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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисциплін 

1. Хімія 

2. Фізика 

3. Органічна хімія 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 

1. Технологія та організація харчових виробництв 

2. Процеси, апарати та обладнання харчової галузі 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Знати: 

‒ основи термодинаміки фізико-хімічних процесів; 
‒ основи кінетики фізико-хімічних процесів; 
‒ поняття „рівновага”; 
‒ властивості розчинів та їх залежать від складу; 
‒ реологічні властивості розчинів; 
‒ теоретичні основи опису фазової рівноваги; 
‒ способи розділення сумішей; 
‒ основи електрохімії; 
‒ особливості поверхневих явищ; 
‒ склад й будову та властивості колоїдних систем; 
‒ загальні властивості полімерних матеріалів; 
‒ мати уявлення про організацію й структуру аналітичної лабораторії; 
‒ мати уявлення про нормативні документи, що регулюють роботу 

аналітичної лабораторії, і безпосереднє проведення аналізів; 
‒ знати, яким чином здійснюється відбір проб харчових продуктів і 

питної води; 
‒ знати основні методи хімічного аналізу, зокрема: тітриметричний та 

седиментаційний аналіз; 
‒ знати основні методи фізико-хімічного аналізу, зокрема: основи 

спектральних методів, фотометрія, хроматографія, поляриметрія, 
рефрактометрія, потенціометрія; 

‒ мати уявлення про способи обробки результатів аналізу; 
‒ знати порядок документального оформлення результатів аналізу; 
‒ мати уявлення про способи визначення в готовій продукції чужорідних 

речовин і харчових домішок; 
‒ знати, яким чином здійснюється контроль якості миття й дезінфекції 

обладнання й інвентарю підприємств харчової промисловості. 



Вміти: 

‒ самостійно використовувати навчальну й довідкову літературу; 
‒ працювати з фізико-хімічними приладами; 
‒ визначити термодинамічну можливість протікання процесу (на підставі 

термодинамічних розрахунків); 
‒ розрізнити й охарактеризувати фізичні й хімічні стадії процесу; 
‒ оцінити вплив різних факторів на швидкість протікання фізико-

хімічного процесу; 
‒ розраховувати концентрації іонів у розчинах електролітів; 
‒ визначити pH розчину; 
‒ розраховувати температури кипіння і замерзання, осмотичний тиск, 

насиченої пари розчину; 
‒ побудувати та проаналізувати діаграму кипіння двохкомпонентної 

рідини; 
‒ визначити області повного й часткового взаємного розчинення рідин, 

що обмежено змішуються; 
‒ розрахувати параметри розподілу речовини між двома рідинами, що не 

змішуються; 
‒ розрахувати значення термодинамічних потенціалів електродів; 
‒ визначити поверхневий натяг й змочувальну здатності рідини; 
‒ відрізняти колоїдні системи від неколоїдних й аналізувати їхні 

властивості; 
‒ одержувати й руйнувати колоїдні системи; 
‒ встановити взаємозв'язок властивостей полімерних матеріалів з їхньою 

будовою та складом композиційних полімерних матеріалів; 
‒ моделювати в лабораторних умовах деякі технологічні схеми, харчової 

промисловості; 
‒ готувати розчини визначеної концентрації; 
‒ проводити визначення концентрації речовин титрометричним 

способом; 
‒ проводити визначення концентрації деяких іонів методом іонометрії; 
‒ обробляти результату експерименту, розраховувати похибку 

експерименту. 
 

3. Зміст робочої програми 

Модуль 1 

Тема 1. Основні термодинамічні функції: ентальпія, ентропія, енергія 
Гиббса. Тепловий ефект процесу. Термодинамічна можливість протікання 
процесу. Стандартні значення термодинамічних функцій. Хімічний 
потенціал. Різниця хімічних потенціалів – рушійна сила процесу. Залежність 
хімічного потенціалу від температури й концентрації речовин. 



Тема 2. Швидкість протікання фізико-хімічних процесів. Гомогенні й 
гетерогенні процеси. Фізичні й хімічні стадії процесу. Стадія, що лімітує 
швидкість процесу. Дифузія. 

Тема 3. Залежність швидкості хімічної реакції від концентрації 
реагуючих речовин. Порядок реакції. Енергія активації. Залежність 
швидкості хімічної реакції від температури. Рівняння Арреніуса. 
Каталізатори. 

Тема 4. Способи виразу концентрації розчинів. Розчинність, її 
залежність від температури. Електроліти й неелектроліти. Електролітична 
дисоціація. Константа й ступінь дисоціації. Закон розведення Оствальда. 
Ідеальні й реальні розчини. Активність, коефіцієнт активності. Добуток 
розчинності. 

Тема 5. Органічні розчинники. Деякі властивості розчинів. Закон 
Рауля. Температури замерзання й кипіння розчинів. Осмос. Осмотичний 
тиск. Ізотонічний коефіцієнт. 

Тема 6. Реологічні властивості розчинів та псевдорідких систем. 
В’язкість. Н’ютоновськи та нен’ютоновськи рідини. Вимірювання в’язкості. 

Тема 7. Термодинамічна й кінетична умови рівноваги. Константа 
рівноваги. Зсув рівноваги, принцип Ле-Шательє. Залежність константи 
рівноваги від температури. Оборотні й необоротні процеси. Хімічна 
рівновага. Закон дії мас. 

Тема 8. Фазові рівноваги: Діаграма стану однокомпонентної системи; 
Рівновага рідина – пар у двокомпонентних системах. Розділення компонентів 
рідких систем. Перегонка. Способи проведення перегонки. Ректифікація. 

Тема 9. Фазові рівноваги: Розподіл речовини між двома фазами. Закон 
розподілу. Екстракція. Рівновага тверда речовина – рідина у 
двокомпонентних системах. Рідини, що змішуються обмежено. 

 

Модуль 2 

Тема 10. Поверхневий натяг. Залежність поверхневого натягу від 

температури й концентрації розчиненої речовини. Поверхнево-активні й 

поверхнево-інактивні речовини. Змочування. Капілярні явища в живій і 

неживій природі. Адсорбція й абсорбція, сорбція. Рівняння Гиббса. 

Хемосорбція. Іонний обмін 

Тема 11. Кінетична й агрегативна стабільність дисперсних систем. 

Класифікація дисперсних систем. Золі й гелі. Одержання й руйнування 

колоїдних систем. Коагуляція, коалесценція, седиментація. Використання 

коагуляції для очищення харчових продуктів. Емульсії, суспензії, піни, 

аерозолі, порошки. 



Тема 12. Особливості будови й властивостей високомолекулярних 

сполук. Хімічні та фізичні властивості ВМС. Розчини ВМС. Основні поняття 

реології. В’язкість розчинів. Класифікація розчинів за їх реологічними 

властивостями. 

Тема 13. Предмет і задачі аналітичної хімії. СЕС, їхні функції й задачі. 

Органолептичні, хімічні й фізико-хімічні методи аналізу. Організація й 

обладнання аналітичної лабораторії. Мірний посуд. Лабораторні ваги. 

Реактиви, в аналітичній хімії. Кваліфікація реактивів. Готування розчинів в 

аналітичній хімії. Відбір проб в аналітичній хімії. Підготовка проб. 

Тема 14. Хімічний аналіз. Рівновага й швидкість хімічних реакцій. 

Гравіметричний аналіз. Розчинність речовин. Добуток розчинності. 

Титрометричний аналіз. Етапи титрування. Криві титрування. Точка 

еквівалентності. Способи індикації точки еквівалентності. Індикатори. 

Кислотно-основне титрування. Окислювально-відновне титрування. 

Перманганатометрія, йодометрія. Комплексонометричне титрування. 

Тема 15. Фізико-хімічні методи аналізу. Оптичні методи аналізу. Спектри 

випущення й поглинання. Фотометричний аналіз. Закон Бугера-Ламберта-

Бера. Рефрактометрія й поляриметрія. Потенціометричний аналіз. Рівняння 

Нернста. Іонометрія, pH-метрія. Потенціометричне титрування. 

Кондуктометричний аналіз. Визначення солевмісту. Газова й рідинна 

хроматографія. Способи визначення елементного складу. Рентген-

флуоресцентний метод. Атомно-абсорбційний аналіз. 

Тема 16. Обробка результатів аналізу. Побудова каліброваних графіків. 

Апроксимація залежності властивість - концентрація. Види помилок в 

аналітичній хімії. Похибка визначення. Середнє квадратичне відхилення. 

Середня квадратична помилка. Критерій вірогідності. Порядок 

документального оформлення результатів аналізу. 

Тема 17. Питна вода. Джерела питної води. Твердість води. Її види. 

Визначення твердості води. Визначення сухого залишку, pH й окисляємості 

води. Визначення активного хлору. Аналіз вмісту аніонів і катіонів металів у 



воді. Методи контролю санітарного стану об'єктів харчової промисловості й 

громадського харчування. 
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