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ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни “Аналітичний контроль органічних 

забруднень” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 
напряму 102 “Хімія”. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни методи кількісного та якісного аналізу включає 
вивчення вмісту органічних речовин в ґрунтах, водах суші, повітрі, методи хімічного, 
фізичного та фізико-хімічного аналізу. 

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна вільного вибору студента „Аналітичний контроль 
органічних забруднень” є складовою циклу професійної програми підготовки магістрів у галузі 
хімії та її застосування в контролі за станом природного середовища, промислових товарів 
продуктів харчування тощо. Використовуються знання отриманні при вивченні таких 
дисциплін Аналітична хімія, Неорганічна хімія, Органічна хімія, Фізична та колоїдна хімія, 
Фізика, Біохімія та ін. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Характеристика органічних полютантів вод, грунтів, повітря та джерела їх надходження. 

Особливості пробовідбору об’єктів для їх аналізу на вміст органічних полютантів різної 
природи. Аналітичний контроль органічних речовин. 

2. Особливості розділення та концентрування органічних речовин. Основні методи аналізу 
органічних речовин. Методи визначення сумарного, групового вмісту та індивідуальних 
органічних полютантів 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Аналітичний контроль органічних забруднень” 
є ознайомлення з теорією і практикою органічного аналізу, з хімічним складом найважливіших 
об’єктів довкілля та вмістом в них органічних речовин, як природного так і штучного 
походження  
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Аналітичний контроль органічних 
забруднень ” є отримання навички роботи хіміка-аналітика у контрольно-аналітичних 
лабораторіях або відділах, формування цілісної системи знань з органічного аналізу, способів 
відбору та підготовки проб для аналізу органічних речовин, ознайомлення із особливостями 
аналізу цих речовин в різних об’єктах хімічними, фізичними та фізико-хімічними методами. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 

- правила техніки роботи в аналітичній лабораторії;  
- основи відбору та підготовки проби природного об’єкту до аналізу для аналізу 

органічних речовин; 
- основи хімічних, фізичних та фізико-хімічних методів аналізу органічних речовин; 
- основні розрахунки, необхідні для обчислення результатів аналізу 

вміти: 
- відбирати проби об’єктів довкілля для аналізу;  
- підготувати проби до аналізу, при необхідності вміти зробити ґрунтові та рослинні 

витяжки; 
- сконцентрувати та відділити визначуваний інгредієнт при необхідності з досліджуваного 

об’єкту;  
- вибрати метод аналізу органічних речовин спираючись на відомості про їх орієнтовний 

вміст та селективність доступних методів аналізу; 
- визначати компоненти хімічними, фізичними та фізико-хімічними методами аналізу; 
- розрахувати вміст визначуваного інгредієнта за даними аналізу та провести статистичну 

обробку результатів аналізу; 
- порівняти одержані результати аналізу з даними для природних об’єктів.  
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /4 кредити ECTS. 
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовний модуль 1. 
Характеристика органічних полютантів вод, грунтів, повітря та джерела їх надходження. 
Особливості пробовідбору об’єктів для їх аналізу на вміст органічних полютантів різної 

природи. Аналітичний контроль органічних речовин. 

ТЕМА 1. Характеристика вмісту органічних речовин у об’єктах довкілля. Причини 
та шляхи надходження органічних полютантів у навколишнє середовище. 

Характеристика вмісту органічних речовин у об’єктах довкілля: атмосфері, ґрунті, 
поверхневих водах, продуктах харчування. Джерела забруднень органічними речовинами 
навколишнього середовища. Включення токсичних речовин у колообіг. Стійкість, реакційна 
здатність та мінералізація органічних забруднювачів (нафтопродукти, пестициди та ін.).  

Хімічні і біохімічні перетворення токсичних органічних речовин у ґрунті, воді, атмосфері. 
Зв’язок будови речовин з їх реакційною активністю. 

ТЕМА 2. Особливості аналітичного контролю органічних забруднень. 
Специфіка ідентифікації органічних речовин. Функціональний аналіз. Методи 

визначення високих та низьких вмістів органічних речовин, групового їх розділення.  
Труднощі в аналізі органічних забруднень. Проблема низької вибірковості більшості 

методів аналізу органічних речовин, які засновані на хімічних взаємодіях. Межа виявлення та 
визначення органічних токсикантів. 

ТЕМА 3. Специфіка відбору проб об’єктів довкілля для визначення органічних речовин. 
Відбір проб повітря, вод і ґрунтів. Види проб і способів відбору. Загальні правила 

відбору проб. Засоби для відбору і умови зберігання проб.  
Способи консервування та терміни аналізу проб. Огляд можливих негативних наслідків при 

неправильному підборі консервантів та тривалому зберіганні проб ґрунту, води, повітря, 
рослинного та тваринного матеріалу. 

ТЕМА 4. Методи визначення показників сумарного вмісту органічних речовин. 
Загальна характеристика методів. Визначення втрат після пропікання. Визначення 

Карбону органічних сполук (“органічного Карбону”). Методи “мокрого” спалювання з 
використанням суміші окисників (CrO3 i P2O5), персульфату калію. Метод сухого спалювання з 
кінцевим ІЧ-спектрометричним визначенням, “метановий” метод.  

Способи визначення нітрогену органічних сполук. Метод К’єльдаля. Визначення вмісту 
гумусових речовин. Визначення загального вмісту амінів, амідів, пептидів. Методи визначення 
органічного фосфору та сульфуру. 

Хімічне споживання оксигену (ХСО). Визначення ХСО за допомогою дихромату калію 
та персульфату калію. Дихроматний арбітражний метод визначення ХСО. Потенціометричне та 
фотометричне визначення ХСО. Перманганатна окиснювальність, визначення методами Кубеля 
і Шульце. Оцінювання якості вод на основі значення ХСО.  

Біохімічне споживання оксигену (БСО). Показники, визначені за значеннями ХСО та БСО. 
Фізичні методи визначення показників сумарного вмісту органічних речовин. 
 

Змістовий модуль 2. 
Особливості розділення та концентрування органічних речовин. Основні методи аналізу 
органічних речовин. Методи визначення сумарного, групового вмісту та індивідуальних 

органічних полютантів 
ТЕМА 5. Хімічні, фізико-хімічні та фізичні методи в аналітичному контролі органічних 

забруднень. 
Гравіметричні та титриметричні методи визначення великих вмістів органічних 

полютантів. Прямі та непрямі титриметричні методи визначення вмісту органічних речовин. 
Спільні та відмінні реакції, які лежать в основі титриметричного визначення органічних та 
неорганічних полютантів. 
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Фотометричні та спектрофотометричні методи. Екстракційно-фотометричне визначення 

органічних забруднень. Спектроскопічні методи визначення. Електрохімічні методи, 
використання вольтамперометрії та потенціометрії. Люмінесцентні та хемілюмінесцентні 
методи визначення органічних забруднень. Хроматографічні методи: високоефективна рідинна 
хроматографія (ВЕРХ) і газова хроматографія (ГХ).  

ІЧ-спектрометрія та поєднання її з газорідинною хроматографією. Мас-спектрометрія (МС) 
в аналізі органічних забруднень, можливості методів. Застосування комбінованих і гібридних 
методів (ГХ-МС, ВЕРХ-МС та інших). Автоматизація аналітичного контролю органічних 
забруднень.  

ТЕМА 6. Методи розділення та концентрування органічних забруднень у різних об’єктах 
довкілля. 

Методи дистиляції і випаровування розчинника застосування екстракційних методів. 
Багатоступенева рідинна екстракція. Концентрування сорбційними методами, 
виморожуванням.  

Хроматографічні методи розділення. Використання рідинної хроматографії, гель-
хроматографії, високоефективної рідинної і тонкошарової хроматографії. Схема вибору методу 
рідинної хроматографії. Застосування методів газової хроматографії. Контроль ефективності 
операцій розділення. 

ТЕМА 7. Методи визначення основних органічних забруднень у водах, ґрунтах та повітрі. 
Визначення групового вмісту органічних речовин окремих класів. Методи групового 

розділення, ідентифікація та визначення індивідуальних органічних речовин після розділення. 
Реакції визначення окремих представників карбонільних сполук. Визначення летких і 

нелетких фенолів, альдегідів, карбонових кислот, амінів.  
Синтетичні поверхнево активні речовини (катіоноактивні, аніоноактивні, неіоногенні 

препарати) та методи їх визначення.  
Способи визначення нафтопродуктів.  
Контроль галогенпохідних вуглеводнів, ароматичних і поліциклічних ароматичних 

вуглеводнів (бензпірену) у водах, ґрунтах та повітрі. 
Контроль вмісту пестицидів: хлорорганічних, фосфорорганічних та інших. Уніфіковані 

методи їх визначення. 
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Методичне забезпечення 
1. Електронний конспект лекцій зі спецкурсу “Аналітичний контроль органічних 

забруднень”. 
2. Коркуна О.Я. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни “Аналітичний 

контроль органічних забруднень довкілля” для студентів хімічного факультету / О.Я.Коркуна – 
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 88 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.  

Поточний контроль вивчення навчальної дисципліни „Аналітичний контроль органічних 
забруднень” ведеться за результатами двох модульних контрольних робіт та доповіді за однією з тем 
поданих на вибір, а також за результатами практичного виконання і захисту лабораторних робіт.  

  

5. Засоби діагностики успішності навчання:    

– комплекти завдань для контрольних робіт; 
– завдання для теоретичного захисту лабораторних робіт; 
– презентації та доповіді на певну тему за вибором; 
– електронна база тестів для проведення контрольних опитувань, та контрольних замірів 

знань. 
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