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Сторінка курсу https://chem.lnu.edu.ua/course/kompleksni-spoluky-v-analitychnij-himiji 

Інформація про 

дисципліну 

Предмет навчальної дисципліни “Комплексні сполуки в аналітичній 

хімії” включає методи визначення складу і констант стійкості 

моноядерних, багатоядерних і різнолігандних комплексів та способи 

застосування комплексних сполук у хімічному аналізі. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна є вибірковою зі спеціальності 102 Хімія для освітнього 

рівня Магістр хімії, яка викладається у ІІсеместрі в обсязі 4 

кредитів (120 год за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є теоретичне і практичне 

ознайомлення студентів із перспективними напрямками використання 

комплексних сполук в аналізі, зокрема в методах ідентифікації, 

визначення, розділення та концентрування неорганічних та органічних 

речовин 

Цілі вивчення дисципліни – розглянути та засвоїти основні принципи 

застосування комплексних сполук в хімічному аналізі та опанувати 

найпоширеніші методи дослідження процесів комплексоутворення. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна: 

1. Бек М. Химия равновесий реакций комплексообразования. – М.: 

Мир, 1973. –  421 с. 

2. Умланд Ф., Янсен А., Тирич Д., Вюнш Г. Комплексные соединения в 

аналитической химии. Теория и практика применения. – М.: Мир, 1975. 

– 531 с. 

3. Инцеди Я. Применение комплексов в аналитической химии. – М.: 

Мир, 1979. – 376 с. 

4. Хольцбехер З.,  Дивиш Л.,  Крал М.,  Шуха Л.,  Влачил Ф.  

Органические реагенты в неорганическом анализе. – М.: Мир, 1979. – 

752 с. 

5. Пилипенко А.Т. Органічні реактиви в неорганічному аналізі.  

6. Лебедева Л.И. Комплексообразование в аналитической химии. – Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1985. – 176 с. 

7. Пилипенко А.Т., Тананайко М.М. Разнолигандньїе и разнометальные 

комплексы в аналитической химии. – М.: Химия, 1989. – 222 с. 

8. Головина А.П., Левшин Л.В. Химический хемилюминесцентный 

анализ неорганических веществ. – М.: Химия, 1978. – 248 с. 



9. Бончев П. Комплексообразование и каталитическая активность. – М.: 

Мир, 1975. – 274 с 

Допоміжна: 

1. Пятницкий И.В. Теоретические основы аналитической химии. – К.: 

Вища школа, 1978. – 272 с. 

2. Веб-ресурси.  

 

Обсяг курсу 120 годин. З них 16 годин лекцій, 32 годин лабораторних занять та 72 

годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде 

Знати: 

- основні принципи застосування комплексних сполук в аналітичній 

хімії; 

- умови утворення комплексних сполук в розчині; 

- рівноваги комплексних сполук; 

- вплив різних факторів (природи центрального атома, лігандів, іонної 

сили розчину, кислотності середовища тощо) на склад і стійкість 

комплексів; 

- методи визначення складу  і констант стійкості комплексних сполук; 

галузі застосування комплексних сполук в хімічному аналізі. 

Вміти: 

- визначати склади і константи стійкості комплексних сполук різними 

методами (ізомолярних серій, зсуву рівноваги, методами рН-

титрування, Ледена, Б’єрума);  

- вибрати метод кількісного визначення компонента залежно від його 

вмісту в досліджуваному об’єкті; 

- проводити кількісний аналіз речовин різними методами  із 

застосуванням комплексних сполук в якості осаджувачів, 

фотометричних реагентів тощо; 

- обчислити вміст визначуваного компонента за даними аналізу та 

оформити отримані результати.  

Ключові слова Комплексна сполука, спектрофотометрія, константа 

комплексоутворення, функція Б'єрума, зсув рівноваги, метод 

насичення, метод ізомолярних серій, метод Ледена 

Формат курсу Очний  

Проведення лекцій, лабораторних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми 1. Основні принципи використання комплексоутворення (КУ) в 

аналітичній хімії. Класифікація аналітичних реакцій на основі КУ 

2. Фактори, які визначають утворення комплексів в розчині. Рівноваги 

реакцій КУ 

3. Методи дослідження процесів КУ в розчині. Основні закономірності 

і величини, що характеризують КУ. Методи визначення складу і 

констант стійкості комплексів в розчині 

4. Найважливіші комплекси металів з неорганічними та органічними 

лігандами та їхнє застосування в аналізі 

5. Реакції КУ в гравіметрії та титриметрії. Комплексонометрія. Аналіз 

іонів металів в суміші 

6. Реакції КУ в інструментальних методах аналізу 

7. Розділення і концентрування із застосуванням реакцій КУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Оформлення заліку в кінці семестру на основі результативності 

виконання лабораторного практикуму та письмових модульних робіт  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

"Аналітична хімія", "Органічна хімія", "Фізичні методи дослідження", 



"Оптичні методи аналізу", достатніх для сприйняття категоріального 

апарату та розуміння джерел 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, семінари, дискусія 

 

Необхідне обладнання Лабораторне обладнання практикуму фізико-хімічних методів аналізу 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• допуск, виконання, захист лабораторних робіт: 56% семестрової 

оцінки; максимальна кількість балів 56 

• контрольний замір (письмові модульні роботи): 44% семестрової 

оцінки; максимальна кількість балів 44 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

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/результативність студента під час лабораторних 

занять; 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 і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до 

підсумкових 

модульних робіт 

1. Основні принципи використання комплексоутворення в 

аналітичній хімії. 

2. Основні положення хімії комплексних сполук. 

3. Рівноваги реакцій утворення моноядерних комплексів. 

4. Рівноваги реакцій утворення різнолігандних і поліядерних 

комплексів. 

5. Мольна частка і-го комплексу. 

6. Фактори, які визначають утворення комплексів у розчині. Вплив 

природи центрального атома та лігандів на їх утворення. 

7. Вплив концентрації іонів Н3О
+
, іонної сили та природи 

розчинника на процес комплексоутворення. 

8. Кінетика реакцій комплексоутворення. 

9. Спектрофотометричні методи визначення констант стійкості та 

складу комплексів. 

10. Потенціометричні методи визначення констант стійкості та 

складу моноядерних комплексів. 

11. Екстракційні методи  визначення складу і констант стійкості 

комплексів у розчині. 

12. Полярографічні методи визначення складу і констант стійкості 

моноядерних комплексів. 

13. Реакції комплексоутворення в гравіметрії. Способи одержання 

аналітично важливих малорозчинних сполук за допомогою реакцій 

комплексоутворення. 

14. Комплексні форми як осаджувачі іонів. Маскування сторонніх 

іонів комплексоутворенням при одержанні осаджуваної форми. 

15. Методи титриметрії на основі реакцій комплексоутворення. 

Непряме визначення комплексоутворення іонів за допомогою 

кислотно-основного титрування. 



16. Комплексонометричне титрування. Теорія і практично важливі 

особливості. 

17. Комплексонометрія. Аналіз іонів металів у сумішах. Практичне 

застосування  комплексонометрії. 

18. Реакції комплексоноутворення в інструментальних методах 

аналізу. Спектрофотометричні методи.  

19. Розділення і концентрування із застосуванням реакцій 

комплексоутворення. Екстракційне розділення. Сольватна теорія 

екстракції. 

20. Значення комплексоутворення в електрохімічному виділенні та 

розділенні іонів. Вплив реакцій комплексоутворення на значення Е1/2 . 

21. Класифікація аналітичних реакцій комплексоутворення, що 

використовуються в методах ідентифікації, визначення, розділення та 

концентрування неорганічних та органічних речовин. 

22. Застосування іонообмінників з комплексуючими іонами та з 

комплексуючими агентами. 

 

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

завершенню курсу. 
 

 
 

 


