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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Аналітична хімія 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

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 
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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, екологічних 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; 
• значення аналітичної хімії для різних галузей науки і техніки, екологічних досліджень. 

• класифікацію методів аналізу, методи розрахунків в аналітичній хімії; 

• методологію вибору методів аналізу. 

• теоретичні основи і принципи основних хімічних методів аналітичної хімії; 

• принципи відбору проб, методи та інструменти, що використовуються для відбору проб 

навколишнього середовища (води, ґрунту, повітря); 

• 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; 
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• сфери застосування методів аналітичної хімії в екологічних дослідженнях; 

• приклади застосування титриметричних методів аналізу для екологічних досліджень; 

• 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 

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. Компетентності 

ФК 1. Здатність оперувати сучасною термінологією, науковими поняттями, законами, 

концепціями, вченнями і теоріями хімії, екології та природознавства. 

ФК 2. Здатність аналізувати хімічні об’єкти та феномени як природного походження, так і 

технологічні, з погляду фундаментальних фізико-хімічних принципів і знань, а також на 

основі відповідних фізико-хімічних та математичних методів. 

ФК 3. Здатність характеризувати досягнення хімії, екології та природознавства, виявляти 

їх роль у житті суспільства для забезпечення сталості розвитку біологічних систем. 

ФК 4. Уміння застосовувати сучасні методи хімічних, фізичних, біологічних та 

екологічних досліджень для обґрунтування цілісності та єдності природи, 

використовувати та інтерпретувати результати досліджень. 

ФК 5. Здатність дотримуватися принципу науковості у процесі трансляції хімічних, 

екологічних та природничих, в цілому, знань у площину шкільних навчальних предметів 

хімія, екологія та природознавство. 

ФК 6. Здатність застосовувати набуті знання з предметної галузі, сучасних методик і 

освітніх технологій для формування в учнів закладів загальної середньої освіти ключових 

і предметних компетентностей відповідно до вимог державного стандарту з освітньої 

галузі «Природознавство». 

5. Результати навчання 

ПРН 4. Уміння використовувати математичні методи, створювати математичні моделі 

природних явищ і процесів; організовувати пошук методів за зразком або алгоритмом при 

розв’язанні розрахункових хімічних та екологічних задач. 

ПРН 8. Уміння аналізувати явища як природного, так і техногенного походження з 

погляду фундаментальних фізичних законів, принципів і закономірностей хімії, екології 

та природознавства; описати широке коло природних речовин, їх колообіг, процеси, що 

відбуваються у Всесвіті, живій і неживій природі; оперувати сучасною термінологією, 

науковими поняттями, законами, концепціями, вченнями і теоріями. 

ПРН 9. Уміння використовувати фізико-хімічні методи на практиці з аналізу, синтезу 

хімічних речовин. Уміння виконувати досліди з хімії, екології та природознавства, 

описувати їх, аналізувати, оцінювати експериментальні результати і вміти їх 

інтерпретувати. 

ПРН 13. Уміння і навички техніки експериментування для перевірки гіпотез, дослідження 

явищ, демонстрації фізичних і хімічних властивостей речовин, підтвердження й ілюстрації 

законів, принципів хімії. 

ПРН 14. Уміння застосовувати знання та розуміння на операційному рівні теоретичної і 

прикладної хімії та сумісних наук (біохімії, фізики, біології, медицини, екології тощо), 



щоб розвинути розуміння міждисциплінарних зв’язків курсів природничих і соціально-

гуманітарних наук. 

6. 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 

спеціальностями) 
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. лекція/лаб.р. 1-5 Тестові 4 01.04.2020 



Оксидиметрія, 

комплексонометрія, 

методи осадження. 

завдання  

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  

7. 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. 

8. Політика курсу 

Для високої ефективності навчального процесу студент зобов’язаний: відвідувати лекції 

та практичні заняття відповідно до розкладу; не запізнюватися на заняття; не пропускати 

заняття без поважних причин; розмовляти під час занять лише за темою; використовувати 

мобільний телефон/планшет лише для виконання навчальної діяльності і застосування 

СЕЗН; дотримуватися правил академічної доброчесності; своєчасно і старанно виконувати 

домашні завдання; дотримуватись правил внутрішнього розпорядку університету; брати 

активну участь в обговоренні розглянутих питань, відпрацювати пропущені заняття в 

назначений викладачем час з дозволу деканату. Допуск до лабораторних занять у халатах 

9. 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 / 

В.В. Болотов, О.М. Свєчнікова, М.Ю. Голік та ін.; За ред. проф. В.В. Болотова. – 

Вінниця: Нова книга, 2011. – 424 с. 

3. Луцевич Д.Д. Аналітична хімія: підручник / Д.Д. Луцевич, А.С. Мороз, 

О.В. Грибальська. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Медицина, 2009. – 416 с., іл. 

4. Кузишин О.В., Мідак Л.Я., Базюк Л.В. Аналітична хімія: Лабораторний практикум / 

О.В. Кузишин, Л.Я. Мідак, Л.В. Базюк; Інст. природ. наук ДВНЗ «Прикарп. нац. ун-т 

ім. В. Стефаника». – Івано-Франківськ: Петраш К.Т., 2015 – 275 с. – 100 пр. – ISBN 978-



617-7362-04-2. 

5. Мідак Л.Я., Кузишин О.В., Базюк Л.В. Техніка лабораторних робіт в аналітичній та 

фармацевтичній хімії. – Івано-Франківськ: пп Голіней О.М., 2015 – 136 с. – 100 пр. 
 

Допоміжна 
1. Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражнений и задач / В.П. Васильев, Л.А 

Кочергина, Т.Д. Орлова; под ред. В.П. Васильева. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2003. – 320 с. 
2. Дорохова Е.Н. Задачи и вопросы по аналитической химии / Е.Н. Дорохова, Г.В. 

Прохорова. – М.: Мир, 2001. – 267 с. 

3. Крешков А.П. Основы аналитической химии: в 3 т. / А. П.Крешков. – М.: Химия, 1980. 

4. Кунце У. Основы качественного и количественного анализа / У. Кунце, Г. Шведт. – М.: 

Мир, 1997. – 424 с. 

5. Основы аналитической химии: в 2 кн. Кн. 1. Общие вопросы. Методы разделения / 

Ю.А. Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева [и др.]; под ред. Ю.А. Золотова. – 2-е изд. – 

М.: Высш. шк., 1999. – 351 с. 

6. Основы аналитической химии. Практическое руководство / В.И. Фадеева, Т.Н. 

Шеховцова, В.М. Иванов [и др.]; под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Высш. шк., 2001. – 463 

с. 

7. Практикум по аналитической химии / В.П. Васильев, Р.П. Морозова, Л.А. Кочергина; 

под ред. В.П. Васильева. – М.: Химия, 2000. – 328 с. 

8. Фритц Дж. Количественный анализ / Дж. Фритц, Г.Шекк. – М.: Мир, 1978. – 557 с. 

 

 

Викладач _________________ Кузишин О.В. 


