
Перелік запитань та завдань, що винесені на перший колоквіум 

1. Поясніть терміни репрезентативна, генеральна та точкова проби. Який між ними взаємозв’язок?  

2. Перелічіть причини можливої зміни складу матриці зразка, які потрібно враховувати під час пробовідбору та 

зберігання проб. Наведіть приклади. 

3. Поясніть термін контрольна проба. Яка мета її відбору? 

4. Поясніть терміни випадковий, систематичний та багатошаровий пробовідбір. 

5. Як пов’язані проста та змішана проби? 

6. Перелічіть загальні та специфічні вимоги до проб. 

7. Опишіть відомі підходи до здійснення пробовідбору, залежно від природи досліджуваного матеріалу чи 

системи та мети аналізу. 

8. Які проби відбирають у випадку серійного пробовідбору? Коротко їх охарактеризуйте. 

9. Як класифікують способи пробовідбору? 

10. Перелічіть умови та особливості проведення кваліфікованого пробовідбору. 

11. Опишіть способи здійснення випадкового пробовідбору. 

12. Які умови та особливості проведення змішаного пробовідбору? 

13. Які переваги та недоліки поперечного пробовідбору? 

14. Перелічіть вимоги до проб та специфічні вимоги до проб об’єктів навколишнього середовища. 

15. Як оцінюють мінімальну величину проби? 

16. Як статистично опробляють результати пробовідбору? Основні величини: довірчий інтервал, дисперсія, 

стандартне відхилення. 

17. Перелічіть чинники, що визначають вибір методу та правильність пробовідбору. 

18. Як класифікують проби за фізичною природою? 

19. Поясніть терміни активний та пасивний пробовідбір.  

20. Назвіть чинники, які впливають на процеси концентрування у пасивних пробовідбірниках, та поясніть 

можливий механізм їх впливу. 

21. Поясніть різницю між статичним та динамічним способами відбору газів. 

22. Назвіть джерела можливих похибок за статичного пробовідбору газів. 

23. Опишіть ізокінетичний метод пробовідбору газів, його суть та особливості застосування. 

24. Поясніть терміни неперервний та разовий відбір проб повітря. 

25. Поясніть різницю між аспіраційним і вакуумним методами пробовідбору повітря.   

26. Опишіть пробовідбір визначуваних компонентів повітря поглинальними середовищами. Назвіть способи 

покращення ефективності такого пробовідбору. 

27. У чому полягає перевага використання гранульованих сорбентів ніж поглинальних середовищ? Наведіть 

приклади таких сорбентів та перелічіть вимоги до них. 

28. На які групи поділяють тверді адсорбенти для пробовідбору повітря? 

29. Чому під час абсорбційного пробовідбору повітря не вдається сконцентрувати аерозолі та тверді частинки? 

30. У який спосіб здійснюють вловлювання твердих частинок з повітря? 

31. Як проводять пробовідбір з повітря реакційноздатних сполук?  

32. Назвіть обмеження пробовідбору повітря в контейнери. Перелічіть процеси, які можуть відбуватися з 

визначуваними компонентами під час пробовідбору повітря у контейнери. 

33. Який з методів пробовідбору повітря не застосовують для вловлювання газів:  

а) відбір у контейнер; в) адсорбцію; 

б) абсорбцію; г) застосування фільтрів? 

34. Який з методів пробовідбору повітря не застосовують для вловлювання твердих частинок:  

а) хемосорбцію; в) адсорбцію; 

б) абсорбцію; г) застосування фільтрів? 

35. Який з методів пробовідбору повітря застосовують для вловлювання твердих частинок:   

а) адсорбцію; в) поєднання фільтра й адсорбенту; 

б) абсорбцію; г) застосування фільтрів? 

36. Який з методів пробовідбору повітря не застосовують для вловлювання летких органічних сполук:  

а) ультразвукове концентрування; в) відбір у контейнер; 
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б) кріогенне вловлювання; г) адсорбцію? 

37. Який з методів пробовідбору повітря не застосовують для вловлювання летких органічних сполук:  

а) абсорбцію; в) співосадження на органічному колекторі; 

б) адсорбцію; г) поєднання фільтра й адсорбенту? 

38. Який з методів пробовідбору повітря не застосовують для вловлювання летких органічних сполук:  

а) пасивні дозиметри; в) кріогенне вловлювання; 

б) хемосорбція; г) мікрохвильова пробопідготовка? 

39. Оберіть устаткування, яке не використовують для відбору проб повітря:  

а) піпетки; в) мішки з полімерної плівки; 

б) бюретки; г) трубки для термодесорбції. 

40. Оберіть устаткування, яке не використовують для відбору проб повітря:  

а) шприци; в) склянки; 

б) бутлі; г) каністри. 

41. Для визначення парів ацетатної кислоти в повітрі робочої зони краще використовувати абсорбер, наповнений 

розчином:  

а) сульфатної кислоти; в) аміаку; 

б) натрій ацетату; г) натрій гідроксиду. 

42. Силікагель належить до: 

а) гідрофобних неорганічних матеріалів; в) макропористих органічних матеріалів; 

б) гідрофільних неорганічних матеріалів; г) непористих сорбентів. 

43. Охарактеризуйте переваги та недоліки пробовідбору повітря з використанням абсорберів. 

44. Для десорбції аерозолю нафталіну, сконцентрованого на ацетилцелюлозному фільтрі, останній потрібно: 

а) спалити; в) промити органічним розчинником; 

б) озолити сумішшю кислот; г) піддати термодесорбції. 

45. Дайте характеристику груп твердих адсорбентів для пробовідбору повітря. Наведіть приклади. 

46. Наведіть приклад сорбентів, які застосовують для вилучення газоподібних органічних домішок з повітря. 

47. Визначення органічних речовин у повітрі з використанням абсорбційного пробовідбору, поєднаного з 

дериватизацією (на прикладі альдегідів та кенонів; амінів та гідразинів; сполук сульфуру, фосфору, 

органічних галогенопохідних). Чи можна вважати, що в основі такого пробовідбору лежить хемосорбція? 

Аргументуйте свою відповідь. 

48. Назвіть причини, з яких під час кріогенного пробовідбору повітря необхідно попередньо провести його 

осушення. Наведіть приклади таких осушувачів. 

49. Назвіть основні принципи відбору проб води. 

50. Коротко охарактеризуйте види відбору проб води. 

51. Поясніть терміни проста та змішана проба води. 

52. Які особливості пробовідбору стоячої води? 

53. Як здійснюють пробовідбір снігу та льоду? 

54. Охарактеризуйте особливості відбору проб стічних вод. 

55. У чому полягає специфіка відбору проб питної води? 

56. Назвіть пристрої для відбору проб води та подайте їхню класифікацію. 

57. Частину досліджуваної території, яка характеризується вихідними умовами, називають:  

а) аналізована площа;   б) пробний майданчик;  

в) пробна ділянка;  г) пробовідбірна ділянка. 

58. Зі скількох горизонтів складається ґрунт: а) 2, б) 3, в) 4, г) 5? 

59. Яку мінімальну кількість точкових проб повинна містити об’єднана проба грунту: а) 2, б) 3, в) 4, г) 5? 

60. Об’єднану пробу ґрунту готують:   

а) методом піпетування; б) методом окремих наважок; 

в) методом квартування; г) шляхом четвертування. 

61. У чому транспортують проби грунту для визначення летких органічних сполук:  

а) у чашках Петрі; б) у герметичних поліетиленових мішечках; 

в) у конвертах; г) у скляних банках з притертим корком? 
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62. Чому необхідно визначати вміст вологи в ґрунті? Які величини її характеризують? 

63. У чому особливості пробовідбору пилу? 

64. Зазначте особливості транспортування проб рослинної сировини. 

65. Як рекомендують подрібнювати харчові продукти для уникнення забруднення? 

66. Поясніть суть скринінгу. Які переваги його проведення? 

67. Які узагальнені показники об’єктів довкілля Ви знаєте? 

68. Яку мету не переслідує процедура пробопідготовки:  

а) підвищення чутливості визначення; в) встановлення вмісту аналіту; 

б) утворення однієї форми аналіту; г) концентрування аналіту? 

69. Яка величина характеризує ефективність пробопідготовки: 

а) ступінь вилучення; в) добуток розчинності; 

б) константа екстракції; г) коефіцієнт розподілу? 

70. Ефективність вилучення антибіотика з кормів становить 90 %. Чи можливий аналіз кормів за такою 

методикою з точністю ± 5 %? Якщо так, то як досягти зазначеної точності? 

71. Перелічіть типові обмеження методів добавок та внутрішнього стандарту під час аналізу зразків з твердою 

матрицею. 

72. Для уникнення місцевого перегріву не використовують: 

а) ІЧ-лампу; в) годинникове скло; 

б) «кипілки»; г) мікрохвильове випромінювання. 

73. Перелічіть причини можливих втрат аналіту внаслідок випаровування (концентрування випарюванням) 

розчину. 

74. Назвіть причини одержання завищених результатів аналізу та шляхи їхнього усунення чи врахування. 

75. Для розкладання мінералу в потоці HCl зворотній кінець кварцової трубки закритий тампоном зі скловати. З якою 

метою встановлено цей тампон і як перевірити його ефективність? 

76. Яка причина значних втрат B у вигляді H3BO3 під час кип’ятіння розчину (див. табл. 2)? Яким чином глюкоза 

усуває відповідні втрати?  

77. За яких умов слід проводити випарювання розчину, якщо аналізують вміст летких елементів? 

78. Назвіть причини втрат елементів унаслідок використання пробопідготовки за способами 1 та 2 (див. табл. 4). 

Напишіть відповідні хімічні рівняння. 

79. Перелічіть причини сорбції склом мікрокількостей елементів. 

80. Як вплине модифікація поверхні колби силіцій-органічною плівкою на сорбцію а) полярних, б) неполярних 

речовин? Відповідь обґрунтуйте. 

81. Перелічіть способи уникнення сорбції іонів металів поверхнею скла. 

82. Опишіть можливі втрати елементів під час сплавляння. 

83. Який з перелічених варіантів мінералізації мінімізує втрати за рахунок леткості сполук аналіту: 

а) “суха” мінералізація; в) сухе озолення з подальшим розчиненням в кислотах; 

б) “мокра” мінералізація; г) розчинення в кислотах з подальшим сухим озоленням? 

84. Застосування якого з перелічених нижче методів аналізу може спричинити максимальну похибку визначення, 

якщо іони металів стабілізували комплексоутворювальними реагентами: 

а) атомно-емісійний аналіз; в) атомно-флуоресцентний аналіз; 

б) атомно-абсорбційний аналіз; г) спектрофотометрія. 

       Відповідь обґрунтуйте. 

85. Проба аналізованої води містить каламуть. Зважаючи на дані табл. 11 та 12, опишіть послідовність дій під час 

визначення мікрокількостей свинцю в цій воді.  

86. Які з перелічених операцій є альтернативою фільтруванню під час пробопідготовки каламутної води для 

визначення важких металів:  

а) відстоювання; в) екстракція хелатів неполярними розчинниками; 

б) сорбція; г) екстракція хелатів полярними розчинниками? 

87. Які з перелічених операцій є альтернативою фільтруванню під час пробопідготовки каламутної води для 

визначення пестицидів:  

а) відстоювання; в) екстракція хелатів неполярними розчинниками; 
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б) центрифугування; г) екстракція хелатів полярними розчинниками? 

88. Що таке сліпа проба? Яка мета та процедура її застосування під час пробопідготовки? Поясніть на прикладі. 

89. Поясніть, чому піноутворення є небажаним процесом під час пробопідготовки розчинів. Перелічіть способи 

усунення піноутворення. 

90. Назвіть причини можливої сорбції мікрокількостей аналіту стінками хімічного посуду. Наведіть відповідні 

приклади. 

91. Чому розчини важких металів, перш ніж доводити до позначки, необхідно підкисляти мінеральними 

кислотами? 

92. Як забезпечити правильність визначення мікрокількостей металів у разі відокремлення аналіту від матриці 

фільтруванням? 

93. Перелічіть чинники, які визначають величину втрат аналіту під час фільтрування. 

94. Чи доцільно використовувати фільтри з синтетичних полімерних матеріалів під час відокремлення аналітів 

органічної природи? Чому? 

95. Яким чином використання холостого досліду може забезпечити правильність аналізу? Наведіть приклад. 

96. Перелічіть заважаючі чинники, що можуть бути враховані сліпою пробою. Опишіть процедуру врахування сліпої 

проби. 

97. В чому полягає дія концентрованої нітратної кислоти як засобу, що попереджає піноутворення? 

98. Поясніть, яким чином застосування аліфатичних спиртів попереджає піноутворення. 

99. Назвіть способи усунення чи врахування забруднень, які вносять у пробу разом з хімічними реактивами та 

посудом. 

100. Перелічіть можливі фізичні та хімічні процеси, що можуть відбуватись з аналітом під час транспортування та 

зберігання. 

101. Назвіть способи врахування та запобігання сорбції аналітів органічної природи стінками посуду (контейнера для 

транспортування). 

102. За яких умов повинні зберігатись проби ґрунтів та водні розчини? 

103. Чому зразки з високою ферментативною активністю слід зберігати при глибокому заморожуванні? 

104. Яку мету переслідує консервування проби? 

105. Як консервують проби для визначення поверхнево-активних речовин? 

106. Яка процедура консервування проб води під час визначення вмісту пестицидів?  

107. Який спосіб є альтернативою стерилізації під час консервування проб біологічного матеріалу? 

108. Зміна яких параметрів при зберіганні проби води може призвести до похибки визначення Fe, Mn? Напишіть 

відповідні рівняння реакцій. 

109. Наведіть приклади біохімічних процесів, що можуть відбуватись у пробі води під час її зберігання.  

110. Для визначення Al
(ІІІ)

, As
(ІІІ)

, As
(V)

, Sb
(III)

 i Sb
(V)

 пробу води консервують додаванням: а) HCl, б) HNO3, в) H2SO4 

г) NaOH? 

111. Для визначення Pb
(II)

, Ag
(I)

, Sr
(II)

, Hg
(II)

 пробу води консервують додаванням: а) HCl, б) HNO3, в) H2SO4 г) 

NaOH і гліцерину? 

112. Для визначення ціанідів і фенолів пробу води консервують додаванням: а) HCl, б) NaOH, в) H2SO4 г) NaOH і 

гліцерину? 

113. Для визначення сульфатів пробу води консервують додаванням: а) HCl, б) CHCl3, в) H2SO4 г) NaOH і 

гліцерину? 

114. Для визначення нафтопродуктів, нітритів, фосфатів пробу води консервують додаванням: а) HNO3, б) CHCl3, 

в) H2SO4 г) NaOH і гліцерину? 

115. Чому глибоке заморожування проб води не рекомендують проводити в скляному посуді? 

116. Як консервують проби води для визначення зразків організмів? 

117. Перелічіть різновиди процесу подрібнення проб, які використовують під час пробопідготовки. 

118. Опишіть процедуру подрібнення проби гуми. 

119. Опишіть можливі варіанти видалення води з проби, залежно від її характеристик. 

120. Дайте визначення термінів очищення та фракціювання проби. 

121. Поясніть суть процесів індивідуального та групового концентрування.  
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122. У чому полягає відмінність між абсолютним та відносним концентруванням? В яких випадках доцільно 

використовувати кожен з варіантів? 

123. Чим керуються під час вибору способу концентрування шляхом видалення матриці, щляхом видалення 

мікрокомпонента? 

124. Наведіть приклади застосування фільтрування під час пробопідготовки складних зразків. 
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