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ВСТУП 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Хімія аналітична” складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 091 
“Біологія”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні положення аналітичної хімії, 
методи кількісного та якісного аналізу. 
Міждисциплінарні зв’язки: нормативна навчальна дисципліна "Хімія аналітична" є 
складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
"бакалавр", є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як Біохімія, Імунологія, 
Фізіологія та біохімія рослин, Фізіологія людини і тварин. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Хімічна рівновага в гомогенній системі. 
2. Рівновага в гетерогенній системі. Гравіметрія 
3. Титриметричні методи аналізу Фізико-хімічні методи аналізу.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Хімія аналітична” є поглиблене 
вивчення теоретичних основ хімічного та фізико-хімічних методів аналізу, їх практичного 
використання. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Хімія аналітична” є формування 
цілісної системи знань з аналітичної хімії, засвоєння принципів хімічного та фізико-хімічних 
методів аналізу, використання аналітичних реагентів і аналітичних реакцій, формування 
критеріїв вибору методів аналізу певних об’єктів, отримання практичних навичок виконання 
аналізу різними методами. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 
- правила техніки роботи в аналітичній лабораторії;  
- основи якісного аналізу; 
- основи титриметричного аналізу; 
- основи гравіметричного аналізу; 
- основи спектральних методів аналізу; 
- основи електрохімічних методів аналізу; 
- статистичну обробку результатів аналізу. 

 
вміти:  

- визначати якісний склад речовин;  
- визначати компоненти титриметричним методом; 
- визначати компоненти фізико-хімічними методами; 
- проводити статистичну обробку результатів аналізу; 
- розв’язувати розрахункові задачі з курсу аналітичної хімії.  
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /4 кредити ECTS. 
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. «ХІМІЧНА РІВНОВАГА В ГОМОГЕННІЙ СИСТЕМІ» 
 

ТЕМА 1. Вступ. Предмет аналітичної хімії  
Предмет аналітичної хімії. Якісний та кількісний аналіз неорганічних та органічних 

речовин. Роль аналітичної хімії у розвитку інших природничих наук. Сучасний стан 
аналітичної хімії. Вимоги, що ставляться до аналізу – чутливість, селективність, точність і 
експресивність. 

Хімічні, фізико-хімічні і фізичні методи аналізу. Макро-, напівмікро-, мікро- і 
ультрамікроаналіз. Прямі і непрямі методи аналізу. Абсолютні та відносні методи аналізу. 
Характеристика методів і приклади їх застосування в аналізі хімічних і біологічних об’єктів.  

Характеристика аналітичних реакцій: чутливість і вибірковість (селективність). Способи 
підвищення чутливості і вибірковості реакцій. Методи виявлення та ідентифікації. 
Порційний та систематичний аналіз. Застосування реакцій утворення осадів, забарвлення 
сполук, виділення газів. Мікрокристалоскопічний, пірохімічний аналіз. Крапельний аналіз. 

 
ТЕМА 2. Підготовка проби та вибір методу аналізу 

Основні вимоги до проби в аналізі. Відбір проб гомогенного та гетерогенного 
характеру. Способи одержання середньої проби твердих, рідких та газоподібних речовин. 
Первинна обробка і зберігання проби. Основні способи переведення проб у форму потрібну 
для аналізу – розчинення, сплавляння, спікання, розклад під тиском, розклад за допомогою 
ВЧ розряду. Особливості підготовки аналізу зразків, які містять органічні речовини.  

Вибір методу аналізу. Підходи до вибору методу – формування завдання, одержання 
інформації про склад досліджуваного об’єкта. Вимоги до методу і методики. Коротка 
характеристика природних і штучних об’єктів як об’єктів аналізу. Об’єкти довкілля – 
повітря, природні і стічні води, грунти, донні відкладення, біологічні об’єкти і об’єкти 
медицини. Завдання аналізу і санітарно-гігієнічний контроль.  

 
ТЕМА 3. Рівновага в гомогенній системі  

Основні типи хімічної рівноваги в гомогенній системі: кислотно-основна, 
комплексоутвореня, окисно-відновна. Константа рівноваги. Стан речовини в ідеальних та 
реальних системах. Сольватація, іонізація, дисоціація. Теорія Дебая-Хюккеля. Коефіцієнт 
активності. Закон діючих мас стосовно розчинів електролітів. Загальна (аналітична) і 
рівноважна концентрація. Константи рівноваги: термодинамічна, реальна (концентраційна) 
та умовна константами рівноваги, зв’язок між ними.  

Протолітична теорія кислот та основ Бренстеда-Лоурі. Поняття про кислоти і основи. 
Рівновага в системі кислота – спряжена основа – розчинник. Константи кислотності і 
основності. Амфоліти. Кислотно-основні спряжені пари. Кислотні та основні властивості 
розчинників. Автопротоліз. Вплив природи розчинника на силу кислот і основ. Нівелююча і 
диференціююча дія розчинника. 

Розрахунок рН водних розчинів сильних і слабких протолітів. Буферні системи та їх 
принцип дії. Розрахунок рН буферних систем. Буферна ємність. Значення буферних 
розчинів. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. «РІВНОВАГА В ГЕТЕРОГЕННІЙ СИСТЕМІ. 

ГРАВІМЕТРІЯ» 
 

ТЕМА 4 Рівновага між твердою фазою і розчином.  
Розчинність електролітів. Рівновага між твердою фазою та розчином. 

Термодинамічна, концентраційна та умовна константи розчинності. Зв’язок розчинності з 
константою розчинності. Вплив на розчинність важкорозчинних електролітів одноіменних 
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іонів, іонної сили, комплексоутворення, окисно-відновних процесів. Розчинність осадів у 
кислотах.  

Повнота осадження. Вплив різних чинників на повноту осадження (концентрація 
водневих іонів, комплексоутворювачів, окисно-відновних процесів). Фракційне осадження.  

 
ТЕМА 5. Кінетика утворення осаду. Гравіметричний аналіз  

Осади, їх утворення та властивості. Кристалічні та аморфні осади. Залежність 
структури осаду від його індивідуальних властивостей (розчинність, полярність молекул) та 
умов осадження (концентрації, іонної сили, рН, температури). Залежність форми осаду від 
швидкості утворення первинних частинок. Умови утворення кристалічних осадів. Гомогенне 
осадження. Старіння осадів. Причини забруднення осадів. Види співосадження. 
Використання співосадження для концентрування мікроелементів. Концентрування 
мікроелементів співосадженням на неорганічних колекторах. Оптимальні умови кількісного 
осадження гідроксидів, карбонатів, сульфідів тощо. 

Гравіметричний аналіз. Неорганічні і органічні осаджувачі. Осаджувана і вагова 
форми, вимоги до них. Осадження, фільтрування і промивання осадів. Приклади 
гравіметричного визначення: визначення води, феруму, кальцію, магнію, алюмінію, 
галогенів, фосфору, сульфуру та інш. 
 

ТЕМА 6. Метрологічні основи аналітичної хімії  
Основні метрологічні поняття: методи та засоби вимірювання, метрологічні вимоги до 

результатів вимірювань. Основні принципи та способи забезпечення достовірних результатів 
вимірювання, похибки. Аналітичний сигнал та перешкоди при його отриманні. Похибки в 
кількісному аналізі. Класифікація похибок. Похибки систематичні і випадкові. Абсолютні і 
відносні похибки. Правильність і відтворюваність результатів аналізу, коефіцієнт чутливості, 
межа виявлення. Статистична обробка результатів аналізу. Q-тест. Закон нормального 
розподілу випадкових похибок, t- і f-розподіл. Середнє відхилення, стандартне відхилення, 
дисперсія. Способи оцінювання правильності результатів: використання стандартних зразків, 
метод добавок, метод зміни наважок, зіставлення із іншими методами аналізу. Стандартні 
зразки, їх виготовлення, атестація і використання.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. «ТИТРИМЕТРИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІЗИКО-

ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ» 
 

ТЕМА 7. Титриметричний аналіз  
Загальна характеристика титриметричного аналізу. Класифікація методів. Вимоги до 

реакцій, що використовуються в титриметричному аналізі. Способи вираження концетрацій 
розчинів у титриметрії, обчислення еквівалентних мас у різних методах титриметричного 
аналізу.  

Титрування. Точка еквівалентності і точка кінця титрування. Робочі розчини. 
Первинні і вторинні стандарти; виготовлення стандартних розчинів для встановлення 
концентрації робочих розчинів. Фіксанали. Вимоги, що ставляться до первинних стандартів. 
Види титриметричних визначень: пряме і обернене титрування, визначення за заміщенням. 
Обчислення результатів аналізу у титриметричному методі. 

 
ТЕМА 8. Протолітометрія (кислотно-основне титрування)  

Методи кислотно-основного титрування. Первинні та вторинні стандарти методу. 
Точка еквівалентності при титруванні кислот і основ. Обчислення величини рН при побудові 
кривих титрування сильних, слабих кислот і основ. 

Індикатори в методі кислотно-основного титрування, іонна та іонно-хромофорна 
теорія індикаторів. Показник титрування та інтервал переходу забарвлення індикатора. Вибір 
індикатора для встановлення кінцевої точки титрування. Похибки титрування. 
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Практичне застосування методу кислотно-основного титрування. Визначення 
тимчасової твердості води. Визначення солей амонію. Визначення загального, білкового і 
залишкового азоту методом Кєльдаля. 

 
ТЕМА 9. Окисно-відновне титрування.  

Методи окислювально-відновного титрування (редоксметоди). Вплив різних чинників 
на величину редокспотенціалу. Криві титрування. Індикатори методів редоксиметрії. 
Класифікація методів редоксиметрії 

Перманганатометрія. Виготовлення робочого розчину перманганату калію. Первинні 
стандарти методу. Встановлення нормальності перманганату калію. Визначення оксалату, 
феруму (ІІ), нітритів. 

Йодометрія. Первинні стандарти і робочі розчини в йодометрії. Крохмаль як 
індикатор. Йодометричне визначення арсенітів, сульфітів, купруму, йоду, кислот, аналіз 
білильного вапна. 
 

ТЕМА 10. Комплексні сполуки в аналітичній хімії.  
Використання комплексних сполук в аналізі. Методи комплексонометричного 

титрування. Комплексонометрія. Принцип методу. Металоіндикатори в комплексонометрії. 
Комплексонометричне визначення загальної твердості води. 

 
ТЕМА 11. Титрування за методом осадження.  

Загальна характеристика методу. Вимоги до реакцій, які використовують у методах 
осадження. Вплив адсорбції на точність титрування. Побудова кривих титрування. Вплив 
розчинності сполук, концентрації реагентів і температури на характер кривих титрування. 
Аргентометрія. Метод Мора, метод Фольгарда, метод Фаянса. Пряме титрування – 
визначення аргентуму. Обернене титрування – визначення галогенідів та роданіду. 
Меркурометрія. Практичне застосування: визначення галогенідів і роданідів. Застосування 
адсорбційних та специфічних індикаторів в методах осадження.  
 

ТЕМА 12. Фізико-хімічні методи аналізу. Оптичні методи аналізу  
Спектри електромагнітного випромінювання, основні його характеристики (довжина 

хвилі, частота, хвильове число). Ділянки спектра, які використовують в аналізі.  
Спектрофотометричний аналіз. Основні величини, що характеризують поглинання 

світла речовиною. Основний закон світлопоглинання – закон Бугера-Ламберта-Бера його 
математичний і графічний вираз. Молярний коефіцієнт поглинання, ефективне та істинне 
значення молярного коефіцієнта поглинання. Причини відхилення від основного закону 
світлопоглинання.  

Реакції, що використовуються у фотометрії. Фактори, що впливають на вихід 
забарвленого продукту. Способи визначення концентрації речовини у фотометрії. 
Застосування фотометрії для визначення деяких елементів (заліза, мангану і ін.). 

Полуменева фотометрія. Теоретичні основи. Види полуменевої фотометрії – атомно-
адсорбційний та атомно-емісійний аналіз. Полум’я та його характеристика. Фізико-хімічні 
процеси в полум’ї. Вплив різних факторів на інтенсивність випромінювання і поглинання в 
полум’ї. Застосування полуменевої фотометрії для визначення деяких елементів (калію, 
натрію).Метрологічні характеристики оптичних методів аналізу.  

 
ТЕМА 13. Електрохімічні методи аналізу  

Класифікація і загальна характеристика електрохімічних методів аналізу.  
Потенціометрія. Теоретичні основи. Пряма потенціометрія і потенціометричне 

титрування. Класифікація і характеристика електродів. Індикаторні електроди і електроди 
порівняння. Електроди І-го і 2-го роду. Залежність електродного потенціалу від концентрації 
іону в розчині. Потенціометричне титрування. Стрибок потенціалу на кривих титрування і 
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вплив деяких факторів на величину стрибка. Практичне застосування потенціометрії. 
Іонометрія, використання методу при аналізі скадних біологічних обєктів.  

Вольтамперометрія. Теоретичні основи. Ртутний крапельний електрод. Поляризація 
електрода. Вольтамперометрична крива та умови її одержання. Ємісійний, міграційний та 
дифузійний струми. Граничний дифузійний струм. Класична полярографія, рівняння 
Ільковича. Рівняння полярографічної хвилі, графічна обробка полярографічної хвилі. 
Якісний та кількісний полярографічний аналіз. Метрологічні характеристики методу.  

 
ТЕМА 14. Методи розділення. Екстракція. Хроматографія. 
Основні методи розділення та концентрування, їх вибір. Константа розподілу, ступінь 

екстракції, фактор розділення, коефіцієнт концентрування.  
Хроматографія, основні принципи методу. Види хроматографії (іонообмінна, рідинна, 

розподільча, газорідинна). Іонообмінна хроматографія. Константа іонного обміну. 
Коефіцієнт селективності. Тонкошарова хроматографія. Застосування хроматографічних 
методів у аналізі.  
 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна література: 
1. Кузьма Ю., Ломницька Я., Чабан Н.. Аналітична хімія. 2001. 297с. 
2. Ломницька Я., Чабан Н., Кузьма Ю.. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. –Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. -231 с.  
3. Алемасова А.С,. Зайцев В.М., Єнальєва Л.Я. та ін. Аналітична хімія: підручник для вищих 
навчальних закладів / Під ред. В.М. Зайцева. – Донецьк: “Ноулідж”, 2010. – 417 с. 
4. Жаровський Ф.Г., Пилипенко А.Т., П’ятницький І.В. Аналітична хімія. К. 1982. 544с. 
5. Бабко А.К., П’ятницький І.В.. Кількісний аналіз. К. 1974. 352с. 
6. Мідяний  С. Аналітична  хімія:  навч.  посібник  /  С.  Мідяний,  О. Мицук, І. Антонишин. –
 Львів: ЛНУВМБ, 2009. – 368 с. 

Додaткова література: 
1. Васильев В.П. Аналитическая химия: В 2-ух томах. М.: Высшая школа, 1989. Т. 1-2.  
2. Основы аналитической химии. Под ред. акад. Золотова Ю.А. М.: Высшая школа. 2002. 

Т.1-3.  
3. Скуг Д., Уэст Д.. Основы аналитической химии. М.: Мир. 1979.Т.1-2.  
4. Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия: В 2-ух томах. М.: Химия, 1990. 

Т.1-2.  
5. Васильев В.П., Кочергина Л.А., Орлова Т.Д.. Аналитическая химия. Сборник вопросов, 

упражнений и задач. М.: ДРОФА. 2003. -320 с.  
6. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В.. Задачи и вопросы по аналитической химии. –М.: Мир, 

2001. -267 с.  
7. Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу: Навчальний 

посібник. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. -362 с.  
8. Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Калабіна Л.В.. Аналітична хімія природного середовища. 

В-во "Либідь", 1996, 304 с. 
9. Аналітична хімія. Практикум: навч. посіб. для студ. вищих фармац. навч. заклад. і фармац. ф-тів 

вищих мед. навч. закладів / Т. Д.Рева, В. Л. Сліпчук, Г. М.Зайцева [та ін.]. – Вiнниця: Нова 
Книга, 2012. –352 с. 

10. Аналітична хімія: підручник для студентів напряму “Фармація” і “Біотхнологія” вищих 
навчальних закладів / Н.К. Федущак, Ю.І. Бідниченко, С.Ю. Крамаренко, В.О. 
Калібабчук [та ін.] –    Вiнниця: Нова Книга, 2012. – 640 с. 

11. Болотов В.В., Свечнiкова О.М., Голiк М.Ю. та iн. Аналiтична хiмiя: якiсний та кiлькiсний 
аналiз; навчальний конспект лекцiй / За ред. проф. В. В. Болотова. – Вiнниця: Нова Книга, 
2011. – 424 с. 
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12. Болотов В.В., Свєчникова О.М., Колісник С.В., Жукова Т.В. та ін. Аналітична хімія: 
Навч. посіб. Для фармац. вузів та ф-тів ІІІ-ІV рівня акредитації / Під ред. В.В. Болотова. 
– Х.: Вид-во НФаУ, 2004.– 480 с. 

13. Кристиан Г. Аналитическая химия: в 2 томах. Т. 1. / пер. с англ. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2009. – 623 c.  

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.  
Поточний контроль вивчення навчальної дисципліни „Хімія аналітична” ведеться за 

результатами двох колоквіумів, однієї модульної контрольної роботи, двох домашніх завдань 
з теоретичних питань та розв’язку задач, а також за результатами практичного виконання і 
захисту лабораторних робіт.  
 
 5. Засоби діагностики успішності навчання:    
– комплекти завдань для колоквіумів та модульної контрольної роботи; 
– завдання для теоретичного захисту лабораторних робіт; 
– електронна база тестів для проведення контрольних опитувань та контрольних замірів 
знань. 
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