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ВСТУП 

Програму обов’язкової навчальної дисципліни «Поверхнево-активні 

речовини: синтез, властивості, застосування» складено відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки «доктор філософії» в галузі 

природничих наук за спеціальністю 102 - «Хімія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є засвоєння загальних 

закономірностей підбору сировини і спрямованого синтезу ПАР, 

дослідження їх будови і властивостей та встановлення ефективних сфер і 

напрямків застосування. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Поверхнево-

активні речовини: синтез, властивості, застосування» згідно з навчальним 

планом належить до циклу дисциплін професійної підготовки, яка 

викладається на 2 курсі аспірантури, та відноситься до вибіркових курсів 

спеціалізації «Нафтохімія і вуглехімія».  

Для вивчення курсу «Поверхнево-активні речовини: синтез, 

властивості, застосування» необхідні знання та вміння, набуті аспірантами 

з дисциплін «Загальні питання нафтохімії та вуглехімії», «Фізико-хімічні 

методи доведення будови органічних речовин».  

Матеріал курсу слугує теоретичною основою для формування умінь та 

навичок, необхідних для оволодіння сучасними теоретичними досягненнями 

фізико-хімії ПАР та експериментальними навиками з розроблення 

ефективних композиційних систем і технологій їх використання в 

різноманітних напрямках людської діяльності. Значна увага приділена 

нанохімії та нанотехнологіям у зв’язку з особливостями перебігу 

каталітичних процесів у міцелах, мікроемульсіях і на межі поділу фаз, а 

також зі створенням принципово нових препаратів для фармації і медицини, 

екобезпечних засобів побутового і промислового використання, паливно-

мастильних матеріалів і численних хімреагентів для інтенсифікації і 

підвищення видобутку вуглеводневої сировини та інших корисних копалин. 

  



1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета навчальної дисципліни: 

засвоєння сучасних теоретичних досягнень з синтезу і фізико-хімії 

ПАР, а також оволодіння експериментальними навиками з розроблення 

ефективних поверхнево-активних систем і технологій їх використання для 

різноманітних напрямків людської діяльності. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни: 

Аспіранти одержать нові знання та навики в теоретичній області 

фізико-хімії ПАР та у практичному розробленні ефективних поверхнево-

активних систем. 

Буде детально розглянуто сировину для синтезу ПАР,  класифікацію 

ПАР, способи одержання та основні властивості. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти після  

засвоєння навчальної дисципліни повинні:  

Знати: 

 основні ознаки і типи ПАР, методи їх синтезу на основі нафтохімічної і 

відновлювальної сировини; 

 суть процесів, що лежать в основі колоїдно-хімічних і практично 

важливих закономірностей зміни властивостей у розчинах, 

композиційних системах і на межі поділу фаз;  

 вміло і обгрунтовано створювати композиції ПАР з керованими 

властивостями для конкретних технологічних систем і процесів.  

  Вміти: 

творчо користуватися здобутими знаннями і використовувати 

експериментальні методи синтезу нанодисперсних речовин і матеріалів, 

методи визначення їх колоїдних і фізико-хімічних властивостей для 

розбудови композиційних систем з наперед визначеними властивостями для 

різноманітних напрямків людської діяльності та захисту навколишнього 

природного середовища.  



У рамках даної дисципліни поглиблюються і розвиваються такі 

компетенції: 

 Універсальні компетенції: 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; набуття 

гнучкості мислення, відкритого для застосування набутих хімічних знань для 

вирішення стратегічних та поточних завдань промислового розвитку, а також 

для застосування набутих знань у реальній практиці. 

 Загальнопрофесійні компетенції: 

здатність самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність у 

нафтохімії і вуглехімії з використанням сучасних методів дослідження та 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Професійні компетенції: 

здатність поєднати теоретичні досягнення хімії і фізико-хімії ПАР з 

експериментальними навиками з розроблення ефективних композиційних 

систем і технологій їх використання в різноманітних напрямках людської 

діяльності, аналізувати їх результати та узагальнювати у вигляді наукових 

статей для провідних профільних журналів; готовність до розробки 

навчально-методичної документації для проведення навчального процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити 

ECTS. 

Модулі дисципліни і види занять. 

№ Розділ дисципліни 
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1 Поверхнево-активні речовини 

(ПАР) і дисперсні системи, 

майбутнє та сьогодення. 

Фундаментальні поняття і 

закономірності 

 31 6 6 - 25  

2 Синтез ПАР, властивості, 

одержання поверхнево-

активних систем. 

Міцелоутворення, 

емульгування і стабілізація 

дисперсних систем. 

 89 24 16 8 65  

 Разом 4 120 30 22 8 90 Іспит 

 

 

Навчальна дисципліна містить два кредитні модулі: 

МОДУЛЬ 1. Поверхнево-активні речовини (ПАР) і дисперсні 

системи, майбутнє та сьогодення. Фундаментальні поняття і 

закономірності 

 

Тема 1. Поверхнево-активні речовини (ПАР) і дисперсні системи, 

майбутнє та сьогодення. Нафтохімічна і відновлювальна сировина для 

виробництва ПАР в контексті сталого розвитку. Поверхнева активність. 

Поверхнево-активні речовини. Характеристика, класифікація, типи ПАР. 

Дисперсні системи: класифікація та способи одержання. Відновлювальні 

рослинні і тваринні продукти олеохімічного виробництва. Розроблення схеми 

безвідходного виробництва олеохімічних матеріалів різного технологічного 

призначення на основі олієжирової сировини та побічних продуктів від їх 

виробництва. 



Тема 2. Промислові та препаративні методи синтезу ПАР. 

Промислові та препаративні методи синтезу ПАР на базі нафтохімічної та 

олеохімічної сировини, їх загальні й відмінні характеристики, а також 

технологічні, економічні та екологічні переваги. Синтез сировини для 

виробництва ПАР: жирні кислоти, аміни, спирти, низькомолекулярні аміни, 

олефіни, алкілбензоли, алкілфеноли, вуглеводи, оксиди алкенів, матеріали на 

основі кремнію, а також олії, тваринні жири і фосфоліпіди та їх численні 

похідні. 

Тема 3. Поверхневі явища і поверхнево-активні речовини та зв’язані 

з ними фундаментальні поняття і закономірності. Загальна 

характеристика поверхні. Поверхневий натяг. Ліофільність і ліофобність. 

Класифікація поверхневих явищ. Термодинамічні функції поверхневого 

натягу. Повна поверхнева енергія. Парахор. Правило Антонова. Капілярний 

тиск. Формула Лапласа. Змочування і розтікання. Крайовий кут змочування. 

Флотація. Термодинамічна реакційна здатність і дисперсність. 

 

МОДУЛЬ 2. Синтез ПАР, властивості, одержання поверхнево-

активних систем. Міцелоутворення, емульгування і стабілізація 

дисперсних систем. 

 

Тема 4. Вихідна сировина і синтез ПАР. Сировинні ресурси для 

синтезу ПАР нафтохімічного і органічного синтезу. Неіоногенні ПАР: 

алкоксилати, алканоламіди, складні естери жирних кислот і сорбіту, ПАР на 

основі цукрів, алкілглюкоаміди. Аніонні ПАР: солі карбонових кислот, 

карбоксильовані етоксілати, алкілбензолсульфонати, альфа-

олефінсульфонати, алкансульфонати, алкілнафталінсульфонати, 

сульфоровані складні естери жирних кислот, сульфосукцинати, складні 

естери фосфорної кислоти, сульфати і естеросульфати. Катіонні ПАР: 

четвертинні ПАР, амінооксиди. Амфотерні ПАР. ПАР на основі кремнію. 

Фтормісні ПАР. 

Тема 5. Властивості ПАР у розчинах і дисперсних системах. 

Міцелоутворення і адсорбція ПАР. Колоїдно-хімічні властивості ПАР у 

розчинах і дисперсних системах. Міцелоутворення ПАР. Прямі і зворотні 

міцели. Термодинаміка міцелоутворення ПАР. Будова і структура міцел ПАР. 

Поліморфізм міцел. Явища солюбілізації, зв’язування і міцелярного каталізу.  

Адсорбція ПАР. Основні поняття та визначення. Теорія мономолекулярної 

адсорбції Ленгмюра. Рівняння адсорбції Фрейндліха. Теорія полі 

молекулярної адсорбції Поляни. Фундаментальне рівняння адсорбції Гіббса. 



Рівняння Шишковского. Молекулярна адсорбція. Іонна адсорбція. 

Іонообмінна адсорбція. 

Тема 6. Емульгування і стабілізація дисперсних систем у зв’язку з 

природою і будовою ПАР, вплив зовнішніх чинників. Емульгування. 

Флокуляція. Коалесценція. Відстоювання (розшарування). Емульсійна 

полімеризація. Солюбілізація міцел. Гідрофільних-ліпофільний баланс ПАР. 

Залежність типу і стійкості дисперсних систем від співвідношення водної та 

вуглеводневої фаз. Вплив ПАР, співПАР, мінеральних солей, додатків на 

властивості та стабільність дисперсних систем.  

Тема 7. Створення міцелярних і мікроемульсійних систем та синтез 

в них нанодисперсних речовин. Мікроемульсії на основі іоногенних ПАР – 

вплив емульгаторів-стабілізаторів на тип і стійкість емульсійних систем в 

широкому діапазоні співвідношень водної і олійної фаз. Мікроемульсійні 

системи на основі алканоламідів та продуктів оксиетилювання кислот олій. 

Дослідження впливу гідрофільно-ліпофільного балансу неіоногенних 

емульгаторів-стабілізаторів, температури, мінералізації та природи олійної 

фази на тип і стійкість мікроемульсій. Солюбілізація реагентів в міцелярних 

розчинах та її вплив на швидкість і рівновагу хімічних реакцій. Кінетичні 

закономірності перебігу реакцій в мікроемульсіях за участі водорозчинних 

іонних та молекулярних газоподібних реагентів. Синтез ультрадисперсних 

речовин в інвертних мікроемульсіях та дослідження їх властивостей. 

Тема 8. Критична концентрація міцелоутворення і міжфазний натяг. 

Різновиди ПАР і значенняїх ККМ. Вимірювання ККМ. ККМ гомологічних 

рядів. Вплив сольового ефекту на ККМ. Поверхневий і міжфазний натяг, 

методи їх вимірювання. Розчинність ПАР: точка Крафта, точка помутніння. 

Тема 9. Особливості розробки поверхнево-активних систем на основі 

відновлювальної рослинної сировини та колоїдно-хімічні важелі 

керування їх властивостями. Аналіз шляхів і методів синтезу ПАР на 

основі відновлювальної рослинної сировини. Базові склади і приготування 

екологічно безпечних поверхнево-активних систем. Властивості дисперсних 

систем на основі продуктів перетворення олій і фосфатидів та важелі 

керування ними. Залежність стійкості емульсій від співвідношення вищих 

жирних кислот олій з етаноламінами. Вплив природи і концентрації ПАР на 

властивості і стійкість інвертних емульсій. Залежність колоїдно-хімічних 

властивостей емульсій від співвідношення фаз ―вода/вуглеводень‖. 

Тема 10. Синтез, властивості і використання ПАР, створення 

поверхнево-активних систем та їх застосування в побуті і народному 

господарстві. Узагальнення експериментальних даних та результатів 

теоретичних досліджень в області синтезу речовин і матеріалів шляхом 



хімічних перетворень у колоїдних системах. Синтез ПАР з вираженими 

кислотними чи основними властивостями та створення з їх використанням 

міцелярних і мікроемульсійних систем. Дослідження міцелярно-каталітичної 

активності синтезованих ПАР в реакціях трансформації біоліпідів та 

продуктів їх хімічного перетворення. Мікроемульсійний синтез 

ультрадисперсних речовин та дослідження їх каталітичного впливу в 

реакціях алкоголізу біоліпідів і естерифікації вищих жирних кислот. 

Розроблення нових композиційних систем на основі олеохімічних ПАР і 

ультрадисперсних речовин, визначення їх властивостей та галузей 

використання.  
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5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ: 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час проведення 

лекційних занять: 

 виконання контрольних робіт; 

 усне опитування. 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час проведення 

практичних занять: 

 усне опитування; 

 участь в обговоренні дискусійних питань. 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час виконання 

індивідуальних завдань: 

 усні доповіді або усне опитування. 


