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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Хімія 

2. Фізика 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1.  Фізика 

2.  Стандартизація та сертифікація. 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

- технологічні процеси хімічних, харчових та інших виробництв; 

-  методи вимірювання та розрахунку різних технологічних параметров промислових вироб-

ництв. 

Основними цілями вивчення даної дисципліни  являється: 

1.Перспективи розвитку систем метрології та сертифікації різних промислових підприємств. 

2. Сучасні  технології та  їх апаратурне обладнання. 

Вміти: 

1 аналізувати технологічні процеси хімічних,  харчових та інших виробництв; 

2. проводити вимірювання і розрахунок різноманітних фізико-хімічних величин (тиск, 

температура, концентрація, хімічний склад речовин та ін.). 

Володіти: 

1. Методикою  розрахунку стехіометрії технологічних процесів; 

2.  Методикою аналіза динаміки перебігу хімічних перетворень з точки зору                                                 

хімічної кінетики та термодинаміки; 

3. Методикою аналіза  електрохімічних процесів, що відбуваються в умовах хімічних  та інших 

виробництв; 

4. Методикою составлення хімічних рівнянь різних технологічних процесів. 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

“Будова речовини”. “Загальні закономірності хімічних процесів”. 

 Основні поняття та закони хімії. Класи та номенклатура неорганічних сполук. Будова 

атома. Будова атомного ядра. Ізотопи. Квантові числа. Атомні орбіталі. Принцип Паулі. 

Правила Клечковського і Хунда. 

 Періодичний закон і періодична система елементів Д.І.Менделеєва. Хімічний зв’язок та 

його типи. Міжмолекулярна взаємодія. 

 Енергетика хімічних процесів. Енергетичні ефекти хімічних реакцій. Внутрішня енергія і 

ентальпія. Термохімія. Закон Гесса. Стандартна ентальпія утворення хімічних сполук. 

Ентропія та ії зміни при хімічних процесах. Енергія Гібса та ії зміна при хімічних 

процесах. 

 Хімічна кінетика. Гомогенні та гетерогенні системи. Швидкість хімічної реакції та її 

залежність від концентрації і температури. Константа швидкості реакції. Енергія 

активації реакції. Рівняння Арреніуса. Гомогенний і гетерогенний каталіз. Рівноваги в 

гомогенних і гетерогенних системах. Оборотні та необоротні хімічні реакції. Хімічна 

рівновага. Константа хімічної рівноваги. Зміщення рівноваги. Принцип Ле-Шател’є та 

його значення для технологічних процесів. 

 Розчини. Типи розчинів. Способи вираження концентрації розчинів. Розчинність. 

Разведені, насичені, пересичені розчині. Фізико-хімічна теорія та енергетика розчинністі. 

Розчини неелектролитів. Закони ідеальних розчинів. Тиск насиченої пари над розчином. 

Підвищення температури кипіння та зниження температури. Розчини електролітів. 

Електролітична дисоціація. Ступінь дисоціації. Властивості розчинів електролітів. 

Водневий показник середовища. Добуток розчинності. Іонні реакції в розчинах. Гідроліз 

солей. 

 



Модуль 2 

Модуль № 2 (атестація 2) 

“Електрохімічні процеси”.  

 Окисно-відновні реакції.      Окисно-відновні властивості елементів; окисники, 

відновники. Типи окисно-відновних реакцій. Складання рівнянь окисно-відновних 

реакцій.  

 Уявлення про електродні потенціали.Стандартний водневий електрод і воднева шкала 

потенціалів. Гальванічні елементи, ЕРС та ії вимірювання. Рівняння  Нернста. 

 Корозія і захист металів та сплавів. Основні типи корозії: хімічна, електрохімічна, 

біологічна. Вплив складу середовища і температури на швидкість хімічної корозії. 

Причини і механізм електрохімічної корозії. Деполярізація. Методи захисту від корозії: 

легування, електрохімічний захист, захисні покриття. Інгібітори корозії. 

 Електроліз. Послідовність електрод-них процесів при електролізі розплавів та розчинів . 

Електроліз з нерозчин-ними та розчинними анодами. Закони Фарадея. Вихід по струму. 
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