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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 6 

Галузь знань: 18 

Виробництво та 

технології 

 

Нормативна 

Спеціальність 

183 - Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Модулів - 2 Освітня програма 

«Технології захисту 

навколишнього 

середовища» 

 

Рік підготовки 

Змістових 

модулів - 5 

3-й - 

Загальна кількість 

годин –180 
Семестр 

5-й  

Лекції 

15 год - 

Лабораторні роботи 

- - 

Практичні роботи 

15 год - 

Самостійна робота 

75 год - 

Вид контролю: 

залік 

6-й - 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

5-й семестр: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи 

студента – 3; 

6-й семестр: 

аудиторних – 3; 

самостійної роботи 

студента – 2 

 

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

Лекції 

30 год - 

Лабораторні роботи 

- - 

Практичні роботи 

15 год - 

Самостійна робота 

30 год - 

Вид контролю: 

іспит  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної становить: 

для денної форми навчання – 1:1,4. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Робоча програма навчальної дисципліни «Органічна, фізична та колоїдна 

хімія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр за спеціальністю 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища». Для зазначеної ОПП дисципліна має 

статус обов’язкової. 

 

Мета – дати знання основ органічної хімії як науки – знання 

найважливіших фактів, понять, хімічних законів і теорій; ознайомити з 

методами органічної хімії, розвинути уміння пояснювати хімічні явища, що 

відбуваються в природі, в лабораторії, на виробництві та в побуті; сформувати 

спеціальні навички поведінки з речовинами, навчити виконувати хімічні 

перетворення речовин з дотриманням правил техніки безпеки; показати 

зростаючу роль органічної хімії у розв’язанні глобальних проблем людства: 

раціональному природокористуванні, збагаченні енергетичними ресурсами, 

забезпеченні продуктами харчування, захист довкілля від забруднення 

промисловими і побутовими відходами; сприяти вихованню екологічної 

культури студентів;  оволодіння знаннями про особливості властивостей 

розчинів електролітів, неелектролітів, електропровідність розчинів, процеси 

електролізу речовини;структуроутворення в дисперсних системах, колоїдно-

хімічні принципи керування процесами структуроутворення і стабілізації 

дисперсних систем; окисно-відновні процеси; оволодіння теоретичними 

основами фізичної та колоїдної хімії, розкриття суті механізмів хімічних 

процесів, які протікають у природі; формування навичок виконання хімічного 

експерименту як основи екологічного контролю стану довкілля, створення 

наукової бази для вивчення професійно-орієнтованих та спеціальних 

дисциплін. 

 

Завдання – вивчення основ хімії як складової фундаментальної 

підготовки фахівців з екології; забезпечити екологів знаннями з хімії, які 



 5 

дозволяють зас-воїти профільні дисципліни та сприяють розумінню хімічних 

аспектів заходів, націлених на моніторинг та збереження навколишнього 

середовища; виробити у студентів навички експериментальної роботи, уміння 

поводитися з прилада-ми, грамотно обробляти результати досліджень і 

самостійно робити відповідні висновки з одержаних дослідних даних; 

розвинути у студентів навички самос-тійного пошуку, виховати вміння 

застосовувати одержані знання на практиці. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  основні закони і концепції хімії; положення теорії хімічної будови 

органічних сполук О.М. Бутлерова; типи хімічних зв’язків та валентного стану 

атомів Карбону, Оксигену, Нітрогену; взаємовплив атомів у молекулах 

органічних речовин; класифікацію органічних речовин, поняття хімічної 

функції; типи розриву ковалентного зв’язку; типи хімічних реакцій з участю 

органічних речовин; механізми основних реакцій органічних сполук; зміст 

понять ізомерії, гомології та номенклатури; склад, хімічну будову, ізомерію та 

номенклатуру основних класів органічних речовин; лабораторні та промислові 

методи одержання органічних сполук; фізичні та хімічні властивості основних 

клачів органічних речовин; застосування, поширення у природі та біологічне 

значення органічних сполук; правила техніки безпеки при роботі з хімічними 

реактивами (зокрема, токсичність і пожежну небезпечність деяких речовин); 

основні термодинамічні і кінетичні закономірності хімічних процесів; природу 

процесів утворення розчинів та сутність і кількісну характеристику реакцій, що 

відбуваються в них (електролітична дисоціація, гідроліз, окисно-відновні 

процеси, комплексоутворення); хімічні аспекти стану навколишнього 

середовища і його охорони від забруднень продуктами життєдіяльності 

людини. 

 

    вміти: робити висновки про властивості речовин, виходячи з їхньої 

будови, і про будову речовин на підставі їхніх властивостей; складати рівняння 
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реакцій з участю конкретної речовини, використовуючи знання хімічних 

властивостей певного класу органічних сполук, до якого належить дана 

речовина; технічно та методично грамотно виконувати синтези, виділення та 

ідентифікацію органічних речовин; пояснювати спостереження; розпізнавати 

органічні речовини за характерними ознаками і якісними реакціями; 

пояснювати і узагальнювати хімічні явища, процеси, реакції, що відбуваються в 

навколишньому середовищі; користуватися сучасним хімічним обладнанням 

для досліджень якісного і кількісного складу об’єктів навколишнього 

природного середовища, а також факторів, що на нього впливають; самостійно 

проводити хімічний експеримент, оформляти його результати у вигляді звіту; 

виконувати розрахунки за рівняннями хімічних реакцій, статистичну і графічну 

обробку результатів досліджень, вирішувати розрахункові задачі; знати і вміти 

користуватися навчальною, методичною та довідковою літературою з хімії. 

Перераховані результати навчання є основою для формування наступних 

компетентностей: 

К14. Здатність проводити 

спостереження та інструмен-

тальний і лабораторний кон-

троль навколишнього середо-

вища, впливу на нього зовні-

шніх факторів, з відбором 

зразків (проб) природних 

компонентів. 

ПР08. Вміти продемонструвати навички 

вибору, планування, проектування та 

обчислення параметрів роботи окремих 

видів обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього середовища, 

використовуючи знання фізико-хімічних 

властивостей полютантів, параметрів 

технологічних процесів та нормативних 

показників стану довкілля. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Розчини та їх властивості.  

Тема 1. Дисперсні системи. Розчини. 

Тема 3. Колоїдні розчини.  

Тема 3. Теорія слабких та сильних електролітів.  Активність. 
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Тема 4. Розбавлені розчини неелектролітів. Кріоскопічний та 

ебуліоскопічний закони  Рауля 

Змістовний модуль 2. Окисно-відновні процеси. 

Тема 5. ОВР. Окисно-відновні еквіваленти  та їх молярні маси. 

Тема 6. Термодинаміка гальванічного елемента. Типи електродів. 

Тема 7. Хімічна корозія. 

Тема 8. Методи захисту від корозії. 

Змістовий модуль 3. Основні поняття органічної хімії. 

Тема 9. Предмет органічної хімії. Методи очистки органічних речовин. 

Тема 10. Валентні стани Карбону і взаємний вплив атомів у молекулі. 

Тема 11. Ізомерія та класифікація органічних речовин. 

Змістовний модуль 4. Вуглеводні. 

Тема 12. Алкани. 

Тема 13. Циклоалкани. 

Тема 14. Алкени. 

Тема 15. Алкеадієни. 

Тема 16. Алкіни. 

Змістовний модуль 5. Карбонільні сполуки. Вуглеводи. Білки. 

Вуглеводи. 

Тема 17. Спирти. 

Тема 18. Альдегіди. Кетони. 

Тема 19. Карбонові кислоти. Ефіри. 

Тема 20. Аміни. 

Тема 21. Вуглеводи. 

Тема 22. Білки. 

Тема 23. Ліпіди. 



4. Структура навчальної дисципліни 

  

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

л практ інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Розчини та їх властивості. 

Тема 1. Дисперсні системи. Розчини. 8 2 2  4 

Тема 2. Колоїдні розчини. 6 2   4 

Тема 3.  Теорія слабких та сильних 

електролітів.  Активність. 

8 2 2  4 

Тема 4.  Розбавлені розчини неелектролітів. 

Кріоскопічний та ебуліоскопічний закони  

Рауля 

8 2 2  4 

Разом за змістовим модулем 1 30 8 6  16 

Змістовний модуль 2. Окисно-відновні процеси. 

Тема 5. ОВР. Окисно-відновні еквіваленти  

та їх молярні маси. 

8 2 2  4 

Тема 6.  Термодинаміка гальванічного 

елемента. Типи електродів. 

8 2 2  4 

Тема 7. Хімічна корозія. 7 2 2  3 

Тема 8.  Методи захисту від корозії. 7 1 3  3 

Разом за змістовим модулем 2 30 7 9  14 

Змістовий модуль 3. Основні поняття органічної хімії. 

Тема 9. Предмет органічної хімії. Методи 

очистки органічних речовин. 

7 2 2  3 

Тема 10. Валентні стани Карбону і 

взаємний вплив атомів у молекулі. 

4 2   2 
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5. Теми практичних робіт 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Розчини. 2 

2 Теорія слабких та сильних електролітів.   2 

3 Розбавлені розчини неелектролітів. Кріоскопічний 

та ебуліоскопічний закони  Рауля 

2 

4 Окисно-відновні еквіваленти  та їх молярні маси. 2 

Тема 11. Ізомерія та класифікація 

органічних речовин. 

4 2   2 

Разом за змістовим модулем 3 15 6 2  7 

Змістовний модуль 4. Вуглеводні. 

Тема 12. Алкани. 8 2   6 

Тема 13. Циклоалкани. 10 2 2  6 

Тема 14. Алкени. 8 2   6 

Тема 15. Алкеадієни. 8 2   6 

Тема 16. Алкіни. 11 2 2  7 

Разом за змістовим модулем 4 45 10 4  31 

Змістовний модуль 5. Карбонільні сполуки. Вуглеводи. Білки. Вуглеводи. 

Тема 17. Спирти. 7 2   5 

Тема 18. Альдегіди. Кетони. 9 2 2  5 

Тема 19. Карбонові кислоти. Ефіри. 10 2 2  6 

Тема 20. Аміни. 7 2   5 

Тема 21. Вуглеводи. 9 2 2  5 

Тема 22. Білки. 10 2 2  6 

Тема 23. Ліпіди. 8 2 1  5 

Разом за змістовим модулем 5 60 14 9  37 

ІНДЗ      

Усього годин 180 45 30  105 
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5 Термодинаміка гальванічного елемента. 2 

6 Розрахунки в хімічній корозії. 2 

7 Методи захисту від корозії. 3 

8 Методи очищення та виділення органічних сполук. 2 

9 Насичені вуглеводні – алкани. 2 

10 Ненасичені вуглеводні – алкени, алкіни. 2 

11 Спирти, прості ефіри, альдегіди та кетони. 2 

12 Карбонові кислоти. 2 

13 Вуглеводи. 2 

14 Білки. 2 

15 Ліпіди. 1 

 Всього  30 

 

6. Теми самостійних робіт 

З метою активізації самостійної роботи студентам видаються індивідуальні 

завдання, що включають 23 завдання з основних тем курсу. Виконання завдань 

є обовяۥзковим елементом роботи студента. Кожне виконане завдання  

оцінюється в один бал, який враховується при оцінюванні практичної роботи. 

Завдання студенти виконують самостійно під керівництвом викладача протягом 

всього семестру. Захист завдань відбувається під час практичних та 

лабораторних занять.  

Індивідуальна робота включає також поглиблене  самостійне вивчення 

однієї з  тем (форма звітності − презентація з доповіддю на дану тему) або 

студентську наукову роботу  в рамках кафедральної тематики. Доповідь та 

презетація виконується за бажанням студента. Вимоги до цієї форми  роботи  

наведені  на стенді. За презентацію з доповіддю студент може  додатково 

одержати  0−5 балів, які додаються до суми балів за модульні контрольні 

роботи. 
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№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Дисперсні системи. Розчини. 4 

2 Колоїдні розчини. 4 

3 Теорія слабких та сильних електролітів.  Активність. 4 

4 Розбавлені розчини неелектролітів. Кріоскопічний та 

ебуліоскопічний закони  Рауля 

4 

5 ОВР. Окисно-відновні еквіваленти  та їх молярні маси. 4 

6 Термодинаміка гальванічного елемента. Типи 

електродів. 

4 

7 Хімічна корозія. 3 

8 Методи захисту від корозії. 3 

9 Предмет органічної хімії. Методи очистки органічних 

речовин. 

3 

10 Валентні стани Карбону і взаємний вплив атомів у 

молекулі. 

2 

11 Ізомерія та класифікація органічних речовин. 2 

12 Алкани. 6 

13 Циклоалкани. 6 

14 Алкени. 6 

15 Алкеадієни. 6 

16 Алкіни. 7 

17 Спирти. 5 

18 Альдегіди. Кетони. 5 

19 Карбонові кислоти. Ефіри. 6 

20 Аміни. 5 

21 Вуглеводи. 5 

22 Білки. 6 

23 Ліпіди. 5 

 Всього  105 
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7. Методи контролю 

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 

поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді: письмового контролю, 

самоконтролю, тестового контролю та усного контролю, а також захист звітів з 

практичних робіт, виконання етапів індивідуального завдання та підсумкового 

контролю у формі письмового екзамену. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за 

поточний контроль, результатів виконання індивідуальних завдань та заліку або 

іспиту. У разі успішного навчання потягом семестру, тобто своєчасного та 

якісного захисту практичних робіт, виконання індивідуального завдання, 

отримання мінімально встановленої суми балів по кожному модулю, 

підсумкова оцінка може бути виставлена без складання заліку. За всі 

контрольні заходи (КЗ) протягом семестру студент може отримати від 0 до 100 

балів. Умовою допуску студента до КЗ є мінімальна сума балів, яку студент 

повинен набрати у разі виконання всіх елементів модулів: практичних робіт, 

виконання індивідуального завдання. Якщо студент не набрав мінімальну суму 

балів, то він не допускається до КЗ і йому рекомендується набрати цю кількість 

за рахунок виконання додаткового індивідуального завдання або за рахунок 

виконання практичних робіт.  Студент, який отримав за всі КЗ протягом 

семестру не менше 60 балів, за його бажанням, може бути звільненим від 

семестрового заліку та екзамену. Студент, який набрав за всі КЗ менше 60 

балів, складає підсумковий семестровий екзамен (проводиться у письмовій 

формі в екзаменаційну сесію), до якого він допускається , якщо має за 

виконання всіх передбачених елементів модулів необхідну мінімальну суму 50 

балів. 

За всі контрольні заходи протягом семестру студент може отримати 100 

балів. Якщо студент не набрав мінімальну суму – 50 балів, то він не 

допускається до заліку і йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок 

виконання та якісного захисту практичних робіт.  
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8. Методи навчання 

При викладанні дисципліни використовується наступні методи навчання: 

застосовуються словесні, які включають розповідь, пояснення та дискусію, 

ігрові методики (метод мікрофону, мозковий штурм, ділова навчальна гра, 

метод дебатів); наочні – включають презентації та демонстрації; метод відео 

проектів; практичні – проведення самостійних дослідів та розрахунків, 

експедицій, метод проектів, тренінги, семінари.  

Кім того, при викладанні дисципліни використовується сучасні методи за 

ідеєю проблемності: дослідницький; евристичний; інформаційно-рецептивний; 

проблемний; репродуктивний. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та підвищення 

якості виконання індивідуального завдання проводяться групові та 

індивідуальні консультації за розкладом кафедри. 

Протягом семестру на лекціях і практичних заняттях студенту надається 

можливість отримати відповідний навчально-методичний матеріал (на 

електронних і/або паперових носіях). Цей матеріал додається до персонального 

конспекту, який повинен містити розгляд питань, що засвідчують самостійну 

роботу студента над усіма темами навчальної дисципліни. 

Під час проведення контрольних заходів рівень засвоєння матеріалу 

змістового модуля оцінюється шляхом проведення модульної контрольної 

роботи (МКР) та захисту практичних робіт. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти.  

5-й семестр (залік) 

 

 

 

 

 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 МКР  

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

10 10 10 10 10 10 10 10 20 



 14 

6-й семестр (іспит) 

Поточне тестування та самостійна робота іспит Сума 

Змістовий модуль3 Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5 МКР   

100 

 

Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 Т23   

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 40 

             Т1, Т2, …. Т9 – теми змістових модулів 

 

9.1. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 A відмінно 

82 – 89 B добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

9.2. Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

Критерії підсумкової оцінки 

„Відмінно” – студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень 

у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно 

розкриває власні обдарування і нахили. 
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„Добре” – студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її 

на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких 

є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок. 

„Задовільно” – студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед 

яких є значна кількість суттєвих.  

„Незадовільно” – студент має знання та вміння нижче рівня, визначеного 

оцінкою „задовільно”.  

 

Система рейтингових балів 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1) виконання та захист практичних робіт; 

2) за виконання індивідуальних робіт; 

3) за  модульну контрольну роботу; 

Практичні роботи: 

Ваговий бал в 5-му семестрі –  5 . Максимальна кількість балів за цикл 

практичних робіт в 5-му семестрі дорівнює: 5 балів х 7= 45 бал. 

Ваговий бал в 6-му семестрі –  3 бали. Максимальна кількість балів за 

цикл практичних робіт в 6-му семестрі дорівнює: 3 бали х 8= 40 балів. 

 

Самостійній робота  

Оцінка включена до загальної оцінки за тему модуля: 

Ваговий бал в 5-му семестрі – 5 балів, в 6-му семестрі – 1 бал. 

Модульний контроль 

Ваговий бал в 5-му семестрі – 5 балів –20, в 6-му семестрі – 15. 

Штрафні та заохочувальні бали за: 

відсутність на занятті без поважної причини……………………… – 1 бал 
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не допуск до практичної та лабораторної роботи у зв’язку з 

незадовільним вхідним контролем…………………………………………. – 1 бал 

несвоєчасний захист практичної та лабораторної роботи………….. – 1 бал 

підготовка реферату з теми модуля………………………………... + 2 балів 

 

10. Методичне забезпечення 

У якості наочного матеріалу під час лекційних та лабораторних робіт 

використовуються слайди, засоби масової інформації, хімічні реактиви та 

прилади, що знаходяться у спеціалізованих лабораторіях кафедри. 

З метою роз’яснення найбільш складних питань дисципліни та 

підвищення якості виконання індивідуального завдання слід проводити групові 

та індивідуальні консультації за розкладом кафедри. 

Під час проведення контрольних заходів рівень засвоєння матеріалу 

змістового модуля оцінюється шляхом проведення захисту лабораторних робіт. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Кельїна С.Ю., Невинський О.Г., Лічко О.І., Яновська О.В. Основи 

загаль-ної хімії. Навчальний посібник.  – Микодаїв.: Видавництво НУК, 2004. – 

192 с. 

2. Загальна та неорганічна хімія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. 

/О.М. Степаненко, Л.Г. Рейтер, В.М. Лєдовських, С.В. Іванов. – К.: Пед. преса, 

2000. – 784 с. 

3. Збірник індивідуальних завдань з хімії / С.Ю. Кельїна, О.І. Лічко, О.Г. 

Невинський, В.В. Мащенко, Н.В. Кулалаєва, Л.М. Гирля. – Миколаїв: УДМТУ, 

2002. – 123 с. 

4. Вовкотруб М.П., Смик С.Ю., Бойко Р.С. Фізична і колоїдна хімія. Київ: 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. — 

350 с 

5. Камінська Є.Г., Кельїна С.Ю. Методичні вказівки для підготовки до 

лабораторних робіт з хімії. Ч. 1. – Миколаїв: УДМТУ, 2000. – 47 с. 
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6. Диханов С.М., Цикало А.Л. Фізична хімія. (Хімічна термодинаміка, 

Фізико-хімічний аналіз, Кінетика). ОДАХ, Одесса, 2009 р.– 131 ст 

7. Кельїна С.Ю., Камінська Є.Г., Соловйова Ж.Ф. Методичні вказівки для 

підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії: Експериментальна частина. 

Розд. 2. – Миколаїв: УДМТУ, 2001. – 25 с. 

8. Корчинський Г.А. Хімія: Підручник для студ. вищ. навч. закл. – 

Вінниця: Поділля -2000, 2002. – 525 с. 

9. Методичні вказівки для підготовки до лабораторних робіт з курсу хімії: 

Експериментальна частина. Розд. 1 / Є.Г. Камінська, С.Ю. Кельїна, В.В. 

Мащенко,О.І. Лічко. – Миколаїв: УДМТУ, 2000. – 26 с. 

10.  Гомонай, В.І. Фізична та колоїдна хімія. Вінниця : Нова Книга, 

2007. – 496с. 

11. Кононський О.І. - Фізична і колоїдна хімія. К.: Пед. преса, 2009.–312с. 

12. Сумм Б. Д. Основы коллоидной химии: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Б. Д. Сумм. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2007. — 240 с. 

13. Ковальчук Є.П., Решетняк О.В. Фізична хімія. ЛНУ ім. І. Франка, 

2007. - 800 с. 

 

Додаткова 

1. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия. - М.: Высш. шк., 

1988.- 495 с. 

2. Гельфман М.И., Юстратов В.П. Химия.– С.Пб.: Изд-во "Лань", 2000.–

480 с. 

3. Физическая химия. Под ред. К.С. Краснова. - Т. 2. - М.: Высш. шк., 

2001.- 319 с. 

4. Мороз А.С., Ковальова А.Г. Фізична і колоїдна хімія.–Л.: Світ, 1994.–

280 с. 

5. Кудряшов И.В., Каретникова Г.С. Сборник примеров и задач по 

физической химии. - М.: Высш. шк., 1991.- 526 с. 
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6. Кабачний В. І., Осіпенко Л. К., Грицан Л. Д. та ін. Фізична та колоїдна 

хімія.– Харків: Прапор, 1999. – 368 с. 

7. Хімічні основи корозії конструкційних матеріалів / С.І. Козак, М.В. 

Никипанчук, М.Г. Котур, В.В. Григораш. – Л.: Ліга-прес, 2001. – 240 с. 

8. Мороз А. С., Яворська Л. П., Луцевич Д. Д. та ін. Біофізична та 

колоїдна хімія. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – 600 с. 

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

1994.– 270 с. 

10. Евстратова К. И., Купина Н. А., Малахова Е. Е. Физическая и 

коллоидная химия. – М.: Высшая школа, 1990. – 487 с. 

11. Фізична хімія: Навч. посіб. / Дмитрів А. М., Стецьків А. О., Сав’як О. 

Л. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківського національного 

медичного університету, 2012. – 162 с.  

12. Колоїдна хімія: Навч. посіб. / Дмитрів А. М., Стецьків А. О., Леочко 

Н. С. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківського національного 

медичного університету, 2012. – 126 с.  

13. Каданер Л. І. Фізична і колоїдна хімія. – К.: Вища школа, 1983.– 287 с. 
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