
 



 



ВСТУП 
 

Робоча програма дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» складена відповідно до освітньої 
програми  «Фармація» другого магістерського рівня вищої освіти. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 
Галузь знань 22 Охорона здоров’я 
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 
Освітній ступінь Магістр  

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид Обов’язкова 
Кількість кредитів ECTS 4 
Загальна кількість годин 120 
Форма підсумкового контролю Іспит 

Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 5 5 
Кількість аудиторних годин:   

лекції 30 4 
практичні заняття - - 

семінарські занняття - - 
лабораторні заняття, год. 24 10 

Самостійна робота, год. 66 106 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 3  

- 
Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

 

 
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета: викладання дисципліни:  
 вивчення питань про визначення термодинамічної можливості перебігу будь-якого 

процесу, його напрямку, розрахунку технологічних параметрів, а також вибору оптимальних 
умов проведення процесу і збільшення виходу біологічно активних, що синтезуються та 
лікарських речовин; 

 вивчення теоретичних основ процесів перегонки, екстракції, адсорбції та ін., що 
використовуються для виділення рідких або твердих сумішей у виході виробництва; 

 опанування основами теорій хімічної кінетики та каталізу, що дасть змогу на науковій 
основі підходити до вибору каталізатора того чи іншого процесу; 

 вивчення теоретичних основ фізико-хімічних методів аналізу і контролю якості сировини, 
допоміжних матеріалів і продукції. 

 
 Завдання: 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
 цілісне уявлення про процеси і явища, які відбуваються у неживій природі; 
 можливості сучасних наукових методів пізнання природи;  



 закономірності колоїдної хімії;  
 теоретичні основи процесів перегонки, екстракції, адсорбції та ін., 
 термодинамічні можливості перебігу будь-якого процесу; 
 основи теорій хімічної кінетики та каталізу. 
 теоретичні основи фізико-хімічних методів аналізу і контролю якості сировини. 
Вміти: 
 створювати стабільні високоякісні дисперсні системи (колоїдні розчини, емульсії, піни, 

порошки, суспензії, аерозолі, мазі),  
 розв’язувати спеціальні задачі інтенсифікації технологічних процесів одержання та 

очищення лікарських речовин,  
 робити розрахунки технологічних параметрів та оптимальних умов проведення процесу 

лікарських речовин; 
 кількісно оцінювати важливі властивості дисперсних систем; 
 володіти закономірностями колоїдної хімії  на рівні необхідному для вирішування завдань, які 

з’являються при виконанні професійних функцій.  
 на науковій основі підходити до вибору каталізатора того чи іншого процесу.  

 
Набуття компетентностей: 
Загальні компетентності (ЗК):  
ЗК 11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ЗК 12 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 
Спеціальні (фахові) компетентності:  
ФК 4 Здатність забезпечувати раціональне застосування рецептурних та безрецептурних 

лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту згідно з фізико-хімічними, 
фармакологічними характеристиками, біохімічними, патофізіологічними особливостями 
конкретного захворювання та фармакотерапевтичними схемами його лікування. 

ФК 7 Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та інших товарів 
аптечного асортимену відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил 
Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я. 

ФК 15 Здатність організовувати та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах 
фармацевтичних підприємств, включаючи вибір та обґрунтовуванням технологічного 
процесу, обладнання згідно до вимог Належної виробничої практики (GMP) з 
відповідною розробкою та оформленням необхідної документації. Визначати 
стабільність лікарських засобів 

ФК 19 Здатність організовувати та здійснювати контроль якості лікарських засобів у 
відповідності з вимогами чинної Державної фармакопеї України та належних практик у 
фармації, визначати способи відбору проб для контролю лікарських засобів та 
проводити їх стандартизацію відповідно до діючих вимог, запобігати розповсюдженню 
фальсифікованих лікарських засобів. 

ФК 20 Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, у тому 
числі активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини і 
допоміжних речовин з використанням фізичних, хімічних, фізико- хімічних, 
біологічних, мікробіологічних, фармакотехнологічних та фармакоорганолептичних 
методів контролю. 

 
Результати навчання:  
ПРН 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 
ПРН 14 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 15 Прогнозувати та визначати вплив факторів навколишнього середовища на якість 
лікарських засобів та споживчі характеристики інших товарів аптечного асортименту 
під час їх зберігання. 

ПРН 25 Здійснювати усі види контролю якості лікарських засобів; складати сертифікати якості 
серії лікарського засобу та сертифікату аналізу враховуючи вимоги чинних 
нормативних документів, Державної фармакопеї України та результати проведеного 
контролю якості. Розробляти специфікації та методики контролю якості відповідно до 
вимог чинної Державної фармакопеї України. 

ПРН 26 Визначати основні органолептичні, фізичні, хімічні фізико-хімічні та 
фармакотехнологічні показники лікарських засобів, обґрунтовувати та обирати методи 
їх стандартизації, здійснювати статистичну обробку результатів згідно з вимогами 
чинної Державної фармакопеї України. 

 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ФІЗИЧНА ХІМІЯ 
 

Тема 1.   Основи хімічної термодинаміки Предмет хімічної термодинаміки. Перший 
закон термодинаміки. Термохімія 

 
Предмет фізичної хімії. Теоретичні та експериментальні методи фізичної хімії. 
М.В. Ломоносов і М.М. Бекетов — засновники фізичної хімії. Основні етапи розвитку 

фізичної хімії. Фізична хімія та фармація. Значення фізичної хімії для науки та виробництва. 
Предмет хімічної термодинаміки. Основні поняття термодинаміки: система, процес, 

термодинамічні змінні. 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. Теплові ефекти у біохімічних реакціях. 

Залежність ентальпії реакції від температури. Рівняння Кірхгоффа в диференціальній та 
інтегральній формах. Практичне використання законів термохімії при складанні теплового 
балансу в хімічних та фармацевтичних виробництвах. 

 
Тема 2. Другий та третій закони термодинаміки. Термодинамічні потенціали 
 
Оборотні та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки та його математичний вираз. 

Ентропія, її фізичний смисл. Зміна ентропії як критерій напрямку спонтанних процесів в 
ізольованих системах. Обчислення зміни ентропії в різних процесах. Ентропія та ймовірність 
стану системи. Статистичний характер другого закону термодинаміки. 

Третій закон термодинаміки. Абсолютне значення ентропії. Зміна ентропії в різних 
процесах. 

Термодинамічні потенціали (внутрішня енергія, ентальпія, енергія Гіббса, енергія 
Гельмгольца). Критерії рівноваги та напрямку процесів у хімічних і біологічних системах. 
Рівняння Гіббса — Гельмгольца, його практичне застосування. 

 
Тема 3. Термодинаміка хімічної та фазової рівноваги. Термодинаміка розчинів. 

Фізико-хімічний аналіз 
 



 Системи із змінною кількістю числа частинок. Хімічний потенціал. Виведення закону 
діяння мас на основі рівняння швидкостей прямої та зворотної реакції. Різні способи вираження 
константи хімічної рівноваги. Рівняння ізотерми хімічної реакції Вант-Гоффа, його виведення та 
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 розрахунку виходу продуктів в 
хімічному та фармацевтичному виробництвах. Рівновага в гетерогенних реакціях. 

Поняття про фазу, компонент, термодинамічні ступені свободи. Правило фаз Гіббса. 
Діаграма стану для системи з одного компонента. Рівняння Клаузіуса – Клапейрона, його 
застосування для технологічних розрахунків. 

Фазові діаграми систем з двох компонентів: із простою евтектикою, із хімічною сполукою, 
із утворення твердого розчину. 

Трикомпонентні системи. Рівновага в потрійних системах. Розподіл речовин між двома 
розчинниками, що не змішуються. Закон розподілу Нернста. Рівняння Шилова—Лепінь. 
Екстракція, її значення для фармації. 

Фізико-хімічний аналіз (М.С. Курнаков). Термічний аналіз, його застосування у 
фармацевтичний практиці. 

 
Тема 4. Загальна характеристика розчинів. Ідеальні та реальні розчини. Закон Рауля 
Поняття про розчин. Способи вираження концентрації розчинів. Значення розчинів для 

життєдіяльності рослинних та тваринних організмів. Поняття про парціальні молярні величини. 
Хімічний потенціал компоненту розчину. Ідеальні та реальні розчини. Закон Рауля. Відхилення від 
закону Рауля в реальних розчинах. Активність компоненту та способи її визначення. Узагальнене 
рівняння Рауля. 

Колігативні властивості розбавлених розчинів 
Зміна температур замерзання та кипіння рідин внаслідок утворення розчинів. Кріоскопія та 

ебуліоскопія. Осмос. Осмотичний тиск. Осмометрія. Ізотонічний коефіцієнт, його застосування 
при виготовленні рідких лікарських форм. Ізотонічні розчини. Колігативні властивості розчинів 
електролітів. Застосування ебуліоскопії, кріоскопії та осмометрії в фармації. 

Електрохімія. Теорія розчинів сильних електролітів Дебая та Гюккеля. 
Водневий показник як міра кислотності середовища. Буферні розчини , застосування 

буферних систем. 
Теорія розчинів сильних електролітів Дебая та Гюккеля. Поняття про йонну атмосферу. 

Активність йонів та її зв’язок з концентрацією. Іонна сила розчину. Правило йонної сили Льюіса 
та Рендала. Термодинамічна константа дисоціації. Практичне значення теорії розчинів сильних 
електролітів для хімії і фармації. Вода як слабкий електроліт. Водневий показник як міра 
кислотності середовища. Калориметричні методи визначення рН. Буферні розчини та механізм їх 
дії. Буферна ємність та залежність її від різних факторів. Застосування буферних систем в хімії, 
фармації та біології. 

 
Тема 5. Електродний потенціал. Класифікація електродів. Класифікація гальванічних 

елементів. Потенціометрія 
 
Електрорушійні сили та електродні процеси. Механізм виникнення електродного потенціалу. 

Рівняння Нернста. 
Оборотні електроди першого та другого роду. Стандартні електродні потенціали. Стандартний 

водневий електрод. Каломельний та хлоросрібний електроди. Окисно-відновні електроди та 
потенціали. Іонселективні електроди. Скляний електрод.  

Класифікація гальванічних елементів. Потенціометрія 
Оборотні та необоротні гальванічні елементи. Електрохімічні кола з переносом та без 

переносу. Концентраційні кола. Дифузійний потенціал. Окисно-відновні кола. Вимірювання ЕРС 
гальванічного елементу. Потенціометричний метод вимірювання рН. Потенціометричне титрування. 



Потенціометричне визначення активності та коефіцієнту активності. Потенціометричне визначення 
константи рівноваги та стандартної енергії Гіббса. 

 
Тема 6. Кінетика хімічних реакцій та каталіз. Хімічна кінетика. Кінетичні теорії. 

Залежність швидкості реакції від температури та природи розчинника. Кінетика складних 
та гетерогенних реакцій. Каталіз 

Хімічна кінетика та її значення для фармацевтичної науки і практики. Швидкість реакції та 
методи її визначення. Залежність швидкості реакції від різноманітних факторів. Кінетика реакцій 
у розчинах. Вплив розчинника на швидкість реакції. Молекулярність і порядок реакції. Рівняння 
кінетики реакції першого, другого та нульового порядків. Методи визначення порядку реакції. 
Залежність константи швидкості реакції від температури. Правило Вант-Гоффа. Теорія активних 
співударів. Поняття про теорію перехідного стану. Енергія активації. Зв’язок між швидкістю 
реакції та енергією активації. Рівняння Арреніуса. Використання правила Вант-Гоффа та рівняння 
Арреніуса для прискореного визначення термінів придатності ліків. Методи розрахунку енергії 
активації та передекспоненціального множника. 

Складні реакції (паралельні, послідовні, оборотні, спряжені). Ланцюгові реакції 
(М.М. Семенов). Окремі стадії ланцюгової реакції. Прості та розгалужені ланцюгові 
реакції.Фотохімічні реакції, закони фотохімії. Квантовий вихід реакції. 

Роль вітчизняних вчених у розвитку вчення про каталіз. Гомогенний каталіз, його механізм. 
Енергія активації каталітичних реакцій. Кислотно-основний каталіз. Гетерогенний каталіз. 
Ферментативний каталіз. Мультиплетна теорія гетерогенного каталізу О.О. Баландіна. Теорія 
активних ансамблів М.І. Кобозєва. Інгібітори. Застосування каталізаторів у фармацевтичній 
промисловості. 

  
 

ЗМ 2. ФІЗИКО-ХІМІЯ ПОВЕРХНЕВИХ ЯВИЩ. КОЛОЇДНА ХІМІЯ 
 
Тема 7 . Поверхневі явища та їх значення у фармації. Вільна поверхнева енергія та 

поверхневий натяг. ПАР, їхні властивості 
 
Поверхневі явища та їх значення у фармації. Вільна поверхнева енергія і поверхневий 

натяг. Явище змочування. Рівняння Юнга. Коефіцієнт гідрофільності. Інверсія змочування. 
Практичне значення явища змочування. Адгезія і когезія.  

Поверхнево-активні, поверхнево-неактивні та поверхнево-індиферентні речовини. 
Застосування ПАР у фармації. Ізотерма поверхневого натягу. Рівняння Шишковського. 
Поверхнева активність та її визначення. Правило Дюкло — Траубе. 

  Сорбційні процеси, їхня класифікація. Теорії адсорбції. Хроматографія, її сутність, 
класифікація 

Сорбційні процеси і їх класифікація. Способи вираження адсорбції. Види адсорбції. 
Фактори, які впливають на величину адсорбції. Рівняння адсорбції Гіббса. Емпіричне рівняння 
адсорбції Фрейндліха. Адсорбція на межі поділу рідина — газ, рідина — рідина. Правило 
урівнювання полярності (П.О. Ребіндер). Теорія мономолекулярної адсорбції (БЕТ, Поляні). 
Капілярна конденсація. Адсорбція на межі розділу тверда речовина — газ, тверда речовина — 
рідина. Вимірювання величини адсорбції на цих границях поділу. Практичне значення адсорбції 
для фармації. Хроматографія (М.С. Цвєт). Застосування хроматографії для одержання, аналізу, 
очищення лікарських речовин. Поняття про рекуперацію, її застосування у технології. 

 
Тема 8. Природа, класифікація, одержання та очищення колоїдних систем 
 
Предмет колоїдної хімії та її значення в фармації. Основні етапи розвитку колоїдної хімії. 

Т. Ґрем та І.Г. Борщов — засновники колоїдної хімії. Значення колоїдної хімії для розвитку 
досліджень у галузі біотехнології та фармації. Дисперсні системи. 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, за 
структурою. Методи очищення золів: діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація, 
електроультрафільтрація. 

Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості колоїдних систем. 
Молекулярно-кінетичні властивості колоїдних систем. Броунівський рух (рівняння 

Ейнштейна), дифузія (рівняння Фіка), осмотичний тиск. Роль осмосу в біологічних системах. 
Онкотичний тиск. В’язкість ліофобних золів. Седиментаційно-дифузійна рівновага. 
Седиментаційний аналіз. Розсіювання та поглинання світла (рівняння Релея). Ультрамікроскопія, 
світлова й електронна мікроскопія колоїдних систем. Нефелометрія, турбідиметрія. Визначення 
форми, розмірів і міцелярної маси колоїдних частинок. Забарвлення золів металів. Вплив форми 
частинок на оптичні ефекти. 

 
Тема 9. Електричний заряд колоїдних частинок. Електрокінетичні явища. Стійкість 

та коагуляція колоїдних систем 
 
Механізм виникнення електричного заряду колоїдних частинок. Будова повій-ного 

електричного шару. Будова колоїдної міцели. Електротермодинамічний та електрокінетичний 
потенціали. Вплив різних факторів на товщину дифузійного шару протийонів та на величину 
електрокінетичного потенціалу. Явище перезарядки колоїдних частинок. Електрокінетичні явища: 
електрофорез, електроосмос, потенціал перебігу, потенціал седиментації. Зв’язок між 
електрокінетичним потенціалом та електрофоретичною швидкістю колоїдних частинок (рівняння 
Гельмгольца — Смолуховського). Електрофоретичний метод визначення електрокінетичного 
потенціалу. Практичне використання електрокінетичних явищ у фармації, біології, медицині та ін. 

Кінетична та агрегативна стійкість колоїдних розчинів. Фактори стійкості (М.П. Пєсков). 
Коагуляція та фактори, що її викликають. Коагуляція: повільна та швидка. Поріг коагуляції та 
його визначення. Правило Шульце — Гарді. Теорія коагуляції ДЛФО. Коагуляція золів сумішшю 
електролітів. Чергування зон стійкості. Взаємна коагуляція. Явище звикання золів. Колоїдний 
захист, сенсибілізація. Сучасні уявлення про стабілізацію колоїдних систем. Значення стабілізації 
колоїдних систем для приготування лікарських засобів. В’язкість істинних розчинів та дисперсних 
систем. Утворення структур у дисперсних системах: коагуляційно-тиксотропні та конденсаційно-
кристалізаційні структури. Структурна в’язкість. 

Різні класи дисперсних систем. Колоїдні поверхнево-активні речовини. 
Аерозолі: класифікація, одержання, властивості. Агрегативна та седиментаційна 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 (М.А. Фігуровський). Пасти. 
Емульсії: методи одержання і властивості. Типи емульсій. Застосування емульсій та 

суспензій у фармації. Значення фізико-хімічної механіки (П.А. Ребіндер) виготовлення лікарських 
форм (емульсій) із заданими властивостями. 

Піни. Одержання, стійкість, руйнування і застосування у фармації. 
Колоїдні поверхнево-активні речовини: мила, детергенти, дубильні речовини, барвники. 

Класифікація колоїдних ПАР. Міцелоутворення в розчинах колоїдних ПАР. Критична 
концентрація міцелоутворення та її визначення. Фактори, які впливають на критичну 
концентрацію. Солюбілізація та її значення у фармації. Колоїдні ПАР у фармації. . 

 
Тема 10. Поняття про високомолекулярні сполуки (ВМС), класифікація. Структура та 

форма макромолекул. Властивості ВМС. 
 



Поняття про ВМС, методи їх одержання і класифікація. Застосування ВМС. Структура і 
форма макромолекул, типи зв’язку між ними. Полідисперсність. Середня молекулярна маса ВМС і 
методи її визначення. Гнучкість макромолекул. Фазові і фізичні стани ВМС. Кристалічний та 
аморфний стан полімерів. 

Розчини ВМС. Кінетика набухання. Термодинамічні властивості ВМС. Осмотичний тиск 
розчинів ВМС. Фактори стійкості 

Властивості розчинів ВМС. Набухання та розчинення ВМС. Вплив різних факторів на 
величину набухання. Ліотропні ряди. Кінетика набухання. В’язкість розчинів ВМС. Закони 
Ньютона та Паузейля. Аномальна та структурна в’язкість. Методи визначення в’язкості. Рівняння 
Штаудінгера. Віскозиметричний метод визначення молекулярної маси полімерів. Осмотичний 
тиск розчинів ВМС. Рівняння Галера. Поліелектроліти. Ізоелектрична точка та методи її 
визначення. Мембранна рівновага Доннана. Значення цього процесу для вивчення транспорту 
лікарських речовин в клітині організму. Драглі (гелі) та їх властивості. Желатинування: швидкість, 
механізм. Тиксотропія. Висолювання. Коацервація. Синерезис. Періодичні реакції в драглях. 
 
 

4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
  

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усьог
о 

у тому числі 
л с лаб с.р. л п лаб с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ЗМ 1 ФІЗИЧНА ХІМІЯ 
 Тема 1. Основи хімічної 
термодинаміки Перший закон 
термодинаміки. Термохімія 

12 3  2 7 11 0 0 1 10 

Тема 2. Другий та третій закони 
термодинаміки. Термодинамічні 
потенціали 

12 3  3 6 12 1 0 1 10 

Тема 3. Термодинаміка хімічної 
рівноваги. Термодинаміка 
фазової рівноваги. Фізико-
хімічний аналіз 

12 3  2 7 12 1 0 1 10 

Тема 4. Загальна характеристика 
розчинів. Ідеальні та реальні 
розчини. Колігативні властивості 
розбавлених розчинів. 
Електрохімія. Теорія розчинів 
сильних електролітів Дебая та 
Гюккеля.  

13 3  3 7 12 0 0 1 11 

Тема 5. Електродний потенціал. 
Класифікація електродів. 
Класифікація гальванічних 
елементів. Потенціометрія 

12 3  2 7 12 0 0 1 11 

Тема 6. Кінетика хімічних реакції 
та каталіз. Хімічна кінетика. 
Кінетичні теорії. Кінетика 
складних та гетерогенних 
реакцій. Каталіз 

11 3  3 5 12 1 0 1 10 

ЗМ ІІ. ФІЗИКО-ХІМІЯ ПОВЕРХНЕВИХ ЯВИЩ. КОЛОЇДНА ХІМІЯ 
Тема 7. Поверхневі явища та їх 12 3  2 7 12 0 0 1 11 



значення у фармації. Вільна 
поверхнева енергія та 
поверхневий натяг. ПАР, їхні 
властивості. Сорбційні процеси, 
їх класифікація. Теорії адсорбції. 
Хроматографія, її сутність, 
класифікація 
Тема 8. Природа, класифікація, 
одержання та очищення 
колоїдних систем. Молекулярно-
кінетичні та оптичні властивості 
колоїдних систем 

12 3  2 7 12 0 00 1 11 

Тема 9. Електричний заряд 
колоїдних частинок. 
Електрокінетичні явища. 
Стійкість і коагуляція колоїдних 
систем. Колоїдні поверхнево-
активні речовини 

12 3  3 6 13 1 0 1 11 

Тема 10. Поняття про 
високомолекулярні сполуки 
(ВМС), класифікація. Розчини 
ВМС. Кінетика набухання. 
Термодинамічні властивості 
ВМС. Осмотичний тиск розчинів 
ВМС. Фактори стійкості 

12 3  2 7 12 0 0 1 11 

Усього годин 120 30 0 24 66 120 4 0 10 106 
 

  
5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1  Тема 1. Основи хімічної термодинаміки Перший закон 
термодинаміки. Термохімія 3 1 

2 Тема 2. Другий та третій закони термодинаміки. Термодинамічні 
потенціали 3 1 

3 Тема 3. Термодинаміка хімічної рівноваги. Термодинаміка фазової 
рівноваги. Фізико-хімічний аналіз 3 1 

   4 Тема 4. Загальна характеристика розчинів. Ідеальні та реальні 
розчини. Колігативні властивості розбавлених розчинів. 
Електрохімія. Теорія розчинів сильних електролітів Дебая та 
Гюккеля.  

3 1 

5 Тема 5. Електродний потенціал. Класифікація електродів. 
Класифікація гальванічних елементів. Потенціометрія 3 1 

6 Тема 6. Кінетика хімічних реакції та каталіз. Хімічна кінетика. 
Кінетичні теорії. Кінетика складних та гетерогенних реакцій. 
Каталіз 

3 1 

7 Тема 7. Поверхневі явища та їх значення у фармації. Вільна 
поверхнева енергія та поверхневий натяг. ПАР, їхні властивості. 
Сорбційні процеси, їх класифікація. Теорії адсорбції. 
Хроматографія, її сутність, класифікація 

3 
 
 
 

1 

8 Тема 8. Природа, класифікація, одержання та очищення колоїдних 
систем. Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості колоїдних 3 1 



систем 
9 Тема 9. Електричний заряд колоїдних частинок. Електрокінетичні 

явища. Стійкість і коагуляція колоїдних систем. Колоїдні 
поверхнево-активні речовини 

3 1 

10 Тема 10. Поняття про високомолекулярні сполуки (ВМС), 
класифікація. Розчини ВМС. Кінетика набухання. Термодинамічні 
властивості ВМС. Осмотичний тиск розчинів ВМС. Фактори 
стійкості 

3 1 

 
6.САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1  Тема 1. Основи хімічної термодинаміки Перший закон 
термодинаміки. Термохімія 7 10 

2 Тема 2. Другий та третій закони термодинаміки. Термодинамічні 
потенціали 6 10 

3 Тема 3. Термодинаміка хімічної рівноваги. Термодинаміка фазової 
рівноваги. Фізико-хімічний аналіз 7 10 

   4 Тема 4. Загальна характеристика розчинів. Ідеальні та реальні 
розчини. Колігативні властивості розбавлених розчинів. 
Електрохімія. Теорія розчинів сильних електролітів Дебая та 
Гюккеля.  

7 11 

5 Тема 5. Електродний потенціал. Класифікація електродів. 
Класифікація гальванічних елементів. Потенціометрія 7 11 

6 Тема 6. Кінетика хімічних реакції та каталіз. Хімічна кінетика. 
Кінетичні теорії. Кінетика складних та гетерогенних реакцій. 
Каталіз 

5 10 

7 Тема 7. Поверхневі явища та їх значення у фармації. Вільна 
поверхнева енергія та поверхневий натяг. ПАР, їхні властивості. 
Сорбційні процеси, їх класифікація. Теорії адсорбції. 
Хроматографія, її сутність, класифікація 

7 11 

8 Тема 8. Природа, класифікація, одержання та очищення колоїдних 
систем. Молекулярно-кінетичні та оптичні властивості колоїдних 
систем 

7 11 

9 Тема 9. Електричний заряд колоїдних частинок. Електрокінетичні 
явища. Стійкість і коагуляція колоїдних систем. Колоїдні 
поверхнево-активні речовини 

6 11 

10 Тема 10. Поняття про високомолекулярні сполуки (ВМС), 
класифікація. Розчини ВМС. Кінетика набухання. Термодинамічні 
властивості ВМС. Осмотичний тиск розчинів ВМС. Фактори 
стійкості 

7 11 

 
 
 



7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: методи усного контролю, методи 
письмового контролю, методи практичного контролю, дидактичні тести, спостереження, методи 
графічного контролю, методи програмованого і лабораторного контролю. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 
студентами та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 

• систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у формі 
вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою 
заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

• модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними 
питаннями, написання студентами поточних письмових тестових завдань, практичних 
завдань за змістовними модулями; 

• оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі перевірки змісту 
роботи та її захисту у формі реферату та презентацій; 

індивідуальне завдання перевіряється на відповідність оформлення згідно з вимогами, а 
також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів, висновків. 

 Відповідно до умов кредитно-трансферна системи організації навчального процесу 
передбачається оцінювання успішності студентів з дисципліни в балах. 

 
Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, семінарські заняття, самостійну 
роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного 
матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: 
поточний контроль (письмові роботи – реферати, контрольні) і підсумковий контроль (іспит). 
Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю студет отримує 
максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 балів, за 
підсумковий – 40. Студент, який за результатами поточного контролю набрав менше 30 
балів, не допускається до іспиту(підсумкового контролю).  
 

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що 
використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 
шкал: 

Шкала оцінок результатів контролю знань студентів 
Визначення назви за 

державною 
шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

За 100 
бальною 
шкалою 

ECTS 
оцінка 

ВІДМІННО Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 
кількома помилками 82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 
перед тим як отримати екзамен (без 
повторного вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 0 – 34 F 



подальша робота (повторне вивчення 
модуля) 

 
 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
(розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

  
Вага кожної теми в межах одного модулю є однаковою. 
Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за поточну навчальну 

діяльність при вивченні змістового модулю 1 та змістового модулю 2 дорівнює 60 балам. 
 Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при 

вивченні змістового модулю 1 та змістового модулю 2   є критерієм допуску до модульного 
підсумкового контролю і дорівнює 35 балам. 

 До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю 
відвідали всі аудиторні навчальні заняття з дисципліни, передбачені робочою навчальною 
програмою, виконали всі види навчальних завдань та при вивченні модуля набрали за поточну 
навчальну діяльність кількість балів, не меншу за мінімальну. Здобувачу вищої освіти, який не 
відвідав частину аудиторних навчальних занять чи не виконав частину навчальних завдань, 
передбачених робочою навчальною програмою з поважної причини, вносяться корективи до 
індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до 
визначеного терміну. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю на 
контрольному занятті і включає контроль теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. 
Проводиться шляхом тестового контролю, перевірки засвоєння практичних вмінь і навичок, 
письмової відповіді на контрольні запитання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється у формі  тестового контролю рівня 
теоретичної підготовки здобувачі вищої освіти. Кожному здобувачу вищої освіти пропонуються 
30 тестових завдань. Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за 
результатами підсумкового модульного контролю – 40 (100*0,4=100). Підсумковий модульний 
контроль вважається зарахованим, якщо здобувач вищої освіти  набрав не менше 25 балів. 

Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та підсумкової 
оцінки, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 
переліків, визначених робочою навчальною програмою. 

Максимальна кількість балів при вивченні кожного модулю -100, в тому числі за поточну 
навчальну діяльність та виконану контрольну роботу – 60 балів, за результатами підсумкового 
модульного контролю – 40 балів. 

Оцінка з навчальної дисципліни "Фізична та колоїдна хімія" виставляється лише здобувачам 
вищої освіти, яким зараховані два змістових модулі з дисципліни. 

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з 
дисципліни здобувачам вищої освіти, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 
участь в олімпіаді з дисципліни серед інших навчальних закладів України, доповіді на наукових 
студентських конференціях та інше. 

                                                     
Критерії оцінювання відповідей студентів на семінарських(практичних) заняттях 

Враховується: 
1. рівень осмислення навчального матеріалу; 
2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 
3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 
4. використання додаткової літератури; 
5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 



Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 
теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 
поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 
судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і 
послідовний характер. Студент володіє способами концентрованого 
викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 
переформатуванні запитання.  У відповіді майже не трапляються 
мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 
характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у 
послідовності викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є 
доказова база. Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 
новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 
помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 
та послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 
завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 
фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 
формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент 
використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У 
відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 
2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 
послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише 
окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 
висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві 
помилки. 

 
Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних занять, 

завдання для самостійної та індивідуальної робот, презентації результатів дослідження, тестові 
завдання, контрольні роботи. 

 
 

Заочна форма навчання 

№ Вид діяльності (завдання) Критерії оцінювання Максимальна 
кількість балів 

Поточний контроль 

1 Контрольна робота Виконується на платформі Moodle 20 
2 Тестовий контроль 4 тести* 20=80 80 
3 Разом за поточну діяльність 100*0,6=60 
 Підсумковий 

контроль(іспит) 
 100*0,4=40 

 РАЗОМ  100 
                                                         
Примітка: за умови відсутності іспиту, підсумковий контроль проводиться у формі заліку і 
складається з  поточного контролю, макимальна сума балів має становити  100балів. 
 

 



9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-
консультативної роботи викладача кафедри у формі: індивідуальних занять, перевірки виконаних 
індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі студентами належить: 
1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 
− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні та групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 
− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 
− підготовка доповіді для виступу на занятті; 
− підготовка тез доповідей для виступу на наукової конференції. 
 Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни   з 
метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування 
активних і інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, семінарів в активній формі, кейс-
методу.  
   
 

10.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Основна література 
1. Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія (Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та 

спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів). – Вид. 3-тє, доп. - 
Вінниця: "Нова книга". – 2012. – 524 с 

2. Фізична і колоїдна хімія / [Костржицький А.І., Тіщенко В.М., Калінков О.Ю., Берегова О.М.]. 
– Київ: Центр учбової літератури, 2008. – 495 с. 

3. Фізична та колоїдна хімія. Лабораторний практикум: Навч. посіб. / В.І. Кабачний, 
В.П. Колеснік, Л.Д. Грицан та ін. ; за ред. В.І. Кабачного. — Х.: Вид-во НФаУ: Золоті 
сторінки, 2004. — 200 с. 

4. Фізична та колоїдна хімія. Збірник задач: Навч. посібник / В.І. Кабачний, Л.К. Осіпенко, Л.Д. 
Грицан та ін. ; за ред. В.І. Кабачного. — Вид-во ТОВ “Золоті сторінки”, 2001. — 208 с. 

5. Скоробогатий Я.П. Фізична і колоїдна хімія та фізико-хімічні методи дослідження / Я.П. 
Скоробогатий, В.Ф. Федорко. – Львів: Компакт-ЛВ, 2005. – 245 с. 

 
Допоміжна література 
6. Білий О.В. Фізична хімія. — К.: ЦУЛ, Фітоцентр, 2002. — 364 с. 
7. Фізична і колоїдна хімія / О.А. Стрельцов та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2002. – 455 с. 
8. Голуб Н.П., Гомонай В.І., Баренблат І.О., Козьма А.А., Дзямко В.М., Мільович С.С., Стерчо 

І.П. Медична хімія (фізична, колоїдна та біонеорганічна хімія). Навчальний посібник до 
лабораторного практикуму для студентів медичного факультету. – Ужгород: Вид-во ФОП 
Сабов А.М.- 2017. – С. 61-64. 

9. Лекции по физической химии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / В.И. 
Кабачный, В.П. Колесник, Л.Д. Грицан и др.; под ред. В.И. Кабачного. — Х.: Изд-во НФаУ, 
2006. — 136 с. 
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2. Пошукова база Medline [Електронний ресурс]. – Режим доступу: National Library of Medicine 
https://www.nlm.nih.gov/bsd/medline.html.  

3. Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8): СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 – [Чинний від 2011-
10-03]. – К.: МОЗ України, 2011. – 42 с. – (Настанова). – [Е-ресурс]. – Режим доступу: 
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