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Назва дисципліни Оптичні методи аналізу 

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. Кирила і Мефодія 6 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Хімічний факультет, кафедра аналітичної хімії 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Природничі науки, 102 Хімія 

Викладачі дисципліни Пацай Ігор Орестович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри 

аналітичної хімії 

Контактна інформація 

викладачів 

ihor.patsay@lnu.edu.ua, 

https://chem.lnu.edu.ua/employee/patsaj-ihor-orestovych, 

Хімічний факультет, кафедра аналітичної хімії, каб. 206 

тел. +38022394047 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

кожного вівторка, 15:00-16:00 год. (хімічний факультет, каб. № 206)  

Сторінка курсу http://chem.lnu.edu.ua/course/optychni-metody-analizu 

Інформація про 

дисципліну 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні фізико-хімічні 

методи аналізу, які відносять до оптичних: емісійна та абсорбційна 

атомна спектроскопія, молекулярна абсорбційна спектроскопія 

(спектрофотометрія), молекулярна емісійна спектроскопія 

(флуориметрія) та хемілюмінесцентний аналіз. Значну увагу приділено 

вивченню основних методів аналізу хімічних рівноваг за допомогою 

спектрофотометрії. Детально розглянуто математичний апарат методів 

ізомолярних серій (Жоба) та молярних відношень (насичення), а також 

сучасних чисельних ітераційних методів з використанням 

обчислювальних машин. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна є вибірковою зі спеціальності 102 Хімія для освітнього 

рівня Бакалавр хімії, яка викладається у VІІІсеместрі в обсязі 4,5 

кредитів (135 год за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з 

основними теоретичними положеннями  методів емісійної та 

абсорбційної атомної спектроскопії, спектрофотометрії, 

флуоресцентного та хемілюмінесцентного аналізу, одержання 

практичних навичок з використання зазначених методів в практиці 

хімічного аналізу. 

Цілі вивчення дисципліни – розглянути та засвоїти основні принципи 

оптичних фізико-хімічних методів аналізу, оволодіти методиками 

аналізу об’єктів, які можуть бути досліджені цими методами. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна: 

1. Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство по фото-

метрическим методам анализа. -Л.:Химия, 1986.-432с. 

2. Упор Э., Мохаи М., Новак Д. Фотометрические методы определения 

следов неорганических соединений. -М.:Мир, 1985.-359с. 

3. Бабко А.К., Пилипенко А.Т. Фотометрический анализ. Методы 

опреде-ления неметаллов. -М.:Химия, 1974.-360с. 

4. Марченко З. Фотометрическое определение элементов. -М.:Мир, 

1971. -501с. 

5. Кузяков Ю.Я., Семененко К.А., Зоров Н.Б. Методы спектрального 

анализа. -М.:Изд-во МГУ, 1990.-213с. 



6. Хавезов И., Цалев Д. Атомно-абсорбционный анализ.-Л.:Химия, 

1983,-144с. 

7. Смит А. Прикладная ИК-спектроскопия. -М.:Мир, 1982,-328с. 

8. Головина А.П., Левшин Л.В. Химический люминесцентный анализ 

неорганических веществ. -М.:Химия, 1978,-248с. 

9. Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В. Аналітична хімія 

природного середовища. -К.:Либідь, 1996,-304с. 

Допоміжна: 

1. Наукова періодика з аналітичної хімії. 

2. Веб-ресурси.  

 

Обсяг курсу 135 годин. З них 26 годин лекцій, 52 годин лабораторних занять та 57 

годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде 

Знати: 

хіміко-аналітичні характеристики, особливості та можливості 

практичного використання основних оптичних методів хімічного 

аналізу – емісійної та абсорбційної атомної спектроскопії, 

спектрофотометрії, флуоресцентного та хемілюмінесцентного методів 

аналізу. 

Вміти: 

здійснювати усі етапи аналізу об’єктів оптичними методами аналізу – 

розраховувати необхідну масу чи об’єм проби, виконувати усі стадії 

пробопідготовки (приготування розчинів, виконання аналітичних 

реакцій, одержання аналітично-активної форми аналіту), вимірювати 

аналітичний сигнал, правильно реєструвати та математично обробляти 

одержані числові дані, коректно оформляти звіт та представляти 

результати аналізу.  

Ключові слова Спектрофотометрія, флуориметрія, атомно-абсорбційний аналіз, 

фотометрія полум'я, атомно-емісійна спектрометрія 

Формат курсу Очний  

Проведення лекцій, лабораторних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Загальна характеристика і класифікація оптичних методів 

аналізу 

Тема 2. Огляд атомних і молекулярних спектрів 

Тема 3. Метрологічні характеристики оптичних методів аналізу 

Тема 4. Фотометричний та спектрофотометричний аналіз 

Тема 5. Атомна спектроскопія 

Тема 6. Метод ІЧ-спектрометрії 

Тема 7. Люмінесцентний аналіз 

Тема 8. Хемілюмінесцентний аналіз 

Підсумковий 

контроль, форма 

Оформлення заліку в кінці семестру на основі результативності 

виконання лабораторного практикуму та підсумкової письмової 

модульної роботи  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

"Аналітична хімія", "Фізика ", "Органічна хімія", "Фізичні методи 

дослідження", 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: 60% семестрової 

оцінки; максимальна кількість балів 60 

• контрольний замір (письмова модульна робота): 40% семестрової 

оцінки; максимальна кількість балів 40 

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 

підсумкової модульної 

роботи 

Класифікація оптичних методів аналізу. 

Основні характеристики полум’я, як атомізатора та засобу збудження 

атомів. 

Основні процеси, що відбуваються у полум’ї при внесенні у нього 

речовини. Від чого залежить ступінь перебігу цих процесів? 

Застосування спектрофотометрії для дослідження кислотно-основних 

рівноваг. Суть розрахункового та графічного методів визначення Ка. 

Основні причини розширення спектральних ліній. Детальніше 

опишіть ефект Доплера. Які наслідки для аналізу має розширення 

спектральних ліній? 

Спектрофотометричне дослідження процесів комплексоутворення. 

Метод ізомолярних серій. 

У чому основна відмінність між атомними та молекулярними 

спектрами? Чим вона зумовлена? 

Спектрофотометричний аналіз суміші забарвлених речовин. Вибір 

довжини хвилі. 

Перешкоди у полуменевій фотометрії та способи їх усунення. 

Спектрофотометричне дослідження процесів комплексоутворення. 

Метод молярних відношень (насичення). 

Особливості та застосування полуменевої атомно-емісійної 

фотометрії. 

Вибір оптимальних умов визначення у спектрофотометрії. 

Графітові електротермічні атомізатори. Принцип дії кювети Львова. 

Неполуменеві засоби збудження атомів. 

Основні типи сполук, які використовуються у 

спектрофотометричному аналізі. 

Метод "холодної пари". Принцип та особливості застосування. 

Диспергуючі елементи. Основні типи монохроматорів, які 

використовують у спектрофотометрах. Принципи їхньої дії. 

Джерела характеристичного випромінювання в атомно-абсорбційному 

аналізі. 

Детектори випромінювання. Основні типи детекторів, які 

використовують у спектрофотометрах. Принципи їхньої дії. 

Атомно-абсорбційний аналіз з використанням електротермічних 

атомізаторів. Переваги та недоліки у порівнянні з полуменевим 



методом. 

Спектрофотометричне титрування. Типи кривих титрування. 

Титрування з індикатором. 

 

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

завершенню курсу. 
 

 
 

 


