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1. Опис навчальної дисципліни 

витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Кінетичні методи аналізу” 

Навчальна дисципліна Кінетичні методи аналізу” є нормативною 

дисципліною для спеціальності “хімія”, спеціалізації “аналітична хімія”. Читається 

у 9 семестрі в обсязі 3 кредити, у тому числі 32 год аудиторних занять, з них 16 год 

лекційних і 16 год лабораторних занять, закінчується заліком. 

 

Найменування  

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 

10 Природничі науки  
Дисципліна за вільним 

вибором студента 

Модулів – 1 Рік підготовки: 1 

Змістових модулів – 1 
 

Семестр: 10 

Лекції: 16 год 
Загальна кількість  

годин – 90 

Спеціальність 

102 Хімія 
Лабораторні роботи:  

16 год 

Самостійна робота:  

58 год 

Тижневих годин: 

аудиторних – 2 

самостійна робота – 3,63 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень:  магістр 
Вид контролю: залік 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 1:1,83 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою і завданням навчальної дисципліни " Кінетичні методи аналізу" є 

поглиблене вивчення теорії та практики кінетичних методів аналізу. 

Предмет навчальної дисципліни " Кінетичні методи аналізу" включає 
теорію та практику кінетичних методів аналізу, методи кількісного визначення 

ультрамікрокількостей речовин на основі кінетико-каталітичних реакцій. 

Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати:  

- правила техніки роботи в лабораторії кінетичних та каталітичних методів 

аналізу; 

- класифікацію каталітичних та кінетичних методів аналізу; 

- основні механізми каталітичних реакцій;  

- хіміко-аналітичні характеристики каталітичних та кінетичних методів 

аналізу; 

- будову апаратури та устаткування в каталітичних та кінетичних методах 

аналізу; 

- основні галузі застосування каталіметрії;  
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Студент повинен вміти:  

- проводити кількісні визначення ультрамікрокількостей речовини на 

основі каталітичних реакцій;  

- самостійно обирати спосіб (тангенсів, постійного часу, глибини перебігу 

реакцій, каталіметричного титрування, тощо) знаходження концентрації 
визначуваної речовини та складу матриці; 

- проводити статистичну обробку результатів аналізу;  

- розв’язувати розрахункові задачі з кінетичних та каталітичних методів 

аналізу. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна 

"Кінетичні методи аналізу" є складовою циклу професійної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Одержані знання з цієї дисципліни 

знадобляться випускникам при роботі в хімічних лабораторіях різноманітних 

галузей господарства, наукових та дослідницьких лабораторіях.  

 

Програма навчальної дисципліни «Кінетичні методи аналізу» 

Лекція 1 (2 год). Загальна характеристика кінетичних методів аналізу, 

їхня роль і місце в аналітичній хімії. Класифікація кінетичних методів. 

Вступ до кінетичних методів. Класифікація кінетичних методів. Каталітичні і 
некаталітичні методи. Диференціальні кінетичні методи. Особливості і переваги 

кінетичних методів у порівнянні з іншими методами. Області застосування 

кінетичних методів та перспективи їх розвитку. Основні аналітично важливі 
характеристики каталітичних реакцій. Швидкість реакції та кінетичне рівняння. 

Визначення порядків реакцій та констант швидкості.  
Лабораторна робота 1. Визначення W(VI) за реакцією окиснення 

рубеановодневої кислоти гідроген пероксидом (4 год.). 

 1. Допуск до лабораторної роботи. Ознайомлення з апаратурою та 

обладнанням. 

 2. Виготовлення стандартних та робочих розчинів. Одержання контрольної 
задачі. 
 3. Проведення лабораторних вимірювань. 

 4. Обробка одержаних експериментальних даних та оформлення 

лабораторної роботи. 

 5. Захист лабораторної роботи. 

Завдання для самостійної роботи.  

1. Розв’язування задач на основі теоретичного матеріалу теми. 

2. Опрацювання лекційного матеріалу. 

3. Теоретична підготовка до лабораторної роботи. 

Лекція 2 (2 год). Чинники, які впливають на швидкість реакцій. 

Чинники, які впливають на швидкість реакції: температура, концентрація 

реагентів, іонна сила розчину, розчинник. Способи регулювання швидкості 
хімічних реакцій. 
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Лекція 3 (2 год) Каталітичні реакції в аналізі. Методи визначення 

концентрації каталізатора 

Каталітичні реакції. Поняття каталізатор. Кінетичне рівняння і механізм 

реакції. Загальний опис механізму. Звичайні каталітичні реакції. Реакції Ландольта. 

Коливальні реакції. Використання каталітичних реакцій у кінетичних методах 

аналізу. Диференціальні методи: метод початкових швидкостей (метод однієї 
точки), метод фіксованого часу, метод фіксованої концентрації («змінного часу»); 

інтегральні методи: метод тангенсів, метод фіксованого часу, метод фіксованої 
концентрації. 

 

Лабораторна робота 2. Визначення Mn (II) за реакцією KMnO4 з H2C2O4  

(4 год.). 

 1. Допуск до лабораторної роботи. Ознайомлення з апаратурою та 

обладнанням. 

 2. Виготовлення стандартних та робочих розчинів. Одержання контрольної 
задачі. 
 3. Проведення лабораторних вимірювань. 

 4. Обробка одержаних експериментальних даних та оформлення 

лабораторної роботи. 

 5. Захист лабораторної роботи. 

Лабораторна робота 3. Каталітичне визначення Fe у природних водах на 

основі реакції окиснення фероїну пероксимоносульфатною кислотою (4 год.). 

 1. Допуск до лабораторної роботи. Ознайомлення з апаратурою та 

обладнанням. 

 2. Виготовлення стандартних та робочих розчинів. Одержання контрольної 
задачі. 
 3. Проведення лабораторних вимірювань. 

 4. Обробка одержаних експериментальних даних та оформлення 

лабораторної роботи. 

 5. Захист лабораторної роботи. 

Завдання для самостійної роботи. 

1. Розв’язування задач на основі теоретичного матеріалу теми. 

2. Опрацювання лекційного матеріалу. 

3. Теоретична підготовка до лабораторної роботи. 

Лекція 4 (2 год). Використання каталітичних реакцій  

Окисно-відновні реакції: визначення іонів металів, визначення аніонів. 

Визначення органічних речовин: нехарактеристичний (побічний каталіз); 
характеристичний (прямий каталіз). Хемілюмінесцентні реакції; реакції обміну 

лігандів і комплексоутворення. Інші каталітичні реакції. 
 

Лабораторна робота 4. Визначення Fe(III) на основі реакції йодиду з 

гідроген пероксидом (4 год.). 

 1. Допуск до лабораторної роботи. Ознайомлення з апаратурою та 

обладнанням. 

 2. Виготовлення стандартних та робочих розчинів. Одержання контрольної 
задачі. 
 3. Проведення лабораторних вимірювань. 
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 4. Обробка одержаних експериментальних даних та оформлення 

лабораторної роботи. 

 5. Захист лабораторної роботи. 

Завдання для самостійної роботи. 

1. Розв’язування задач на основі теоретичного матеріалу теми. 

2. Опрацювання лекційного матеріалу. 

3. Теоретична підготовка до лабораторної роботи. 

Лекція 5 (2 год). Активування. Інгібітування. 

Поняття активування і промотування. Механізми реакцій, аналітичне 
використання процесів активування. Активування та інгібування e кінетичних методах 

аналізу. Механізм дії активаторів. Особливості активування окисно-відновних 

реакцій. Комбінована дія активаторів. Непряме активування каталітичних реакцій. 

Аналітичне використання ефектів активування. Кінетичне визначення каталізаторів та 

активаторів. Вплив констант стійкості комплексів каталізатора з інгібітором. 

Побудова градуювальник графіків. Аналітичне використання інгібітування. 

Лекція 6 (2 год). Каталітичне титрування. Некаталітичні реакції. 
Каталітичне титрування: основи каталітичного титрування; криві титрування. 

Теоретичні аспекти. Способи титрування. Індикаторні реакції. Прикладні аспекти 

методу: визначення лігандів; визначення металів; аналіз суміші металів.  

Некаталітичні реакції. Методи визначення: однокомпонентний аналіз; 
визначення індивідуальних компонентів в суміші. Використання некаталітичних  

методів в аналізі: визначення неорганічних речовин; визначення органічних 

речовин. 

Лабораторна робота 5. Хемілюмінесцентне визначення Mn(II) у природних 

водах з активуванням каталізатора в реакції люмінолу з H2SO5 (4 год.) 

 1. Допуск до лабораторної роботи. Ознайомлення з апаратурою та 

обладнанням. 

 2. Виготовлення стандартних та робочих розчинів. Одержання контрольної 
задачі. 
 3. Проведення лабораторних вимірювань. 

 4. Обробка одержаних експериментальних даних та оформлення 

лабораторної роботи. 

 5. Захист лабораторної роботи. 

Завдання для самостійної роботи. 

1. Розв’язування задач на основі теоретичного матеріалу теми. 

2. Опрацювання лекційного матеріалу. 

3. Теоретична підготовка до лабораторної роботи. 

Лекція 7 (2 год). Диференціальні кінетичні методи. Прилади і методика 

експерименту у кінетичних методах аналізу. 

Теоретичні основи і методологія. Реакції псевдо першого порядку; реакції 
другого порядку; реакції псевдонульового порядку. Використання  

диференціальних методів в хімічному аналізі.  
Основні компоненти обладнання, регулювання температури. Закриті системи. 

Відкриті системи: метод неперервного струменя; метод прискореного струмені; 
метод пульсуючого струменя; метод зупиненого струменя; «стат»-методи; методи 

стаціонарного стану; прямі релаксаційні методи; періодичні релаксаційні методи; 

імпульсні методи. Системи детектування аналітичного сигналу: оптичні детектори, 

електрохімічні детектори, інші системи детектування. 
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Лекція 8 (2 год). Метрологічні характеристики кінетичних методів 

аналізу. Практичне використання кінетичних методів аналізу.  

Чутливість: чутливість визначення, чутливість і межа виявлення в 

кінетичному аналізі, чутливість і межа виявлення при використанні каталітичних 

реакцій, способи покращення чутливості і межі виявлення. Селективність: 

селективність кінетичних методів; кінетична дискримінація; селективність 

каталітичних методів; методи підвищення селективності. Правильність і 
відтворюваність.  

Практичне використання кінетичних методів аналізу: хімія оточуючого 

середовища; клінічна і фармацевтична хімія; контроль якості чистих хімічних 

речовин і реактивів; промислові продукти; геохімія і агрохімія; аналіз харчових 

продуктів. 

Лабораторна робота 6. Визначення J
–
-іонів за реакцією окиснення 

тіоціанату нітритом (4 год.) 

 1. Допуск до лабораторної роботи. Ознайомлення з апаратурою та 

обладнанням. 

 2. Виготовлення стандартних та робочих розчинів. Одержання контрольної 
задачі. 
 3. Проведення лабораторних вимірювань. 

 4. Обробка одержаних експериментальних даних та оформлення 

лабораторної роботи. 

 5. Захист лабораторної роботи. 

Завдання для самостійної роботи.  

1. Розв’язування задач на основі теоретичного матеріалу теми. 

2. Опрацювання лекційного матеріалу. 

3. Теоретична підготовка до лабораторної роботи. 

 

Контрольні запитання до змістового модуля  

1. Фактори, які впливають на швидкість реакції. 
2. Способи знаходження концентрацій в кінетичних методах аналізу. 

3. Метод тангенсів. 

4. Метод фіксованого часу. 

5. Метод фіксованої концентрації. 
6. Каталітичні та некаталітичні реакції в кінетичних методах.  

7. Застосування каталізаторів, активаторів, інгібіторів,індикаторів у кінетичних  

методах аналізу. 

8. Методи визначення швидкості реакції 
9. Що таке індукційний період? 

10. Явище автокаталізу. Наведіть приклад. 

11. Розрахунок константи рівноваги на основі кінетичних даних. 

12. Механізм виникнення кінетичних та каталітичних струмів. 

13. Цикл каталізатора. Розрахунок циклів каталізатора. 

14. Вкажіть різницю між каталізатором та активатором. Наведіть приклади. 

15. Метрологічні характеристики кінетичних методів. Порівняйте з іншими вам 

відомими методами. 

16. Суть методу каталіметричного титрування. 

17. Основний закон кінетичних методів аналізу. Його математичний вираз 
18. Кінетичне визначення індивідуальних речовин. 

19. Типи реакцій в кінетичних методах аналізу. Наведіть приклади 

20. Вимоги до реакції в кінетичний методах аналізу. 
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Кінетичні методи аналізу 

К-ть годин № 

з/п 

Назви змістовних модулів і тем 

Усьо
го 

Лк Лб Ср 

1 

Вступ до кінетичних методів. Класифікація кінетичних методів. 

Каталітичні і некаталітичні методи. Диференціальні кінетичні 
методи. Особливості і переваги кінетичних методів у порівнянні з 
іншими методами. Області застосування кінетичних методів та 

перспективи їх розвитку. Основні аналітично важливі харак-

теристики каталітичних реакцій. Швидкість реакції та кінетичне 

рівняння. Визначення порядків реакцій та констант швидкості. 

12 2 4 6 

2 

Чинники, які впливають на швидкість реакції: температура, 

концентрація реагентів, іонна сила розчину, розчинник. Способи 

регулювання швидкості хімічних реакцій.  

10 2  8 

3 

Каталітичні реакції. Поняття каталізатор. Кінетичне рівняння і 
механізм реакції. Загальний опис механізму. Звичайні каталітичні 
реакції. Реакції Ландольта. Коливальні реакції. Використання 

каталітичних реакцій у кінетичних методах аналізу. 

Диференціальні методи: метод початкових швидкостей (метод 

однієї точки), метод фіксованого часу, метод фіксованої 
концентрації («змінного часу»); інтегральні методи: метод 

тангенсів, метод фіксованого часу, метод фіксованої концентрації. 

14 2 4 8 

4 

Окисно-відновні реакції: визначення іонів металів, визначення 

аніонів. Визначення органічних речовин: нехарактеристичний 

(побічний каталіз); характеристичний (прямий каталіз). 
Хемілюмінесцентні реакції; реакції обміну лігандів і 
комплексоутворення. Інші каталітичні реакції.  

10 2  8 

5 

Поняття активування і промотування. Механізми реакцій, аналітичне 
використання процесів активування. Активування та інгібування e 

кінетичних методах аналізу. Механізм дії активаторів. Особливості 
активування окисно-відновних реакцій. Комбінована дія активаторів. 

Непряме активування каталітичних реакцій. Аналітичне 
використання ефектів активування. Кінетичне визначення 

каталізаторів та активаторів. Вплив констант стійкості комплексів 

каталізатора з інгібітором. Побудова градуювальник графіків. 

Аналітичне використання інгібітування. 

12 2 4 6 

6 

Каталітичне титрування: основи каталітичного титрування; криві 
титрування. Теоретичні аспекти. Способи титрування. Індикаторні 
реакції. Прикладні аспекти методу: визначення лігандів; визначення 

металів; аналіз суміші металів. Некаталітичні реакції. Методи 

визначення: однокомпонентний аналіз; визначення індиві-
дуальних компонентів в суміші. Використання некаталітичних 

методів в аналізі: визначення неорганічних речовин; визначення 

органічних речовин. 

10 2  8 

7 

Теоретичні основи і методологія. Реакції псевдо першого порядку; 

реакції другого порядку; реакції псевдонульового порядку. 

Використання  диференціальних методів в хімічному аналізі. 
Основні компоненти обладнання, регулювання температури. 

Закриті системи. Відкриті системи: метод неперервного струменя; 

метод прискореного струмені; метод пульсуючого струменя; 

метод зупиненого струменя; «стат»-методи; методи стаціонарного 

стану; прямі релаксаційні методи; періодичні релаксаційні методи; 

імпульсні методи. Системи детектування аналітичного сигналу: 

оптичні детектори, електрохімічні детектори, інші системи 

детектування. 

14 2 4 8 
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8 

Чутливість: чутливість визначення, чутливість і межа виявлення в 

кінетичному аналізі, чутливість і межа виявлення при 

використанні каталітичних реакцій, способи покращення 

чутливості і межі виявлення. Селективність: селективність 

кінетичних методів; кінетична дискримінація; селективність 

каталітичних методів; методи підвищення селективності. 
Правильність і відтворюваність. 

8 2  6 

Всього годин 90 16 16 58 

 

Теми лабораторних робіт  

№ 

з/п 
Назва теми К-ть годин 

1 
Визначення W(VI) за реакцією окиснення рубеановодневої кислоти гідроген 

пероксидом  

4 

2 Визначення Mn (II) за реакцією KMnO4 з H2C2O4  4 

3 
Каталітичне визначення Fe у природних водах на основі реакції 
окиснення фероїну пероксимоносульфатною кислотою 

4 

4 Визначення Fe(III) на основі реакції йодиду з гідрогенпероксидом 4 

5 
Хемілюмінесцентне визначення Mn(II) у природних водах з 
активуванням каталізатора в реакції люмінолу з H2SO5 

4 

6 Визначення J
–
-іонів за реакцією окиснення тіоціанату нітритом 4 

 

Методи контролю та розподіл балів 
Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна 

"Кінетичні методи аналізу" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 
одного модуля. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.  

 

Рейтингове оцінювання контролю знань студентів (у балах) 

№ Види контролю Кількість видів Бали Сума балів 

1 Колоквіум 2 6-11 12-22 

2 Допуск до лабораторної роботи 4 2 8 

3 Виконання і захист лабораторної роботи 4 5-10 20-40 

4 Оформлення та захист реферату 1 5-10 10-10 

5 Залікова модульна робота 1 10-20 10-20 

Загальна сума балів за семестр  50-100 
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Критерії оцінювання лабораторної роботи  

з курсу "Кінетичні методи аналізу". 
Оцінювання лабораторної роботи здійснюється на двох етапах:  

– Допуск до лабораторної роботи, який максимально може бути оцінений в 2 

бали. На допуск до лабораторної роботи виносять підготовку до роботи та 

питання щодо методики її виконання, типову будову приладу та принцип 

роботи його основних вузлів. Основні фізичні та хімічні закони методу. 

– Виконання і захист лабораторної роботи, який максимально може бути 

оцінений у 4 бали. Під час захисту лабораторної роботи оцінюють техніку 

виконання роботи, отримані результати та теоретичні основи. Результат 

вважається добрим, якщо відносна похибка визначення не перевищує 7 %, 

задовільним – відносна похибка визначення є в межах 7-15 %, незадовільним – 

більше 15 %. 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 Шкала ECTS Оцінка 

90-100 A відмінно 

81-89 B 

71-80 C 
добре 

61-70 D 

51-60 E 
задовільно 

30-50 F не задовільно з правом перездачі іспиту 

< 30 FX не задовільно без права перездачі заліку 
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