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 ВСТУП
Навчальна дисципліна _____“ Теоретична електрохімія ”
					(назва дисципліни)
є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «_бакалавр» галузі знань ___фізичної хімії___________ 
				    (зазначити відповідний рівень)			    (зазначити)
з напряму підготовки 6.040101 – Хімія, з циклу дисциплін вільного вибору студента,                                                                 спеціальності – 6.04010101 -Хімія__    (шифр і назва напряму підготовки)			(шифр і назва спеціальності)
Дана дисципліна _ з циклу дисциплін вільного вибору студента 
						(нормативна, за вибором)
 за спеціальністю (спеціалізацією) __хімія, фізична хімія______.
			(зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію)
Викладається у ____2____ семестрі __4__ курсу ____в обсязі – 108__ год.  Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.
									          (зазначається загальний обсяг)
( 3 кредитів ECTS кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS відповідає 108 год.).) зокрема: лекції – _36_ год., лабораторні та семінари – 24__ год., самостійна робота – _48_ год. У курсі передбачено _2_ змістових модулі та _2_ модульна(і) контрольна(і) робота(и). Завершується дисципліна – іспитом.
Мета дисципліни –  Сформувати у студентів знання про теоретичні основи різноманітних електрохімічних явищ, кількісних та якісних методів дослідження речовин. 
Завдання – навчити студентів розуміти фізичний зміст та природу електрохімічних явищ, правильно підбирати електрохімічні методи  кількісного та якісного дослідження речовин.
Структура курсу
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: термодинамічні основи теорії міжіонної взаємодії (коефіцієнт активності) у розчинах, електропровідність у водних та неводних розчинах, механізми утворення електрорушійних сил та природу електродного потенціалу,  механізм та швидкість електродної реакції. 
 вміти: використовувати електрохімічні методи для кількісного та якісного дослідження речовин, здійснювати розрахунки електропровідності та електрорушійних сил в розчинах електролітів. 
Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму).
Зв’язок з іншими дисциплінами. Спеціальна навчальна дисципліна "Теоретична електрохімія" є логічним продовженням загальної дисципліни ”Фізична хімія” з більш детальним вивченням теоретичних основ електрохімічних явищ та методів дослідження.
 Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 2, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 3 - 4. Обов’язковим для іспиту/заліку є  виконання лабораторних робіт.
			       (зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку)
Оцінювання за формами контролю Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, які читаються два і більше семестри» від 29 вересня 2010 року : (як приклад)

ЗМ1
ЗМ ХХ

Min. – 17 балів
Max. – 27 бали
Min. – 20 бали
Max. – 33 балів
Усна відповідь
2
3
2
3
Доповнення
1
1
1
1
Домашні завдання
2
3
2
4
Активність під час виконання лабораторних робіт
3
5
6
10
Якість самостійної роботи
3
5
3
5
Модульна контрольна робота 1
6
10


Модульна контрольна робота 2


6
10
„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент.
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – __37___ балів для одержання іспиту/заліку обов’язково  мають переписати модульні контрольні роботи.
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.
При простому розрахунку отримаємо:

Змістовий модуль1
Змістовий модуль2
іспит / залік
Підсумкова оцінка
Мінімум
_17__
__20___
23 /____
60
Максимум
__27___
___33___
40/___
100
При цьому, кількість балів:
1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;
	35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;
	60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);
	65-74  відповідає оцінці «задовільно»;
	75 - 84 відповідає оцінці «добре»;
	85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»); 	
	90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».
  Шкала відповідності (за умови іспиту)             Шкала відповідності (за умови заліку)
За 100 – бальною шкалою
За національною шкалою
90 – 100
Зараховано
85 – 89

75 – 84 

65 – 74 

60 – 64 

1 – 59
не зараховано
За 100 – бальною шкалою
За національною шкалою
90 – 100
5
відмінно
85 – 89
4
добре
75 – 84 


65 – 74 
3
задовільно
60 – 64 


35 – 59 
2
не задовільно
1 – 34 


 ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1    Рівноважні та нерівноважні явища у розчинах електролітів
Вступ (за наявності)  Предмет та поняття електрохімії. Класифікація оборотних та необоротних електрохімічних процесів. 

Тема 1.        Основні положення електрохімії.………………..…… (25 год.)
               	Рівноважні явища у розчинах електролітів. Термодинамічні основи теорії міжіонної взаємодії, активність та коефіцієнт активності іонів у розчинах.
Тема 2. Електропровідність електролітів……………………………..(29 год.)
                  Нерівноважні явища у розчинах електролітів. Загальна характеристика руху іонів у розчинах. Електропровідність у водних і неводних розчинах, розплавах та твердих електролітах.

Змістовий модуль 2    Електродна рівновага та основи електрохімічної кінетики.
Тема 3.        Електрорушійні сили………………………………….…..…… (29 год.) 
 Механізми утворення електрорушійних сил (ЕРС) та природа електродного потенціалу.  Термодинаміка електрохімічних систем та електродних процесів.
Тема 4.        Кінетика електрохімічних реакцій……………….…..…… (29 год.)
Електрокінетичні та електрокапілярні явища. Загальна характеристика, механізм та швидкість електродної реакції. 
.


СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ
№ п/п
Назва  лекції
Кількість годин


Лекції
Лаб.роб.
С/Р
Змістовий модуль 1   Рівноважні та нерівноважні явища у розчинах електролітів
1
Вступ.
Тема 1  Предмет та поняття електрохімії..
2


2
Тема 2.  Теорія Дебая-Хюккеля, перше наближення
2
2
4
3
Тема 3. Теорія Дебая-Хюккеля, друге наближення Межі застосування цієї теорії.
2
2
5
4
Тема 4. Загальна характеристика руху іонів у водних розчинах.
2
2
5
5
Тема 5. Електропровідність розчинів слабких та сильних електролітів
4
2
5
6
Тема 6. Вплив температури, тиску та природи електролітів на їх провідність
2
2
5
7
Модульна контрольна робота 1
2


Змістовий модуль 2   Електродна рівновага та основи електрохімічної кінетики.
11
Тема 7.   Механізми утворення електрорушійних сил
4
2
4
12
Тема 8. Термодинаміка електрохімічних систем та електродних процесів
2
2
5
13
Тема 9. Класифікація електродів та електрохімічних ланцюгів. 
2
3
5
14
Тема 10. Xарактеристика, механізм та швидкість електродної реакції.
4
2
5
16
Тема 11. Механізми утворення електрохімічної, дифузійної та фазової перенапруги.
4
2
5
17
Тема 12. Основні прикладні аспекти електрохімії
2
3
5
18
Модульна контрольна робота 2
2



ВСЬОГО





36
24
48
Загальний обсяг __108___ год. Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану., в тому числі:
Лекцій – _36___ год.
Лабораторних робіт та практичних – 24 год.
Самостійна робота - __48__ год.

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
        РІВНОВАЖНІ ТА НЕРІВНОВАЖНІ ЯВИЩА У РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ.
Лекція 1. Предмет та поняття електрохімії. Класифікація оборотних та необоротних електрохімічних процесів. Основні положення теорії електролітичної дисоціації. Термодинамічні основи теорії міжіонної взаємодії, процеси сольватації. (2 год.)
Лекція 2. Розподілення іонів у розчині, потенціал іонної атмосфери. Теорія Дебая-Хюккеля та її співставлення з експериментальними даними. (2 год.) 
Практична робота 1. Розрахунок активності та коефіцієнту активності у водних розчинах електролітів в рамках першого та другого наближення теорії  Дебая-Хюккеля.  (2 год.)
Завдання для самостійної роботи. Теоретичні та експериментальні методи оцінки коефіцієнту активності електролітів у водних розчинах. (4 год.)
Лекція 3. Межі застосування теорії розчинів Дебая-Хюккеля. Сучасний підхід до опису властивостей розчинів електролітів. Моделювання водних розчинів електролітів.
Практична робота 2. Розрахунок активності та коефіцієнта активності у водних розчинах електролітів в рамках методу Робінсона-Стокса. Обчислення чисел переносу електролітів та дифузійного потенціалу на межі поділу електроліт-електроліт. (2 год.)
Завдання для самостійної роботи. Структура води та розчинів електролітів. (5 год.)
Лекція 4. Загальна характеристика руху іонів у водних розчинах. Процеси переносу: дифузія, міграція та конвекція. Дифузійний потенціал та його термодинамічне трактування. (2 год.)
Практична робота 3. Розрахунок дифузійного потенціалу та характеристик руху іонів у водних розчинах. (2 год.)
Завдання для самостійної роботи. Вплив електролітів на проходження хімічних процесів у розчинах. (5 год.)
Лекція 5. Електропровідність слабких та сильних електролітів. Основні положення теорії електропровідності Дебая-Онзагера. Сучасні теорії провідності розчинів електролітів. (4 год.)
Практична робота 4. Розв'язання задач на електропровідність слабких та сильних електролітів. (2 год.)
Завдання для самостійної роботи. Електропровідність електролітів в неводних розчинах. (5 год.)
Лекція 6. Вплив температури та тиску на провідність водних розчинів сильних та слабких електролітів. Електропровідність неводних розчинів електролітів та розплавів. (2 год.)
Лабораторна робота 1. Дослідження електропровідності сильних електролітів при різних концентраціях і температурах. (2 год.)
Завдання для самостійної роботи.  Електропровідність у твердих електролітах. Суперіонні провідники (5 год).
 Контрольні запитання та завдання до змістового модуля 1
Наведіть декілька прикладів оборотних та необоротних електрохімічних процесів, розгляньте їх термодинамічний опис.
Наведіть експериментальні та розрахункові методи визначення теплоти гідратації? 
Які основні положення теорії Дебая-Хюккеля? Чим відрізняються її перше та друге наближення? 
На основі запропонованих даних оцінити розміри іонної атмосфери у сильних електролітах в рамках наближення теорії Дебая-Хюккеля.
Пояснити, чому теорію Дебая-Хюккеля можна застосовувати тільки для розведених розчинів.
	На основі запропонованих даних розрахувати коефіцієнти активностей сильних електролітів в рамках теорії Дебая-Хюккеля (першого та другого наближення).
	Вказати застосування теорій Дебая-Хюккеля та Робінсона –Стокса.
Обчислити числа переносу та дифузійний потенціал на основі запропонованих даних.
Пояснити природу виникнення дифузійного потенціалу.
Які основні положення теорії електропровідності Дебая-Онзагера?
Поясніть природу виникнення релаксаційного та електрофоретичного ефекту у розчинах  сильних електролітів.
На основі запропонованих даних обчисліть електропровідність слабкого та сильного електролітів.
Змістовий модуль 2
Тема 2. ЕЛЕКТРОДНА РІВНОВАГА ТА ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ КІНЕТИКИ
Лекція 7. Механізми утворення електрорушійних сил (ЕРС) та природа електродного потенціалу. Внутрішній, поверхневий та гальванічний потенціали. (4 год.)
Практична робота 5. Розв’язування задач по термодинаміці електрохімічних систем. (2 год.)
Завдання для самостійної роботи. Теоретичні методи оцінки електродного потенціалу. (4 год.)
Лекція 8. Термодинаміка електрохімічних систем та електродних процесів. Рівновага електрод-електроліт, електрохімічний потенціал. (2 год.)
Практична робота 6. Розв’язування задач на складання різноманітних концентраційних та хімічних гальванічних елементів. (2 год.)
Завдання для самостійної роботи. Приклади застосування електродів у різноманітних кількісних та якісних методах дослідження речовини. (5 год.)
Лекція 9. Класифікація електродів та електрохімічних ланцюгів. Застосування методів ЕРС при визначенні коефіцієнтів активності, ДР, констант рівноваги іонних реакцій. (2 год.)
Лабораторна робота 2. Визначення константи стійкості координаційної сполуки методом вимірювання ЕРС. (3 год.)
Завдання для самостійної роботи. Іон-селективні електроди та приклади їх застосування (5 год.)
Лекція 10. Загальна характеристика, механізм та швидкість електродної реакції. Залежність швидкості електродної реакції від потенціалу і будови подвійного електричного шару. Явища поляризації та перенапруги. (4 год.)
Практична робота 7. Розрахунок коефіцієнтів активності, констант рівноваги, чисел переносу, добутку розчинності на основі результатів вимірювання ЕРС та табличних даних. (2 год.)
Завдання для самостійної роботи. Електрохімічні синтез органічних та неорганічних сполук (5 год.)
Лекція 11. Механізми утворення електрохімічної, дифузійної та фазової перенапруги. Методи дослідження кінетики електрохімічних реакцій. (4 год.)
Практична робота 8. Розв’язування задач на знаходження перенапруги в електрохімічних системах. (2 год.)
Завдання для самостійної роботи. Електрохімічні методи очистки водних та неводних розчинів (5 год.)
Лекція 12. Розгляд кінетики електролітичного виділення водню та кисню. Електрохімічна корозія металів та методи захисту від неї. Основні прикладні аспекти електрохімії. (2 год.)
Лабораторна робота 3. Обчислення ємності літій іонних батарей на основі результатів вимірювання вольт-амперної залежності при їх зарядці і розрядці. (3 год.)
Завдання для самостійної роботи. Паливні елементи, іон літієві батареї, суперконденсатори, приклади їх застосування  (5 год.)
Контрольні запитання та завдання до змістового модуля 2
Який механізми утворення електрорушійних сил  та природа електродного потенціалу?
Дайте визначення внутрішньому, поверхневому та гальванічному потенціалам. Який між ними взаємозв’язок?
Наведіть термодинамічний опис електродної рівноваги. Наведіть класифікацію електродів та електрохімічних ланцюгів.
Розрахуйте ЕРС для запропонованого електрохімічного ланцюга.
Яким чином вимірювання ЕРС використовується при визначенні коефіцієнтів активності, добутку розчинності, чисел переносу та констант рівноваги іонних реакцій?
Розрахуйте добуток розчинності важкорозчинної сполуки на основі запропонованих даних.
Оцініть константу рівноваги іонної реакції (стійкості комплексної сполуки) на основі запропонованих даних.
	Який зв'язок між електричними та адсорбційними явищами на межі поділу фаз?
	Сформулюйте загальний механізм виникнення явищ поляризації та перенапруги.
Які механізми виникнення електрохімічної, дифузійної та фазової перенапруги?
На основі запропонованих даних розрахуйте перенапругу деякого електрохімічного процесу.
Назвіть основні методи дослідження кінетики електрохімічних реакцій.

Перелік запитань на іспит
	Теорія Дебая-Хюккеля (перше наближення) та її співставлення з експериментальними даними.
	Механізми виникнення дифузійної перенапруги. 
	Основи електрохімічної кінетики. Явища поляризації та перенапруги.
	Рівновага електрод-електроліт. Електроди та їх класифікація.
	Іон-дипольна взаємодії у розчинах електролітів: сольватація і гідратація іонів. Методи визначення теплоти гідратації.
	Механізми виникнення електрохімічної перенапруги.
	Основні положення та застосування теорії електролітичної дисоціації, її недоліки.

Механізми виникнення хімічної перенапруги.  
	Предмет та поняття електрохімії. Термодинаміка електрохімічних систем: оборотні та необоротні електрохімічні процеси.
Електропровідність сильних та слабких електролітів. 
	Класифікація електрохімічних ланцюгів.
	Теорія електропровідності Робінсона-Стокса.
Нерівноважні явища у розчинах електролітів. Загальна характеристика руху іонів у водних розчинах.
	Дифузійний потенціал. Механізм виникнення та методи усунення.
Межі застосування теорії розчинів Дебая-Хюкелля та її подальший розвиток.
	Механізми утворення ЕРС та природа електродного потенціалу.
	Класифікація електрохімічних ланцюгів.
Механізми виникнення дифузійної перенапруги.
	Хімічні джерела струму.
Корозія та методи захисту від неї.
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