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Київського

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основними теоретичними
положеннями і законами сучасної колоїдної хімії та фізико-хімії дисперсних систем,
розуміння надлишку поверхневої енергії як причини поверхневих явищ, вміння визначати
природу агрегативної стійкості та механізми коагуляції на основі аналізу потенціальних
кривих взаємодії часточок, одержання практичних навичок у застосуванні одержаних
знань при проведенні лабораторних робіт по вивченню методів добування дисперсних
систем та дослідженню їх властивостей.
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни
Даний курс базується на знаннях загальних курсів неорганічної, органічної,
аналітичної, фізичної хімії, фізики і математики. Матеріал дисципліни є основою для
вивчення ряду дисциплін за профілем майбутньої спеціальності. Колоїдна хімія є
теоретичною основою технології нановимірних материалів.
3. Анотація навчальної дисципліни
Предмет навчальної дисципліни “колоїдна хімія» побудований таким чином, щоб
дати студентам уявлення колоїдну хімію, як науку про дисперсний стан речовин і
поверхневі явища. Програма курсу складається з декількох розділів. Вступний розділ
присвячений розгляду колоїдної хімії як однієї з складових хімічної науки, що завершує
хімічну освіту. Обговорюється ознаки об’єктів, що вивчає колоїдна хімія, особливості
колоїдного стану матерії в якому за певних умов можуть знаходитися всі тіла. Вивчаються
основні види класифікації дисперсних систем, надаються відомості про методи добування
дисперсних систем. Розглядаються оптичні і молекулярно-кінетичні властивості
дисперсних систем.
Основним розділом курсу є розділ, присвячений поверхневим явищам і адсорбції.
Розглядається термодинаміка поверхневих явищ, явища адгезії, когезії, змочування,
адсорбція ПАР. Приділяється увага також колоїдним ПАР та ліофільним дисперсним
системам.
Велика увага приділяється механізмам утворення та будові ПЕШ. Розглядаються
теорії будови ПЕШ, електроповерхневі явища в дисперсних системах. Засвоєння цих
понять необхідно для наступного вивчення агpегативної стiйкiсть дисперсних систем.
Розглядається розклинюючий тиск та його складові - молекуляpна, електpостатична,
стpуктуpна, стpуктуpно-механiчна, стеpична.
4. Завдання (навчальні цілі):
- сформувати уявлення про колоїдний стан речовин, класифікацію дисперсних
систем.
- ознайомити студентів із основними методами добування, очищення та дослідження
дисперсних систем.
- мати уявлення про практичне використання поверхневих явищ
- знати властивості ПАР та особливості їх поведінки в гетерогенних системах
- знати механізми виникнення та теорії будови ПЕШ, закономірності
електрокінетичних явищ в дисперсних системах
- мати уявлення про агрегативну та седиментаційну стійкість дисперсних систем
- знати закономірності і механізми коагуляції і дисперсних систем електролітами
- знати основні положення теорії ДЕФО, розуміти і фізичний зміст величин та
констант, що входять до складу відповідних формул;
- знати закономірності структуроутворення в дисперсних системах
Зміст курсу входить в обов’язковий мінімум професійних знань хіміка. Знання
колоїдної хімії необхідне для раціонального проведення всіх технологічних процесів у
хімічній, харчовій та фармацевтичній промисловості для цілеспрямованого впливу на
властивості сорбентів, каталізаторів, лікарських препаратів, будівельних матеріалів,
стабілізації чи руйнування суспензій, та механічної обробки твердих тіл.

5. Результати навчання за дисципліною:
Результати навчання
(1. знати; 2.вміти; 3, комунікація;
4, автономність та
відповідальність)

Код

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

2.4

Результати навчання

Знати та розуміти основи
колоїдної хімії та ознаки
об’єктів колоїдної хімії
Знати класифікацію,
властивості та
характеристики основних
класів дисперсних систем.
Знати основні методи синтезу
наносистем та методи їх
дослідження.
Знати та розуміти причину
поверхневих явищ,
пояснювати явища адгезії,
когезії, змочування, адсорбції
ПАР.
Знати основні властивості
колоїдних ПАР та приклади
ліофільних дисперсних
системам.
Знати основи теорії стійкості
ДЛФО і застосовувати їх для
рішення практичних задач.
Вміти синтезувати дисперсні
системи.
Використовувати набуті
знання та вміння для
розрахунків енергії взаємодії
частинок.
Вміти експериментально
визначати основні властивості
дисперсних систем
Вміти пояснити зв’язок між
розміром часточок,
поверхневими
характеристиками та властивостями дисперсної системи

Методи
оцінювання
поточний
контроль
(активність під
час лабораторних
робіт ПтК-1 та
контроль
самостійної
роботи ПтК-2),
підсумковий
контроль ПсК

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

1. Знання
Лекції, лабораторний практикум,
самостійні роботи

ПтК-1, ПтК-2,
ПсК

10

Лекції, лабораторний практикум,
самостійні роботи

ПтК-1, ПтК-2,
ПсК

5

Лекції, лабораторний практикум,
самостійні роботи

ПтК-1, ПтК-2,
ПсК

10

Лекції, лабораторний практикум,
самостійні роботи

ПтК-1, ПтК-2,
ПсК

10

Лекції, лабораторний практикум,
самостійні роботи

ПтК-1, ПтК-2,
ПсК

10

Лекції, лабораторний практикум,
самостійні роботи
2. вміння
Лабораторний
практикум

ПтК-1, ПтК-2,
ПсК

5

ПтК-1, ПтК-2,
ПсК

5

Лабораторний
практикум,
самостійні роботи

ПтК-1, ПтК-2,
ПсК

5

лабораторний
практикум

ПтК-1, ПтК-2,
ПсК

10

Лекції,
лабораторний
практикум,
самостійні роботи

ПтК-1, ПтК-2,
ПсК

7

Форма (та/або
методи і
технології)
викладання і
навчання)

2.5

Вміти працювати самостійно
або в групі, отримувати
результат у межах
обмеженого часу.

Лабораторний
практикум

ПтК-1, ПтК-2,
ПсК

5

3.комунікація

3.1

3.2

4.1

4.2

Здатність використовувати
сучасні інформаційно-комунікаційні технології при
Лекції,
ПтК-1, ПтК-2,
спілкуванні, а також для
лабораторний
ПсК
збору, аналізу, обробки,
практикум
інтерпретації інформації у
галузі колоїдної та нонохімії
Здатність виконувати
Лекції,
передбачені навчальною
ПтК-1, ПтК-2,
лабораторний
програмою завдання та
практикум,
ПсК
операції у співпраці з іншими
самостійні роботи
виконавцями
Автономність і відповідальність
Здатність вести професійну
Лекції,
ПтК-1, ПтК-2,
діяльність з найменшими
лабораторний
ризиками для навколишнього
ПсК
практикум
середовища
Здатність вчитись самостійно
та самовдосконалюватися,
Лабораторний
ПтК-1, ПтК-2,
нести відповідальність за
практикум,
власні судження та
самостійні роботи ПсК
результати.

4

4

5

5

Програмні результати
навчання (назва)
Знання
Базові методологічні знання та розуміння
основ хімії та суміжних галузей знань.
Здатність розуміти та інтерпретувати
основи фізики та математики на рівні,
достатньому для використання їх у
різних сферах хімії.
Знання
хімічної
термінології
та
номенклатури, спроможність описувати
хімічні дані у символьному вигляді.
Знання основних типів хімічних реакцій
та їх характеристики.
Здатність пояснити зв’язок між будовою
та властивостями речовин.
Знання та розуміння періодичного закону
та періодичної системи елементів,

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
4.1
4.2

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання
Результати навчання
дисципліни(код)

+ + + +

+

+ +

+ +

+ + +

+ +

+

+

+
+

+
+

здатність описувати, пояснювати та
передбачати
властивості
хімічних
елементів та сполук на їх основі.
Знання основних принципів квантової
механіки, здатність застосовувати їх для
опису будови атома, молекул та
хімічного зв’язку
Базові знання принципів і процедур
фізичних, хімічних, фізико-хімічних
методів дослідження, обладнання та
приладів.
Знання основ планування та проведення
експериментів, методики та техніки
приготування розчинів та реагентів.
Знання
основних
принципів
термодинаміки та хімічної кінетики,
здатність до їх застосування для рішення
практичних задач.
Здатність
описувати
властивості
дисперсних систем, пояснювати причину
і провідну роль поверхневих явищ

+

+

+

+

+

+

+

Знання
основних
шляхів
синтезу
наносистем, методів їх дослідження.

Уміння
Здійснювати
критичний
аналіз, +
оцінювати дані та синтезувати нові ідеї.
Здійснювати експериментальну роботу
під керівництвом, з метою перевірки
гіпотез та дослідження явищ і хімічних
закономірностей.
Спроможність використовувати набуті
знання та вміння для розрахунків,
відображення та моделювання хімічних
систем
та
процесів,
обробки
експериментальних даних.
Виконувати комп’ютерні обчислення, що
мають відношення до хімічних проблем,
використовуючи
стандартне
та
спеціальне програмне забезпечення,
навички
аналізу та відображення
результатів.
Працювати самостійно або в групі,
отримати результат у межах обмеженого
часу з наголосом на професійну
сумлінність та наукову доброчесність.
Демонструвати знання та розуміння +
основних фактів, концепцій, принципів
та теорій з хімії.

+

+

+

+

+ +

Використовувати
свої
знання
та
розуміння на практиці для вирішення
задач та проблем відомої природи.
Готувати розчини та реагенти, планувати
та здійснювати хімічні експерименти.
Інтерпретувати
експериментально
отримані дані та співвідносити їх з
відповідними теоріями в хімії.
Здійснювати моніторинг та аналіз
наукових джерел інформації та фахової
літератури.
Використовувати набуті знання та
компетенції з хімії в прикладному полі,
базові інженерно-технологічні навички.
Комунікація
Здатність до фахового спілкування в
діалоговому режимі з колегами та
цільовою аудиторією.
Вміння коректно використовувати мовні
засоби в професійній діяльності залежно
від мети спілкування.
Вміння відображати результати своїх
наукових досліджень у письмовому
вигляді.
Здатність до презентації результатів
своїх досліджень.
Здатність
працювати
в
міждисциплінарній
команді,
мати
навички міжособистісної взаємодії.
Здатність
використовувати
сучасні
інформаційно-комунікаційні технології
при спілкуванні, а також для збору,
аналізу, обробки, інтерпретації даних.
Автономія та відповідальність
Здатність вести професійну діяльність з
найменшими
ризиками
для
навколишнього середовища.
Здатність діяти соціально відповідально
та громадянсько свідомо на основі
етичних міркувань.
Здатність
вчитись
самостійно
та
самовдосконалюватися,
нести
відповідальність за власні судження та
результати.
Здатність
приймати
обґрунтовані
рішення та рухатися до спільної мети.

+

+

+

+

Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти
впродовж вивчення дисципліни
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.
Обов’язковим для заліку є виконання і захист всіх лабораторних работ, здача
колоквіумів, а також написання на позитивну (60% від максимуму) оцінку модульної
контрольної робіти.
Форми поточного контролю: оцінювання 1) теоретичних знань, необхідних для
виконання роботи (колоквіум), 2) експериментальної лабораторної роботи, 3) домашніх
розрахункових робіт та самостійних завдань.
Модульний контроль: написання модульної контрольної роботи.
Підсумковий контроль:
іспит.

7. Схема формування оцінки
Оцінка за дисципліну =  балів змістовних модулів + бали за письмову модульну
контрольну роботу + бали за письмовий екзамен
7. Схема формування оцінки
7.1. Форми оцінювання студентів:
- семестрове оцінювання(за формами контролю згідно з графіком навчального процесу):
1.1. колоквіум;
1.2. активність під час лабораторного заняття та оформлення результатів
лабораторного експерименту;
1.3. написання модульної контрольної роботи.
- підсумкове оцінювання
іспит.
- умови допуску до підсумкового екзамену: сумарна кількість балів за
формами поточного контролю не менше 36.
7.2. Організація оцінювання(за формами контролю згідно з графіком навчального процесу):

Мак
с
балі
в
Мін
балі
в

Мод
конт

ісп
ит

разо
м

1 2 3
4 1
6

15
15

40

100

4

5

26

60

Змістови
й
модуль1

Змістови
й
модуль2

Змістови
й
модуль3

Змістови
й
модуль4

Змістови
й
модуль5

Змістови
й
модуль6

Змістови
й
модуль7

Змістови
й
модуль8

1 2 3
4 1
5

1 2 3
3 2
5

1 2 3
5 1
7

1 2 3
4 1
5

1 2 3
6 1
7

1 2 3
4 1
5

1 2 3
3 1
4

4

3

4

3

5

4

4

До іспиту може бути допущений студент, який виконав усі обов’язкові види робіт,
які передбачаються навчальним планом з дисципліни "Колоїдна хімія” (а саме, складання
поточних колоквіумів та виконання і оформлення 8 експериментальних лабораторних
робіт) і при цьому за результатами модульно-рейтингового контролю отримав за 8
змістовних модулів сумарну оцінку в балах не менше 36 балів.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР
здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при
кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

7.3. Шкала відповідності оцінок
За 100 – бальною
шкалою

За національною шкалою

90 – 100
85 – 89
75 – 84
65 – 74
60 – 64

5

відмінно / exellent

4

добре / good

3

задовільно /
satisfactory

0 – 59

2

не задовільно / fail

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

№
п/п

Кількість годин
Назва лекції

Змістовий модуль 1.
Змістовий модуль 1. Коpоткий iстоpичний огляд pозвитку
колоїдної хiмiї. Ознаки об’єктів колоїдної хімії. Дисперсні
системи. Дисперсність і питома поверхня. Класифікація
дисперсних систем.
Оптичні властивості дисперсних систем. Розсіювання світла.
1
Теорія Релея. Поглинання світла дисперсними системами.
Оптичні властивості золів металів. Оптичні методи
дослідження .

лекції

2

лаб.
роб.

6

сам.
роб

10

Визначення pозмipу часточок "бiлих" золей

2

Змістовий модуль 2.
Молекулярно-кінетичні властивості
дисперсних систем. Броунівський рух Дифузія. Осмос.
Седиментація, седиментаційний аналіз. Седиментаційнодифузійна рівновага

2

Визначення розміру часточок та фракційного складу
дисперсної системи методом седиментаційного аналізу

3

Змістовий модуль 3.
Термодинаміка поверхневих явищ.
Метод надлишкових величин Гіббса. Вільна поверхнева
енергія. Методи визначення поверхневого натягу рідин.
Адгезія, когезія. Явище змочування. Рівняння Юнга Дюпре,
Юнга- Дюпре. Поверхневі явища в системі розчин-газ.
Рівняння Гіббса. Поверхнева активність . Правило Траубе.
Ізотерми поверхневого натягу та ізотерми адсорбції.
Визначення параметрів молекул ПАР.
Вивчення адсорбції на межі поділу рідина - газ та тверде тіло рідина

8

6

8

10

10

Змістовий модуль 4. Диспергаційні методи одержання
дисперсних систем. Конденсаційні методи одержання
дисперсних систем. Процеси старіння. Методи очищення

2

6

7

Добування та очищення дисперсних систем

Змістовий модуль 5.
Адсорбція електролитів. Утворення
ПЕШ. Механізми утворення та будова ПЕШ. Поверхневий
потенціал Теорії Гельмгольця-Перрена, Гуі-Чепмена. Зв’язок
заряду та потенціалу. Теорія Штерна. Електрокінетичні
явища. Електрокінетичний потенціал. Вплив різних факторів
на будову и параметри ПЕШ. Вплив індиферентних та
неіндиферентних електролитів.
Визначення
часточок

6

електpокiнетичного

потенцiалу

7

8

10

2

6

10

2

6

8

2

6

10

50

75

електролітами

Змістовий модуль 7
Класифікація поверхнево-активних
речовин та сучасний асортимент синтетичних ПАР.
Мицелоутворення в розчинах ПАР. ККМ. Солюбілізація.
Визначенння критичної концентрації
колоїдних ПАР у водних розчинах

6

колоїдних

Змістовий модуль 6.
Агрегативна стійкість ліофобних
дисперсних систем. Коагуляція повільна, швидка, прихована,
явна. Кінетика швидкої коагуляції . Фізична теорія стійкості
і коагуляції ліофобних золів (т. ДЛФО). Дисперсійна та
електростатична
складові
розклинюючого
тиску.
Потенціальні криві взаємодії часточок. Механізми і
закономірності коагуляції електролітами.
Вивчення коагуляції колоїдних розчинів
різного зарядного типу.

2

мiцелоутвоpення

Змістовий модуль 8.
Структурно-механічні властивості
дисперсних систем. Структуроутворення. Коагуляційні та
конденсаційно-кристалізаційні структури. Реологічні моделі.
Пружність,
в’язкість,
еластичність,
пластичність.
Ньютонівські та неньютонівські рідини. Псевдопластичність,
дилатансія.
Вивчення реологічних властивостей слабо-структурованих
систем методом капілярної віскозиметрії

Модульна контрольна робота

2

ВСЬОГО

24

Загальний обсяг
Лекцій –
Консультацій –
Лабораторні –
Самост. робота –

150 год.
24 год.
1 год.
50 год.
75год.

в тому числі:
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