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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Навчальна дисципліна “ Аналітичний контроль органічних забруднень” є нормативною 
дисципліною для спеціальності “Хімія” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. Читається у 3 
семестрі в обсязі 4 кредитів ECTS, закінчується заліком. 

 
Найменування 

показників 
Галузь знань, напрям підготовки, 
освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

10. Природничі науки 

денна форма навчання 
дисципліна вільного 
вибору студента 

Модулів – 1 Спеціальність: 

102 “Хімія” 

Рік підготовки: 2-й 
Змістових модулів – 2 Семестр:3-й 

Загальна кількість  
годин: 120  

Спеціалізація: 
1) неорганічна хімія; 2) аналітична 

хімія; 3) органічна хімія; 4) фізична 
хімія 

Лекції: 16 год 

Лабораторні роботи: 32 год 

  Тижневих годин: 
  аудиторних – 3 
  самосійна робота – 4,5 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – 
магістр 

Самостійна робота: 72 год 

Вид контролю: залік 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:3:4,5 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Метою і завданням навчальної дисципліни "Аналітичний контроль органічних забруднень " є 

ознайомлення з теорією і практикою аналізу органічного аналізу, з хімічним складом найважливіших 
об’єктів довкілля та вмістом в них органічних речовин, як природного так і штучного походження, 
способами відбору та підготовки проб для аналізу органічних речовин, особливостями аналізу цих 
речовин в природних об’єктах хімічними, фізичними та фізико-хімічними методами. 

 
Предмет навчальної дисципліни "Аналітичний контроль органічних забруднень" включає методи 

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

 
Вимоги до знань та вмінь студентів 
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 
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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.  

 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Спеціальний курс „Аналітичний контроль 
органічних забруднень довкілля” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня "магістр" у галузі аналітичної хімії та її застосування в контролі за станом 
природного середовища.  

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 

 
 «ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЧНИХ ПОЛЮТАНТІВ ВОД, ҐРУНТІВ, 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 (2год). 

Лекція №1. Характеристика вмісту органічних речовин у об’єктах довкілля. Хімічні і 
біохімічні перетворення забруднювачів у довкіллі. 

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. 

 
Лабораторна робота № 1 (2 заняття). Біхроматометричне визначення хімічного 

споживання кисню у стічних водах. 
1. Правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії аналітичної хімії.  
2. Підготовка лабораторної проби води.  
3. Виготовлення розчинів необхідних реактивів та їх стандартизація: 0,25 н розчин K2Cr2O7; 0,25 н 

розчин солi Мора стандартизують титриметрично за K2Cr2O7 в присутності iндикатора 0,1% 
водного розчину N-фенiлантранiлової кислоти. 

4. Проведення окислення органічних речовини біхроматом. 
5. Визначення вмісту непрореагованого біхромату. 
6. Обчислення величини хімічного споживання кисню здійсненої біхроматним методом.  

Література [7, 10, 13, (14)]. 
Завдання для самостійної роботи (9 год)  

1. Охарактеризувати найбільш небезпечні полютанти в об’єктах довкілля спираючись на їх будову. 
2. Шляхи надходження органічних речовин у атмосферу, воду та грунт. 
3. Реакції органічних полютантів із речовинами неорганічної природи (іони металів, кислотні 

оксиди та ін.) під впливом температури, ультрафіолетового випромінювання. 

ТЕМА 2. Особливості аналітичного контролю органічних забруднень (1 год). 
Лекція №2. Особливості аналізу органічних сполук. Чутливість та селективність 

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. 
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Завдання для самостійної роботи (9 год)  
1. Класи токсичності органічних полютантів. 
2. Реакційна здатність органічних речовин в середовищі природних об’єктів. 
 
Лабораторна робота № 2 (2 заняття). Фотометричне визначення формальдегіду у 

водах за допомогою хромотропової кислоти.  
1. Підготовка проби води для відгонки з водяною парою формальдегіду.  
2. Виготовлення необхідних розчинів реагентів для аналізу. 
3. Проведення відгонки визначуваного інгредієнту. 
4. Фотометричне визначення вмісту формальдегіду у відгоні та серії розчинів. 
5. Обчислення вмісту формальдегіду у відгоні та зразках води.  

Література [4, 11, (15, 16)]. 

ТЕМА 3. Специфіка відбору проб об’єктів довкілля для визначення органічних речовин 
(2 год). 

Лекція №3. Відбір проб об’єктів довкілля для аналізу на вміст органічних речовин. 
Консервування, транспортування та зберігання зразків для аналізу органічних речовин 
різної природи. 

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. 

Завдання для самостійної роботи (9 год)  
1. Охарактеризувати можливості аналітичних методів аналізу за їх можливістю визначати певні 

класи органічних сполук. 
2. Дослідити зв’язку між будовою органічних речовин, їх хімічним складом, кількістю в зразках та 

вибором аналітичних методів їх визначення.  

ТЕМА 4. Методи визначення показників сумарного вмісту органічних речовин (3 год). 
Лекція №4. Методи визначення загальних показників сумарного вмісту органічних 

речовин. Органічний карбон.  
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.  

Лабораторна робота № 3 (2 заняття). Фотометричне визначення летких з водяною 
парою фенолів у водах за допомогою 4-аміноантипірину. 

1. Підготовка проби води для відгонки з водяною парою фенолів.  
2. Виготовлення необхідних розчинів реагентів для аналізу. 
3. Проведення відгонки визначуваних інгредієнтів. 
4. Фотометричне визначення вмісту фенолу у відгоні та серії розчинів. 
5. Обчислення вмісту летких із водяною парою фенолів у відгоні та зразках води.  

Література [7, 10, 11, 13]. 
Лекція №5. Методи визначення сумарного вмісту органічних речовин: нітроген, 

фосфор, сульфур. Методи визначення хімічного та біохімічного споживання оксигену. 
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. 
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Завдання для самостійної роботи (9 год)  
1. Іменні реакції та методи в аналізі найбільш токсичних органічних забруднювачів довкілля. 
2. Порівняння можливості хімічних, фізичних та фізико-хімічних методів визначення сумарних 

вмістів органічних речовин. 
 

Перелік типових завдань для контрольної роботи №1  
1. Органічні забрудники навколишнього середовища природного походження. 
2. Органічні забрудники навколишнього середовища штучного походження. 
3. Характеристика вмісту органічних речовин у атмосфері. 
4.  Характеристика вмісту органічних речовин у ґрунті.  
5. Характеристика вмісту органічних речовин у поверхневих водах. 
6. Характеристика вмісту органічних речовин у продуктах харчування.  
7. Засоби для відбору і умови зберігання проб ОП. 
8. Відбір проб повітря для аналізу органічних полютантів вод. 
9. Відбір проб повітря для аналізу органічних полютантів ґрунтів.  
10. Відбір проб повітря для аналізу органічних полютантів повітря. 
11. Способи консервування та терміни аналізу проб ОП. 
12. Огляд можливих негативних наслідків при неправильному підборі консервантів та тривалому 

зберіганні проб різного походження. 
13. Методи визначення органічного Фосфору. 
14. Дихроматний арбітражний метод визначення ХСО. 
15. Методи визначення органічного Сульфуру. 
16. Хімічне споживання Оксигену (ХСО).  
17. Перманганатна окиснювальність, визначення методами Шульце. 
18. Біохімічне споживання Оксигену (БСО). 
19. Визначення Карбону органічних сполук у воді. Метод сухого спалювання. 
20. Способи визначення нітрогену органічних сполук. Метод К’єльдаля.  
21. Визначення Карбону органічних сполук у воді. Метод мокрого спалювання. 
22. Визначення Карбону органічних сполук (“органічного Карбону”).  
23. Особливості визначення нітрогену методом К’єльдаля.  
 

ЗМІСТОВНИЙ 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 (3 год). 

Лекція №6. Хімічні та фізико-хімічні методи визначення органічних речовин  
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. 

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).  

Лекція №7. Фізичні та комбіновані фізичні і фізико-хімічні методи визначення 
органічних речовин в об’єктах довкілля 

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.  
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Лабораторна робота № 4 (2 заняття). Екстракційно-фотометричне визначення 
аніонних поверхнево-активних речовин з азуром ІІ у природних та стічних водах 

1. Виготовлення необхідних розчинів реагентів для аналізу. 
2. Енергійно струшують суміш аліквоти проби води, розчину сульфатної кислоти, розчину азуру ІІ 

та хлороформу.  
3. Відокремлюють хлороформовий шар та фотометрують його. 
4. Фотометричне визначення вмісту ПАВ проводять методом градуйованого графіку. 
5. Обчислення вмісту летких із водяною парою фенолів у відгоні та зразках води.  

Література [13, (20)]. 
Завдання для самостійної роботи (9 год).  

1. Описати експресні методи визначення найбільш токсичних органічних речовин. 
2. Навести тест-методи на визначення поверхнево-активних речовин у водах та летких 

органічних сполук у повітрі. 

 

ТЕМА 6. Методи розділення та концентрування органічних забруднень у різних об’єктах 
довкілля (2 год). 

Лекція №8. Фізичні та фізико-хімічні методи розділення та концентрування 
органічних речовин в об’єктах довкілля. Хроматографічні методи розділення та 
концентрування органічних речовин 

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. 

Завдання для самостійної роботи (9 год)  
1. Дистанційні методи аналізу органічних полюнтів, їх апаратурне забезпечення. 
2. Перспективи автоматизованих аналізаторів вмісту органічних забруднювачів у повсякденному 

вжитку. 
 
ТЕМА 7. Методи визначення основних органічних забруднень у водах, ґрунтах та повітрі 

(3 год). 
Лекція №9. Визначення групового вмісту органічних речовин окремих класів. Методи 

визначення вмісту низки карбонільних сполук – полютантів у ґрунтах, водах та повітрі. 
Методи визначення групового вмісту і індивідуальних поверхнево активних речовин та 
нафтопродуктів у різних об’єктах довкілля. 

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.  
Лабораторна робота № 5 (2 заняття). Вольтамперометричне визначення аліфатичних 

альдегідів та кетонів у природних об’єктах.  
1. Виготовлення розчину фону 0,05 М літій хлориду та літій гідрооксиду. 
2. Приготування розчину зразку на фоновому електроліті. 
3. Полярографування розчину зразка та розчину стандарту альдегіду отриманого подібним чином. 
4. Обчислення вмісту аліфатичних альдегідів у зразках.  

Література [(12)]. 
Лекція №10. Методи визначення групового вмісту і індивідуальних поліциклічних 

ароматичних вуглеводнів та пестицидів у різних об’єктах довкілля. 
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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Завдання для самостійної роботи (18 год)  
1. Класифікація пестицидів, механізм їх дії на живі організми. Особливості накопичення їх у 

об’єктах довкілля. 
2. Класифікація поліциклічних ароматичних сполук, механізм їх дії на живі організми. 

Особливості накопичення їх у об’єктах довкілля. 
 

Перелік типових завдань для контрольної роботи №2  
1. Специфіка ідентифікації та визначення органічних забруднень. 
2. Фізичні методи визначення показників сумарного вмісту органічних речовин. 
3. Фотометричні та спектрофотометричні методи визначення ОП. 
4. Контроль вмісту хлорорганічних пестицидів. 
5. Концентрування ОП сорбційними методами. 
6. Визначення групового вмісту органічних речовин окремих класів.  
7. Хроматографічні методи в аналізі ОП: високоефективна рідинна хроматографія. 
8. Методи визначення альдегідів. 
9. Контроль вмісту фосфорорганічних пестицидів. 
10. Специфіка групового розділення органічних забруднень. 
11. Методи визначення фенолів. 
12. Застосування екстракційних методів в аналізі ОП. Багатоступенева рідинна екстракція.  
13. Мас-спектрометрія (МС) в аналізі органічних забруднень.  
14. Електрохімічні методи, використання вольтамперометрії та потенціометрії в аналізі органічних 

речовин. 
15. Гравіметричні та титриметричні методи визначення великих вмістів органічних полютантів.  
16. Екстракційно-фотометричне визначення органічних забруднень. 
17. Методи дистиляції і випаровування розчинника органічних забрудників. 
18. ІЧ-спектрометрія в аналізі органічних забруднень.  
19. Хроматографічні методи в аналізі ОП: газова хроматографія. 
20. Способи визначення нафтопродуктів. 
21. Концентрування органічних полютантів методом виморожуванням.  
22. Застосування комбінованих і гібридних методів (ГХ-МС, ВЕРХ-МС та інших) для визначення 

вмісту органічних речовин. 
23. Люмінесцентні та хемілюмінесцентні методи визначення органічних забруднень 
24. Синтетичні поверхневоактивні речовини (катіоноактивні, аніоноактивні, неіоногенні препарати) 

та методи їх визначення. 
Перелік тем доповідей 

1. Газова хроматографія в аналізі органічних речовин природних та стічних вод. 
2. Рідинна хроматографія в аналізі органічних речовин природних та стічних вод. 
3. Методи визначення фенолів в об’єктах довкілля. 
4. Методи визначення альдегідів в об’єктах довкілля. 
5. Методи визначення нафтопродуктів в об’єктах довкілля. 
6. Фотометричні методи для визначення органічних забруднювачів вод. 
7. Електрохімічні методи при визначення органічних забруднювачів. 
8. Методи визначення хлорорганічних пестицидів. 
9. Методи визначення фосфорорганічних сполук. 
10. Методи визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів. 
11. Методи визначення карбонових кислот. 
12. Методи визначення амінів.  
13.Методи визначення галогенпохідних вуглеводнів. 
14. Застосування ІЧ-спектрометрії при аналізі органічних полютантів. 
15.Люмінесцентні та хемілюмінесцентні методи визначення органічних забруднень. 
16. Екстракційно-фотометричне визначення органічних забруднень. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№
 

те
м

и 

НАЗВИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ І ТЕМ 
Кількість годин 

л п лаб ср 

Змістовий модуль 1 
Характеристика органічних полютантів вод, ґрунтів, повітря та джерела їх надходження. 

Особливості пробовідбору об’єктів для їх аналізу на вміст органічних полютантів різної природи. 
аналітичний контролю Органічних речовин 

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

2  7 9 

2.  Особливості аналітичного контролю органічних забруднень 1  6 9 

3.  Специфіка відбору проб об’єктів довкілля для визначення органічних 
речовин  2   9 

4.  Методи визначення показників сумарного вмісту органічних речовин  3  7 9 
Поточна контрольна робота 1     

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

органічних полютантів 

5.  Хімічні, фізико-хімічні та фізичні методи в аналітичному контролі 
органічних забруднень 3   9 

6.  Методи розділення та концентрування органічних забруднень у різних 
об’єктах довкілля 2  6 9 

7.  Методи визначення основних органічних забруднень у водах, ґрунтах та 
повітрі  3  6 18 

Поточна контрольна робота 2     
Перевірка домашнього завдання (захист рефератів)     

Всього 16  32 72 
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Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п Назва теми К-сть год 

1 Біхроматометричне визначення хімічного споживання кисню у стічних водах 7 

2 Фотометричне визначення формальдегіду у водах за допомогою хромотропової 
кислоти. 6 

3 Фотометричне визначення летких з водяною парою фенолів у водах за 
допомогою 4-аміноантипірину. 7 

4 Екстракційно-фотометричне визначення аніонних поверхнево-активних речовин 
з азуром ІІ у природних та стічних водах 6 

5 Вольтамперометричне визначення аліфатичних альдегідів та кетонів у 
природних об’єктах 6 

 
Самостійна робота 

 
№ 

з/п Назва теми К-сть год 

1 Стан органічних речовин у об’єктах довкілля та їх перетворення при взаємодії з 
неорганічними речовинами та взаємоперетворення. 9 

2 Ознайомлення із класами токсичності органічних полютантів. 9 

3 Дослідження зв’язку між будовою органічних речовин, їх хімічним складом, 
кількістю в зразках та вибором аналітичних методів їх визначення.  9 

4 Іменні реакції та методи в аналізі найбільш токсичних органічних забруднювачів 
довкілля. 9 

5 Експресні тест-методи визначення найбільш токсичних органічних речовин у 
повітрі, воді та повітрі. 9 

6 Перспективи автоматизованих аналізаторів вмісту органічних забруднювачів у 
повсякденному вжитку. 9 

7 Класифікація пестицидів, механізм їх дії на живі організми. Особливості 
накопичення їх у об’єктах довкілля. 9 

8 Класифікація поліциклічних ароматичних сполук, механізм їх дії на живі 
організми. Особливості накопичення їх у об’єктах довкілля. 9 

 
Методи контролю 

 
Контроль вивчення даного курсу ведеться шляхом контрольних опитувань з теоретичних питань, а 

також за результатами практичного виконання і захисту лабораторних робіт.  
Навчальна дисципліна вільного вибору студента „Аналітичний контроль органічних забруднень” 

оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 змістовних модулів. 
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 
Модульний контроль включає 2 змістові модулі а в сумі підсумковий модуль, за які студент може 

отримати 22 – 45 балів за перший модуль, 29–55 балів за другий модуль. 
Загалом за семестр: 2 контрольні роботи, 1 доповідь, 5 лабораторних робіт. 

Змістовий модуль 1 
Максимальна кількість балів – 45 Передбачається проведення зі студентами 3 лабораторних робіт, 

написання 1  контрольної роботи на тему „Органічні полютанти, відбір зразків для їх аналізу та 
визначення загальних показників органічних речовин”.  

Виконання кожної лабораторної роботи оцінюється у 10 балів,   
написання контрольної роботи – 15 балів. 

Оцінка за лабораторну роботу включає в себе: 
- виконання роботи – 5,0 бали; 
- оформлення протоколу та захист роботи – 5,0 бали 
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Змістовий модуль 2 
Максимальна кількість балів – 55. Передбачається проведення 2 лабораторних робіт, 1  контрольної 

роботи на тему „Методи розділення та концентрування органічних забруднювачів та їх кількісного 
визначення у об’єктах довкілля” та виступ із вибраною з переліку тем доповіддю. 

- Виконання кожної лабораторної роботи – 10 балів,  
- написання контрольної роботи – 15 балів, 
- доповідь – 20 балів. 
Оцінка за лабораторну роботу аналогічна, як у першому модулі. 

 
Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  
10 10 10 15 10 10 35 51-100 

 
Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав за два змістові модулі 

сумарну оцінку менше ніж 51 бал (підсумкових) і не виконав хоча б одну лабораторну роботу, то 
він/вона не допускається до заліку, оскільки не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним 
планом на семестр. 

Оцінювання знань: 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 
 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка в 
балах 

За національною шкалою 
Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 
 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 
 

Зараховано В 81-89 4 Дуже добре  
С 71-80 Добре 
D 61-70 3 Задовільно  
Е  51-60 Достатньо 

FX 21-50 
2 

Незадовільно Не зараховано 

F 1-20 Незадовільно  
(без права перездачі) 

Не зараховано  
(без права перездачі) 
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Рейтингова оцінка знань  
з курсу “Аналітичний контроль органічних забруднень”  

(ІІ курс магістратури, ІІІ семестр) 

Кількість годин - 48, з них лекцій - 16, лабораторних робіт - 32. Кількість кредитів за курс – 4. 

Курс поділяється на 2 змістові модулі, за перший із яких студент може отримати по 45 балів, а за другий 
– 55 балів. Разом це 1 модуль, оцінений у 100 балів. 

 
№ Модуль Види контролю К-сть видів Сума балів 

1 

Характеристика органічних полютантів вод, 
ґрунтів, повітря та джерела їх надходження. 
Особливості пробовідбору об’єктів для їх аналізу 
на вміст органічних полютантів різної природи. 
Аналітичний контроль органічних речовин. 

Виконання і захист 
лабораторних робіт  

 
Контрольна робота 

 
3 
 

1 

 
15,0-30,0 

 
7,0-15,0 

2 

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

Виконання і захист 
лабораторних робіт  

 
Контрольна робота 

 
Доповідь 

 
2 
 

1 
 

1 

 
10,0-20,0 

 
7,0-15,0 

 
12,0-20,0 

 

Рейтингова оцінка контролю знань студентів (у балах) 

№ Вид контролю Кількість форм 
контролю Межі балів Сумарний бал 

1 
 

2 
3 

Виконання і захист 
лабораторних робіт 
Контрольна робота 
Доповідь 

 
5 
2 
1 

 
5,0-10,0 
7,0-15,0 

12,0-20,0 

 
25,0-50,0 
14,0-30,0 
12,0-20,0 

Загальна сума балів 51,0-100,0 
Дисципліна закінчується формою контролю «залік», для допуску до здачі якого студент протягом 

семестру повинен одержати не менше 51 бали, при умові, що ним відроблені і захищені всі лабораторні 
роботи та здані всі змістовні модулі. За семестр студент максимально може отримати 100 балів. 

 
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка в 
балах 

За національною шкалою 
Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 
 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 
 

Зараховано В 81-89 4 Дуже добре  
С 71-80 Добре 
D 61-70 3 Задовільно  
Е  51-60 Достатньо 

FX 21-50 
2 

Незадовільно Не зараховано 

F 1-20 Незадовільно  
(без права перездачі) 

Не зараховано  
(без права перездачі) 

 
Курс веде  доц. Коркуна О.Я. 
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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. 
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Посібник – Львів.: «Новий Світ-2000», 2011. – 589 с. 
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