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Консультації з 
питань навчання 

по дисципліні 
відбуваються 

Консультації відбуваються в день проведення лекцій або 
лабораторних занять (за попередньою домовленістю). Можливі он-
лайн консультації через Teams (можливе використання Skype, Zoom). 
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 "Кінетичні методи аналізу" включає теорію та 
практику кінетичних методів аналізу, методи кількісного визначення 
ультрамікрокількостей речовин на основі кінетико-каталітичних 
реакцій. 

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна "Фізичні методи аналізу" є обовязковою дисципліною 
для спеціалізації "аналітична хімія". Читається у 10 семестрі в обсязі 
3 кредитів, у тому числі 32 години аудиторних занять з них 16 годин 
лекцій, 16 годин лабораторних занять і 58 годин самостійної роботи. 
Закінчується заліком. 

Мета та цілі 
дисципліни 

Метою і завданням навчальної дисципліни 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. 

Література для 
вивчення 

дисципліни 

 Методичне забезпечення та рекомендована література 

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

2. Методичні вказівки та інструкції до виконання лабораторних 
робіт. 

3. Перес-Бендито Д., М.Сильва. Кинетические методы в 
аналитической химии. –М.: Мир, 1991. – 393 с. 
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4. Крейнгольд С.У. Каталиметрия в анализе реактивов и веществ 
особой чистоты. М.: Химия, 1983. –190 с. 

5. Мюллер Г., Отто М., Вернер Г. Каталитические методы в анализе 
следов элементов. –М.: Мир, 1983. –195 с. 

6. Набиванец Б.И., Калабина Л.В., Линник П.Н. Кинетические 
методы анализа природных вод. – Киев. Наукова думка, 1981. – 
250 с. 

Додаткова 

1. Марк Г., Рехниц Г., Шенк Г. Кинетика в аналитической 
химии. М.: Мир, 1972. –368 с. 

2. Фритц Дж., Шенк Г. Количественный анализ. –М.: Мир, 
1978. –568 с. 

3. Бончев П. Комплексообразование и каталитическая 
активность. –М.: Мир, 1975. –272 с. 

4. Яцимирский К.Б. Кинетические методы анализа. Химия, М.: 1967.  

Обсяг курсу 32 год аудиторних занять. З них 16 год лекцій, 16 год лабораторних 
робіт та 58 год самостійної роботи 

Очікувані 
результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

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;  
Здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі 
математичної статистики для статистичної обробки даних, виявлення 
характеру і співвідношення похибок, розрахунку невизначеності та 
моделювання процесів формування та накопичення аналітичних сигналів у 
методах якісного та кількісного аналізу 

Студент повинен вміти:  

Здатність розробляти нові методики хімічного аналізу з урахуванням 
особливостей об’єкту аналізу, вимог щодо точності та експресності, 
технічних можливостей лабораторії  
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.  
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Ключові слова хімія, аналітична хімія, швидкість реакції, каталіз, фізичні методи, кінетика 
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, органічна хімія), з математики, володіти основами 
комп’ютерної техніки.  

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 комп’ютерних програм; 
 

Необхідне 
обладнання 

Ноутбук або стаціонарий комп’ютер належної моделі, 
мультимедійний проектор, прилади для проведення лабораторних 
робіт (спектрофотометр або(і) фотоколориметр, pH-метр 
(потенціометр) з набором необхідних іон-селективних електродів, 
полярограф).  

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 

кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співвідношенням: 
• лабораторні: максимальна кількість балів – 4*10=40; 
• 2 колоквіуми, максимальна кількість балів – 10*2=20; 
 • підсумкова модульна контрольна робота, максимальна кількість 
балів – 20. 
 Підготовка і захист самостійно підготовленого реферату – 20 балів 
Підсумкова максимальна кількість балів: 100. 
Лабораторні роботи: Протягом семестру студенти виконують 
чотири із восьми запропонованих лабораторних робіт, до яких слід 
оформити відповідні звіти у письмовому вигляді з використанням 
необхідних комп’ютерних 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.  
Відвідування 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 
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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. 
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Додаток 1 

Схема курсу 

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

Завдання, год Термін 
виконання 

1 Лекція 1. 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.  

Лекція, 
самостійна 
робота 

[1], [3], [4]  Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу  
1 год 

Тиждень 

2 Лекція 2. Чинники, які впливають на швидкість реакцій. 

Чинники, які впливають на швидкість реакції: температура, концентрація реа-
гентів, іонна сила розчину, розчинник. Способи регулювання швидкості 
хімічних реакцій. 

Лекція, 
самостійна 
робота 

[1], [3], [4] Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу  
2 год 

Тиждень 

3 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 Лан-
дольта. 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 

Лекція, 
самостійна 
робота 

[1], [3], [4], [5] Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу  
2 год 

Тиждень 
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часу, метод фіксованої концентрації. 
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4 Лекція 4. 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. 

Лекція, 
самостійна 
робота 

[1], [3], [4], [6] Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу  
2 год 

Тиждень 

5 Лекція 5. Активування. Інгібітування. 

Поняття активування і промотування. Механізми реакцій, аналітичне використання 
процесів активування. Активування та інгібування в кінетичних методах аналізу. 
Механізм дії активаторів. Особливості активування окисно-відновних реакцій. 
Комбінована дія активаторів. Непряме активування каталітичних реакцій. Ана-
літичне використання ефектів активування. Кінетичне визначення каталізаторів та 
активаторів. Вплив констант стійкості комплексів каталізатора з інгібітором. 
Побудова градуювальник графіків. Аналітичне використання інгібітування. 

Лекція, 
самостійна 
робота 

[1], [5], [6] Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу  
2 год 

Тиждень 

6 Лекція 6. 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; виз-
начення індивідуальних компонентів в суміші. Використання некаталітичних  
методів в аналізі: визначення неорганічних речовин; визначення органічних 
речовин. 

Лекція, 
самостійна 
робота 

[1], [3], [4], [6] Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу  
2 год 

Тиждень 
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7 Лекція 7. 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. 

Лекція, 
самостійна 
робота 

[1], [4]  Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу  
2 год 

Тиждень 

8 Лекція 8. 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 

Лекція, 
самостійна 
робота 

[1], [3], [5], [6] Опрацювання 
теоретичного 
матеріалу  
2 год 

Тиждень 
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харчових продуктів. 

 



11 

 

 

9 Лабораторна робота 1. Визначення W(VI) за реакцією окиснення 
рубеановодневої кислоти гідроген пероксидом. 

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  

[2], пояснення 
викладача 

Підготовка до 
лабораторної 
роботи 
2 год 

Два 
тижні 

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

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 

[2], пояснення 
викладача 

Підготовка до 
лабораторної 
роботи 
2 год 

Два 
тижні 
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11 Лабораторна робота 3. Каталітичне визначення Fe у природних водах на 
основі реакції окиснення фероїну пероксимоносульфатною кислотою. 

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 

[2], пояснення 
викладача 

Підготовка до 
лабораторної 
роботи 
2 год 

Два 
тижні 

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

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 

[2], пояснення 
викладача 

Підготовка до 
лабораторної 
роботи 
2 год 

Два 
тижні 
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13 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. 

Лабораторна 
робота 

[2], пояснення 
викладача 

Підготовка до 
лабораторної 
роботи 
2 год 

Два 
тижні 

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

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 

[2], пояснення 
викладача 

Підготовка до 
лабораторної 
роботи 
2 год 

Два 
тижні 


