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1. Опис навчальної дисципліни 
“Рентгенівські методи аналізу” 

Навчальна дисципліна “Рентгенівські методи аналізу” є вибірковою 
дисципліною для спеціальності “хімія”, освітньо-професійної програми «магістр» 
спеціалізації “аналітична хімія”. Читається у 9 семестрі в обсязі 4 кредити, у тому 
числі 32 год аудиторних занять, з них 16 год лекційних і 16 год лабораторних занять. 
Форма контролю -  залік. 

 

Найменування  
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 
Кількість кредитів – 4 Галузь знань 

10 Природничі науки  Дисципліна за вільним 
вибором студента 

Модулів – 1 Рік підготовки: 1 
Змістових модулів – 2 

 
Семестр: 9 

Лекції: 16 год 
Загальна кількість  

годин – 120 
Спеціальність 

102 Хімія Лабораторні роботи:  
16 год 

Самостійна робота:  
88 год 

Тижневих годин: 
аудиторних – 2 
самостійна робота – 5.5 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень:  магістр 

Вид контролю: залік 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 
становить: 1:2,75 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою і завданням навчальної дисципліни “Рентгенівські методи аналізу”  

є теоретичне і практичне ознайомлення із основами рентгенівських методів аналізу 
при дослідженні будови, кристалічної структури хімічних сполук, якісного та 
кількісного складу об’єктів довкілля: геологічних, біологічних, металів і сплавів, 
продуктів металургійного виробництва, радіоелектроніки, тощо.  

Предмет навчальної дисципліни “Рентгенівські методи аналізу”  включає 
основи використання рентгенівських методів аналізу при дослідженні будови 
твердих тіл, якісного та кількісного визначення окремих елементів методами 
рентгенівської спектроскопії. 

В результаті вивчення даного спецкурсу студент повинен знати:  
- природу рентгенівського випромінювання; 
- класифікацію рентгенівських методів аналізу; 
- основи рентгеноспектральних (рентгеноадсорбційного, рентгеноемісійного) та 

дифракційних рентгенівських методів; 
- основні вузли та принцип роботи рентгенівських установок; 
- правила відбору і підготовки об’єктів для рентгенівських досліджень; 
- основні сучасні комп’ютерні програми для обробки експериментальних даних; 
- послідовність уточнення кристалічної структури сполуки за дифракційними 
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даними порошку та монокристалу; 
- основні способи представлення результатів обчислень. 
вміти:  
- підготувати зразок до рентгеноспектрального аналізу;  
- підготувати порошкоподібний або монокристальний зразок до рентгенівського 

дослідження; 
- провести фазовий аналіз складного об’єкта за дифракційними даними порошку; 
- вибрати необхідний метод розрахунку кристалічної структури сполуки. 
- обчислити вміст визначуваного компонента або склад твердої фази за даними 

рентгенівського аналізу та оформити отримані результати.  
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика рентгенівських методів 
аналізу. Дифракційні методи рентгенівського аналізу та їхнє застосування при 
визначенні фазового складу та внутрішньої будови кристалічних речовин. 

Тема 1. Природа рентгенівського випромінювання . Джерела 
рентгенівського випромінювання. Реєстрація рентгенівських променів (2 год) 

Лекція 1. Загальна характеристика методів аналізу, які ґрунтуються на 
використанні рентгенівського випромінювання: методи рентгенівської дифракції та 
рентгеноспектральні методи. Природа рентгенівського випромінювання, 
рентгенівські спектри. Джерела рентгенівського випромінювання: генератори 
рентгенівського випромінювання, рентгенівські трубки, синхротрон, радіоактивні 
випромінювачі. Диспергуючі елементи в рентгенівському аналізі. Фільтри 
рентгенівського випромінювання, кристали-монохроматори, повне зовнішнє 
відбивання. Реєстрація рентгенівських променів: приймачі рентгенівського 
випромінювання, іонізаційні лічильники, сцинциляційні лічильники, 
енергодисперсійні лічильники, інші приймачі рентгенівського випромінювання. 

Лабораторна робота 1. (6 год). Уточнення кристалічної структури сполуки 
повно профільним методом Рітвельда за даними рентгенівського методу порошку.  

Тема 2. Взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною.  
Дифракція рентгенівських променів. (2 год) 

Лекція 2. Взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною. 
Розсіювання рентгенівських променів. Розсіювання вільним електроном. Ефект 
Комптона. Фотоефект. Сумарне поглинання рентгенівського випромінювання 
речовиною Спектри поглинання рентгенівського випромінювання. Рентгенівська 
дифракція та інтерференція. Рівняння Лауе. Формула Вульфа-Бреггів. 

Тема 3. Методи рентгенівської дифракції при дослідженні будови речовини 
(2 год 

Лекція 3. Використання методів рентгенівської дифракції при дослідженні 
будови речовини. Методи дослідження моно- та полікристалічних зразків: метод 
Лауе; метод обертання (коливання); рентгенгоніометричні методи монокристалу; 
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дифрактометричні методи; методи Дебая-Шерера, Брега-Брентано, Гіньє. 
Обладнання. 

Тема 4. Основні підходи до розшифрування кристалічної структури 
невідомої речовини. (2 год) 

Лекція 4. Чинники, які впливають на інтенсивність інтерференції: кутовий 
множник інтенсивностей; адсорбційний множник; множник повторюваності; 
структурний чинник; температурний чинник (вплив статичного атомного зміщення) 
та переважаючої орієнтації полікристалітів (текстура). Основні підходи до 
розшифрування кристалічної структури невідомої речовини. Вихідна інформація. 
Встановлення просторових груп за даними дослідження монокристалу. Причини 
виникнення систематичних погасань рефлексів в рентгенівській дифракції. 
Проблема вихідних фаз структурних амплітуд в рентгеноструктурному аналізі та 
методи її розв’язання. Статистичні методи. Функція розподілу електронної густини 
(синтез Фур’є). 

Тема 5. Рентгенофазовий аналіз (2 год) 

Лекція 5. Методи рентгенофазового аналізу. Кількісний рентгенофазовий 
аналіз. Використання методів рентгенофазового аналізу при дослідженні об’єктів 
довкілля. Аналіз кристалічної структури. 

Лабораторна робота 2. (4 год). Фазовий аналіз та уточнення кристалічної 
структури двохфазного зразка за даними рентгенівського методу порошку. 

Лабораторна робота 3. (2 год). Кількісний рентгенофазовий аналіз. 
Визначення вмісту фази методом порівняння (градуйованого графіка). 

Змістовий модуль 2. Рентгеноспектральні  методи аналізу та їх 
використання для визначення якісного та кількісного складу речовин. 

Тема 6. Ренгеноспектральні методи аналізу (4 год) 

Лекція 6. Ренгеноспектральний аналіз. Види рентгеноспектрального аналізу. 
Класифікація методів за способами їх одержання та реєстрації: WDAX та EDAX 
аналіз; електронна спектроскопія та рентгенівська флюоресценція.  

Лекція 7. Апаратура рентгеноспектральних методів. Принципові схема 
конструкції рентгеноспектральних приладів. Рентгенівські спектрографи і 
спектрометри. Квантометри. Рентгенівський мікроаналіз (локальний 
рентгеноспектральний аналіз). Будова і робота рентгеноспектрального 
мікроаналізатора. Використання методу трьох поправок (метод Кастета) при 
розрахунках в рентгеноспектральних методах аналізу. Підготовка об’єктів для 
досліджень і особливі вимоги до них. Стандартні зразки у рентгеноспектральних 
методах. Метрологічні характеристики рентгеноспектральних методів аналізу. 

 

Тема 7. Рентгенабсорбційні методи аналізу. (2 год) 

Лекція 8. Рентгенабсорбційні методи аналізу. Спектральні прилади 
абсорбційного аналізу. Використання методів рентгенабсорбційного аналізу при 
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аналізі об’єктів довкілля. EXAFS-спектроскопія, фізичні основи методу. Методи 
дослідження атомної структури речовини за EXAFS-спектрами. 

Лабораторна робота 4. (4 год). Визначення фазового складу зразка та 
кількісного складу фаз методом рентгенівської спектроскопії (ЕДРС). 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

К-сть год  
у тому числі Назви змістових модулів і тем 

Усього 
лк лб ср 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. Природа рентгенівського випромінювання . Джерела 
рентгенівського випромінювання. Реєстрація рентгенівських 
променів 

12 2 - 10 

Тема 2. Взаємодія рентгенівського випромінювання з 
речовиною.  Дифракція рентгенівських променів. 

18 2 6 10 

Тема 3. Методи рентгенівської дифракції при дослідженні 
будови речовини 

14 2 - 12 

Тема 4. Основні підходи до розшифрування кристалічної 
структури невідомої речовини. 

16 2 4 10 

Тема 5.. Рентгенофазовий аналіз 16 2 2 12 
Усього за змістовим модулем 76 10 12 54 

Змістовий модуль 2.  

Тема 6. Ренгеноспектральні методи аналізу 26 4 4 18 
Тема 7. Рентгенабсорбційні методи аналізу 18 2 - 16 
Усього за змістовим модулем 44 6 4 34 

РАЗОМ 120 16 16 88 

 

5. Теми лабораторних робіт 

№ 
з/п Назва теми К-ть 

годин 

1. 
Уточнення кристалічної структури сполуки повнопрофільним методом 
Рітвельда за даними рентгенівського методу порошку. 

6 

2. 
Фазовий аналіз та уточнення кристалічної структури двохфазного зразка за 
даними рентгенівського методу порошку. 

4 

3. 
Кількісний рентгенофазовий аналіз. Визначення вмісту фази методом 
порівняння (градуйованого графіка). 

2 

4. 
Визначення фазового складу зразка та кількісного складу фаз методом 
рентгенівської спектроскопії (ЕДРС). 

4 

 РАЗОМ 16 
 

6. Самостійна робота 

№ з/п Назва теми Кількість 
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годин 
1.  Природа рентгенівського випромінювання . Джерела рентгенівського 

випромінювання. Реєстрація рентгенівських променів. 
10 

2.  Взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною.  Дифракція 
рентгенівських променів. 

10 

3.  Методи рентгенівської дифракції при дослідженні будови речовини 12 
4.  Основні підходи до розшифрування кристалічної структури 

невідомої речовини 
10 

5.  Рентгенофазовий аналіз. 12 
6.  Ренгеноспектральні методи аналізу. 18 
7.  Рентгенабсорбційні методи аналізу 16 
 Разом  88 

 
7. Типові завдання  

до поточних контрольних робіт та модульних контрольних робіт 

1. Загальна характеристика методів аналізу, які ѓрунтуються на використанні 
рентгенівського випромінювання: методи рентгенівської дифракції та 
рентгеноспектральні методи. 

2. Параметри рентгенівських хвиль; розсіювання рентгенівського 
випромінювання. 

3. Ренгеноспектральний аналіз. Метод тонкої структури краю поглинання. 
4. Ренгеноспектральний аналіз. Метод протяжної тонкої структури 

рентгенівського спектру. 
5. Якісний ренгеноспекртальний аналіз. Кількісний рентгеноспектральний 

аналіз. Практичне застосування рентгеноспектрального аналізу. 
6. Скануюча електронна мікроскопія та мікроаналіз. Методи електронної та 

хвильової дисперсійної спектроскопії (EDS i WDS). 
7. Оже- електронна спектроскопія. 
8. Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія. 
9. Рентгеноемісійний та ренгенофлуорисцентний методи аналізів. 
10. Рівняння Брега та інтерференційне рівняння. 
11. Закон центросиметричності рентгенівської оптики. Визначення просторової 

групи симетрії. Правила погашення. 
12. Стратегія визначення структури за даними порошкової дифракції. 
13. Перший етап аналізу структури. Визначення параметрів гратки та числа 

формульних одиниць в комірці.  
14. Загальна схема другого етапу аналізу структури. 
15. Структурна амплітуда і координати атомів. 
16. Структурні амплітуди і розподіл електронної густини по комірці. 
17.  Метод міжатомної функції Паттерсона. 
18.  Фактори, що впливають на інтенсивність дифракційних променів в методі 

монокристалу. 
19.  Фактори, що впливають на інтенсивність дифракційних променів в методі 

порошку. 
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8. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА 
ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
8.1  Методичне забезпечення 

1. Електронний посібник зі спецкурсу “Фізичні методи аналізу”. 
2. Методичні вказівки та інструкції до виконання лабораторних робіт. 

 
8.2 Рекомендована література 

Основна 

1. Шаскольская М.П. Кристаллография. – Москва: Высшая школа, 1984. – 376 с. 
2. Вест А. Химия твердого тела. – Москва: Мир,  1988. – 555 с. 
3. Бокий Г.Б., Порай-Кошиц М.А. Рентгеноструктурный анализ. – Москва: Изд-во 

МГУ, 1964. – Т. 1. – 490 с. 
4. Порай-Кошиц М.А. Практический курс рентгеноструктурного анализа. – Москва: 

Изд-во МГУ, 1960. – Т. 2. – 632 с. 
5. Шевченко Л.Л. Кристалохімія. – Київ: Вища школа, 1993. – 174 с. 
6. Giacovazzo C. Fundamentals of Crystallography. – Oxford University Press. Oxford. – 

1994. – 654 p. 
7. Hammond Ch. The basics of Crystallography and Diffraction. – Oxford University 

Press. Oxford. – 1997. – 249 p.  
8. International Tables of Crystallography. – Reidel Publishing Comany, Dordrecht. – 1983. – 

854 p. 
9. Pecharsky V.K., Zavalij P.Y. Fundametals of powder diffraction and structural 

characterization of materials. – Springer, 2005. – 715 p. 
8.3 Інформаційні ресурси 

1. http://rushim.ru/books/books.htm 
2. http://rushim.ru/books/analitika/analitika.htm 
3. http://uk.wikipedia.org 
4. http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 
5. http://www.iucr.ac.uk/iucr-top/journals/tocsearch.html 
6. http://www.sciencedirect.com/ 
7. http://www.wincsd.eu/ 
 

9. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ 
9.1 Рейтингова оцінка знань студентів (у балах): 

№ 
Вид контролю 

Кількість форм 
контролю 

Межі 
балів 

Сумарний 
бал 

1 Контрольна робота 2 5-10 10-20 
2 Виконання і захист 

лабораторних робіт 
4 5-10 20-40 

3 Підсумкова залікова 
робота 

1 30-40 20-40 

Загальна сума балів  50-100 
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До залікової роботи допускається студент, який набрав протягом вивчення 

курсу не менше 30 бал.  
 

9.2. Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
 

Шкала 

ВНЗУ  

Шкала  

ECTS 

Національна  

шкала 
Коментар 

90-100 А 5 Відмінно 

81-90 В 

71-80 С 
4 Добре 

61-70 D 

51-60 E 
3 Задовільно 

Позитивні оцінки 

30-50 F З можливістю повторної здачі 

0-29 X 
2 Незадовільно 

З обов’язковим повторним курсом  

 
                                                     ______     проф. Каличак Я.М.  
                                                     ______     доц.. Стельмахович Б.М. 

 


