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 1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 

10 Природничі науки 

Денна форма навчання 

Загальний курс 

Модулів – 1 Спеціальність  

102 Хімія 

Рік підготовки: 4 

Змістових модулів – 2 Семестр: 7 

Загальна кількість 

Годин : 90 
 

Лекції: 32 год 

Лаб. роботи: 32 год. 

Тижневих годин:5,625 

аудиторних – 4 

самостійна р-та – 1,625 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень –

Бакалавр 

Самостійна р-та:26 год 

Вид контролю: залік 

Співвідношення к-ті годин аудиторнихї занять до самостійної роботи становить: 

1:2,46 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна "Фізичні методи аналізу" є обовязковою дисципліною для 

спеціалізації "аналітична хімія". Читається у 7 семестрі в обсязі 4 кредити, у тому 

числі 64 години аудиторних занять з них 32 годин лекцій, 32 годин лабораторних 

занять і 56 годин самостійної роботи. Закінчується заліком. 

Метою і завданням навчальної дисципліни "Фізичні методи аналізу" є 

детальне вивчення студентами теорії і практики фізичних методів аналізу, які 

широко використовуються  в накових дослідженнях та аналізі найрізноманітніших 

об’єктів довкілля.  

Предмет навчальної дисципліни "Фізичні методи аналізу" включає методи 

аналізу, які базуються на використанні залежності фізичних параметрів 

визначуваниго інградієнта від його якісного та кількісного вмісту.  

Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати:  

- основою вивчення курсу є база знань, отриманих студентами впродовж 
вивчення загальних курсів математики, фізики, загальної неорганічної, 
аналітичної, фізичної та органічної хімії; 

- природу рентгенівського випромінювання, способи його реєстрації;  
- використання рентгенівського випромінювання в дифракційних та 

спектральних методах аналізу;  
- основні методи дослідження твердого тіла (методи порошку, 

монокристалу) ; 
- основи термічних методів аналізу та можливість їх використання при 

дослідженні обєктів довкілля;  
- фізична природа іонізуючого випромінювання, радіоактивність, закони 

радіоактивного розпаду, основні джерела радіоактивнихзабруднень;  
- використання радіометричних методів в аналітичній хімії та фізичних 

методах аналізу 
- використання радіометричних методів при аналізі об’єктів довкілля; 
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Студент повинен вміти:  

- використовувати сучасні програми при проведенні рентгенофазового та 
рентгеноструктурного аналізу;  

- користуватися дозиметрами та радіометрами при дослідженні 
забруднення радіоактивними речовинами. 

 
3. Програма навчальної дисципліни «Фізичні методи аналізу» 

 
Змістовний модуль 1. 

 

ТЕМА 1. Вступ. Суть та класифікація фізичних методів аналізу. Методи 

аналізу, які базуються на використанні рентгенівського випромінювання.  

Лекція 1. Вступ. Суть та класифікація фізичних методів аналізу. Методи 

аналізу, які базуються на використанні рентгенівського випромінювання.  

Природа рентгенівського випромінювання. Рентгенівські спектри. Розсіювання 

та поглинання рентгенівського випромінювання. Рентгенівська техніка. Джерела 

монохроматичного рентгенівського випромінювання. Способи реєстрації 

рентгенівського випромінювання. Техніка безпеки при роботі з іонізуючим 

випромінюванням. 

 

ТЕМА 2. Рентгенографічні методи аналізу.  

Лекція 2. Методи дослідження кристалічних тіл.  

 Рентгенівський метод порошку. Метод Дебая-Шерера. Одержання рентгенограм. 

Поправки на нестандартність діаметра камери та на товщину зразка. Будова камер 

РКД. Індексування рентгенограм порошку сполук вищої та середньої сингоній. 

Прецизійне визначення параметрів елементарних комірок полікристалічних зразків.  

  Лабораторна робота № 1. Індексування рентгенограм порошку структур 

сполук кубічної сингонії та уточнення параметрів їх елементарних комірок методом 

найменших квадратів (6 год).  

- ознайомлення з роботою камери Дебая-Шерера; 

- вимірювання кутів відбить дифракційних максимумів та їх відносних 

інтенсивностей; 

- введення поправок на нестандартність діаметра камери та поглинання 

зразка; 

- індексування рентгенограми сполуки кубічної сингонії; 

- розрахунок парамера гратки за квадратичною формулою та уточнення 

стандартних відхилень методом найменших квадратів; 

Лекція 3. Методи дослідження кристалічних тіл (продовження). 

Метод Брега-Брентано, принцип дії автоматичних порошкових дифрактометрів. 

Ідентифікація хімічних сполук та сумішей. Методи дослідження монокристалу. 

Будова камер для дослідження монокристалів. Метод Лауе. Методи обертання та 

коливання. 

  Лабораторна робота № 2. Ознайомлення з роботою автоматичного 

порошкового дифрактометра (ДРОН-3М та STOIE PDS) та уточнення значень 

інтенсивностей та кутів відбить за дифрактометричними даними порошку (4 год) 
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- ознайомлення з роботою автоматичних дифрактометрів за схемою Брега-

Брентано (на просвіт та на відбиття); 

- ознайомлення з роботою програми по обробці масиву експериментальних 

інтенсивностей дифрактограм полікристалічних зразків PROFAN (комплекс 

структурного аналізу WinCSD); 

- визначення інтенсивностей відбить та центрів дифракційних максимумів 

дифрактограм кристалічних сполук різних сингоній та уточнення параметрів їх 

комірок методом найменших квадратів (програма CELL); 

- оформлення результатів лабораторної робот із використанням комплексу 

програм структурного аналізу CSD; 

 

ТЕМА 3. Методи рентгеноструктурного аналізу 

Лекція 4. Методи рентгеноструктурного аналізу полікристалічних об’єктів. 

Чинники, які впливають на інтенсивність інтерференції: структурний 

фактор, атомний фактор, фактор повторюваності, кутовий фактор, адсорбційний 

фактор, чинник текстурованості.  

Лекція 5. Методи рентгеноструктурного аналізу полікристалічних об’єктів 

(продовження). 

Методи вимірювання інтенсивностей інтерференцій. Дифрактометричні 

методи. Використання сучасних комплексів програм структурного аналізу для 

встановлення кристалічної будови твердих тіл. 

  Лабораторна робота № 3. Уточнення кристалічної структури та складу 

сполуки методом порошкової дифракції (8 год) 

- уточнення кристалічної структури однофазного інтерметалічного зразка з 

використанням комплексу програм структурного аналізу CSD (програми 

MainCSD, Geom, Refin); 

- дослідження впливу різних чинників (профільних, структурних) на 

інтенсивності рефлексів та вибір оптимальних умов рентгеноструктурного 

експерименту; 

- оформлення результатів рентгеноструктурного дослідження та захист 

лабораторної роботи; 

 

ТЕМА 4. Використання методів рентгенофазового аналізу при 

дослідженні об’єктів довкілля 

Лекція 6. Використання методів рентгенофазового аналізу при дослідженні 

об’єктів довкілля.  

 Принцип і різновиди фазових методів аналізу. Визначення кількості фаз в 

природніх об’єктах (геологічного походження (мінерали, руди, породи, тощо), 

металургійного виробництва). Визначення границь існування фаз та меж твердих 

розчинів. Основні типи твердих розчинів та їх дослідження рентгенівськими 

методами аналізу. Рентгенівський фазовий аналіз. 

  Лабораторна робота № 4. Уточнення кристалічної структури та складу 

багатофазного зразка методом порошкової дифракції (8 год) 

- ознайомлення з принципами рентгенофазного аналізу та ідентифікацією 

фаз за рентгенограмами порошку; 



 

 6 

- уточнення кристалічних структур багатофазних зразків та визначення 

вмісту кожної з фаз у зразках за результатами рентгеноструктурного 

експерименту з використанням комплексу програм структурного аналізу 

CSD (програми MainCSD, Geom, Refin); 

 

ТЕМА 5. Рентгенспектральні методи аналізу 

Лекція 7. Принцип методу. Різновидності рентгеноспектрального аналізу.  

Принцип методу. Різновидності рентгеноспектрального аналізу, класифікація 

методів за способом одержання та реєстрації рентгенівських спектрів (WDX та 

EDAX аналіз).  

Лекція 8. Локальний рентгеноспектральний аналіз. Застосування рентген-

спектрального аналізу для визначення якісного та кількісного складу хімічних 

речовин. Метрологічні характеристики рентгенспектральних методів аналізу.  

 

Змістовний модуль 2. 
ТЕМА 6. Електронографія і нейтронографія.  

Лекція 9. Основні принципи. Сфери застосування, можливості використання та 

метрологічні характеристики методів. 

  Лабораторна робота № 5. Підготовка зразка для дослідження методами 

мікроструктурного аналізу. Якісний та кількісний аналіз зразків методом 

рентгеноспектрального аналізу (6 год) 

- підготовка шліфа металічного сплаву для проведення мікроструктурного 

аналізу; 

- ознайомлення з роботою рентгеноспектральних приладів EXPERT 002L та 

електронного мікроскопа з приставкою для проведення 

рентгенфлюорисцентного аналізу; 

- проведення якісного аналізу та підготовка стандартних зразків-еталонів; 

- визначення кількісного елементного складу досліджуваних сплавів; 

ТЕМА 7. Скануюча зондова спектроскопія. Різновиди та сфери 

використання методів.  

Лекція 10-11. Принципи, роль та сфери використання методів скануючої 

зондової спектроскопії. Їх різновиди.  

Основні принципи скануючої зондової спектроскопії. Скануюча тунельна 

мікроскопія. Атомно-силова мікроскопія. Контактна атомно-силова мікроскопія. 

Метрологічні характеристики методів скануючої зондової спектроскопії та області її 

застосування.  

  Лабораторна робота № 6. Ознайомлення з роботою атомно-силового 

мікроскопа.  

ТЕМА 8. Термічні методи аналізу.  

 Лекція 12. Принцип методів термічного аналізу та його різновидновидності. 

Диференційний термічний аналіз. Дериватографічний та термогравіметричний 

аналіз (суть методів та застосування). Використання термічних методів аналізу 

при дослідженні об’єктів довкілля: геологічних, біологічних, металургійного 

виробництва, органічних.  

 Лекція 13. Діаграми стану подвійних систем 
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 Основні типи діаграм стану подвійних систем. Фазові перетворення в твердому 

стані. Використання термічних методів аналізу для побудови діаграм стану. 

ТЕМА 9. Мікроскопічний та мікроструктурний аналіз. 

Лекція 14. Мікроскопічний та мікроструктурний аналіз. 

Аппаратура та її можливості. Електронна мікроскопія. Принцип дії і 

застосування.  Підготовка зразка для дослідження. Дослідження мікроструктури 

зразків металографічним методом. Визначення орієнтації кристалів за фігурами 

травлення, Виявлення у кристалі структурних дефектів. Визначення мікротвердості 

кристалічних матеріалів. 

ТЕМА 10. Радіохімічні методи аналізу 

Лекція 15. Фізична природа іонізуючих випромінювань. 

 Радіоактивність. Закони радіоактивного розпаду. Одиниці радіоактивності. 

Джерела радіоактивного забруднення навколишнього середовища. Джерела 

радіоактивного забруднення навколишнього середовища. Методи виявлення та 

вимірювання радіоактивних випромінювань. Детектори іонізуючих випромінювань: 

газорозрядні лічильники, хімічні та фотографічні детектори. Дозиметричні прилади. 

Біологічна дія іонізуючого випромінювання. 

   Лабораторна робота № 7. Вивчення роботи дозиметрів та радіометрів. 

 Лекція 16. Радіометричні методи аналізу. 

 Радіометричні методи аналізу. Відбір проб для радіометричного аналізу. 

Радіохімічний аналіз. Радіометричне титрування. Нейтронноактиваційний аналіз.  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

К-сть год (денна форма) 

Усього 
в тому числі 

лк лб cр 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Вступ. Суть та класифікація фізичних методів 

аналізу. Методи аналізу, які базуються на 

використанні рентгенівського випромінювання. 

3 2 - 1 

Тема 2. Рентгенографічні методи аналізу. 12 4 6 2 

Тема 3. Методи рентгеноструктурного аналізу 14 4 8 2 

Тема 4. Використання методів рентгенофазового 

аналізу при дослідженні об’єктів довкілля 
13 2 8 3 

Тема 5. Рентгеноспектральні методи аналізу 13 4 4 5 

Усього за змістовим модулем 55 16 26 13 

Змістовий модуль 2.  

Тема 6. Електронографія і нейтронографія 5 2 - 3 

Тема 7. Скануюча зондова спектроскопія 8 4 2 2 

Тема 8. Термічні методи аналізу 7 4 – 3 

Тема 9. Мікроскопічний та мікроструктурний аналіз 6 2 2 2 

Тема 10. Радіохімічні методи аналізу 9 4 2 3 

Усього за змістовим модулем 35 16 6 13 

РАЗОМ 90 32 32 26 
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5. Теми лабораторних робіт 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-ть 

годин 

1.  

Індексування рентгенограм порошку структур сполук кубічної 

сингонії та уточнення параметрів їх елементарних комірок 

методом найменших квадратів. 

6 

2.  

Ознайомлення з роботою автоматичного порошкового 

дифрактометра та уточнення значень інтенсивностей та кутів 

відбить за дифрактометричними даними порошку. 

4 

3.  
Уточнення кристалічної структури та складу багатофазного зразка 

методом порошкової дифракції.  
14 

4.  
Ознайомлення з роботою атомно-силового мікроскопа (на базі 

міжуніверситетської лабораторії факультету електроніки) 
2 

5.  

Підготовка зразка для дослідження методами мікроструктурного 

аналізу. Якісний та кількісний аналіз зразків методом 

рентгеноспектрального аналізу (на базі міжуніверситетської 

лабораторії факультету електроніки) 

4 

6.  
Вивчення роботи дозиметрів та радіометрів ((на базі 

міжуніверситетської лабораторії факультету електроніки) 
2 

 РАЗОМ 32 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

годин 

1.  Можливості та недоліки методів структурного аналізу, які 

використовують рентгенівське випромінювання. 
1 

2.  Сучасні методи моно- та полікристалічних досліджень 2 

3.  Синхротронне випромінювання. Галузі застування, переваги та 

недоліки методів із використанням синхротронного 

випромінювання  

2 

4.  Якісний ренгеноспектральний аналіз. Кількісний 

рентгеноспектральний аналіз. Практичне застосування 

рентгенспектральних методів аналізу 

4 

5.  Скануюча електронна мікроскопія та мікроаналіз. Методи 

електронної та хвильової дисперсійної спектроскопії (EDS i 

WDS) 

4 

6.  Оже- електронна спектроскопія, метрологічні характери-тики та 

використання в дослідженнях складу поверхні тонких плівок та 

мікро- та нанообєктів 

1 

7.  Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія. Рентгенoемісійний 

та ренгенoфлуорисцентний методи аналізів 
2 
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8.  Нейтронографія. Особливості використання методів структурної 

нейтронографії та рентгенографії при дослідженні об’єктів 

довкілля.  

2 

9.  Радіометричні методи аналізу. Класифікація, специфіка 

застосування та метрологічні характеристики активаційних 

методів аналізу.  

2 

10.  Термічні методи аналізу. Диференційно-термічний аналіз, 

диференційно-скануюча калориметрія. Використання методів 

при дослідженні геологічних, органічних та мінеральних 

природніх обєктів.  

2 

11.  Мікроскопічний метод аналізу. Підготовка зразка для 

дослідження мікроструктури. Методи травлення поверхні для 

проведення фазового аналізу. 

2 

12.  Аппаратура для проведення мікроструктурних досліджень. 

Інтерпритація мікроструктурних досліджень  
2 

 Разом  26 

 

7. Типові завдання до поточних контрольних  та модульних контрольних робіт 

1. Загальна характеристика методів аналізу, які грунтуються на використанні 

рентгенівського випромінювання: методи рентгенівської дифракції та 

рентгеноспектральні методи. 

2. Природа рентгенівського випромінювання, емісійні рентгенівські спектри.  

3. Поглинання рентгенівського випромінювання речовиною, край смуги 

поглинання. 

4. Засоби монохроматизації та реєстрації рентгенівського випромінювання.  

5. Дифракція рентгеніського випромінювання, рівняння Вульфа-Брегів. 

6. Фактори, які впливають на інтенсивність інтерференції (структурний 

чинник, кутовий множник, чинник повторюваності, адсорбційний фактор, 

поглинання, фактор текстури, поправка на теплові коливання). 

7. Методи дослідження будови кристалічних тіл. Методи порошку та 

монокристалу.  

8. Апаратура методів рентгенівської дифрактометрії. 

9. Квадратичні формули для розрахунку параметрів комірки сполук. 

10. Метод Дебая-Шерера. Проведення фазового аналізу за дебаєграмами 

порошку, розрахунок брегівських кутів з врахуванням поправок на діаметр 

камери та поглинання. Уточнення параметрів комірки сполук кубічних, 

тетрагональних та гексагональних сингоній методом найменших квадратів. 

11. Методи Брега-Брентано та Гіньє. Розрахунок профіля дифрактограм 

порошку, визначення інтенсивностей експериментальних відбить та 

дифракційних максимумів.  

12. Сучасні програми структурного аналізу. Проведення фазового аналізу двох- 

(трьох-)фазного зразка уточненням параметрів комірки кожної фази. 

13. Уточнення кристалічної структури сполуки методом повнопрофільного 

аналізу Рітвельда за дифракограмами порошку.  
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14. Рентгенспектральні методи аналізу, суть методів, їх різновиди, класифікація 

та метрологічні характеристики. 

15. Використання рентгенспекральних методів при аналізі об’єктів різного 

походження.  

16. Якісний ренгенспектральний аналіз. Кількісний рентгенспектральний аналіз. 

Практичне застосування рентгеноспектрального аналізу 

17. Скануюча електронна мікроскопія та мікроаналіз. Методи електронної та 

хвильової дисперсійної спектроскопії (EDX i WDX) 

18. Нейтронографія та електронографія, можливості застосування при аналізі та 

дослідженні будови твердих тіл. 

19. Використання нейтронографії для дослідження магнітних властивостей 

сполук. 

20. Електронна мікроскопія та мікродифракція. Використання методів при 

дослідженні мікро- та нанообєктів. Растрова Оже-електронна спектроскопія, 

метрологічні характеристики та застосування. 

21. Методи скануючої зондової мікроскопії, їх різновиди. 

22. Аналітичні можливості скануючої зондової мікроскопії, використання 

методів при дослідженні поверхонь.  

23. Природа радіоактивного випромінювання. Взаємодія радіоактивного 

випромінювання з речовиною. Дія випромінювання на біологічні обєкти. 

24. Радіометричні методи аналізу. Радіоактиваційний аналіз, ефект Мессбауера, 

метод ізотопного розведення.  

25. Радіометричне титрування, переваги та недоліки методу. Метрологічні 

характеристики методу. 

26. Термічні методи аналізу. Загальна характеристика методів. 

27. Термогравіметрія, використання в аналізі обєктів довкілля. 

28. Термічний аналіз як метод фазового аналізу при дослідженні обєктів 

металургійного виробництва та геологічних обєктів. 

29. Диференційно-термічний аналіз та методи диференційно-скануючою 

калориметрії. Використання методів при дослідженні фізичних констант.  

30. Термотитриметрія, переваги методу при визначенні суміші слабких 

(сильних) кислот та основ.  
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8. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА 
ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

8.1  Методичне забезпечення 

1. Електронний конспект лекцій з курсу “Фізичні методи аналізу”. 

2. Методичні вказівки та інструкції до виконання лабораторних робіт. 

8.2 Рекомендована література 

1. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 кн.- М.: Дрофа, 2002. –384 с.  

2. Основы аналитической химии. В 2 кн. Под ред. ак. Золотова Ю.А. М: Высшая 

школа, 2002. кн. 2. -494 с.  

3. Пилипенко А.П., И.В. Пятницкий. Аналитическая химия. В 2 кн. М.: Химия, 1990 

-480 с.  

4. Юинг Г. Инструментальные методы химического анализа. - Москва: Мир. 1989. - 

608 с. 

5. Асланов Л.А. Инструментальные методы рентгеноструктурного анализа. - 

Москва: Изд-во МГУ. 1983. - -288 с. 

6. Рентгенотехника. Справочник. Под ред. проф. Клюева. В.В. М.: 

Машиностроение, 1980, - 383 с.  

7. Порай-Кошиц М.А. Практический курс рентгеноструктурного анализа. Москва: 

Изд-во МГУ. 1960. - 632 с. 

8. Франк-Каменецкий В.А. Руководство по рентгеноструктурному исследованию 

минералов. - Ленинград: Недра. 1975. - -400 с. 

9. Миркин Л.И. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов 

(Под ред. Уманского Я.С.). Москва: Государственное издательство физико-

математической литературы. 1961. - 863 с. 

10. Ю.С.Нозик, Р.П.Озеров, К.Хенниг. Структурная нейтронография. М.: Атомиздат, 

1979, - 343 с.  

11. Глазов В.М., Вигдорович В.Н. Микротвердость металлов и полупроводников. 

Москва: Металлургия. 1969 - 248 с.  

12. Мозберг Р.К. Материаловедение. М.: Высшая школа, 1991, -448 с. 

13. Баранова Л.В., Демина Э.В. Металлографическое травление металлов и сплавов. 

Справочник. М.: Металургия, 1986, -256 с.  
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9. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ 
Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Курс 

поділяється на два змістовні модулі, за кожен із яких студент може одержати від 25 

до 50 балів.  

 
Рейтингове оцінювання контролю знань студентів (у балах) 

№ Модуль 
Види  

контролю 

К-ть 

видів 

Сума  

балів 

1 Рентгенографічні методи аналізу. 

Рентгеноспектральний аналіз 

Колоквіум  

Л-рна робота  

К-на робота 

1 

3 

1 

8-20 

15-24 

2-6 

2 Електронографія і нейтронографія. 

Термічний аналіз. Мікроскопічний 

та мікроструктурний аналіз. 

Радіохімічні методи аналізу. 

Радіометричне титрування.  

Колоквіум  

Л-рна робота 

К-на робота 

1 

3 

1 

8-20 

15-24 

2-6 

Рейтингова оцінка контролю знань студентів (у балах) 

№ Вид контролю 
К-ть форм 

контролю 

Межі 

балів 

Сумарний 

бал 

1 Колоквіум  2 8-20 16-40 

2 Контрольна робота 2 2-6 4-12 

3 Лабораторна робота 6 5-8 30-48 

 Загальна сума балів    50-100 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Шкала 

ВНЗУ  

Шкала  

ECTS 
Національна шкала Коментар 

90-100 А 5 Відмінно 

Позитивні оцінки (зарах) 

81-90 В 
4 Добре 

71-80 С 

61-70 D 
3 Задовільно 

50-60 E 

30-49 FX 

2 Незадовільно 

З можливістю повторної здачі 

0-29 
F 

З обов’язковим повторним курсом 

(відрахування з можливістю 

поновлення) 

 

Укладач                                                                                   доц. Стельмахович Б.М. 


