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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і лабораторні 

заняття курсу. 

Пропуски лабораторних занять відпрацьовуються в обов’язковому 

порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний відпрацювати пропущене 

заняття упродовж двох тижнів з дня пропуску його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем 

лабораторних занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за 

заданою проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем або питань; при виконанні ІНДЗ самостійно вибирають 

його тему та творчо підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати? Предметом вивчення дисципліни «Кінетика та адсорбція» є хімічна 

реакційна система та механізм процесів, що в ній відбуваються. 

Чому це треба вивчати?  Метою викладання навчальної дисципліни «Кінетика та адсорбція» є 

вивчення основних законів і закономірностей кінетики гомогенних 

реакцій, опанування основними методами та способами дослідження 

механізму реакцій, виявлення природи реагуючих частинок, засвоєння 

основних методів експериментального визначення порядку реакції та 

розрахунку констант швидкості, енергії активації та 

передекспоненційного множника з метою формування знань, умінь і 

навиків постановки кінетичного експерименту та обробки 

експериментальних даних. 

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних професійно 

застосовувати на практиці фундаментальні знання з «Кінетики та 

адсорбції» та споріднених з нею дисциплін, усвідомлення основних 

принципів та використання новітніх досягнень хімічної науки в 

освітньому процесі. Для майбутнього вчителя це необхідно при 

викладанні хімії в спеціалізованих школах та класах, а також при 

проведенні роботи в хімічних гуртках та під час підготовки учнів до 

хімічних олімпіад. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

У результаті вивчення дисципліни «Кінетика та адсорбція» згідно з 

вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні 

володіти програмними результатами навчання:  

Знати основні закони хімічної кінетики, можливості використання 

швидкісних закономірностей протікання хімічних процесів для керування 

технологічними процесами і для аналізу різних речовин; 

Вміти використовувати основні поняття і закони хімічної кінетики; 



кінетики гомогенних хімічних перетворень у закритих системах; 

формально-математичного описання хімічних реакцій простих типів; 

кінетики і механізму складних реакцій, що відбуваються за участю 

активних проміжних продуктів; реакцій в розчинах; ролі середовища в 

елементарному акті реакцій. 

Уміти досліджувати стан поверхні та властивості нанорозмірних 

неорганічних матеріалів та гетеросистем на їх основі, особливості 

фізичної та хімічної адсорбції, її зв’язок з каталізом та електронними 

явищами, кінетики адсорбції та десорбції, основні методи вивчення 

адсорбційних процесів. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність аналізувати складні ситуації та розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі й практичні проблеми у галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів хімії і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Здатність до дослідницької діяльності. 

Здатність використовувати іноземні мови у професійній діяльності. 

Здатність використовувати методи наукового дослідження в хімії та 

вміння їх застосовувати на практиці. 

Здатність до прийняття обґрунтованих рішень у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 

прогнозування. 

Здатність до аналізу хімічних явищ як природного, так і техногенного 

походження з погляду фундаментальних фізичних законів, принципів і 

закономірностей хімії. 

Здатність до самостійної пізнавальної діяльності з прирощенням знань, 

умінь і навичок у пізнанні хімічної науки, в галузі хімічного 

експериментування при проведенні наукового дослідження. 

Здатність розуміти та вміло використовувати фізико-хімічні методи на 

практиці з аналізу, синтезу хімічних речовин. 

Зміст дисципліни Основні поняття хімічної кінетики 

Пряма і зворотна задачі хімічної кінетики 

Каталіз 

Поверхневі явища та адсорбція.  

Адсорбція на поверхні рідини.  

Адсорбція над твердим адсорбентом. Хроматографія. 

Теорія гетерогенного каталізу.  

Методи вивчення хімічних реакцій. 

Обов’язкові завдання Виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових завдань передбачає 

поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; виконання 

лабораторних робіт та їх оформлення; підготовку до поточного контролю 

знань, що полягає в опрацюванні контрольних запитань, питань для 

самодіагностики, самостійному опрацюванні теоретичного матеріалу за 

зазначеною тематикою; систематизацію вивченого матеріалу з метою 

підготовки до екзамену (перелік питань міститься в ІОС Moodle.); а також 

обов’язкових письмових індивідуальних навчально-дослідних завдань 

(методичні вказівки розміщені в ІОС Moodle). 

Міждисциплінарні зв’язки Фізична і колоїдна хімія, неорганічна хімія, органічна хімія, методика 

розв’язання задач з хімії. 
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Розробник 

 

(Галушко С.М.) 

 

Поточний контроль Виконання завдань лабораторних занять, модульних контрольних робіт, 

тестування, ІНДЗ.  

Підсумковий контроль Екзамен. 


