості. Добування 

емульсій та вивчення їх властивостей. 

1 

10. Характеристика та властивості високомолекулярних сполук (ВМС).Середня 

молекулярна маса ВМС. Властивості розчинів ВМС. Набухання ВМС. 

1 

 Підсумковий модульний контроль № 2. 2 

 Усього за модуль 2. 12 

 Разом за дисципліну: 20 

Тематичний план  самостійної роботи здобувач вищої освітиівденної форми навчання 

Тематичний план практичних самостійної роботи здобувач вищої освітиівзаочної форми 

навчання 

 

8. Рекомендовані джерела 

Основна (Базова) 

1. Фізична та колоїдна хімія : базовий підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. 

(фармац. ф-тів) IV рівня акредитації / В.І. Кабачний, Л.Д. Грицан, Т.О. 

Томаровська та ін. ; за аг. ред.. В.І. Кабачного. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Харків 

: НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 432 с. 

Допоміжна 

1. PhysicalandColloidChemistry / V. I. Kabachnyy, L. K. Osipenko, L. D. Grytsan e. o. ; 

ed. by V. I. Kabachnyy. – Kharkiv : NUPh : GoldenPages, 2011. – 376 p. 

№ 

п/п 

Теми самостійної роботи Кількість 

годин 

Модуль 1.  Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених 

розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика 

1. Підготовка до практичних занять з модуля 1 5 

2. Рішення розрахункових задач з фізичної хімії 3 

3. Рішення розрахунково-графічних задач з фізичної хімії 3 

4. Підготовка до підсумкового модульного контролю 4 

 Всього 15 

Модуль 2.  Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини 

5. Підготовка до практичних занять з модуля 2 6 

6. Рішення розрахункових задач з колоїдної хімії 3 

7. Рішення розрахунково-графічних задач з колоїдної хімії 2 

8. Підготовка до підсумкового модульного контролю 4 

 Всього 15 

№ 

п/п 

Теми самостійної роботи Кількість 

годин 

Модуль 1.  Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених 

розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика 

1. Підготовка до практичних занять з модуля 1 23 

2. Рішення розрахункових задач з фізичної хімії 12 

3. Рішення розрахунково-графічних задач з фізичної хімії 8 

4. Підготовка до підсумкового модульного контролю 4 

 Усього за модуль 1. 47 

Модуль 2.  Поверхневі явища. Дисперсні системи. Високомолекулярні речовини та їх розчини 

5. Підготовка до практичних занять з модуля 2 23 

6. Рішення розрахункових задач з колоїдної хімії 13 

7. Рішення розрахунково-графічних задач з колоїдної хімії 7 

8. Підготовка до підсумкового модульного контролю 4 

 Усього за модуль 2. 47 

 Разом за дисципліну: 94 



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

Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – 600 с. 

3. Фізична та колоїдна хімія. Лабораторний практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. 

фармац. навч. закладів / В.I.Кабачний, В.П.Колєснік, Л.Д.Грицан та ін.; За ред. 

В.I.Кабачного.- Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004.– 200с. 

4. Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач: Навч. посібник для студ. вищ. фармац. 

закладів освіти / В.І.Кабачний, Л.К.Осіпенко, Л.Д.Грицан та ін.; За ред. 

В.І.Кабачного.– Вид-во НФАУ:Золоті сторінки, 2001.– 208с. 

5. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія. – Вінниця, - Нова книга, 2007., 496 с. 

6. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науковий-експертний 

фармакопейний центр». – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001.– 556 с. 

 

9. Додаткові ресурси – інформаційні ресурси 

 

1. Сайт кафедри. www.chemistry.dsmu.edu.ua 

2. Національна бібліотека імені В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/ 

3. Донецька обласна наукова медична бібліотека http://donmb.dn.ua 

4. Наукова бібліотека Запорізького державного медичного університету 

http://library.zsmu.edu.ua/ 

5. ХиМик. Сайт про хімію http://www.xumuk.ru/ 

6. Хімія та токсикологія http://chemister.da.ru/ 

7. База даних понять http://chemister.da.ru/Database/words.php 

8. Книги з хімії http://www.y10k.ru/books/subcat352.html 

9. Корисна інформація з хімії http://www.alhimikov.net 

10. Словники та енциклопедії на Академіку. http://dic.academic.ru 
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