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Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

014 Середня освіта (Хімія) / ОПП «Середня освіта. Хімія» 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, 

протяжність 
4 (7 семестр), 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 
150 годин, з них: лекц. – 20 год., практ. – 34 год. 

Мова викладання українська 

Кафедра Хімії та технологій 

Автори дисципліни 

Доктор хімічних наук; 

професор кафедри хімії та технологій 

Олексеюк Іван Дмитрович; 

кандидат хімічних наук; 

професор кафедри хімії та технологій 

Іващенко Інна Алімівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

навчання 

Знання з неорганічної хімії, фізичної хімії, фізики 

Що буде вивчатися Будуть формуватися основні теоретичні уявлення і практичні 

навички по фізико-хімічному аналізу неорганічних систем, 

використання даного методу в неорганічному синтезі речовин, 

умови утворення і границі існування яких препаративними 

методами встановити неможливо. Методики побудови діаграм 

стану, політермічних перерізів, проекцій поверхні ліквідусу за 

результатами ДТА та враховуючи результати РФА. 

Чому це потрібно 

вивчати 

Для вибору методів і умов синтезу речовин необхідні відомості про 

р-Т-х діаграми стану відповідних систем. В зв'язку з цим необхідно 

детально ознайомитись з методами їх побудови і використання. 

Чому можна навчитися – аналізувати та описувати бінарні системи; 

– будувати діаграми стану бінарних (квазібінарних) систем; 

– за результатами ДТА, РФА та МСА будувати реальні 

експериментально отримані політермічні перерізи 

– будувати проекцію поверхні ліквідусу. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями та 

уміннями 

– в неорганічному синтезі речовин, 

– при побудові та аналізові діаграм стану бінарних 

(квазібінарних) систем; 

– при виборі умов вирощування монокристалів; 

– при вивчені діаграм стану металічних систем (Fe-C та інш.). 
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