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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Аналітична хімія 

Викладач (-і) кандидат фізико-математичних наук Кузишин Ольга 

Василівна 

Контактний телефон викладача 0957626034 

E-mail викладача olha.kuzyshyn@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Семестровий 

Обсяг дисципліни 6 кредитів 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації щотижня 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Аналітична хімія» належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін за 

освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за 

освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)» на першому році навчання. Вона забезпечує 

формування у студентів науково-дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та 

спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань з метою оволодіння методами 

визначення якісного та кількісного складу сполук та їх сумішей, а також встановлення 

хімічної структури речовин. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета: поглиблене засвоєння фундаментальних знань в галузі хімії, які є основою для 

подальшого вивчення циклу хімічних, хіміко-біологічних дисциплін, засвоєння 

студентами теоретичних основ хімічного аналізу та оволодіння практичними навичками 

його виконання. 

Завдання: вивчення теоретичних основ аналітичної хімії та застосування їх у вирішенні 

практичних завдань, як в галузі аналітичної хімії, так і на міждисциплінарних границях 

аналітичної хімії з іншими галузями знань, зокрема, з біохімічними процесами; вивчення 

методів якісного та кількісного дослідження складу речовин або їх сумішей. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  

• місце і значення аналітичної хімії в системі природничих наук; 
• класифікацію методів аналізу, методи розрахунків в аналітичній хімії; 

• методологію вибору методів аналізу. 

• теоретичні основи і принципи основних хімічних методів аналітичної хімії; 

• техніку безпеки під час роботи в аналітичній лабораторії, правила використання 

обладнання та безпечної роботи в хімічних лабораторіях; 

• види хімічного посуду і правила його застосування; 

• властивості реагентів, які використовуються в аналізі, та вимоги до них; 

• закономірності перебігу хімічних реакцій, що використовуються в хімічному аналізі; 

• основи класифікації катіонів і аніонів за аналітичними групами, їх характерні та 

специфічні реакції; 

• основні принципи аналізу суміші катіонів та аніонів; 

• теоретичні і практичні методи визначення кількісного складу хімічних речовин, їх 

можливості та сфери застосування; 

• хімічні, фізичні та фізико-хімічні методи кількісного аналізу; 

• теоретичні основи хімічного аналізу на основі фізико-хімічних законів; 

• межі застосування методів аналізу; 

• сучасну літературу з аналітичної хімії, вміти користуватися державними і міжнародними 

стандартами з методів контролю та аналізу. 
вміти: 

• використовувати методи хімічного аналізу речовин для встановлення їх якісного та 

http://www.d-learn.pu.if.ua/


кількісного складу; 
• проводити розрахунки кількісного складу речовин на основі фізико-хімічних законів; 

• за результатами експериментальних даних давати характеристику якісного та 

кількісного складу хімічних речовин; 

• обчислювати результати експериментів та оцінювати їх точність; 

• використовувати в роботі довідкову та навчальну літературу; знаходити інші необхідні 

джерела інформації та працювати з ними; 

• застосовувати набуті знання для вирішення практичних аналітичних завдань; 

• працювати з лабораторним посудом та обладнанням, що застосовується під час аналізу; 

виконувати вимоги безпечної роботи в хімічній лабораторії. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Компетенції соціально-особистісні: 

• наполегливість у досягненні мети; 

• турбота про якість виконуваної роботи; 

• креативність, здатність до системного аналітичного мислення; 

• толерантність до різних ідей; 

• адаптивність і комунікабельність; 

• здатність до критики й самокритики; 

• здатність до навчання теорії і практики. 

Інструментальні компетенції: 

• навички управління інформацією. 

Професійні компетенції: 

• здатність здійснювати теоретичний аналіз проблеми; 

• здатність пропонувати та обґрунтовувати гіпотези на основі теоретико-методологічного 

аналізу; 

• здатність складати програму дослідження; здатність розробляти і використовувати 

методологічний інструментарій; 

• здатність застосовувати комп’ютерні технології та програми для проведення 

дослідження та аналізу отриманих даних; 

• здатність планувати, аналізувати і розв’язувати задачі власного професійного і 

особистого зростання. Здатність до реалізації інноваційних технологій у навчанні; 

• здатність виконувати наукові, професійні завдання в групі під керівництвом лідера, 

готовність до виконання встановлених в групі (команді) правил, етикету, такту 

взаємовідносин, вимог до дисципліни, планування та управління часом; 

• готовність до відкритого застосування хімічних знань у повсякденному житті та у 

широкому діапазоні можливих місць роботи; 

• здатність до критичного аналізу й оцінки сучасних досягнень науки, генерування нових 

ідей під час розв’язування дослідницьких і практичних задач. 

• здатність і готовність здійснювати перевірку достовірності фактів, інформаційних 

повідомлень та адекватності моделей сучасного стану та розвитку природничих наук. 

• здатність до продуктивного міжособистісного спілкування, до вмінь представляти 

складну комплексну інформацію у стислій формі усно і письмово, використовуючи 

інформаційно-комунікаційні технології та терміни природничих наук; 

• дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду 

розуміння можливого впливу досягнень з природничих наук на соціальну сферу; 

• здатність цінувати різноманіття та мультикультурність; 

• здатність до критичного мислення, навички обдумування; 

• міцне знання професії на практиці. 

• здатність проводити теоретичні та експериментальні дослідження з використанням 

хімічних методів аналізу; 



• турбота про якість виконуваної роботи. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 32 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 28 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

ІІ 
014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціалізаціями) 
І нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 
Змістовий модуль 1 

Теоретичні основи аналітичної хімії. Якісний хімічний аналіз катіонів та аніонів 

Тема 1. Предмет та 

завдання 

аналітичної хімії. 

лекція/лаб.р. 1-5 Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 

14год.  

2 01.03.2020 

Тема 2. Якісний 

аналіз катіонів І 

аналітичної групи. 

лекція/лаб.р. 1-5 Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 

11 год. 

4 01.03.2020 

Тема 3. Катіони ІІ-

ІІІ аналітичних 

груп. 

лекція/лаб.р. 1-5 Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 

11 год. 

4 15.03.2020 

Тема 4. Катіони ІV-

VІ аналітичних 

груп. 

лекція/лаб.р. 1-5 Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 

11 год. 

4 15.03.2020 

Тема 5. Якісні 

реакції аніонів. 

лекція/лаб.р. 1-5 Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 

11 год. 

2 15.03.2020 

Змістовий модуль 2. Кількісний аналіз 

Тема 1. Предмет і 

завдання 

кількісного аналізу. 

Гравіметрія. 

лекція/лаб.р. 1-5 Тестові 

завдання 

18 год. 

4 01.04.2020 

Тема 2. 

Титриметричний 

аналіз. 

лекція/лаб.р. 1-5 Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 

18 год. 

4 01.04.2020 

Тема 3. 

Оксидиметрія, 

лекція/лаб.р. 1-5 Тестові 

завдання  

4 01.04.2020 



комплексонометрія, 

методи осадження. 

28 год. 

Змістовий модуль 3. Інструментальні (фізичні та фізико-хімічні) методи аналізу 

Тема 1. Вступ. 

Характеристика та 

класифікація 

фізико-хімічних 

методів аналізу. 

лекція 1-3 Тестові 

завдання 

6 год. 

2 01.05.2020 

Тема 2. Оптичні 

методи аналізу. 

Рефрактометрія. 

Поляриметрія. 

Люмінесцентний 

аналіз. 

лекція/лаб.р. 1-5 Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 

10 год. 

4 01.05.2020 

Тема 3. Оптичні 

методи аналізу. 

Молекулярно-

абсорбційний 

спектральний 

аналіз. 

Лекція 1-3 Тестові 

завдання 

8 год. 

2 15.05.2020 

Тема 4. Оптичні 

методи аналізу. 

Атомно-

абсорбційна 

спектроскопія. 

Лекція 1-3 Тестові 

завдання 

8 год. 

4 15.05.2020 

Тема 5. 

Електрохімічні 

методи аналізу. 

Кондуктометрія. 

Потенціометрія. 

лекція/лаб.р. 1-5 Тестові 

завдання, 

захист 

лаб.роб. 

10 год. 

4 15.05.2020 

Тема 6. 

Вольтамперометрія. 

Кулонометрія. 

лекція 1-3 Тестові 

завдання 

8 год. 

2 01.06.2020 

Тема 7. 

Хроматографічні 

методи аналізу. 

лекція 1-3 Тестові 

завдання 

8 год. 

4 01.06.2020 

Підсумковий контроль (екзамен) 50  

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється під час 

проведення лекційних, лабораторних, індивідуальних 

занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих 

тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до 

виконання конкретної роботи. Оцінки у національній шкалі 

(«відмінно» – 5, «добре» – 4, «задовільно» – 3, 

«незадовільно» – 2), отримані студентами, виставляються у 

журналах обліку відвідування та успішності академічної 

групи. 
Модульний контроль (сума балів за окремий 

змістовий модуль) проводиться (виставляється) на підставі 

оцінювання результатів знань студентів після вивчення 

матеріалу з логічно завершеної частини дисципліни – 

змістового модуля. 
Завданням модульного контролю є перевірка 

розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), 

вироблення навичок проведення розрахункових робіт, 

вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, самостійно 



опрацьовувати тексти, здатності осмислювати зміст даної 

частини дисципліни, уміння публічно чи письмово подати 

певний матеріал.  
Семестровий (підсумковий) контроль проводиться 

у формі екзамену. 
Екзамен – форма підсумкового контролю, яка 

передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та 

практичного програмного матеріалу з усієї дисципліни, 

здатності творчо використовувати здобуті знання та вміння, 

формувати власне ставлення до певної проблеми тощо.  

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі тестових 

завдань з вибором правильної відповіді. Кількість тестових 

завдань – 25.  

Семінарські заняття - 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Студент допускається до складання екзамену, якщо 

впродовж семестру він за змістові модулі набрав сумарно 

25 балів і вище. 
Студент не допускається до складання екзамену, якщо 

впродовж семестру він за змістові модулі набрав менше 25 

балів. У цьому випадку студенту у відомості робиться запис 

«не допущений» і виставляється набрана кількість балів. 

Допускається, як виняток, з дозволу декана факультету за 

заявою, погодженою з відповідною кафедрою, одноразове 

виконання студентом додаткових видів робіт з навчальної 

дисципліни (відпрацювання пропущених занять, 

перескладання змістових модулів, виконання 

індивідуальних завдань тощо) для підвищення оцінок за 

змістові модулі. 
Напередодні екзамену викладач подає доповідну декану 

про недопуск студентів академічної групи (груп). Відмітка 

про недопуск у відомості робиться при наявності 

розпорядження декана. 

7. Політика курсу 

Регулярне відвідування аудиторних занять, активна участь в обговоренні розглянутих 

питань, відпрацювання пропущених занять в назначений викладачем час з дозволу 

деканату, допуск до лабораторних занять у халатах 

 

8. Рекомендована література 
Базова 

1. Аналітична хімія: підручник для студентів напряму «Фармація» і «Біотехнологія» 

вищих навчальних закладів / Н.К. Федущак, Ю.І. Бідниченко, С.Ю. Крамаренко, 

В.О. Калібабчук [та ін.]. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 640 с.: іл. 

2. Аналітична хімія: Якісний та кількісний аналіз: Навчальний конспект лекцій / 
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