
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Хімічний факультет  
Кафедра аналітичної хімії 

 
 
 
 

Затверджено 

На засіданні кафедри аналітичної хімії 

хімічного факультету 

Львівського національного університету 

імені Івана Франка 

(протокол № 1 від 31 серпня 2020 р.) 

 

 

Завідувач кафедри ____________________  

доц. Дубенська Л. О. 

 
 

Силабус з навчальної дисципліни  

«ФІЗИЧНІ  МЕТОДИ  АНАЛІЗУ», 

що викладається в межах ОПП  «ХІМІЯ»  

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для здобувачів  

з спеціальності 102 «Хімія»  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів 2020 р. 
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Адреса викладання 

дисципліни 

вул. Кирила і Мефодія, 6 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

хімічний факультет, кафедра аналітичної хімії 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

10 «Природничі науки» 

102 «Хімія» 

Викладачі 

дисципліни 

Стельмахович Богдан Мирославович, кандидат хімічних наук, 

доцент, доцент кафедри аналітичної хімії (лектор) 

 

Контактна 

інформація 

викладачів 

bstelmakhovych@lnu.edu.ua;  

bstelmakhovych@gmail.com 

 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Консультації відбуваються в день проведення лекцій або 

лабораторних занять (за попередньою домовленістю). Можливі он-

лайн консультації через Skype, Zoom або Teams. Для погодження 

часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача. 

Сторінка курсу https://chem.lnu.edu.ua/wp-

admin/post.php?post=12244&action=edit&lang=uk 

Інформація про 

дисципліну 

Курс дисципліни "Фізичні методи аналізу" є детальне вивчення 

студентами теорії і практики фізичних методів аналізу, які широко 

використовуються  в наукових дослідженнях та аналізі 

найрізноманітніших об’єктів довкілля.  

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна "Фізичні методи аналізу" є обовязковою дисципліною 

для спеціалізації "аналітична хімія". Читається у 7 семестрі в обсязі 5 

кредитів, у тому числі 64 години аудиторних занять з них 32 годин 

лекцій, 32 годин лабораторних занять і 56 годин самостійної роботи. 

Закінчується заліком. 

Мета та цілі 

дисципліни 
Метою і завданням навчальної дисципліни "Фізичні методи 

аналізу" є детальне вивчення студентами теорії і практики фізичних 

методів аналізу, які широко використовуються  в наукових 

дослідженнях та аналізі найрізноманітніших об’єктів довкілля а 

також при вивчення структури (будови) речовини.  

 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Фізичні методи аналізу» є 

поглиблене засвоєння студентами фундаментальних знань в галузі 

фикористання фізичних методів аналізу та дослідження 

найрізноманітніших обєктів довкілля а також при вивчення 

структури (будови) речовини.  

Література для 

вивчення 

дисципліни 

 Методичне забезпечення та рекомендована література 

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

2. Методичні вказівки та інструкції до виконання лабораторних робіт.  

Рекомендована література 

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

384 с.  
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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. Аносов В.Я., Озерова М.И., Фиалков Ю.А. Основы физико-

химического анализа. Москва: Наука. 1976. - 503 с. 

12. Берг Л.Г. Введение в термографию. Москва: Наука. 1969. - 395 с. 

13. Глазов В.М., Вигдорович В.Н. Микротвердость металлов и 

полупроводников. Москва: Металлургия. 1969 - 248 с.  

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

15. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Металловедение. М.: 

Машиностроение, 1980, -493 с.  

16. Баранова Л.В., Демина Э.В. Металлографическое травление 

металлов и сплавов. Справочник. М.: Металургия, 1986, -256 с.  

 

Обсяг курсу 32 год аудиторних занять. З них 16 год лекцій, 16 год лабораторних 

робіт та 56 год самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

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; 



Студент повинен вміти:  

- використовувати сучасні програми при проведенні 

рентгенофазового та рентгеноструктурного аналізу;  

- користуватися дозиметрами та радіометрами при дослідженні 

забруднення радіоактивними речовинами. 

Ключові слова хімія, дослідження, будова, фізичні методи, структура,  

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, виконання лабораторних робіт, розв’язування 

задач та консультації для повнішого розуміння тем 

Теми Наведено нижче (див. Додаток 1. СХЕМА КУРСУ) 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують попередніх базових знань з 

хімічних дисциплін (загальна та неорганічна хімія, аналітична хімія, 

фізична хімія), з математики та фізики і володіти основами 

компютерної техніки і здатністю освоїти нові спеціальні компютерні 

програми та програмні комплекси.   

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть використо-

вуватися під час 

викладання курсу 

Лекції, презентації, пояснення, бесіди; виконання лабораторних робіт 

для опанування практичних навиків, інструктаж (вступний та 

поточний) під час виконання лабораторних робіт; виконання 

обчислень та розрахунків з використанням компютерних програм; 

 

Необхідне 

обладнання 

Ноутбук або стаціонаргий компютер належної моделі, 

мультимедійний проектор, прилади для проведення лабораторних 

робіт, в тому числі і сучасне обладнання, яке міститься у 

міжуніверситетських лабораторіях, зокрема факультету «Електроніки 

і компютерних технологій». 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співідношенням: 

• лабораторні/самостійні роботи: максимальна кількість балів – 48; 

• контрольні роботи, максимальна кількість балів – 12; 

 • модульні контрольні роботи (колоквіуми) максимальна кількість 

балів – 40. 

Підсумкова максимальна кількість балів: 100. 

Лабораторні роботи: Протягом семестру студенти виконують 

декілька лабораторних робіт, до яких слід оформити відповідні звіти 

у письмовому вигляді з використанням необхідних компютерних 

програм.  

Письмові роботи: Студенти захищають звіти про виконання 

лабораторних робіт в усному або письмовому вигляді або у вигляді 

онлайн-тестування через систему Moodle (TEAMS).  

Академічна доброчесність: Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 

інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 



усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час лабораторного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття в цілях, не пов’язаних з навчанням; 

списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання, тощо. Жодні форми порушення академічної доброчесності 

не толеруються. 

Питання до заліку 

чи екзамену. 

Перелік питань та завдань для підготовки до контрольних робіт та 

модульних контрольних робіт  розміщено на сторінці курсу: 

Приклади типових завдань наведено нижче (див. Додаток 2) 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 



Додаток 1 

Схема курсу 

Тиж.  Тема, план, короткі тези Форма заняття  Література. Ресурси 

в інтернеті 
Завдання, год Термін 

виконання 

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. 

Лекція, 
самостійна 

робота 

[1], [5], [6]  Опрацювання 
теоретичного 

матеріалу  

1 год 

Тиждень 

1 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; 

 

Лабораторна 

робота 

Приклад індексу-

вання рентгено-

грами наведено в 

[1] 

Підготовка до 

лабораторної 
роботи 

1 год 

2- тижні 

2 ТЕМА 2. Рентгенографічні методи аналізу. 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. Метод 

Брега-Брентано, принцип дії автоматичних порошкових дифрактометрів. 

Ідентифікація хімічних сполук та сумішей методами рентгенівської дифракції. 

Лекція, 
самостійна 

робота 

[[1], [5], [6], [7] Опрацювання 
теоретичного 

матеріалу  

1 год 

Тиждень 



Методи дослідження монокристалу. Будова камер для дослідження 

монокристалів. Метод Лауе. Методи обертання та коливання. 

3 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. 

Лекція, 
самостійна 

робота 

[[1], [5], [6], [7] Опрацювання 
теоретичного 

матеріалу  

1 год 

Тиждень 

4 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, 

самостійна 
робота 

[[1], [5], Опрацювання 

теоретичного 
матеріалу  

2 год 

Тиждень 

4 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) 

- ознайомлення з роботою автоматичних дифрактометрів за схемою Брега-

Брентано та Гіньє (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 (програми PROFAN та CELL); 

- оформлення результатів лабораторної робот із використанням комплексу 

програм структурного аналізу CSD; 

 

Лабораторна 

робота 

Інструкція до ко-

ристування ком-

плексом WinCSD 

Підготовка до 

лабораторної 

роботи 
1 год 

Два 

тижні 

5 Лекція 5. Методи рентгеноструктурного аналізу полікристалічних об’єктів 

(продовження). 

Методи вимірювання інтенсивностей інтерференцій. Дифрактометричні 

Лекція, 
самостійна 

робота 

[1], [2]  Опрацювання 
теоретичного 

матеріалу  

1 год 

Тиждень 



методи. Використання сучасних комплексів програм структурного аналізу для 

встановлення кристалічної будови твердих тіл. 

6 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. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

[1], [2], [3] [5] Опрацювання 

теоретичного 

матеріалу  
2 год 

Тиждень 

6 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 WinCSD 

(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 (представити тиблиці з умовами дослідження 

кристалічної структури, координатами атомів та їх температурними 

параметрами, міжатомні віддалі, рисунок дифрактограм 

(експериментальною, розрахованою та диференціальною); 
 

Лабораторна 

робота 

Інструкція до ко-

ристування ком-

плексом WinCSD, 

конспект лекцій 

Підготовка до 

лабораторної 
роботи 

1 год 

Чотири 

тижні 

7-8 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 

EDX аналіз).  

Лекція 8. Локальний рентгеноспектральний аналіз. Застосування рентген-

Лекція, 

самостійна 
робота 

[1], [2], [3] [5] Опрацювання 

теоретичного 
матеріалу  

2 год 

Тиждень 



спектрального аналізу для визначення якісного та кількісного складу хімічних 

речовин. Метрологічні характеристики рентгенспектральних методів аналізу.  

9 ТЕМА 6. Електронографія і нейтронографія.  

Лекція 9. Основні принципи. Сфери застосування, можливості 

використання та метрологічні характеристики методів. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

[1], [10], [11]  Опрацювання 

теоретичного 

матеріалу  
2 год 

Тиждень 

10-11 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.  

Лекція, 

самостійна 
робота 

[1],  Опрацювання 

теоретичного 
матеріалу  

2 год 

Тиждень 

12 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, 

самостійна 

робота 

[1], [11], [12], Опрацювання 

теоретичного 

матеріалу  

2 год 

Тиждень 

12 Лабораторна робота № 4. Уточнення кристалічної структури та 

складу багатофазного зразка методом порошкової дифракції (6 год) 

- ознайомлення з принципами рентгенофазного аналізу та ідентифікацією 

фаз за рентгенограмами порошку; 

- уточнення кристалічних структур багатофазних зразків та визначення 

вмісту кожної з фаз у зразках за результатами рентгеноструктурного 

експерименту з використанням комплексу програм структурного аналізу 

WinCSD. 

Лабораторна 

робота 

Інструкція до ко-

ристування ком-

плексом WinCSD, 

конспект лекцій 

Підготовка до 

лабораторної 
роботи 

2 год 

Два  

тижні 

13 

Лекція 13. Діаграми стану подвійних систем 

Основні типи діаграм стану подвійних систем. Фазові перетворення в твердому 

стані. Використання термічних методів аналізу для побудови діаграм стану. 

Лекція, 
самостійна 

робота 

[1], [14], [15]  Опрацювання 
теоретичного 

матеріалу  

1 год 

Тиждень 



14 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; 
 

Лабораторна 
робота 

Інструкція до 
виконання лабо-

раторної роботи, 

пояснення викла. 

Підготовка до 
лабораторної 

роботи 

1 год 

Тиждень 

14 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. 

Лекція, 

самостійна 
робота 

[1], [16],  Опрацювання 

теоретичного 
матеріалу  

1 год 

Тиждень 

15 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. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

[1], [2], [3], Опрацювання 

теоретичного 

матеріалу  
2 год 

Тиждень 

16 Лекція 16. Радіометричні методи аналізу. 

Радіометричні методи аналізу. Відбір проб для радіометричного аналізу. 

Радіохімічний аналіз. Радіометричне титрування. Нейтронноактиваційний 

аналіз. 

Лекція, 
самостійна 

робота 

[1], [2], [3], Опрацювання 
теоретичного 

матеріалу  

2 год 

Тиждень 



Додаток 2 

Типові завдання  до поточної контрольної роботи 

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.  

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.  

 


