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Перелік нормативних дисциплін для підготовки спеціалістів хіміків за 
навчальною програмою хімічного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка для спеціальності 102 Хімія передбачає 32 год 
лекційних, 32 год лабораторних занять та 26 год самостійної роботи. Основаним 
підручником, який пропонують студентам є підручник “Колоїдна хімія” за редакцією 
професора М. О. Мчедлова-Петросяна, створений колективом авторів Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. Це практично єдиний 
україномовний підручник із цієї навчальної дисципліни. У радянську добу було 
написано багато фундаментальних підручників із колоїдної хімії серед яких слід 
згадати підручник С. С. Воюцького “Курс коллоидной химии”. 

За твердженням Вольфганга Оствальда “Колоїдна хімія не є вченням про 
властивості спеціальної групи речовин, навпаки, вона вивчає фізико-хімічний стан, 
властивий усім речовинам” [1]. Отже, це не є вузько галузева наука, а наука яка 
охоплює своїми законами особливий стан речовин різної природи, який за певних 
умов може бути притаманним для них. Слід мати на увазі та пам’ятати, що саме 
наука “Колоїдна хімія” є матір’ю “Нанохімії”, якою зараз всі захоплюються. 

У низці нормативних університетських дисциплін “Колоїдна хімія” 
вивчається студентами четвертого курсу (бакалаврат) впродовж одного семестру. Як 
і інші нормативні дисципліни віна розширюється і доповнюється дисциплінами 
спеціалізації “Поверхневі явища”, “Синтез та фізико-хімія наноструктурованих 
матеріалів”, які вивчають студенти-магістри. Важлива складова курсу – задачі, яких у 
межах програми є значна кількість, однак, практично їхнє ров’язування не 
передбачається і студенти розв’язують задачі під час самостійної роботи.  

У силу особливості колоїдної хімії, як в значній мірі хімії природних об’єктів 
(ґрунти, глини, природні води, рослинний світ, тумани, тощо), так і антропогенної 
хімії (різноманітний пил, смоги, аерозолі, дими, піни, суспензії, емульсії, тощо), 
харчової хімії (молока, сири, жири, йогурти, тощо), хімії побуту (різноманітні 
поверхнево-активні речовини та продукти на їхній основі  миючі засоби), хімії 
гігієни (мила, гелі, лосьйони, креми, засоби догляду за шкірою), хімії барвників та багато 
інших “хімій”, всі вони мають бути зрозумілими принаймні спеціалістами-хіміками, адже 
покликані забезпечувати життєздатність людини. 

Цей широкий перелік “хімій”, забезпечувався і продовжує забезпечуватись 
дослідниками та практиками хіміками і є продуктом кропітких і тривалих 
досліджень в основі яких лежать фундаментальні основи колоїдної хімії. Знання і 
розуміння, які забезпечуються поглибленим вивченням предмету, програму якого 
слід значно розширити, є важливими передумовами створення нових екологічних та 
безпечних з огляду повсякденного використання та забезпечення надійної утилізації 
відходів, в основному стічних вод. Мотивацією для вивчення колоїдної хімії є її 
присутність у повсякденному житті кожного індивідуума.  
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