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Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Комп’ютерні розрахунки в хімії та хімічних технологіях» 

Дисципліна вдосконалює знання та вміння студентів використовувати 

комп’ютерну техніку для розв’язання різноманітних задач. В наш час вирішення 

великого кола завдань в хімії і хімічній технології неможливе без звернення до 

математики та методів, які надають саме математика та її прикладні розділи 

(чисельні методи, математичне моделювання, методи оптимізації тощо). Вміння 

обробляти результати спостережень, здатність оцінювати параметри статистичних 

рядів розподілу, що отримані в результаті експериментальних досліджень, є 

ключовим вмінням для бакалавра з хімічних технологій. 

Мета дисципліни – поглибити знання і вміння студентів використовувати 

сучасні програмні продукти для вирішення завдань хімії та хімічних технологій, 

використовувати сучасні методи статистичної обробки експериментальних даних 

та чисельного моделювання хімічних і хіміко-технологічних процесів. 

 

Теми практичних занять. 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Сучасний стан комп’ютерного програмного 

забезпечення для хімічних технології. 

2 

2. Найпростіші обчислення в системі сучасних 

програмних продуктів MathCad. 

2 

3. Практика використання чисельних методів для 

вирішення завдань хімії та хімічної технології. 

2 

4. Статична обробка експериментальних даних та 

встановлення числових характеристики випадковиих 

величин (математичне сподівання, дисперсія, середнє 

квадратичне відхилення, довірчий інтервал) з 

використанням сучасних програмних продуктів 

4 



 2 

MathCad. 

5. Математичні моделі реакцій і хімічних процесів та їх 

вирішення сучасними продуктами. Обробка даних 

хімічного експерименту. 

2 

6. Обробка та візуалізація експериментальних даних за 

допомогою Origin. 

6 

7 Пошук та проведення найпростіших математичних 

залежностей в Origin. Апроксимація графічних даних. 

6 
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