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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування у студентів системи знань, що дозволить використовуючи 

методи інструментального аналізу проводити контроль вхідної сировини, 

напівпродуктів, допоміжних речовин та кінцевої продукції за фізико-хімічними 

показниками якості в процесі перебігу технологічного процесу одержання 

біотехнологічного продукту. Здатність виконувати прив’язку методів до 

конкретних умов виробництва, устаткування та обладнання. 

Компетентності: К02; К05; К06; К07; К10; К11; К15; К18; ФК1.1; ФК1.6;   

 

Результати навчання: ПР02; ПР06; ПР11; ПР12; ПРс1.1; ПРс1.6 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Загальна хімія Фізико-хімічні методи аналізу 

Аналітична хімія Біоорганічна хімія 

 Біофізична хімія 

 Методи аналізу біологічних систем 

 Методи аналізу біофармацевтичних систем 

 Біохімія 

 Фармацевтична хімія 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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3 150/5 80 70 32 48 – Р 2 – + 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає 53 %. 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
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Змістовий модуль № 1. Спектральні методи аналізу. 

Розділ 1.  Спектральні методи аналізу 

 

1. 

 

Л 

 

2 

Тема 1. Вступ. Загальна характеристика фізико-

хімічних методів аналізу.  Класифікація фізико-

хімічних методів аналізу. Переваги та недоліки 

фізико-хімічних методів аналізу. Основні прийоми, 

що використовуються в фізико-хімічних методах 

аналізу. 

1 – 10 

2. Л 2 

Тема 2. Спектральні (оптичні) методи аналізу. 

Класифікація та характеристика методів (УФ-, 

видима, ІЧ-спектроскопія). Поглинання світла 

розчинами. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Молярний 

коефіцієнт світлопоглинання. Відхилення від 

основного закону світлопоглинання. 

1, 4, 7, 9 

3. СР 3 
Застосування методу інфрачервоної спектроскопії для 

аналізу біофармацевтичних продуктів. 
1, 4, 7, 9 

4. ЛЗ 6 

Фотометричні методи аналізу. 

Визначення  вмісту сульфасаліцилової кислоти  в 

розчині фотометричним методом.   

5 

5. Л 2 

Тема 3. Молекулярна спектроскопія. Спектр 

поглинання, вибір  оптимальної довжини хвилі за 

спектром поглинання. Визначення концентрації 

речовини методом  калібрувального  графіка, 

методом порівняння зі стандартом, методом добавок. 

Види спектрів. Прилади та техніка виконання аналізу. 

1, 4, 7, 9 

6. Л 2 

Тема 4. Атомно-абсорбційна  спектроскопія. 

Принцип методу. Прилади, техніка виконання 

аналізу. Апаратурне оформлення та техніка 

виконання аналізу. Визначення лужних та   

лужноземельних металів.  

1, 4, 7, 9 

7. СР 3 

Фотоелектроколориметрія. Нефелометричні та 

турбідиметричні методи аналізу. 

Рішення задач за темою оптичні методи аналізу. 

1, 4, 7, 9 

8. ЛЗ 6 
Фотоколориметричне визначення вмісту заліза в 

розчині в присутності нікелю. 
5 

9. Л 2 

Тема 5.  Емісійна спектроскопія, теоретичні основи. 

Полум’яна фотометрія. Залежність інтенсивності 

спектральної лінії від концентрації елемента. 

Рівняння Ломакіна. 

1, 4, 7, 9 
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10. Л 2 

Тема 6. Загальна характеристика люмінісцентного 

аналізу. Механізм виникнення люмінесценції. Методи 

фотолюмінесценції та хемілюмінесценції. 

Флуориметричні методи аналізу.  

1, 4, 7, 9 

11. СР 3 Методи резонансної магнітної спектроскопії.  1, 4, 7, 9 

12. ЛЗ 6 

Визначення вмісту калію і натрію методом 

полум’яної фотометрії. Визначення вмісту металів 

атомно-абсорбційним методом.  

Контрольна робота 1. 

5, 1 – 10 

13. Л 2 

Тема 7. Рефрактометричні методи аналізу. 

Поляриметричні методи аналізу. Методи аналізу 

дисперсії оптичного обертання та кругового 

дихроізма.     

1, 4, 7, 9 

Змістовий модуль № 2. Хроматографічні та електрохімічні методи аналізу. 

Розділ 2.  Хроматографічні методи аналізу 

14. Л 2 

Тема 8. Хроматографічні методи аналізу. Газова 

хроматографія. Принцип хроматографічного методу 

аналізу, класифікація. Теорії хроматографічних 

процесів.  

2, 3, 8 

15. СР 3 
Рішення задач за темою хроматографічні методи 

аналізу. 
2, 3, 8 

16. ЛЗ 6 
Вивчення будови та принципу дії газового 

хроматографа. Якісний аналіз спиртів та хлоралканів.  
2, 3, 8 

17. Л 2 

Тема 9. Сорбенти в газовій хроматографії. Детектори 

для газової хроматографії. Методи якісного та 

кількісного  хроматографічного аналізу.  

2, 3, 8 

Розділ 3. Електрохімічні методи аналізу 

18. Л 2 

Тема 10. Електрохімічні методи аналізу. 

Класифікація електрохімічних методів аналізу. 

Потенціометрія. Індикаторні та стандартні електроди. 

Іонселективні електроди, їх класифікація, практичне 

використання. Пряма потенціометрія. 

1, 4, 7, 9 

19. СР 3 

Електрохімічні методи аналізу, що використовують в 

аналізі біотехнологічної продукції. Наведіть 

конкретні приклади. 

2, 3, 8 

20. ЛЗ 6 
Кількісний аналіз спиртів та хлоралканів методом 

газової хроматографії. 
2, 3, 8 

21. Л 2 

Тема 11. Методи потенціометричного титрування. 

Криві титрування в потенціометрії, способи 

визначення точки еквівалентності. Прилади та техніка  

виконання аналізу. Застосування потенціометрії у 

контролі біотехнологічних виробництв. 

1, 4, 7, 9 

22. Л 2 

Тема 12. Вольтамперометрія. Полярографія, 

теоретичні основи методи. Полярограми, потенціал на 

півхвилі. Рівняння Ільковича. Якісний та кількісний 

полярографічний аналіз. Полярографічне титрування. 

1, 4, 7, 9, 10 

23. СР 3 

Електрохімічні методи, що використовують на 

сучасних підприємствах для аналізу якості харчових 

продуктів. 

1, 4, 7, 9 

24. ЛЗ 6 Визначення концентрації розчину FeSO4 методом 4 
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потенціометричного титрування. 

25. Л 2 

Тема 13. Кулонометрія та кондуктометрія. 

Теоретичні основи методів. Методи прямої 

кулонометрія та кондуктометрія. 

1, 4, 7, 9 

26. Л 2 

Тема 14. Кулонометричне та кондуктометричне 

титрування, апаратурне оформлення. Визначення 

кінцевої точки титрування.   

1, 4, 7, 9 

27. ЛЗ 6 
Якісний та кількісний аналіз індивідуального зразка 

речовини. 
6  

28. Л 2 

Тема 15. Рефрактометричний та поляриметричний 

методи аналізу. Принцип методів. Використання для 

аналізу біотехнологічної продукції..  

1, 4, 7, 9 

29. Л 2 

Тема 16. Застосування фізико-хімічних методів 

аналізу для контролю якості біотехнологічної 

продукції.  

1 – 10 

30. ЛЗ 6 
Кількісний аналіз індивідуального зразка 

Контрольна робота 2.  
6 

Разом (годин) 98 

 

Примітки 

1. Номер семестру вказують, якщо дисципліна викладається у декількох семестрах. 

2. У показнику «Разом (годин)» кількість годин буде відрізнятися від загальної кількості 

аудиторних годин на кількість годин, що відведена на вивчення тем та питань, які 

вивчаються студентом самостійно.  

3. У графі 5 вказується номер відповідно до Списку рекомендованої літератури. 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

 

№ 

з/п 

Назва видів самостійної роботи 
Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до лабораторних занять  18 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях 
18 

4 Виконання розрахункового завдання 26 

 Разом 70 

 

 

 

 

 

 

 



ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

    Розрахункове завдання   

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 

1 Перелік рекомендованих розрахункових завдань 

1. Наважку сталі масою 0,400 г розчинили в колбі об'ємом 

50,0 см
3.

В дві мірні колби об’ємом 50,0 см
3
 відібрали по 20,0 

см
3
 аліквоти. В одну колбу додали розчин, що містить 0,0010 

г Ті. В обидві колби помістили розчин пероксиду водню та 

довели розчин до відмітки. Визначити вміст (%) титану в 

сталі, якщо Ах = 0,20, а Ах+ст = 0,42. 

 

2. Для визначення вмісту Mg в суміші MgCO3 + СаСО3 

застосували метод полум’яної фотометрії. Зразок масою 0,550 

г розчинили в НCl та перенесли в колбу на 0,200 дм
3
. 

Визначити вміст (%) Мg в зразку. Для побудови 

градуювального графіка одержані наступні дані: 

 

С(Мg), 

мг/дм
3
 

10 20 30 40 50 

I, mA 12 25 34 43 50 

 

Інтенсивність випромінювання для розчину, що аналізують – 

Iх = 39. 

 

3. Для визначення вмісту срібла в зразку руди масою 0,1280 

г, який розчинили в колбі місткістю 100 см
3
, потім 10 см

3
 

цього розчину розбавили в колбі на 50,0 см
3
 та визначили, що 

його атомне поглинання(Ах) дорівнює 0,33. Визначити вміст 

(%) срібла в руді, якщо для стандартних розчинів відомі 

наступні дані: 

 

С(Аg), 

мкг/дм
3
 

1,5 3,0 4,5 6,0 

Аст 30 40 50 60 

 

4. Для аналізу стічної води на вміст натрію взято 0,50 дм
3
 

води, яку потім випарили до 100 см
3
 та визначали натрій на 

полум’яному фотометрі методом порівняння. Інтенсивність 

випромінювання розчину порівняння та розчину, що 

аналізують складає 25 та 10 одиниць відповідно. Розчин 

порівняння мав концентрацію 10,0 мг Nа/дм
3
. Визначити 

концентрацію натрію в мг/дм
3
 в стічній воді. 

 

5. Визначити вміст (%) олова в зразку масою 0,4540 г, якщо 

після розчинення його в колбі об’ємом 100 см
3
 та наступним 

вимірюванням величини атомного поглинання, величина 

якого Ах = 0,56. Для побудови градуювального графіка для 

15 – 16 



стандартних розчинів одержані наступні дані: 

 

С, 

мкг/см
3
 

0,20 0,40       0,60 0,80 1,0 1,20 

Аст 0,15 0,29 0,43 0,61 0,74 0,90 

 

6. Оптична густина розчину KMnO4 з концентрацією 5,0 

мкг/см
3
, виміряна в кюветі l = 2,0 см при 520 нм дорівнює 

0,40. Розрахувати молярний коефіцієнт світлопоглинання. 

 

7. Наважку руди масою 0,73 г розчинили та перенесли в 

колбу об’ємом 0,25 дм
3
. Методом полум’яної фотометрії 

одержали наступні значення інтенсивності випромінювання 

для стандартних розчинів: 

 

С(Li), 

мкг/дм
3
 

10 20 30 40 50 

I, mA 12 25 36 44 53 

                              

Визначити вміст (%) літію в зразку, якщо інтенсивність 

випромінювання Iх=39 од. 

 

8. Зразок сталі масою 0,7648 г розчинили в колбі об’ємом 

50,см
3.

Аліквоти по 20 см
3
 помістили в колби об’ємом 50 см

3
, 

в одну з колб добавили 0,0030 г ванадію. Визначити вміст (%) 

ванадію в зразку сталі, якщо оптична густина розчину,що 

аналізують та стандартного розчину відповідно дорівнюють 

Ах=0,25; А(х+ст)=0,53. 

 

9. Наважку цеоліту масою 5,0 г розчинили та перенесли 

колбу об’ємом 0,25 дм
3.

.Методом полярографії одержали 

наступні величини висот полярографічних хвиль для 

стандартних розчинів:  

 

С(Са), 

мкг/дм
3
 

10 20 30 40 50 

Н(ст), мм  15 35 50 64 73 

 

Визначити масову частку Са в зразку, якщо висота 

полярографічної хвилі розчину, що аналізують(Нх) дорівнює 

42 мм. 

 

10. При визначенні цинку в чистому алюмінію методом 

порівняння наважку алюмінію масою 1,00 г  розчинили в 

кислоті та перенесли в мірну колбу місткістю 100 см
3
. 

Атомне поглинання цього розчину при  213 нм складає 6,0 

поділок на шкалі приладу.   Стандартний розчин цинку з 

концентрацією 0,600 мкг Zn в 1,00 см
3
 складає 11,5 поділок 

по шкалі приладу. Визначити масову частку (%) цинку в 



алюмінію.  

 

11. Для визначення вмісту натрію  в стічній воді содового 

виробництва була взята проба 500,0 см
3
, потім пробу упарили 

до 100,0 см
3
 та визначили натрій методом порівняння. 

Інтенсивність стандартного розчину натрію з концентрацією 

0,010 мкг/дм
3
 дорівнювала 35 одиниць за шкалою приладу. 

Інтенсивність розчину,що аналізують дорівнювала 10 

одиниць. Визначити концентрацію (мг/дм
3
) натрію в стічній 

воді. 

 

12. При визначенні вмісту паладію в електроліті 

використовували метод градуювального графіка. Перед 

аналізом електроліт було розбавлено в 100 разів. Атомне 

поглинання цього розчину при 244,8 нм дорівнює 0,440.Для 

побудови градуювального графіка приготували серію 

стандартних розчинів з концентрацією 5,0; 10,0; 15,0; 20,0 та 

25,0 мкг Pd в 1,00 см3. Атомне  поглинання цих розчинів 

дорівнює 0,165; 0,340; 0,500; 0,680; та 0,92 відповідно. 

Визначити концентрацію ( г/дм
3
 ) паладію в електроліті. 

 

13. При визначенні вмісту натрію в силікатах методом 

добавок наважку силікату 0,200 г перенесли в розчин та 

довели його об’єм до 100,0 см
3
. В три мірні колби місткістю 

25,00 см
3
 помістили по 10,00 см

3
 розчину,що аналізують та, 

відповідно, в другу та третю по 0,125 та 0,250 мг натрію у 

вигляді стандартного розчину. Об’єми розчинів в мірних 

колбах довели до мітки дистильованою водою та 

фотометрирували. Одержано наступні дані: Ix = 3,6; Iст1 = 54; 

Іст2 = 68. Побудувати графік та розрахувати масову частку  

(% ) натрію в силікаті. 

 

14. При визначенні вмісту свинцю в сплаві використовували 

метод градуювального графіка, що побудували за наступними 

даними:    

Концентрація стандартного розчину свинцю, мкг/см
3 

      2,0     4,0      6,0       8,0       10,0   

Атомне поглинання розчину при 283 нм 

     0,16   0,32    0,48     0,64       0,80 

 

Наважку сплаву масою 0,5 г розчинили в суміші 

кислот та перенесли в мірну колбу місткістю 250,0 см
3
. Перед 

аналізом розчин розбавили в 20 разів.   

Атомне поглинання цього розчину дорівнює 0,500.   

Визначити масову частку (%) свинцю в сплаві. 

 

15. Наважку силікату масою 0,200 г розчинили в суміші 

H2SO4  та HF. Розчин випарили, залишок обробили соляною 

кислотою та перенесли в мірну колбу місткістю 200 см
3
. 

Визначення вмісту натрію в пробі проводили методом 

градуювального графіка. Перед вимірюванням розчин 

розбавили в 2 рази. Одержали наступні дані для побудови 



градуювального графіка: 

С (Na), мг/дм
3
        2,5       5,0      7,5      10,0 

І                              10,0      20,0    30,0    40,0 

Визначити  масову частку ( % ) натрію в силікаті, якщо 

Іх (Na) =  22,0   

 

16. Розрахувати молярний коефіцієнт світло поглинання 

комплексу міді, якщо оптична густина розчину, що містить 

0,50 мг міді в 250,00 см
3
 при товщині кювети l = 1,0 см 

дорівнює 0,150.  

 

17. Визначити вміст компонентів суміші при 

газохроматографічному розділенні: 

Компоненти суміші 

 ацетон  бензол о-ксилол етилбензол 

S, мм
2
  21,6  20,6  30,5 17,2 

К    0,87 0,89 0,82  0,84 

 

  18. Для визначення чистоти ізоамілового спирту методом 

газової хроматографії в колбах Vк  = 25,0 см
3
 приготували 

стандартні розчини і на хроматограмі визначили висоти 

хроматографічних піків, Н, мм 

V, см
3
 

спирту в 

колбі 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

Н,  мм 

 

18 35 48 66 83 

Визначити об’ємну частку спирту в колбі, якщо Нх = 57 мм. 

 

19. Визначити селективність та оцінити ступінь розділення 

двох компонентів на хроматограмі, якщо відстань утримання 

та ширина першого піка на половині його  висоти складають 

28 та 0,4 см, а другого піка відповідно 35  та 2,1 см. 

 

20. Визначити який компонент вийде першим з 

хроматографічної колонки, якщо в кожний даний момент 

концентрація пентану в рухомій фазі складає 13,5, а 

циклогексану – 12,5 мкг/см
3
, а в нерухомій фазі концентрація 

пентану 7,1, та циклогексану – 3,3 мкг/см
3
. 

 

21. Розрахувати індекс Ковача х-алкану, пік якого на 

хроматограмі має час утримання 17 с. В даних умовах час 

утримання н-пентану, н-гексану та н-гептану відповідно 

дорівнює 13, 22 та 35 с. 

 

22. Об’єм утримання у п-ксилолу 15 см
3
, а у о-ксилолу 18 

см
3
, швидкість газу-носія 28 см

3
/хв. Визначити час утримання 

указаних   сполук. 

 

23. Визначити довжину хроматографічної колонки, якщо 

для хлороформу висота еквівалентної теоретичної тарілки 

складає 0,1 мм, час утримання 212 с, ширина основи піка 12 



мм, швидкість руху діаграмної стрічки 1800 мм/год. 

хлороформу висота еквівалентної теоретичної тарілки 

складає 0,1 мм, час утримання 212 с, ширина основи піка 12 

мм, швидкість руху діаграмної стрічки 1800 мм/год. 

 

24. Хроматографічне визначення вмісту моно- та 

диетиленгліколя в стічній воді за методом абсолютного 

градуювання показало, що площі піків моно- та 

диетиленгліколя дорівнюють відповідно 4,2 та 5,6 см
2
, об’єм 

стічної води, взятий на аналіз 2 мкл. Визначити вміст 

домішок в стічній воді, якщо градуювальні коефіцієнти моно- 

та диетиленгліколя відповідно дорівнюють 0,05 мкг/см
2
 та 

0,005 мкг/см
2
. 

 

25. Провели аналіз летких сполук, що містяться в продукті. 

До продукту масою 0,100 г додали 0,05 г внутрішнього 

стандарту ( пентан-2,3-діон ) та одержали хроматограми. 

Одержано наступні площі піків в см
2
 – для діацетилу 29,4, 

ацетону – 5,3 та стандарту – 37,5. Розрахувати масові частки 

діацетилу та ацетону в продукті,якщо їх поправочні 

коефіцієнти відповідно дорівнюють 0,7 та 0,6.  

 

26. Ширина основи хроматографічного піка азоту складає 12 

мм. Розрахувати число теоретичних тарілок даної колонки, 

якщо відстань від моменту введення проби в хроматограф до 

середини піка на хроматографі складає 14 см. 

 

27. Розрахувати потенціал мідного електроду зануреного в 

розчин, що містить 16 г CuSO4 в 1000 см
3
 розчину, відносно 

водневого електроду. 

 

28. Розрахувати концентрацію олова (моль/дм
3
 ) в розчині, 

якщо при аналізі 22 см
3
 розчину методом добавок була 

одержана на полярограмі хвиля висотою 14,8 мм, а після 

додавання 3,9 см
3
 стандартного розчину  з концентрацією 

0,05 моль/дм
3
 висота хвилі на полярограмі збільшилась до 

17,4 мм. 

 

29. На хроматографі зразків петролейного ефіру 

ідентифіковані піки н-пентану, н-гексану, н-гептану, час 

утримання яких відповідно 115 с, 233 с, 365 с. Нерухома рідка 

фаза в колонці – сквалан, температура термостату колонок 

80
0
 С. Ідентифікуйте сполуку, пік якої має час утримання  

180 с. 

 

30. Розрахувати довжину хроматографічної колонки, якщо 

для хлороформу висота еквівалентної теоретичної тарілки 

дорівнює 0,1 мм, час утримання  

212 с, ширина основи піка 12 мм. 
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Особливості підготовки індивідуального завдання 

Індивідуальне завдання представляє собою розрахункову 

роботу, яка складається із набору задач за вивченими темами. 

Завдання здається викладачу згідно плану навчального 

процесу. Оцінка виставляється після перевірки викладачем та 

захисту студентом індивідуального завдання. 

Оформлення письмової роботи 

Індивідуальне завдання виконується у формі рукопису на 

стандартних аркушах формату А4 шрифтом Times New 

Roman 14 pt через 1,5 інтервали з використанням абзацного 

відступу 1,25 мм і вирівнювання тексту «По ширині». 

Рукописний текст повинен бути виконаний креслярським 

шрифтом. 

Індивідуальне завдання брошурується в папку і здається 

викладачу в день захисту роботи. 

Індивідуальне завдання  

1) титульний лист;  

2) власне текст роботи; 

3) список використаних джерел. 

Зразок оформлення титульного аркуша:  

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls  

У список використаних джерел слід включити всі 

джерела, які нумеруються в порядку їх цитування в тексті. 

Зразки оформлення посилань у списку використаних джерел: 

http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf  

 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Методи навчання, з окремої навчальної дисципліни – це методи взаємодії 

між викладачем та студентами, а саме методи подання інформації студентові  

в ході його пізнавальної діяльності.  

На лекційних та лабораторних  заняттях з метою активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни«Фізико-хімічні 

методи аналізу» використовуються наступні методи. 

Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний. 

Студенти здобувають знання у «готовому» вигляді, слухаючи лекцію, або з 

навчальної (або методичної) літератури, або за допомогою Інтернет-посібника. 

Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в 

рамках репродуктивного (відтворюючого) мислення. Такий метод якнайширше 

застосовують для передавання значного масиву інформації. Його можна 

використовувати для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, 

висновків.  

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі 

зразка або правила. Діяльність студентів є алгоритмічною, тобто відповідає 

інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленого 

зразка ситуаціях. Організовується діяльність студентів за кількаразовим 

https://sites.google.com/site/anogurtsov/ind/tituls
http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf


відтворенням засвоюваних знань. Для цього використовуються різноманітні 

вправи, лабораторні, практичні роботи, програмований контроль, різні форми 

самоконтролю. Цей метод застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-

рецептивним методом (який передує репродуктивному). Разом вони сприяють 

формуванню знань, навичок і вмінь в студентів, формують основні розумові 

операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікація). 

Метод проблемного навчання. Викладач, перш ніж знайомити з 

матеріалом, ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім 

розкриваючи систему доказів, порівнюючи погляди, різні підходи, показує 

спосіб розв’язання поставленого завдання. Студенти стають свідками й 

співучасниками наукового пошуку і не тільки сприймають, усвідомлюють та 

запам'ятовують готову інформацію, але й стежать за логікою доказів, за рухом 

думки педагога. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть – в організації 

активного пошуку розв’язання висунутих педагогом пізнавальних завдань або 

під керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. 

Процес мислення поетапно направляється й контролюється педагогом або 

самими учнями на основі роботи над завданнями і навчальними посібниками. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань, короткого усного або письмового інструктажу студенти самостійно 

вивчають літературу, ведуть спостереження й виміри та виконують інші 

пошукові дії. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, 

самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності. Дослідницький 

метод безпосередньо переходить у методи, які імітують, а іноді й реалізують 

науковий пошук.  

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни 

здійснюють згідно з кредитною системою організації навчального процесу. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою. Критерії оцінки рівня знань на лабораторних, семінарських та 

практичних заняттях визначені наступним чином.  

Оцінка «відмінно»/А – студент демонструє глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах; 

вміння аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і розвитку; 

вміння проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні 

практичні задачі; відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні.  

Оцінка «добре»/В – студент демонструє глибокий рівень знань в обсязі 

обов’язкового матеріалу; вміння давати аргументовані відповіді на запитання і 

проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати складні практичні 

задачі; проте відповіді на запитання містять певні неточності. 

Оцінка «добре»/С – студент демонструє міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практичного застосування; вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки; вміння розв’язувати 



практичні задачі; проте наявне невміння використовувати теоретичні знання 

для розв’язування складних практичних задач. 

Оцінка «задовільно»/D – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного 

застосування; вміння розв’язувати прості практичні задачі; проте наявне 

невміння давати аргументовані відповіді на запитання; невміння аналізувати 

викладений матеріал і виконувати розрахунки; невміння розв’язувати складні 

практичні задачі. 

Оцінка «задовільно»/Е – студент демонструє знання основних 

фундаментальних положень матеріалу модуля; вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі; проте наявне незнання окремих (непринципових) 

питань з матеріалу модуля; невміння послідовно і аргументовано висловлювати 

думку; невміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні 

практичних задач. 

Оцінка «незадовільно»/FX (потрібне додаткове вивчення) – коли студент 

дає правильну відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки. Має неповний 

конспект лекцій. Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в 

терміни, що передбачені навчальним планом.  

Оцінка «незадовільно»/F (потрібне повторне вивчення) – повна відсут-

ність знань значної частини навчального матеріалу модуля; істотні помилки у 

відповідях на запитання; незнання основних фундаментальних положень; 

невміння орієнтуватися під час розв’язання простих практичних задач.  

Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне тестування рівня засвоєності теоретичного матеріалу під 

час аудиторних занять і самостійної роботи та оцінка (бали) за виконання 

контрольних робіт.  

Поточний контроль реалізується у формі проведення контрольних робіт. 

Типові питання контрольних робіт поточного контролю знань. 

1. Особливості та область застосування фізико-хімічних методів аналізу. 

2. Характеристика основних фізико-хімічних методів аналізу. 

3. Спектральні методи аналізу. Класифікація та характеристика методів. 

4. Спектри випромінювання та поглинання.  

5. Електронні, коливні та обертові спектри.  

6. Оптична, інфрачервона та ультрафіолетова ділянки спектру.  

7. Апаратура для спектральних методів аналізу: спектроскопи, 

спектрометри та спектрофотометри.  

8. Оптична густина та світлопропускання розчинів. Основний закон 

світлопоглинання, його застосування та обмеженість. 

9. Молярний коефіцієнт світлопоглинання. Відхилення від основного закону 

світлопоглинання. 

10. Спектри поглинання. Вибір оптимальної довжини хвилі за спектром 

поглинання. 

11. Абсорбційна спектроскопія. Фотоелектроколориметрія.  



12. Апаратура та основі вузли приладів для фотометричного аналізу. 

13. Способи визначення концентрації речовини в розчині: метод 

градуювального графіка, метод порівняння та метод добавок. 

14. Емісійна спектроскопія. Полум'яна фотометрія, принцип методу.  

15. Принципова схема полум'яного фотометра. Рівняння Ломакіна. 

16. Атомно-абсорбційна спектроскопія. Теоретичні основи методу.   

17. Основні вузли приладу для атомно-абсорбційного аналізу. Призначення 

лампи з порожнистим катодом. 

18. Колориметрія. Методи колориметрії. Застосування колориметрії у 

фармації.  

19. Фотоколориметрія. Фізичні основи методу.  

20. Поляриметрія. Фізичні основи методу. Поляриметри.  

21. Флуорометрія. Фізичні основи методу. Визначення характеристик 

флуоресцентного випромінювання.  

22. Динамічна спектрофлуориметрія. 

23. Застосування молекулярної абсорбційної спектроскопії для ідентифікації 

речовин. 

24. Дати характеристику емісійній та полум’яній спектрометрії.  

25. Люмінесценція. Механізм виникнення люмінесценції.  

26. Методи фотолюмінесценції та хемілюмінесценції. 

27. Спосіб якісного люмінесцентного аналізу. 

28. Спосіб кількісного люмінесцентного аналізу. 

29. Хроматографічні методи аналізу. Принцип методу та класифікація. 

30. Будова та принцип дії газового хроматографа. 

31. Теорії хроматографічних процесів. 

32. Рівняння Ван-Деемтера та його зв'язок з ефективністю хроматографічної 

колонки. 

33. Хроматограми та їх застосування для якісного та кількісного налізу. 

Параметри хроматографічного піка. 

34. Методи якісного хроматографічного аналізу. 

35. Методи кількісного хроматографічного аналізу. 

36. Детектори в хроматографії. 

37. Класифікація та принцип методів рідинної хроматографії.  

38. Охарактеризувати високоефективну рідинну хроматографію.  

39. Характеристика методу тонкошарової хроматографії. 

40. Характеристика методу іонообмінної хроматографії. 

41. Класифікація та характеристика електрохімічних методів аналізу.  

42. Потенціометрія. Типи електродів, що використовують в потенціометрії. 

43. Метод прямої потенціометрії. Рівняння Нернста. 

44. Охарактеризувати способи потенціометричного титрування.  

45. Криві потенціометричного титрування. Визначення кінцевої точки 

титрування.  

46. Електроди порівняння в потенціометрії. 

47. Мембранні індикаторні електроди в потенціометрії. Скляний електрод. 

48. Вольтамперометрія. Полярографія. Теоретичні основи методу.   



49. Потенціал півхвилі. Рівняння Ільковича. Якісний та кількісний 

полярографічний аналіз.  

50. Кулонометрія. Теоретичні основи методу.  

51. Кулонометричне титрування. Визначення кінцевої точки титрування. 

52. Кондуктометрія. Теоретичні основи методу.  

53. Пряма  кондуктометрія та кондуктометричне титрування. Визначення 

кінцевої точки титрування. 

54. Теоретичні основи рефрактометричного методу аналізу. 

55. Теоретичні основи поляриметричного методу аналізу. 

56. Виявлення аніонів та катіонів у суміші та індивідуальних розчинах. 

 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 

Відвідування 

лекцій 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 Лабораторні 

роботи 

Розрахункова 

робота Контрольна 

робота 1 

Контрольна 

робота 2 

15 15 30 30 10 100 

 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно 

82 … 89 B 
добре 

75 … 81 C 

64 … 74 D 
задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю  

повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є базовий навчальний посібник, навчальний контент, кейси 

для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, завдання до 

комплексної контрольної роботи, методичні вказівки для заочників та шкала та 

критерії оцінювання знань та вмінь студентів, які є в наявності на сайті кафедри 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  
 

Базова література 

1. Васильев В.П. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа / 

В.П. Васильев. – М. : Высшая школа, 1989, –Т. 2  – 384 с. 

2. Данилов И.П. Газовая и жидкостная хроматография. Учебное пособие / 

И.П. Данилов, Н.В. Базалей, В.П. Бочарова. – Киев : УМК ВО, 1992. – 72 с. 

3. Данилов И.П. Газовая и жидкостная хроматография. Метод. Указания к 

лабораторным работам по аналитической химии / И.П. Данилов,  

Т.Д. Костыркина. – Харьков : ХПИ, 1992. – 40 с. 

4. Дорохова Е.Н. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа / 

Е.Н. Дорохова, Г.В. Прохорова. – М. : Высшая школа, 1989. – 256 с. 

5. Клещев Н.Ф. Оптика. Метод. указания к лабораторным работам по 

оптическим методам анализа / Н.Ф. Клещев, В.Ф. Черный. – Харьков : ХПИ, 

1992. – 24 с. 

6. Крешков А.П. Основы аналитической химии. Теоретические основы. 

Количественный анализ / А.П. Крешков. – М. : Химия, 1970. – Т. 2. – 482 с. 

7. Крешков А.П. Основы аналитической химии. Физико-химические 

(инструментальные) методы анализа. Качественный и количественный 

анализ / А.П. Крешков. – М. : Химия, 1970. – Т. 3. – 472 с. 
 

Допоміжна література 

8. Айвазов Б.В. Введение в хроматографию / Б.В. Айвазов. – М. : Высшая 

школа, 1983. – 240 с.   

9. Юинг Г. Инструментальные методы химического анализа / Г. Юинг. – М. : 

Мир, 1989. – 608 с.  

10. Плэмбек Д. Электрохимические методы анализа. Основы теории и 

применение / Д. Плэмбек.  – М. : Мир, 1985. – 496 с.  

 

http://web.kpi.kharkov.ua/biotech/


ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. Інтернет-ресурс «Підручники кафедри» – 

https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks 

2. Інтернет-ресурс «Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична 

хімія» – http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15  

3. Інтернет-ресурс «Крешков А.П. Аналитическая химия. Комплект из 3-х 

книг» 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9

&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj22aaLjOPSAhVEiCwKHURwDp0QFgh

TMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2

F5776989%2F&usg=AFQjCNHpiEdNHhv8VVUVtLcV8ow3N3yiYQ&bvm

=bv.149760088,d.bGg  

4. Інтернет-ресурс «Васильев В.П. Аналитическая химия. Физико-

химические методы анализа» – 

  http://www.fptl.ru/biblioteka/analiticheskaya-

himiya/vasiliev_analiticheskaya-himiya_2.rar  

https://sites.google.com/site/prokafedru/textbooks
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/15
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj22aaLjOPSAhVEiCwKHURwDp0QFghTMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F5776989%2F&usg=AFQjCNHpiEdNHhv8VVUVtLcV8ow3N3yiYQ&bvm=bv.149760088,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj22aaLjOPSAhVEiCwKHURwDp0QFghTMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F5776989%2F&usg=AFQjCNHpiEdNHhv8VVUVtLcV8ow3N3yiYQ&bvm=bv.149760088,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj22aaLjOPSAhVEiCwKHURwDp0QFghTMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F5776989%2F&usg=AFQjCNHpiEdNHhv8VVUVtLcV8ow3N3yiYQ&bvm=bv.149760088,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj22aaLjOPSAhVEiCwKHURwDp0QFghTMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F5776989%2F&usg=AFQjCNHpiEdNHhv8VVUVtLcV8ow3N3yiYQ&bvm=bv.149760088,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj22aaLjOPSAhVEiCwKHURwDp0QFghTMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F5776989%2F&usg=AFQjCNHpiEdNHhv8VVUVtLcV8ow3N3yiYQ&bvm=bv.149760088,d.bGg
http://www.fptl.ru/biblioteka/analiticheskaya-himiya/vasiliev_analiticheskaya-himiya_2.rar
http://www.fptl.ru/biblioteka/analiticheskaya-himiya/vasiliev_analiticheskaya-himiya_2.rar

