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ВСТУП  
Програма навчальної дисципліни вільного вибору студента “Електрохімічні методи аналізу”  

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.040101 
“Хімія”. 

Предмет навчальної дисципліни "Електрохімічні методи аналізу" включає методи 
якісного та кількісного електроаналізу. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна "Електрохімічні методи аналізу" 
використовує попередньо набуті знання є циклу професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня "бакалавр". Є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як "Методи 
аналізу об`єктів довкілля", „Методи розділення та концентрування”, "Аналітичний контроль 
органічних забруднень", "Методи визначення мікрокількостей речовини", "Аналіз продуктів 
харчування", „Аналіз фармпрепаратів”, „Аналіз металів та сплавів”, „Комплексні сполуки в 
аналітичній хімії”.  

1. Метою і завданням навчальної дисципліни "Електрохімічні методи аналізу" є 
ознайомлення з теорією і практикою головних електрохімічних методів аналізу, підготовка до 
самостійного виконання аналітичних визначень електрохімічними методами. 

Вимоги до знань та вмінь. 
Студент повинен знати:  
- правила техніки роботи в аналітичній лабораторії;  
- основи потенціометричних визначень, класифікація, будова та принцип роботи 

електродів; 
- основні засади електросенсорики; 
- основи кондуктометричного методу аналізу; 
- умови проведення та різновиди кулонометричних визначень; 
- основи класичної полярографії; 
- сучасні різновиди методу вольтамперометрїї (зміннострумову, імпульсну, 

хроновольтамперометрію тощо); 
- основи спектроелектрохімії як методу дослідження; 
- особливості пробопідготовки та вибору методу аналізу; 
- способи визначення фізико-хімічних констант електрохімічними методами. 
Студент повинен вміти:  
- складати гальванічний елемент; 
- проводити титрування з потенціометричною, амперометричною, кондуктометричною 

детекцією кінцевої точки титрування; 
- проводити прямі потенціометричні визначення; 
- виконувати прямі і непрямі кулонометричні визначення; 
- розшифровувати вольтамперометричні криві; 
- розв’язувати розрахункові задачі з електрохімічних методів аналізу. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/6 кредитів ECTS. 
 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 
Класифікація електроаналітичних методів. Потенціометричний 

метод аналізу. Кулонометричний метод аналізу  

ТЕМА 1. Вступ. Загальна характеристика електроаналітичних 
методів аналізу 
Загальна характеристика електроаналітичних методів аналізу (ЕАМ), їх роль і місце 

серед інших інструментальних методів. Підходи до класифікації ЕАМ. Електрохімічна 
комірка. Електродний потенціал і різниця потенціалів електроаналітичної комірки. Сучасні 
напрями розвитку ЕАМ. ЕАМ в аналізі металів, сплавів, матеріалах радіоелектроніки, 
фізіологічних розчинів, фармацевтичних препаратів, продуктів харчування та об’єктів 
довкілля. 
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ТЕМА 2. Потенціометричний метод аналізу 
Класифікація потенціометричних методів аналізу. Характеристика електродів в 

потенціометрії. Електроди порівняння. Індикаторні електроди. Типи іонселективних 
електродів, особливості їх використання для аналізу багатокомпонентних систем.  

Пряма потенціометрія (іонометрія). Методи прямої потенціометрії, їх особливості. 
Дифузійний потенціал. Рівняння, які використовуються у прямій потенціометрії. 

Специфіка потенціометричного титрування при використанні реакцій осадження та 
комплексоутворення. Апаратура та техніка роботи в потенціометричному титруванні. 
Потенціометричне визначення фізико-хімічних констант речовин. 

Застосування потенціометрії в аналітичній практиці. Контроль вмісту найважливіших 
токсичних елементів в природних та стічних водах, фізіологічних розчинах (As, Cu, Sn, Zn, 
S2-, F-, NO3

- тощо).  
ТЕМА 3. Кулонометричний метод аналізу  
Класифікація методів кулонометрії. Основні умови та вимоги у методах 

кулонометричного аналізу. Пряма кулонометрія. Вибір потенціалу робочого електроду. 
Знаходження моменту завершення електрохімічної реакції.  

Електрогравіметрія. Закони електролізу. Електродний. потенціал. Фізичні та хімічні 
умови осадження та розділення металів. Самочинний електроліз. 

Кулонометричне титрування. Апаратура в кулонометричному методі аналізу. 
Встановлення "кінцевої" точки титрування. Кулонометричні титранти. Застосування методу 
кулонометричного титрування. Визначення кількості електрики в кулонометрії. Приклади 
кулонометричних визначень неорганічних та органічних речовин. Метрологічні 
характеристики методу кулонометрії. 

 
Змістовий модуль 2 

Вольтамперометрія. Кондуктометрія. Електросенсорика 
ТЕМА 4. Вольтамперометрія  
Класифікація методів вольтамперометрії. Загальна теорія методів вольтамперометрії. 

Класична полярографія. Теоретичні основи методу полярографії. Криві І–Е, потенціал 
півхвилі, його значення для якісної характеристики деполяризатора. Електродні процеси та 
їх характеристика: рівняння полярографічної хвилі для оборотних та необоротних 
електродних процесів. Полярографічні максимуми та їх характеристика. Практичне 
застосування дифузійних, кінетичних та адсорбційних процесів в аналізі. Практичне 
використанні рівняння Ільковича.  

Дослідження координаційних сполук, визначення константи стійкості, числа лігандів 
(координаційного числа).  

Характеристика реакцій, які передують електрохімічній стадії, і які протікають після 
її завершення. Кінетичні та каталітичні полярографічні струми, їх класифікація. Адсорбційні 
граничні полярографічні струми. 

Імпульсна вольтамперометрія: теорія, аналітичні можливості. Зміннострумова 
вольтамперометрія: основні принципи, термінологія. Вольтамперометрія з обертовим 
дисковим електродом, обертовим дисковим електродом з кільцем, ультрамікроелектродами, 
стаціонарними електродами в протічних розчинах.  

Суть та особливості методу вольтамперометрії з лінійною розгорткою потенціалу. 
Циклічна вольтамперометрія: дослідження оборотності електродного процесу. 

Основи методу. Електрохімічне концентрування визначуваних елементів. Інверсійна 
вольтамперометрія амальгам. Інверсійна вольтамперометрія металів на твердих електродах. 
Інверсійна вольтамперометрія малорозчинних та координаційних хімічних сполук. 
Адсорбційне концентрування. Метрологічні характеристики методу. Застосування 
інверсійних вольтамперометричних методів для аналізу об’єктів довкілля. Умови аналізу 
природних і стічних вод методом інверсійної вольтамперометрії. Особливості 
вольтамперометрії органічних сполук. Аналіз біологічних субстратів. 

Вольтамперометрія з хімічно модифікованими електродами.  



 

 

5 

 

Амперометричне титруваня, його різновиди, типи кривих. Вибір потенціалу 
робочого електрода. Використання методу для визначення фізико-хімічних констант та в 
аналізі. 

ТЕМА 5. Кондуктометричний метод аналізу  
Електропровідність електролітів, чинники, які впливають на електропровідність. 

Пряма кондуктометрія і кондуктометричне титрування. Кондуктометричне титрування 
неводних розчинів. Високочастотне титрування. Визначення констант протолізу і 
розчинності. Застосування кондуктометричного методу в аналізі об’єктів довкілля.  

ТЕМА 6. Елекросенсорика  
Амперометричні сенсори і біосенсори. Потенціометричні, кондуктометричні, 

кулонометричні сенсори. Електрохімічні детектори для рідинної хроматографії, протічно-
інжекційного аналізу, капілярного зонного електофорезу. 
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15. Хенце Г. Полярография и вольтамперометрия. Теоретические основы и аналитическая 

практика – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2008. 
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полярографии. – М.: Высш. шк., 1973. 
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30. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984. -
321с. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит.  
Поточний контроль вивчення навчальної дисципліни „Аналітична хімія” здійснюється за 

допомогою контрольних опитувань з теоретичних питань, написання колоквіумів, а також за 
результатами практичного виконання і захисту лабораторних робіт. Навчальна дисципліна 
"Електрохімічні методи аналізу" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати 
навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.  
  

5. Засоби діагностики успішності навчання:    

– комплекти завдань для колоквіумів (модульних робіт); 
– завдання для теоретичного захисту лабораторних робіт; 
– екзаменаційні білети; 
– електронна база тестів для проведення контрольних опитувань, іспитів та 
контрольних замірів знань. 
 
Оцінювання лабораторної роботи здійснюється на двох етапах: 
Допуск до лабораторної роботи охоплює методику виконання, типову будову приладу та 

принцип роботи його основних вузлів. Головні фізичні та хімічні закони, які лежать в основі методу. 
Виконання і захист лабораторної роботи. Оцінювання здійснюється па підставі результату 

виконання роботи та її захисту. Під час захисту лабораторної роботи оцінюють техніку виконання 
роботи, отримані результати та знання теоретичних основ методу. Результат виконання вважається 
добрим, якщо відносна похибка визначення не перевищує 5 %, задовільним – відносна похибка 
визначення є в межах 5-10 %, незадовільним – більше 10 %. Робота з незадовільним результатом не 
зараховується і повинна бути переробленою. 

Критерії оцінювання захисту роботи такі: захист вважається відмінним при безпомилковому 
знанні теоретичних основ і методики виконання роботи, добрим – при допущенні несуттєвих 
помилок або неточностей, задовільним – при допущенні окремих значних помилок, незадовільним – 
при відсутності розуміння теоретичних основ та методики роботи. 

 
Підсумкова оцінка 

Бал ECTS Оцінка 
90-100 A 5 Відмінно 
81-89 B 
71-80 C 

4 Добре 

61-70 D 
51-60 E 

3 Задовільно 

30-50 FX Можлива перездача іспиту 
0-29 F 

2 
Повторення всього курсу 

 


