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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами нявчання 

денна заочна 

Аналітична хімія 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 8/240 8/240 (з яких пере 

зараховано - 3/90; 

до опанування-

5/150) 

Курс 2 1 2 

Семестр 3 4 2 3 

Кількість змістовних модулів за розподілом 3 4 3 4 

Обсяг кредитів     

Обсяг годин, в тому числі 119 121 75 75 

Аудиторні 62 74 22 22 

Підсумковий модульний контроль 2 2 2 2 

Самостійна робота 45 45 51 51 

Форма семестрового контролю залік ПМК залік ПМК 

«Аналітична хімія» -  дисципліна, яка вивчає розглядає принципи і методи розділення 

та визначення хімічного складу речовини; якісне та кількісне визначення. Завданням 

вивчення дисципліни – сформувати вміння здобувачів вищої освіти з практичних навичок 

якісного та кількісного методів аналізу лікарських речовин, проведення необхідних 

розрахунків, їх застосування в медицині з метою використання найбільш раціонального 

методу аналізу лікарських речовин, розробки плану дослідження та виконання експерименту. 

Робоча програма дисципліни розроблена на підставі освітньої програми «Фармація» галузі 

знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація». 

Предмет навчальної дисципліни – аналітична хімія елементів і сполук та типи хімічних 

реакцій. 

Міждисциплінарні зв’язки. Аналітична хімія як навчальна дисципліна: 

а) грунтується на знаннях таких дисциплін, як: загальна та неорганічна хімія, вища 

математика та статистика; 

б) дає змогу здобувачам вищої освіти краще засвоювати знання з таких дисциплін, 

як: фармацевтична хімія, токсикологічна та судова хімія, стандартизація ліків; 

в) дає змогу більш професійно виконувати обов'язки у майбутній практичній 

діяльності. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 240 годин, 8 кредитів ECTS. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Аналітична хімія» є оволодіння 

здобувачами вищої освіти необхідними теоретичними знаннями та практичними 

навичками з використання якісного та кількісного хімічного аналізу у професійній 

діяльності. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Аналітична хімія» – здобувачі 



вищої освіти в повній чи частковій мірі повинні  

знати: 

 структуру фармакопеї та фармакопейної статті; 

 загальні методи визначення тотожності лікарських засобів за наявністю 

неорганічних катіонів та аніонів; 

 загальні методи визначення тотожності лікарських речовин органічної природи 

за наявністю аналітико – функціональних груп; 

 методи визначення фізичних та фізико – хімічних констант лікарських засобів; 

 методи кількісного аналізу лікарських засобів; 

 інструментальні методи аналізу лікарських засобів. 

 умови зберігання лікарських засобів, відповідно їхніх фізико – хімічних 

властивостей. 

 методи експрес-аналізу лікарських засобів. 

вміти:   

 вільно користуватися нормативно – технічною документацією, яка регламентує 

якість лікарських засобів (Державна фармакопея України, Міжнародна 

фармакопея, Європейська фармакопея, національні та регіональні фармакопеї, 

ФС, відповідні накази та інструкції). 

 готувати основні робочі розчини.  

 готувати титровані розчини, встановлювати поправочні коефіцієнти та 

розраховувати титр. 

 вести документацію з контролю якості лікарських засобів. 

 здійснювати фармацевтичний аналіз лікарських засобів, у тому числі: 

визначення тотожності, чистоти та кількісного вмісту лікарських речовин. 

 здійснювати статистичну обробку результатів аналізу. 

 здійснювати фармакопейний аналіз води очищеної та води для ін’єкцій. 

 інструментальними методами визначати: рН розчину, показник заломлення, кут 

обертання, оптичну густину. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

3.1. За результатами вивчення дисципліни «Аналітична хімія» здобувачі 

вищої освіти повинні в повній чи частковій мірі набути наступні 

компетентності: 

 інтегральна: 

Здатність робити висновки, формувати судження при обмеженій інформації, ясно їх 

висловлювати та обґрунтовувати для фахової та нефахової аудиторії. Здатність 

справлятися з нестандартними та типовими фаховими ситуаціями у професійній 

діяльності на основі знань, умінь та навичок здобутих при вивченні фундаментальних, 

хімічних, технологічних, біомедичних та соціально-економічних наук. 

 Загальні: 

   ЗК 4. Здатність розуміти предметну область та розуміння фахової  діяльності.  

   ЗК 12. Здатність приймати обгрунтовані рішення та застосовувати загальні та фахові 

знання, уміння та навички у практичних ситуаціях. 

 Фахові: 

ФК 2. Здатність із урахуванням фізико-хімічних, фармакокінетичних, 

фармакодинамічних якостей лікарських засобів здійснювати консультування щодо 

рецептурних та безрецептурних лікарських засобів, також інших товарів аптечного 

асортименту; із урахуванням показів та протипоказів, сумісності та співвідношення 

ризик/користь лікарських засобів здійснювати фармацевтичну опіку . 



ФК 4. Здатність відповідно фізико-хімічних, фармакологічних особливостей 

лікарських засобів та біохімічних, патофізіологічних  характеристик конкретного 

захворювання забезпечувати раціональне  використання рецептурних та 

безрецептурних лікарських засобів, вірно  підбирати фармакотерапію. 

ФК 5. Здатність на основі огляду хворого, лабораторних та інструментальних 

досліджень пацієнтів здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування 

лікарських засобів. 

ФК 14. Здатність відповідно Належній аптечній практиці (GPP) обґрунтовувати вибір 

допоміжних матеріалів, технологій виготовлення лікарських засобів за рецептами 

лікарів та замовленнями закладів охорони здоров'я в умовах аптек у різних лікарських 

формах, організовувати та виготовляти ці лікарські форми.  

ФК 15. Здатність відповідно Належній виробничій практиці (GMP) обирати 

обладнання, обґрунтовувати технологічний процес, оформляти необхідні документи, 

організовувати та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах хіміко-

фармацевтичних підприємств. 

3.2. Відповідно до освітньої програми здобувачів вищої освіти повинні в повній чи 

частковій мірі досягти планованих результатів навчання (ПРН): 

ПРН 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії 

основаній на гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну 

діяльність як соціально значущу для здоров’я людини. 

ПРН 2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній 

діяльності. 

ПРН 4. Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з 

різних джерел та використання цих результатів для рішення типових та складних 

спеціалізованих завдань професійної діяльності. 

ПРН 6. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність за 

них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях; дотримуватися принципів 

деонтології та етики у професійній діяльності. 

ПРН 11. Використовувати методи оцінювання показників якості діяльності; виявляти 

резерви підвищення ефективності праці. 

ПРН 12. Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових досліджень, 

узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній діяльності. 

ПРН 14. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних 

груп з урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, 

фармакокінетичних та фармакодинамічних особливостей. Рекомендувати споживачам 

безрецептурні лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту з наданням 

консультативної допомоги та фармацевтичної опіки. 

ПРН 16. Визначати вплив факторів, що впливають на процеси всмоктування, 

розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу і обумовлені 

станом, особливостями організму людини та фізико-хімічними властивостями 

лікарських засобів. 

ПРН 17. Використовувати дані клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень 

для здійснення моніторингу ефективності та безпеки застосування лікарських засобів. 

ПРН 18. Обирати біологічні об’єкти аналізу, здійснювати визначення ксенобіотиків та їх 

метаболітів у біологічних середовищах та давати оцінку отриманим результатам з 

урахуванням їх розподілу в організмі. 

ПРН 19. Прогнозувати та визначати вплив факторів навколишнього середовища на 

якість лікарських засобів та споживчі характеристики інших товарів аптечного 

асортименту під час їх зберігання. 

ПРН 20. Здійснювати комплекс організаційно-управлінських заходів щодо забезпечення 



населення та закладів охорони здоровя лікарськими засобами та іншими товарами 

аптечного асортименту. Здійснювати усі види обліку в аптечних закладах, адміністративне 

діловодство, процеси товарознавчого аналізу. 

ПРН 26. Обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські засоби у різних 

лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями лікувальних закладів, 

оформлювати їх до відпуску. Виконувати технологічні операції: відважувати, 

відмірювати, дозувати різноманітні лікарські засоби за масою, об’ємом тощо. 

Розробляти й оформлювати технологічну документацію щодо виготовлення лікарських 

засобів в аптеках. 

ПРН 27. Обґрунтовувати технологію та організовувати виробництво лікарських засобів на 

фармацевтичних підприємствах та оформлювати технологічну документацію щодо 

виробництва лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах. 

ПРН 28. Організовувати та проводити раціональну заготівлю лікарської рослинної 

сировини. Розробляти та впроваджувати заходи з охорони, відтворення та раціонального 

використання дикорослих видів лікарських рослин. 
ПРН 32. Визначати основні органолептичні, фізичні, хімічні фізико-хімічні та фармакотехнологічні 

показники лікарських засобів, обґрунтовувати та обирати методи їх стандартизації, здійснювати 

статистичну обробку результатів згідно з вимогами чинної Державної фармакопеї України. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Модуль 1. Якісний аналіз 

Змістовий модуль 1. Аналітична хімія та хімічний аналіз. Теорія розчинів сильних та слабких 

електролітів. Закон діючих мас та його застосування до різних типів іонних рівноваг в аналітичній 

хімії. Теорія та практика аналізу катіонів I-III аналітичних груп 

Тема 1. Введення в якісний аналіз. 

Тема 2. І група катіонів. Теорія сильних 

електролітів. 

13 2  6   5 

Тема 3. ІІ група катіонів. рН розчинів сильних 

електролітів. 

Тема 4. ІІІ група катіонів. Систематичний аналіз 

суміші катіонів І-ІІІ аналітичних груп. 

17 2  6   9 

Разом за змістовим модулем 1 30 4  12   14 

Змістовий модуль 2. Застосування закону діючих мас до кислотно-основної рівноваги та гетерогенної 

рівноваги, їх роль в аналітичній хімії. Теорія та практика аналізу катіонів IV-VI аналітичних груп 

Тема 5. IV група катіонів. Буферні розчини. 11 2  6   3 

Тема 6. V група катіонів. Гетерогенна рівновага. 10 2  6   3 

Тема 7. VІ група катіонів. 10   4   5 

Тема 8. Систематичний аналіз суміші катіонів І-VІ 

аналітичних груп. 
9   6   3 

Разом за змістовим модулем 2 40 4  22   14 

Змістовий модуль 3. Застосування закону діючих мас до окислювально-відновної та 

комплексоутворюючої рівноваги. Методи розділення та концентрування. Теорія та практика аналізу 

аніонів і невідомого зразка. 

Тема 9. І група аніонів. Рівновага в реакціях 

комплексоутворення. 
12 3  6   4 



Тема 10. ІІ група аніонів. Окисно-відновні 

рівноваги в аналітичній хімії. 
12   6   5 

Тема 11. ІІІ група аніонів. Екстракційні та 

іонообмінні рівноваги 
12 3  6   4 

Тема 12. Аналіз сполуки невідомого складу. 11   6   4 

Разом за змістовим модулем 3 47 6  24   17 

Модульний контроль    2    

Разом за 1 модуль 119 14  60   45 

Модуль 2. Кількісний аналіз 

Змістовий модуль 4. Кислотно-основне титрування та його застосування в хімічному та 

фармацевтичному аналізі. 

Тема 13. Введення в кількісний аналіз. 

Титриметричні методи аналізу. 

Тема 14. Кислотно-основне титрування. 

Титрування сильних кислот сильними основами та 

навпаки. 

13 2  6   5 

Тема 15. Титрування слабких кислот лугами та 

слабких основ сильними кислотами. 

Тема 16. Титрування багатоосновних кислот, 

багатокислотних основ, сумішей кислот або основ. 

Тема 17. Титрування амфолітів. 

13 2  6   5 

Разом за змістовим модулем 4 26 4  12   10 

Змістовий модуль 5. Осаджувальне титрування, комплексиметричне титрування. Гравіметричний 

аналіз. Застосування в аналізі хімічних сполук та лікарських засобів. 

Тема 18. Гравіметричний аналіз. 10 1  5   4 

Тема 19. Осаджувальне титрування. Аргентометрія. 

Меркурометрія. 
10 1  5   4 

Тема 20. Комплексиметричне титрування. 

Комплексонометрія. 
10 2  5   3 

Разом за змістовим модулем 5 30 4  15   11 

Змістовий модуль 6. Окисно-відновне титрування та його застосування в аналізі хімічних сполук та 

лікарських засобів 

Тема 21. Окисно-відновне титрування. 

Перманганатометрія. 

Тема 22. Йодиметрія, йодометрія. 

10 1  5   4 

Тема 23. Броматометрія, бромометрія. 

Тема 24. Нітритометрія. Дихроматометрія. 

Церіметрія. 

10 1  4   5 

Тема 25. Контроль засвоєння змістового модулю 5-

6. Заняття з розділу «Титриметричні методи аналізу. 

Окисно-відновне титрування. Осаджувальне та 

комплексиметричне титрування». 

4   4    

Разом за змістовим модулем 6 24 2  13   19 

Змістовий модуль 7. Фізико-хімічні методи аналізу. 

Тема 26. Оптичні методи аналізу. Фотоколоріметрія 

і спектрофотометрія. 
13 2  6   5 

Тема 27. Електрохімічні методи аналізу. 10 2  4   4 

Тема 28. Хроматографічні методи аналізу. 10 2  4   4 

Тема 29. Контроль засвоєння змістового модулю 7. 

Заняття з фізико-хімічних методів аналізу. 
6   4   2 

Разом за змістовим модулем 7 39 6  18   15 

Разом за 2 модуль 121 16  58   45 

Підсумковий модульний контроль    2    

Усього 240 30  120   90 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Модуль 1. Якісний аналіз 

Змістовий модуль 1. Аналітична хімія та хімічний аналіз. Теорія розчинів сильних та слабких 

електролітів. Закон діючих мас та його застосування до різних типів іонних рівноваг в аналітичній 

хімії. Теорія та практика аналізу катіонів I-III аналітичних груп 

Тема 1. Введення в якісний аналіз. 

Тема 2. І група катіонів. Теорія сильних 

електролітів. 

14 1  1   12 

Тема 3. ІІ група катіонів. рН розчинів сильних 

електролітів. 

Тема 4. ІІІ група катіонів. Систематичний аналіз 

суміші катіонів І-ІІІ аналітичних груп. 

17 1  2   14 

Разом за змістовим модулем 1 31 2  3   26 

Змістовий модуль 2. Застосування закону діючих мас до кислотно-основної рівноваги та гетерогенної 

рівноваги, їх роль в аналітичній хімії. Теорія та практика аналізу катіонів IV-VI аналітичних груп 

Тема 5. IV група катіонів. Буферні розчини. 15 1  2   12 
Тема 6. V група катіонів. Гетерогенна рівновага. 16 1  1   14 
Тема 7. VІ група катіонів. 16 1  1   14 
Тема 8. Систематичний аналіз суміші катіонів І-VІ 

аналітичних груп. 
14   2   12 

Разом за змістовим модулем 2 61 3  6   52 

Змістовий модуль 3. Застосування закону діючих мас до окислювально-відновної та 

комплексоутворюючої рівноваги. Методи розділення та концентрування. Теорія та практика аналізу 

аніонів і невідомого зразка. 

Тема 9. І група аніонів. Рівновага в реакціях 

комплексоутворення. 
16 1  1   14 

Тема 10. ІІ група аніонів. Окисно-відновні 

рівноваги в аналітичній хімії. 
18 1  1   16 

Тема 11. ІІІ група аніонів. Екстракційні та 

іонообмінні рівноваги 
15 1  2   12 

Тема 12. Аналіз сполуки невідомого складу. 16   2   14 
Разом за змістовим модулем 3 51 3  6   42 

Модульний контроль    2    

Разом за 1 модуль 75 8  16   51 

Модуль 2. Кількісний аналіз 

Змістовий модуль 4. Кислотно-основне титрування та його застосування в хімічному та 

фармацевтичному аналізі. 

Тема 13. Введення в кількісний аналіз. 

Титриметричні методи аналізу. 

Тема 14. Кислотно-основне титрування. 

Титрування сильних кислот сильними основами та 

навпаки. 

18 1  2   15 

Тема 15. Титрування слабких кислот лугами та 

слабких основ сильними кислотами. 

Тема 16. Титрування багатоосновних кислот, 

багатокислотних основ, сумішей кислот або основ. 

Тема 17. Титрування амфолітів. 

19 1  2   16 

Разом за змістовим модулем 4 37 2  4   31 

Змістовий модуль 5. Осаджувальне титрування, комплексиметричне титрування. Гравіметричний 

аналіз. Застосування в аналізі хімічних сполук та лікарських засобів. 

Тема 18. Гравіметричний аналіз. 11,5 0,5  1   10 

Тема 19. Осаджувальне титрування. Аргентометрія. 

Меркурометрія. 
11,5 0,5  1   10 



Тема 20. Комплексиметричне титрування. 

Комплексонометрія. 
9 1  1   8 

Разом за змістовим модулем 5 33 2  3   28 

Змістовий модуль 6. Окисно-відновне титрування та його застосування в аналізі хімічних сполук та 

лікарських засобів 

Тема 21. Окисно-відновне титрування. 

Перманганатометрія. 

Тема 22. Йодиметрія, йодометрія. 

12 1  1   10 

Тема 23. Броматометрія, бромометрія. 

Тема 24. Нітритометрія. Дихроматометрія. 

Церіметрія. 

14 1  1   12 

Тема 25. Контроль засвоєння змістового модулю 5-

6. Заняття з розділу «Титриметричні методи аналізу. 

Окисно-відновне титрування. Осаджувальне та 

комплексиметричне титрування». 

1   1    

Разом за змістовим модулем 6 27 2  3   22 

Змістовий модуль 7. Фізико-хімічні методи аналізу. 

Тема 26. Оптичні методи аналізу. 

Фотоколоріметрія і спектрофотометрія. 
22 1  1   20 

Тема 27. Електрохімічні методи аналізу. 12 1  1   10 

Тема 28. Хроматографічні методи аналізу. 6   1   5 

Тема 29. Контроль засвоєння змістового модулю 7. 

Заняття з фізико-хімічних методів аналізу. 
5   1   4 

Разом за змістовим модулем 7 45 2  4   39 

Разом за 2 модуль 75 8  14   51 

Підсумковий модульний контроль    2    

Усього 240 30  120   90 

5. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Введення в якісний аналіз. 

Основні поняття та задачі аналітичної хімії, значення аналітичної хімії у підготовці спеціалістів 

провізорів. Аналітичні властивості речовин, аналітичних реакцій, вимоги до них. Чутливість та 

специфічність аналітичних реакцій. Умови їх виконання. Класифікація методів якісного аналізу за 

кількістю аналізованої речовини та технікою виконання: мікрокристалоскопічні, крапельні реакції та 

реакції забарвлення полум'я, тощо. Залежність хіміко-аналітичних властивостей катіонів і аніонів від 

положення елементів у періодичній системі Д.І. Менделєєва. Види класифікацій катіонів та аніонів за 

групами. Переваги та недоліки класифікацій. Загальні, групові, селективні та специфічні реагенти. 

Дробний та систематичний хід аналізу. Кислотно-основна класифікація катіонів та аніонів. 

Тема 2. І група катіонів. Теорія сильних електролітів. 

Групові, селективні та специфічні реакції катіонів І групи. Основні положення теорії розчинів 

сильних електролітів: загальна та активна концентрація іонів, активність іонів, коефіцієнт активності, 

іонна сила розчинів. Закон діючих мас (ЗДМ) в аналітичній хімії. Основні типи рівноваг, які 

використовуються в аналітичній хімії. Константи хімічних рівноваг (термодинамічні, концентраційні). 

Тема 3. ІІ група катіонів. рН розчинів сильних електролітів. 

Групові, селективні та специфічні реакції катіонів ІІ групи. Розрахунок рН розчинів сильних 

електролітів. 

Тема 4. ІІІ група катіонів. Систематичний аналіз суміші катіонів І-ІІІ аналітичних груп. 

Групові, селективні та специфічні реакції катіонів ІІІ групи. Хід виконання систематичного 

аналізу суміші катіонів І-ІІІ аналітичних груп. 

Тема 5. IV група катіонів. Буферні розчини. 

Групові, селективні та специфічні реакції катіонів ІV групи. Основні положення теорії розчинів 

слабких електролітів: ступінь та константа іонізації, їх взаємозв'язок. Іонний добуток води. Кислотно-

основні рівноваги в аналітичній хімії. Протолітичні теорії Бренстеда-Лоурі, Ізмайлова та Усановича. Типи 

протолітів. Гідролітичні рівноваги в розчинах солей. Ступінь та константа гідролізу (сольволізу), рН 

розчинів різних типів солей, що гідролізуються. Реакції гідролізу в аналізі. Протолітичні рівноваги у 

буферних системах. Види буферних систем. рН у буферних розчинах. Буферні системи у якісному аналізі 

Протеолітичні рівноваги в неводних розчинах. Класифікація розчинників. Константа автопротолізу. 



Диференцююча та нівелююча дія розчинників на силу кислот та основ у неводних розчинах. 

Застосовування неводних розчинників в аналізі.  

Тема 6. V група катіонів. Гетерогенна рівновага. 

Групові, селективні та специфічні реакції катіонів V групи. Умови утворення осадів (надлишок 

осадника, рН, сольовий ефект, співосадження). Дробне осадження в якісному аналізі. Рівноваги у 

гетерогенних системах. ЗДМ до гетерогенних систем. Добуток розчинності та розчинність. Умови 

розчинення осадів (сольовий ефект, рН, комплексоутворення), перехід одних малорозчинних сполук в 

інші. 

Тема 7. VІ група катіонів. 

Групові, селективні та специфічні реакції катіонів VІ групи. 

Тема 8. Систематичний аналіз суміші катіонів І-VІ аналітичних груп. 

Хід виконання систематичного аналізу суміші катіонів І-VІ аналітичних груп. 

Тема 9. І група аніонів. Рівновага в реакціях комплексоутворення.  

Групові, селективні та специфічні реакції аніонів І групи. Рівноваги в реакціях 

комплексоутворення та їх роль аналітичній хімії. ЗДМ до рівноваги комплексоутворення. Константи 

нестійкості та стійкості, зв'язок між ними. Рівноважні концентрації у розчинах комплексних сполук. 

Вплив різних факторів на зміщення рівноваги у розчинах комплексних сполук. Реакції 

комплексоутворення з неорганічними лігандами у якісному аналізі (виділення, виявлення, маскування 

іонів.). Внутрішньокомплексні сполуки, функціонально-аналітичні та аналітико-активні групи в 

органічних реагентах. Найважливіші органічні реагенти в якісному хімічному аналізі. BKC з органічними 

лігандами в аналізі катіонів. 

Тема 10. ІІ група аніонів. Окисно-відновні рівноваги в аналітичній хімії. 

Групові, селективні та специфічні реакції аніонів ІІ групи. Групові, селективні та специфічні 

реакції аніонів ІІІ групи. Окисно-відновні рівноваги в аналітичній хімії. ЗДМ до окисно-відновної 

рівноваги. Окисно-відновні потенціали (стандартний, реальний, формальний). Вплив концентрацій 

реагентів, рН та інших факторів на значення редокс-потенціалів. 

Тема 11. ІІІ група аніонів. Екстракційні та іонообмінні рівноваги. 

Сутність екстракції. Коефіцієнти розподілу та константа екстракції. Методи розподілу та 

концентрування. Іонний обмін, його кількісні характеристики. 

Тема 12. Аналіз сполуки невідомого складу. 

Хід виконання систематичного аналізу сполук невідомого складу. 

Тема 13. Введення в кількісний аналіз. Титриметричні методи аналізу. 

Класифікація методів кількісного аналізу. Основні поняття титриметричного аналізу: титранти, 

стандартні речовини, індикатори та способи їх вибору. Вимоги до реакцій, які застосовуються в 

титриметричному аналізі. Класифікація методів титриметричного аналізу. Концентрація розчинів, 

Розрахунки у титриметричному аналізі. Приготування та стандартизація титрантів за стандартними 

речовинами та стандартними розчинами. Способи титрування: пряме, зворотне та заміщення та методи 

титрування: окремих наважок, піпетування. Кількісне визначення хімічних сполук та лікарських засобів 

методами титриметрії. 

Тема 14. Кислотно-основне титрування. Титрування сильних кислот сильними основами та навпаки. 

Індикатори методу кислотно-основного титрування. Розрахунки, побудова та аналіз кривої 

титрування сильної кислоти лугами та навпаки. Фактори, які впливають на величину стрибка титрування. 

Похибки титрування, у тому числі індикаторні, причини їх виникнення та способи усунення. Кислотно-

основне титрування у неводних середовищах. Розчинники та індикатори для неводного титрування.  

Тема 15. Титрування слабких кислот лугами та слабких основ сильними кислотами. 

Розрахунок, побудова та аналіз кривої титрування залежно від константи протонування. 

Тема 16. Титрування багатоосновних кислот, багатокислотних основ, сумішей кислот або основ. 

Розрахунок, побудова та аналіз ступінчатих кривих титрування. 

Тема 17. Титрування амфолітів. 

Розрахунок, побудова та аналіз кривої титрування. 

Тема 18. Гравіметричний аналіз. 

Етапи гравіметричних визначень. Вимоги до осаджувальної та гравіметричної форм, умови 

утворення кристалічних та аморфних осадів. Розрахунки у гравіметричному аналізі. Техніка зважування. 



Тема 19. Осаджувальне титрування. Аргентометрія. Меркурометрія. 

Методи осаджувального титрування, їх класифікація, вимоги до реакцій, що застосовуються в 

методі. Побудова та аналіз кривих осаджувального титрування. Метод аргентометрії та його класифікація 

за визначенням кінцевої точки титрування. Сутність, індикатори, умови титрування та можливості методів 

Мора, Фаянса, Фольгарда. Тіоцианатометричне титрування, титранти, сутність методу та умови 

титрування. Меркурометричне титрування, титранти, індикатори, приклади визначень. 

Тема 20. Комплексиметричне титрування. Комплексонометрія. 

Методи комплексиметричного титрування, вимоги до реакцій в комплексиметрії. Розрахунок та 

побудова кривих комплексиметричного титрування. Комплексонометричне титрування. Титранти, 

металохромні індикатори та принцип їх дії. Визначення катіонів металів та жорсткість води. 

Меркурометричний метод аналізу, його сутність, можливості та умови титрування. 

Тема 21. Окисно-відновне титрування. Перманганатометрія. 

Методи окисно-відновного титрування, класифікація, вимоги до реакцій. Константа рівноваги 

окисно-відновної реакції та її вплив на повноту перебігу реакції. Класифікація та характеристики 

індикаторів, що використовуються в редокс-метрії. Побудова та аналіз кривих титрування в редокс-метрії 

для вибору редокс-індикаторів за кривими титрування. Інтервал переходу редокс-індикаторів. Метод 

перманганатометричного титрування, титранти та первинні стандарти. Можливості методу (визначення 

відновників, окисників, індиферентних речовин). Спряжені реакції та поняття: індуктор, актор, акцептор 

на прикладі перманганатометричного визначення Fe(II). 

Тема 22. Йодиметрія, йодометрія. 

Метод йоді- та йодометричного титрування, титранти методу, їх стандартизація, умови та 

можливості методу (приклади визначень). Метод йодхлорметричного титрування, титранти, приклади 

визначень. Переваги та недоліки у порівнянні з йодіметрією. 

Тема 23. Броматометрія, бромометрія. 

Метод броматометричного титрування, титранти методу, можливості методу, приклади 

визначень. Метод бромометричного титрування. Можливості методу та його застосування для визначенні 

органічних речовин та лікарських препаратів. 

Тема 24. Нітритометрія. Дихроматометрія. Церіметрія. 

Метод нітритометричного титрування, титранти, можливості методу, приклади визначень, умови 

нітритометричних визначень. Метод дихроматометричного титрування, титранти, індикатори та 

можливості методу, переваги методу. Метод церіметрії, титранти, можливості методу, недоліки та 

переваги методу у порівнянні з перманганатометрією. 

Тема 25. Контроль засвоєння змістового модулю 5-6. Заняття з розділу «Титриметричні методи аналізу. 

Окисно-відновне титрування. Осаджувальне та комплексиметричне титрування». 

Тема 26. Оптичні методи аналізу. Фотоколоріметрія і спектрофотометрія. 

Сутність та класифікація оптичних методів аналізу. Спектрофотометричні терміни: довжина 

хвилі, хвильове число, пропускання, оптична густина, молярний коефіцієнт поглинання. Області 

світопоглинання: ультрафіолетова, видима, інфрачервона. Абсорбційно-молекулярна спектроскопія. 

Спектри поглинання. Основні характеристики. Способи реєстрації. Спектрофотометрія та 

фотоколориметрія. Об'єднаний закон Бугера-Ламберта-Бера. Причини відхилення від основного закону 

поглинання світла. Визначення меж підпорядкування. Молярний та питомий коефіцієнти поглинання. 

Метод спектрофотометричного титрування. Атомно-абсорбційна спектроскопія полум'я та емісійна 

фотометрія полум'я. Екстракційно-фотометричний аналіз. Екстракційні реагенти та екстрагенти. 

Екстракційні системи, їх класифікація. Застосування в аналізі неорганічних, органічних речовин та 

фармацевтичних препаратів. Люмінесцентний метод аналізу,.флюорометрія. Закон Стокса-Ломмеля, 

правило Левшина, закон Вавілова. Рефрактометрія. 

Тема 27. Електрохімічні методи аналізу. 

Подвійний електричний шар, його формування. Класифікація електрохімічних методів аналізу. 

Класифікація електродів. Рівноважні електрохімічні методи аналізу: пряма потенціометрія та 

потенціометричне титрування, рН-метрія, ионометрія. Нерівноважні електрохімічні методи аналізу. 

Електрохімічні реакції, вимоги до них. Кондуктометричний аналіз, принцип методу, основні поняття. 

Полярографічний аналіз, фактори, які впливають на величину потенціалу напівхвилі. Амперометричне 

титрування. Кулонометричний метод аналізу. 

Тема 28. Хроматографічні методи аналізу. 

Класифікація хроматографічних методів аналізу. Теорія газової та газорідинної хроматографії та 

їх застосовуванням в аналізі. Теорія іонобмінної хроматографії. Іонобмінні смоли. Застосовувати метод 



для розділення речовин і кількісних визначень компонентів сумішей. Тонкошарова хроматографія. 

Високоефективна рідинна хроматографія та її застосовування в аналізі речовин і сумішей. Гель-

єлектрофорез. 

Тема 29. Контроль засвоєння змістового модулю 7. Заняття з фізико-хімічних методів аналізу. 

Визначення катіонів I - VI аналітичних груп катіонів та аніонів І - ІІІ аналітичних груп аніонів. 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки за такими 

критеріями: 

• оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст 

навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно 

мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного 

матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння 

практичних навичок; 

• оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами з 

першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має достатні практичні 

навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних 

неточностей і похибок у викладенні теоретичного змісту або під час аналізу продемонстрованих 

практичних навичок; 

• оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання навчальної дисципліни, 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає 

поняття, додаткові питання викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; 

відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, недостатньо оцінює 

факти та явища, що пов’язані з його майбутньою діяльністю; 

• оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових 

фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове 

мислення, практичні навички не сформовані. 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 

лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю. 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) 

та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), яка виставляється при оцінюванні 

теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліку, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення кожного модуля, 

становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового 

модульного контролю – 80 балів. 

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності та підсумкового 

модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за 4-бальною 

(традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з використанням прийнятих в Університеті та 

затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, 

передбачені методичною розробкою для вивчення теми.  

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної теми). При цьому на одному 

занятті студент може отримати кілька оцінок за різні види діяльності (усна відповідь, практичні навички 

та вміння, письмовий або комп'ютерний контроль тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем (або на останньому 

занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 

Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за традиційною шкалою, 

виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за індивідуальне завдання), обчислюється 

середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після коми. 

Отримана величина конвертується у бал за багатобальною шкалою таким чином: 

Шкала 200 балів 



Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх виконання 

та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від їхнього 

обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентом на 

заняттях під час поточної навчальної діяльності. В жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну 

діяльність не може перевищувати 120 балів. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх тем модуля на 

останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені 

навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при вивчені модуля набрали кількість 

балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з поважних чи без поважних причин мав пропуски 

навчальних занять, дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного 

терміну. 

Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати перевірку теоретичної 

та практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання підсумкового 

модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 60% 

від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 балів)/ 

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє арифметичне кількості 

балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на кількість модулів дисципліни). 

До кількості балів, яку студент набрав із дисципліни, можуть додаватися заохочувальні бали (не 

більше 12 балів) за посідання призових місць на міжнародних та всеукраїнських предметних олімпіадах, 

але у жодному разі загальна сума балів за дисципліну не може перевищити 200 балів. 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Класифікація методів якісного аналізу за кількістю аналізованої речовини. 

2. Види класифікацій катіонів та аніонів за групами. 

3. Групові, селективні та специфічні реакції 

4. Іонний добуток води. 

5. Види буферних систем. 

6. Добуток розчинності. 

7. Рівноваги в реакціях комплексоутворення. 

8. Окисно-відновні рівноваги. 

9. Коефіцієнти розподілу та константа екстракції. 

10. Класифікація методів титриметричного аналізу. 

11. Індикатори методу кислотно-основного титрування. 

12. Похибки титрування. 

13. Кристалічні та аморфні осади. 

14. Меркурометричне титрування. 

15. Комплексонометричне титрування. 

16. Константа рівноваги окисно-відновної реакції. 

17. Метод йодхлорметричного титрування. 

18. Метод бромометричного титрування. 

19. Метод дихроматометричного титрування. 

20. Абсорбційно-молекулярна спектроскопія. 

21. Об'єднаний закон Бугера-Ламберта-Бера. 

22. Екстракційно-фотометричний аналіз. 

23. Рефрактометрія. 

24. Класифікація електродів. 

25. рН-метрія. 

26. Кулонометричний метод аналізу. 

27. Іонобмінні смоли. 

28. Тонкошарова хроматографія. 

29. Високоефективна рідинна хроматографія. 



30. Гель-електрофорез. 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну чотирьохбальну систему 

та систему ECTS за наступною таблицею: 

Оцінка у 200-

бальній системі 

Оцінка у традиційній 

чотирьохбальній 

шкалі 

Оцінка с системі 

ECTS 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

7. Навчально-методична картка дисципліни 

Основні методи навчання: Пояснювально-ілюстративний метод  (лекція), 

репродуктивний метод, метод проблемного викладу, дискусійний метод; 

мультимедійні  презентації; практичні та лабораторні роботи; робота у групах; 

обговорення; діалог зі здобувачами вищої освіті; тестові, письмові, контрольні роботи. 

Основні форми оцінювання: Опитування, вирішення тестових та розрахункових 

завдань, самостійна робота. Оцінка (іспит). 

Методичне забезпечення:  

1. Методичні вказівки для здобувачів вищої освіти 

 

Тематичний план лекційних занять для денної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1. Якісний аналіз 

1 Тема 1. Аналітична хімія та хімічний аналіз. Теорія сильних електролітів. 2 

2 Тема 2. рН розчинів сильних електролітів. 2 

3 Тема 2. Застосування закону діючих мас до кислотно-основних рівноваг. 2 

4 Тема 3. Застосування закону діючих мас до гетерогенної рівноваги. 2 

5 Тема 4. Застосування закону діючих мас до рівноваг комплексоутворення. 2 

6 Тема 5. Окисно-відновні рівноваги в аналітичній хімії. Застосування закону діючих мас до 

окисно-відновнихрівноваг. 

2 

Модуль 2. Кількісний аналіз 

7 

Тема 1. Кількісний аналіз. Основні принципи та методи. Класифікація. Титриметричний аналіз. 

Основні поняття. Класифікація методів. Титранти, їх приготування та стандартизація. 

Розрахунки в титриметричному аналізі. 

4 
Тема 2. Кислотно-основне титрування. Суть методу та його можливості. Індикатори методу. 

Криві титрування. Індикаторні похибки. Титрування багатоосновних кислот, багатокислотних 

основ, сумішей кислот або основ. 

Тема 3. Кислотно-основне титрування в неводних середовищах. Суть методу та його можливості, 

застосування. 

8 

Тема 4. Гравіметричний аналіз. Осаджувальне титрування. Класифікація методів. Суть, 

можливості, застосування. Аргентометрія. Меркурометрія. Тіоціанатометрія. Індикатори 

методів. 

2 

9 
Тема 5. Комплексиметричне титрования. Комплексонометрія. Титранти, їх приготування та 

стандартизація. Метолохромні індикатори. Меркуриметрія. Можливості методів. 
2 

10 
Тема 6. Окисно-відновне титрування. Класифікація методів. Титранти, їх приготування та 

стандартизація. Індикатори методу. Криві титрування.Оксидиметрія. Перманганатометрія. 
2 



11 

Тема 7. Окисно-відновне титрування. Йодиметрія, йодометрія, йодхлорометрія. Суть, 

можливості, застосування.Броматометрія, бромометрія. Нітритометрія. Суть, можливості, 

застосування. 

12 Тема 8. Класифікація фізичних методів аналізу. Оптичні методи аналізу та їх класифікація. 

Молекулярно—абсорбційна спектрофотометрія. Рефрактометрія. 

2 

13 Тема 9. Оптичні методи аналізу. Люмінісцентний аналіз. 2 

14 Тема 10. Електрохімічні методи аналізу та їх класифікація. Потенціометричний аналіз. 2 

15 Тема 11. Хроматографічні методи аналізу. Теорія хроматографії. Іоннообмінна хроматографія. 

Газорідинна і високоефективна рідинна хроматографія. 

2 

 Всього: 30 

Тематичний план лекційних занять для заочної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1. Якісний аналіз 

1 
Тема 1. Аналітична хімія та хімічний аналіз. Теорія сильних електролітів. 

2 
Тема 2. Застосування закону діючих мас до кислотно-основних рівноваг. 

2 Тема 3. Застосування закону діючих мас до гетерогенної рівноваги. 2 

3 Тема 4. Застосування закону діючих мас до рівноваг комплексоутворення. 2 

4 Тема 5. Окисно-відновні рівноваги в аналітичній хімії. Застосування закону діючих мас до 

окисно-відновнихрівноваг. 

2 

 Усього модуль 1: 8 

Модуль 2. Кількісний аналіз 

5 

Тема 6. Кількісний аналіз. Основні принципи та методи. Класифікація. Титриметричний 

аналіз. Основні поняття. Класифікація методів. Титранти, їх приготування та стандартизація. 

Розрахунки в титриметричному аналізі. 

2 
Тема 7. Кислотно-основне титрування. Суть методу та його можливості. Індикатори методу. 

Криві титрування. Індикаторні похибки. Титрування багатоосновних кислот, 

багатокислотних основ, сумішей кислот або основ. 

Тема 8. Кислотно-основне титрування в неводних середовищах. Суть методу та його 

можливості, застосування. 

6 

Тема 9. Гравіметричний аналіз. Осаджувальне титрування. Класифікація методів. Суть, 

можливості, застосування. Аргентометрія. Меркурометрія. Тіоціанатометрія. Індикатори 

методів. 

1 

7 
Тема 10. Комплексиметричне титрования. Комплексонометрія. Титранти, їх приготування та 

стандартизація. Метолохромні індикатори. Меркуриметрія. Можливості методів. 
1 

8 
Тема 11. Окисно-відновне титрування. Класифікація методів. Титранти, їх приготування та 

стандартизація. Індикатори методу. Криві титрування.Оксидиметрія. Перманганатометрія. 

2 

9 

Тема 12 Окисно-відновне титрування. Йодиметрія, йодометрія, йодхлорометрія. Суть, 

можливості, застосування.Броматометрія, бромометрія. Нітритометрія. Суть, можливості, 

застосування. 

10 Тема 13. Класифікація фізичних методів аналізу. Оптичні методи аналізу та їх класифікація. 

Молекулярно-абсорбційна спектрофотометрія. Рефрактометрія. 

1 

11 Тема 14. Електрохімічні методи аналізу. 1 

 Усього модуль 2: 8 

 Всього за дисципліну: 16 

Тематичний план практичних занять для денної форми навчання 

№ з/п 
Тема практичного заняття 

Обсяг 

годин 

Модуль 1. Якісний аналіз 

1 Тема 1. Введення в якісний аналіз. 

Тема 2. І група катіонів. Теорія сильних електролітів. 

6 

2 Тема 3. ІІ група катіонів. рН розчинів сильних електролітів. 

Тема 4. ІІІ група катіонів. Систематичний аналіз суміші катіонів І-ІІІ аналітичних груп. 

6 



3 Тема 5. IV група катіонів. Буферні розчини. 6 

4 Тема 6. V група катіонів. Гетерогенна рівновага. 6 

5 Тема 7. VІ група катіонів. Гетерогенна рівновага. 4 

6 Тема 8. Систематичний аналіз суміші катіонів І-VІ аналітичних груп. 6 

7 Тема 9. І група аніонів. Рівновага в реакція комплексоутворення. 6 

8 Тема 10. ІІ група аніонів. Рівновага в реакція комплексоутворення. 6 

9 Тема 11. ІІІ група аніонів. Окисно-відновні рівноваги в аналітичній хімії. 6 

10 Тема 12-13. Аналіз сполуки невідомого складу. Окисно-відновні рівноваги в аналітичній хімії. 6 

11 Підсумкове заняття. 2 

 Разом за 1 модуль 60 

Модуль 2. Кількісний аналіз 

12 

Тема 1. Введення в кількісний аналіз. Техніка зважування. Титриметричні методи аналізу. 

Кислотно-основне титрування. 

Тема 2. Кислотно-основне титрування. Титрування сильних кислот сильними основами та 

навпаки. 

6 

13 

Тема 3. Кислотно-основне титрування. Титрування слабких кислот лугами та слабких основ 

сильними кислотами. 

Тема 4. Кислотно-основне титрування. Титрування багатоосновних кислот, багатокислотних 

основ, сумішей кислот або основ. 

Тема 5. Кислотно-основне титрування. Титрування амфолітів. Статистична обробка результатів 

аналізу. 

Тема 6. Контроль засвоєння змістового модулю 4. Семінарське заняття з розділу «Титриметричні 

методи аналізу. Кислотно-основне титрування». 

6 

14 Тема 7. Гравіметрий аналіз. 5 

15 Тема 8. Осаджувальне титрування. Аргентометрія. Меркурометрія. 5 

16 Тема 9. Комплексиметричне титрования. Комплексонометрія. 5 

17 Тема 10. Окисно-відновне титрування. Перманганатометрія. 

Тема 11. Йодиметрія, йодометрія. 

5 

18 Тема 12. Окисно-відновне титрування. Броматометрія, бромометрія. 

Тема 13. Нітритометрія. 

4 

19 Тема 14. Контроль засвоєння змістового модулю 5-6. Заняття з розділу «Титриметричні методи 

аналізу. Окисно-відновне титрування. Осаджувальне та комплексиметричне титрування». 

4 

20 Тема 15-16. Оптичні методи аналізу. Фотоколоріметрія і спектрофотометрія. 6 

21 Тема 30. Електрохімічні методи аналізу. Потенціометричний аналіз. 6 

22 Тема 31. Хроматографічні методи аналізу. 4 

23 Тема 32. Контроль засвоєння змістового модулю 7. Заняття з фізико-хімічних методів аналізу. 4 

24 Підсумковий модульний контроль. 2 

 Разом за модуль 2. 60 

 Всього: 120 

Тематичний план практичних занять для заочної форми навчання 

№ з/п 
Тема практичного заняття 

Обсяг 

годин 

Модуль 1. Якісний аналіз 

1 Тема 1. Введення в якісний аналіз. 

Тема 2. І група катіонів. Теорія сильних електролітів. 

1 

2 Тема 3. ІІ група катіонів. рН розчинів сильних електролітів. 

Тема 4. ІІІ група катіонів. Систематичний аналіз суміші катіонів І-ІІІ аналітичних груп. 

2 

3 Тема 5. IV група катіонів. Буферні розчини. 2 

4 Тема 6. V група катіонів. Гетерогенна рівновага. 1 

5 Тема 7. VІ група катіонів. Гетерогенна рівновага. 1 

6 Тема 8. Систематичний аналіз суміші катіонів І-VІ аналітичних груп. 2 

7 Тема 9. І група аніонів. Рівновага в реакція комплексоутворення. 1 

8 Тема 10. ІІ група аніонів. Рівновага в реакція комплексоутворення. 1 

9 Тема 11. ІІІ група аніонів. Окисно-відновні рівноваги в аналітичній хімії. 2 

10 Тема 12. Аналіз сполуки невідомого складу. 2 

11 Підсумкове заняття. 1 



 Разом за 1 модуль 16 

Модуль 2. Кількісний аналіз 

12 

Тема 14. Введення в кількісний аналіз. Техніка зважування. Титриметричні методи аналізу. 

Кислотно-основне титрування. 

Тема 15. Кислотно-основне титрування. Титрування сильних кислот сильними основами та 

навпаки. 

2 

13 

Тема 16. Кислотно-основне титрування. Титрування слабких кислот лугами та слабких основ 

сильними кислотами. 

Тема 17. Кислотно-основне титрування. Титрування багатоосновних кислот, багатокислотних 

основ, сумішей кислот або основ. 

Тема 18. Кислотно-основне титрування. Титрування амфолітів. Статистична обробка результатів 

аналізу. 

Тема 19. Контроль засвоєння змістового модулю 4. Семінарське заняття з розділу «Титриметричні 

методи аналізу. Кислотно-основне титрування». 

2 

14 Тема 20. Гравіметрий аналіз. 1 

15 Тема 21. Осаджувальне титрування. Аргентометрія. Меркурометрія. 1 

16 Тема 22. Комплексиметричне титрования. Комплексонометрія. 1 

17 Тема 23. Окисно-відновне титрування. Перманганатометрія. 

Тема 24 Окисно-відновне титрування. Йодиметрія, йодометрія. 

1 

18 Тема 25. Окисно-відновне титрування. Броматометрія, бромометрія. 

Тема 26. Окисно-відновне титрування. Нітритометрія. 

1 

19 Тема 27. Контроль засвоєння змістового модулю 5-6. Заняття з розділу «Титриметричні методи 

аналізу. Окисно-відновне титрування. Осаджувальне та комплексиметричне титрування». 

1 

20 Тема 28-29. Оптичні методи аналізу. Фотоколоріметрія і спектрофотометрія. 1 

21 Тема 30. Електрохімічні методи аналізу. Потенціометричний аналіз. 1 

22 Тема 31. Хроматографічні методи аналізу. 1 

23 Тема 32. Контроль засвоєння змістового модулю 7. Заняття з фізико-хімічних методів аналізу. 1 

24 Підсумковий модульний контроль. 2 

 Разом за модуль 2. 16 

 Всього за дисципліну: 32 

Тематичний план самостійної роботи студентів денної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1. Якісний аналіз 

1 Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять 45 

1.1 

Оволодіти уміннями основних понять якісного хімічного аналізу. Розв'язувати задачі з 

кількісних характеристик чутливості аналітичних реакцій. Характеризувати зв'язок аналітичних 

властивостей катіонів (K+, Na+, NH4
+) з електронною будовою та положенням в 

періодичнійсистемі Д.І. Менделєєва відповідних елементів. Засвоїти якісні реакції визначення 

катіонів І аналітичної групи. 

4 

1.2 

Вивчити хіміко-аналітичні властивості катіонів II і III аналітичних груп (кислотно-основна 

класифікація) та характерні реакції визначення. Кислотно-основні рівноваги. Поняття про 

протолітичну теорію кислот та основ, гідролізу, застосування в якісному аналізі. 

4 

1.3 

Оволодіти методикою систематичного ходу аналізу суміші катіонів І-ІII аналітичних груп за 

кислотно-основною класифікацією. Розв'язувати ситуаційні задачі сумішей катіонів І-ІІІ 

аналітичних груп. 

5 

1.4 

Систематизувати знання з теоретичних основ аналізу катіонів І-ІІІ аналітичних груп. 

Розв'язувати задачі на розрахунок рН в розчинах сильних і слабких кислот та основ, кількісних 

характеристик гідролізу. 

4 

1.5 Кислотно-основні рівноваги. Поняття про протолітичну теорію кислот та основ, гідролізу, 

буферних розчинів, застосування в якісному аналізі. Розв'язувати задачі на розрахунок рН в 

розчинах сильних і слабких кислот та основ, буферних системах. Протолітична рівновага в 

неводних розчинниках, константа автопротолізу (сольволізу) та ступінь сольволізу. Засвоїти 

основні положення теорії сильних електролітів, гетерогенні рівноваги в системі осад-насичений 

розчин та їх застосування в якісному аналізі. Розв’язувати задачі на добуток розчинності та 

розчинність. 

4 

1.6 Вивчити хіміко-аналітичні властивості катіонів V-VI аналітичних груп і якісних реакції їх 4 



визначення. Розв'язувати розрахункові задачі за теорією сильних електролітів, гетерогенним 

рівновагам в системі осад-насичений розчин. Засвоїти тестові завдання. 

1.7 
Оволодіти методикою систематичного аналізу суміші катіонів IV-VI аналітичних груп для 

розв'язування ситуаційних задач по аналізу цих катіонів. 
4 

1.8 

Систематизувати знання теоретичних основ протеолітичних рівноваг у водних та неводних 

розчинах та гетерогенних рівноваг в розчинах, вміти застосовувати їх якісному аналізі. Засвоїти 

тестові завдання. 

4 

1.9 

Реакції окислення-відновлення та їх використання в аналітичній хімії. Рівняння Нернста. 

Константа рівноваги. Використання редокс-реакцій в аналізі катіонів і аніонів. Класифікації 

аніонів за різними їх властивостями та якісні реакції їх визначення. Розв'язання задач на 

визначення константи рівноваги, EPC та можливості протікання ОВР. 

4 

1.10 

Загальна характеристика комплексних сполук. Рівновага в розчинах комплексних сполук. 

Функціонально-аналітичні та аналітико-активні групи в органічних реагентах. Застосування 

органічних реагентів в аналітичній хімії. Аналіз суміші аніонів I-III груп з елементами 

систематичного ходу аналізу. Розв'язування ситуаційних задач та вивчення тестових завдань 

аналізу аніонів. 

4 

1.11 

Систематизувати знання з окислювально-відновних та комплексоутворюючих рівноваг. Засвоїти 

методи розділення та концентрування в аналітичній хімії. Розв'язувати задачі по 

методахрозділення та концентрування. Засвоїти тестові завдання по аналізу аніонів. 

4 

 Разом модуль 1 45 

Модуль 2. Кількісний аналіз 

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять 30 

2.1 Титриметричний аналіз. Основні поняття. Класифікація методів. Титровані розчини, їх 

приготування та стандартизація. Обчислення у титриметричному аналізі. 

2 

2.2 Кислотно-основне титрування. Первинні та вторинні стандарти. Титрування сильних кислот та 

сильних основ. Фіксування КТТ. рН-індикатори. Підбір рН-індикаторів. 

3 

2.3 Кислотно-основне титрування. Титрування слабких кислот лугами і слабких основ сильними 

кислотами. 

2 

2.4 Кислотно-основне титрування. Титрування багатоосновних кислот, основ, сумішей кислот, 

основ. 

2 

2.5 Кислотно-основне титрування. Титрування амфолітів. Помилки титрування. Класифікація 

індикатолрних помилок, причини їх виникнення. 

2 

2.6 Неводне титрування. Застосування кислотно-основного титрування. 2 

2.7 Гравіметричний аналіз. Застосування гравіметрії для аналізу лікарських речовин. 2 

2.8 Осаджудвальне титрування. Аргентометрія. Меркурометрія. 3 

2.9 Комплексиметричне титрования. Комплексонометрія. 2 

2.10 Окисно-відновне титрування. Перманганатометричне титрування. 2 

2.11 Окисно-відновне титрування. Йоді- і йодометричне титрування. 2 

2.12 Окисно-відновне титрування. Бромато- і бромометричне титрування. 2 

2.13 Окисно-відновне титрування. Нітритометричне титрування. 2 

2.14 Окисно-відновне титрування. Дихроматометрія. Церіметрія. Йодхлорометрія. Йодатометрія. 2 

3. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять 15 

3.1 Класифікація фізичних методів аналізу. їх переваги та недоліки. 2 

3.2 Оптичні методи аналізу. Атомно-абсорбційна фотометрія полум'я. 2 

3.3 Оптичні методи аналізу. Емісійний спектральний аналіз. 2 

3.4 Оптичні методи аналізу. ІЧ-спектрофотометрія. 2 

3.5 Оптичні методи аналізу. Нефелометрія та турбідиметрія. 2 

3.6 Електрохімічні методи аналізу. Загальна характеристика. Застосування у фармацевтичному та 

косметологічному аналізі. 

2 

3.7 Полярографія. Кондуктометрія. Кулонометрія. Амперметричне титрування. 2 

3.8 Хроматографічні методи аналізу. Тонкошарова та паперова хроматографія. 1 

 Разом за модуль 2 45 

  Всього: 90 

Тематичний план самостійної роботи студентів заочної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 



Модуль 1. Якісний аналіз 

1.1 

Оволодіти уміннями основних понять якісного хімічного аналізу. Розв'язувати задачі з 

кількісних характеристик чутливості аналітичних реакцій. Характеризувати зв'язок 

аналітичних властивостей катіонів (K+, Na+, NH4
+) з електронною будовою та положенням 

в періодичнійсистемі Д.І. Менделєєва відповідних елементів. Засвоїти якісні реакції 

визначення катіонів І аналітичної групи. 

12 

1.2 

Вивчити хіміко-аналітичні властивості катіонів II і III аналітичних груп (кислотно-основна 

класифікація) та характерні реакції визначення. Кислотно-основні рівноваги. Поняття про 

протолітичну теорію кислот та основ, гідролізу, застосування в якісному аналізі. 

5 

1.3 

Оволодіти методикою систематичного ходу аналізу суміші катіонів І-ІII аналітичних груп 

за кислотно-основною класифікацією. Розв'язувати ситуаційні задачі сумішей катіонів І-ІІІ 

аналітичних груп. 

5 

1.4 

Систематизувати знання з теоретичних основ аналізу катіонів І-ІІІ аналітичних груп. 

Розв'язувати задачі на розрахунок рН в розчинах сильних і слабких кислот та основ, 

кількісних характеристик гідролізу. 

4 

1.5 Кислотно-основні рівноваги. Поняття про протолітичну теорію кислот та основ, гідролізу, 

буферних розчинів, застосування в якісному аналізі. Розв'язувати задачі на розрахунок рН 

в розчинах сильних і слабких кислот та основ, буферних системах. Протолітична рівновага 

в неводних розчинниках, константа автопротолізу (сольволізу) та ступінь сольволізу. 

Засвоїти основні положення теорії сильних електролітів, гетерогенні рівноваги в системі 

осад-насичений розчин та їх застосування в якісному аналізі. Розв’язувати задачі на 

добуток розчинності та розчинність. 

12 

1.6 

Вивчити хіміко-аналітичні властивості катіонів V-VI аналітичних груп і якісних реакції їх 

визначення. Розв'язувати розрахункові задачі за теорією сильних електролітів, 

гетерогенним рівновагам в системі осад-насичений розчин. Засвоїти тестові завдання. 

14 

1.7 
Оволодіти методикою систематичного аналізу суміші катіонів IV-VI аналітичних груп для 

розв'язування ситуаційних задач по аналізу цих катіонів. 
14 

1.8 

Систематизувати знання теоретичних основ протеолітичних рівноваг у водних та неводних 

розчинах та гетерогенних рівноваг в розчинах, вміти застосовувати їх якісному аналізі. 

Засвоїти тестові завдання. 

12 

1.9 

Реакції окислення-відновлення та їх використання в аналітичній хімії. Рівняння Нернста. 

Константа рівноваги. Використання редокс-реакцій в аналізі катіонів і аніонів. 

Класифікації аніонів за різними їх властивостями та якісні реакції їх визначення. 

Розв'язання задач на визначення константи рівноваги, EPC та можливості протікання ОВР. 

12 

1.10 

Загальна характеристика комплексних сполук. Рівновага в розчинах комплексних сполук. 

Функціонально-аналітичні та аналітико-активні групи в органічних реагентах. 

Застосування органічних реагентів в аналітичній хімії. Аналіз суміші аніонів I-III груп з 

елементами систематичного ходу аналізу. Розв'язування ситуаційних задач та вивчення 

тестових завдань аналізу аніонів. 

16 

1.11 

Систематизувати знання з окислювально-відновних та комплексоутворюючих рівноваг. 

Засвоїти методи розділення та концентрування в аналітичній хімії. Розв'язувати задачі по 

методахрозділення та концентрування. Засвоїти тестові завдання по аналізу аніонів. 

14 

 
Разом за модуль 1. 

 
51 

Модуль 2. Кількісний аналіз 

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять 15 

2.1 Титриметричний аналіз. Основні поняття. Класифікація методів. Титровані розчини, їх 

приготування та стандартизація. Обчислення у титриметричному аналізі. 

3 

2.2 Кислотно-основне титрування. Первинні та вторинні стандарти. Титрування сильних 

кислот та сильних основ. Фіксування КТТ. рН-індикатори. Підбір рН-індикаторів. 

3 

2.3 Кислотно-основне титрування. Титрування слабких кислот лугами і слабких основ 

сильними кислотами. 

3 

2.4 Кислотно-основне титрування. Титрування багатоосновних кислот, основ, сумішей кислот, 

основ. 

3 

2.5 Кислотно-основне титрування. Титрування амфолітів. Помилки титрування. Класифікація 

індикатолрних помилок, причини їх виникнення. 

2 

2.6 Неводне титрування. Застосування кислотно-основного титрування. 2 

2.7 Гравіметричний аналіз. Застосування гравіметрії для аналізу лікарських речовин. 10 



2.8 Осаджувальне титрування. Аргентометрія. Меркурометрія. 10 

2.9 Комплексиметричне титрования. Комплексонометрія. 8 

2. 10 Окисно-відновне титрування. Перманганатометричне титрування. 5 

2.11 Окисно-відновне титрування. Йоді- і йодометричне титрування. 5 

2.12 Окисно-відновне титрування. Бромато- і бромометричне титрування. 6 

2.13 Окисно-відновне титрування. Нітритометричне титрування. 4 

2.14 Окисно-відновне титрування. Дихроматометрія. Церіметрія. Йодхлорометрія. 

Йодатометрія. 

2 

3.1 Класифікація фізичних методів аналізу. їх переваги та недоліки. 4 

3.2 Оптичні методи аналізу. Атомно-абсорбційна фотометрія полум'я. 4 

3.3 Оптичні методи аналізу. Емісійний спектральний аналіз. 4 

3.4 Оптичні методи аналізу. ІЧ-спектрофотометрія. 4 

3.5 Оптичні методи аналізу. Нефелометрія та турбідиметрія. 4 

3.6 Електрохімічні методи аналізу. Загальна характеристика. Застосування у 

фармацевтичному та косметологічному аналізі. 

5 

3.7 Полярографія. Кондуктометрія. Кулонометрія. Амперметричне титрування. 5 

3.8 Хроматографічні методи аналізу. Тонкошарова та паперова хроматографія. 5 

3.9 Метрологія в аналізі. Помилки аналізу. Математична обробка результатів аналізу. 4 

 Разом за модуль 2. 51 

  Всього за дисципліну: 102 

8. Рекомендовані джерела 

Основна 

1. Кузьма Ю., Ломницька Я., Чабан Н. Аналітична хімія: Навчальний посібник з 

теоретичних основ аналітичної хімії. – Львів: Видавн. Центр Львівського національного 

університету імені Івана Франка. – 2001. – С. 179-192. 

2. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия (аналитика). Кн.2. – М.: Высш. шк. – 

2001. – С. 137-168, 168-201.      

3. Гайдукевич О.М., Болотов В.В. та ін. Аналітична хімія. – Харків “Основа”, 

2000. – С. 260-305. 

4. Пономарев В.Д. Аналитическая химия. Кн. 2. – М.: Высш. шк. – 1982. – С. 105-

130. 

Додаткова 

1. Жаровський Ф.Г., Пилипенко А.Т., П’ятницький І.В. Аналітична хімія. – 

К.:Вища школа, 1982. – С. 427-462. 

2. Алексеев В.Н. Количественный анализ. – М.: Химия, 1972. – С.343-392. 

3. Основы аналитической химии / Под ред. Ю.А. Золотова, Кн. 2. – М.: Высш. шк. 

– 2002. – С. 82-96. 

4. Машковский М.Д. Лекарственные средства: В 2 кн. – 11-е изд., стереотип. - М.: 

Медицина, 2000. 

9. Додаткові ресурси 
1. Національна бібліотека імені В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Донецька обласна наукова медична бібліотека http://donmb.dn.ua 

3. Світова колекція вільно доступної хімічної інформації  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ 

4. Корисна інформація з хімії  http://www.alhimikov.net 

5. Електронна бібліотека з хімії http://www.y10k.ru/books/subcat352.html 

6. Наукова бібліотека Запорізького державного медичного університету 

http://library.zsmu.edu.ua/ 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://donmb.dn.ua/
http://library.zsmu.edu.ua/

