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1. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ. 
 

Мета викладання дисципліни «Аналітична хімія» – формування у студентів 
професійних компетенцій, пов'язаних з ознайомленням з теоретичними основами методів 
аналізу, аналітичним сигналом та аналітичним процесом, використанням хімічних 
рівноваг та фізичних взаємодій, для керування методами розділення та хімічною 
метрологією, вибором та застосуванням сучасних фізичних та фізико-хімічних методів 
аналізу зразків різної природи, у тому числі харчових продуктів.  
Завдання дисципліни – формування теоретичних знань та практичних навичок у 
відповідності з поставленою метою, оволодіння навичками роботи з контролю якості і 
безпечності сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів хімічними та 
інструментальними методами аналізу.   
Мета лекційного курсу – ознайомити студентів з теоретичними основами хімічних 
та сучасних фізико-хімічних методів аналізу та контролю сировини, напівфабрикатів 
та харчових продуктів   
Мета лабораторних занять – закріпити знання, отримані на лекційних заняттях. Привити 
студентам навички роботи з аналізу та контролю сировини, напівфабрикатів та харчових 
продуктів сучасними хімічними та сучасними інструментальними методами. 
Студент повинен оволодіти - теоретичними основами найважливіших хімічних та фізико-
хімічних методів кількісного визначення складу речовини: нейтралізації у водних та 
неводних середовищах, спектрофотометрії, хроматографії, іонометрії, амперометрії, 
полярографії, потенціометрії тощо. 
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 
ЗК01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 
ЗК02. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 
ФК3. Здатність організовувати та проводити контроль якості і безпечності сировини, 
напівфабрикатів та харчових продуктів із застосуванням сучасних методів. 
ФК8. Здатність проводити дослідження в умовах спеціалізованих лабораторій для 
вирішення прикладних задач 
 

2. ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ ДО ОПАНУВАННЯ АБО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Аналітична хімія» відноситься до дисциплін фахового спрямування. 
Дисципліна  базується на матеріалах фундаментальних та загально-інженерних дисциплін: 
на знаннях отриманих при опануванні шкільного курсу  хімія (базовий рівень), та 
попередньо опанованій дисципліни «Загальна  та органічна хімія». 
 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ ТА ЇХ 
СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Аналітична хімія» студент повинен: 
знати: 
 - особливостями використання хімічних та фізико-хімічних методів у аналізі харчових 
добавок, продуктів харчування та можливостей фальсифікації;  
- методами експрес-аналізу в умовах польових випробувань (визначенням якісного складу 
та кількісного вмісту основної речовини, ідентифікації шкідливих речовин, визначення 
вмісту домішок);  
- відомостями про особливості використання хімічних та фізико-хімічних методів у 
сертифікаційному аналізі; 
 - головними способами розрахунку результатів аналізу;  
вміти :  
- відповідально ставитись до результатів аналітичного контролю продукції харчової 
промисловості;  



 

 

- усвідомлювати, що контроль за станом продуктів харчування та водних ресурсів є 
однією з найважливіших ланок у забезпеченні охорони здоров’я громадян України; 
- готувати необхідні реактиви, індикатори, еталонні розчини;  
- володіти методиками аналізу з використанням найбільш розповсюджених приладів, 
особливостями пробопідготовки, концентрування мікродомішок, усунення речовин, що 
заважають аналізу. 
мати   навички: 
- проведення аналізу та контролю сировини, напівфабрикатів та харчових продуктів 
сучасними хімічними та сучасними інструментальними методами; 
- проведення дослідницької роботи в експертизі нових видів продукції. 
 

Програмні результати навчання: 
ПР 2. Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом 
продовження освіти та самоосвіти. 
ПР 5. Знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та 
закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень основних 
компонентів продовольчої сировини під час технологічного перероблення. 
ПР 6. Знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів синтезу та 
метаболізму складових компонентів харчових продуктів і роль нутрієнтів у харчуванні 
людини. 
ПР11. Визначати відповідність показників якості сировини, напівфабрикатів і готової 
продукції нормативним вимогам за допомогою сучасних методів аналізу (або контролю). 
ПР 18. Мати базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних наукових 
досліджень, що виконуються індивідуально та/або у складі наукової групи.  
ПР 19. Підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та командної 
роботи. 
 
 

4. Структура навчальної дисципліни. 
2 семестр 

Форма навчання______денна форма__________ 
 

№ 
п/п 
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2 семестр 
Розділ 1. Вступ. Гомогенні та гетерогенні рівноваги в аналітичній хімії. 

1 Тема 1. Іонні рівноваги в розчинах 
електролітів. Протолітичні реакції в 
аналітичній хімії. Розрахунки рН в 
розчинах сильних та слабких 
електролітів. Буферні розчини 

4     6     

2 Тема 2. Реакції 
комплексоутворення в аналізі. 
Окисно-відновні реакції в аналізі. 
Рівноваги в розчинах 
малорозчинних електролітів. 
Особливості утворення осадів. 

4  4 13     



 

 

Використання реакцій осадження в 
аналізі. 

Розділ 2. Титриметрія. Гравіметрія. 
3 Тема 1. Загальна характеристика 

титриметричних методів аналізу. 
Види титриметрії. Розрахунки 
результатів титриметричного 
аналізу. Кислотно-основне 
титрування. Редоксиметрія. 
Комплексонометрія. Осаджувальне 
титрування. Гравіметрія. 

4  8 11     

Розділ 3. Електрохімічні методи аналізу 
4 Тема 1. Загальна характеристика 

фізико-хімічних 
(інструментальних) методів аналізу 
Електрохімічні методи аналізу. 
Потенціометрія. Іонометрія. 
Потенціометричне титрування. 

4  8 9     

5 Тема 2. Електрогравіметрія. 
Кулонометрія. Вольтамперометрія 
(полярографічний метод аналізу). 
Амперометричне титрування. 

4  4 4     

Розділ  4. Спектральні методи аналізу та методи розділення. 
6 Тема 1. Класифікація та 

характеристика спектральних 
методів аналізу. Молекулярна 
абсорбція (спектрофотометрія, 
фотометрія) та емісійна 
спектроскопія (люмінесценція) 

4  8 6     

7 Тема 2. Атомно- абсорбційна та 
атомно-емісійна спектроскопія 

4   3     

8 Тема 3. Екстракція в аналізі. 2   2     
9 Тема 4. Хроматографія в аналізі. 2   2     
 ВСЬОГО 32  32 56     
 

5. Схема формування оцінки. 
 

5.1 Шкала відповідності оцінювання: 
Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 
Добре/Good 82-89 

75-81 
Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 
Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.2 Форми та організація оцінювання:  
Поточне оцінювання: денна форма 

 
Форма оцінювання Терміни оцінювання (тиждень) Максимальна 

кількість балів  
 

Виконання, оформлення та 
захист лабораторних робіт 

26 – 36 тиждень 9×1 б =9  

Усне опитування на 
лабораторних заняттях 

26-36 тиждень 2×3 б=6  

Рішення задач за темами 25 – 37 тиждень 6×3 б=18  
Оцінювання рівня виконання 
завдання для самостійної 
роботи 

30 - 31, 35 – 36 тиждень 2×3,5 б=7   

Контрольна модульна  робота 37-38 тиждень  20 балів 
Максимальна кількість балів 60 балів 
 
 
Підсумкове оцінювання: 
умови до складання екзамену: до екзамену допускають здобувачів вищої освіти, які 
пройшли оцінювання за всіма формами поточного контролю, передбаченого робочою 
програмою 
Форма оцінювання Терміни оцінювання (тиждень) Максимальна кількість балів  

 
Екзамен 41-43 тиждень 40 

 
6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна. 
Для активізації засвоєння матеріалу дисципліни в навчальному процесі 

застосовуються технічні засоби та наочні приладдя, самостійна робота студентів з 
наданням консультативної допомоги викладача, поточний та рубіжний контроль знань 
студентів. Застосовуються технічні засоби (мультимедійний проектор, засоби 
комп’ютерної техніки та інформаційних технологій). 

Програмне забезпечення: ОС Windows 7*, ОС Windows XP, MS Office 2007, MS 
Office 2003. 

Лабораторний роботи проводяться з застосуванням обладнання: іономір 
лабораторний ЕВ-74, аналітичні ваги, фотоколориметр КФК-2, шафа сушильна, магнітна 
мішалка, хімічний посуд. 

 
7. Рекомендована література: 

Основна (Базова) 
1. Болотов, В.В. Практикум з аналітичної хімії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / В.В. Болотов, Ю.В. Сич, О.М. Свєчнікова та ін. – Х.: Вид-во НФАУ, 2003. – 240 с. 
2. Аналітична хімія. Хімічні методи аналізу./ Ф.О. Чмиленко, С.М. Худякова, Т.С. 

Чмиленко, К.В. Маторіна. Д.: РВВ ДНУ, 2008. – 64 с. 
3. Васильев, В.П. Практикум по аналитической химии [Текст] / В.П. Васильев, Р.П. 

Морозова, Л.А. Кочергина. – М.: Химия, 2000. – 328 с. 
4. Гайдукевич, О.М. Аналітична хімія : навч. посіб. / О.М. Гайдукевич, В.В. Болотов 

. – Х.: Вид-во НФАУ, 2000. – 432 с. 
5. Кузьма, Ю. Аналітична хімія: навч. посіб. з теорет. основ аналіт. хімії / Ю. Кузьма, 

Я. Ломницька, Н. Чабан. – Л.: Видавн. Центр Львів. нац. ун-ту, 2001. – 297 с. 
 



 

 

Додаткова: 
1. Якісний аналіз. Навчальний посібник /  Ф.О Чмиленко, Л.П. Сидорова, І.В. 

Коробова та ін. -  Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, КПУ. – 2002. – 48 с. 
2. Попечителев Е.П. Аналитические исследования в медицине, биологии и экологии 

/Е.П. Попечителев, О.Н. Старцева.  – М.: Высш. шк., 2003. – 279 с. 
3. Павлоцька, Л.Ф. Біологічна хімія /  Л.Ф. Павлоцька, Н.В. Дуденко, Є.Я. Левітін. – 

Суми: Університетська книга, 2011. – 510 с. 
4. Посібник до вивчення курсу «Хіміко-токсикологічний аналіз»./ Ф.О. Чмиленко, 

С.М. Худякова, Л.П. Сидорова та ін.  - Д.: РВВ ДНУ, 2010. – 32 с. 
5. Циганок, Л.П. Аналітична хімія. Хімічні методи аналізу: текст лекцій / Л.П. 

Циганок.  – Д.: РВВ ДНУ, 2005. – 60 с.  
 

8. Інформаційні ресурси (вказувати і репозиторій ДНУ): 
Наукова бібліотека ДНУ ім. О. Гончара; Інтернет; публікації з актуальних питань хімії 
(статті, тези доповідей в науковій літературі та періодичних виданнях, патенти).  

1. nashaucheba.ru/v45402/  
2.  ruknigi.net/.../35556-zadachi-i-uprazhneniya-p...  
3.  www.biblus.ru/Default.aspx?book=17h3d15f1  
4.  www.twirpx.com › ... ›  
5. http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_lessons&id=1247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_lessons&id=1247


 

 

Тематика лабораторних занять 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

 
Тема лабораторної роботи Кількість 

годин 
Тема 1. Техніка безпеки роботи в лабораторії аналітичної хімії. Основи 
лабораторного практикуму. Способи вираження концентрацій. Рішення 
задач. 

2 

Тема 2. Лабораторна робота №1: Реакції виявлення металів-
забруднювачів (III аналітична група, Арсен, Плюмбум). Реакції виявлення 
аніонів. 

2 

Тема 3. Розрахунки рН розчинів сильних та слабких кислот та основ, 
буферних розчинів, солей, що гідролізують. Рішення задач. 

2 

Тема 4. Рівноваги в гетерогенних системах. Добуток розчинності. 
Розчинність. Чинники, які впливають на розчинність малорозчинних 
сполук. Рішення задач. 

2 

Тема 5. Титриметричний аналіз. Користування хімічним посудом, 
аналітичними терезами. Приготування розчинів. Кислотно-основне 
титрування. Рішення задач. 

2 

Тема 6. Стандартизація титрантів. Закон еквівалентів. Лабораторна робота 
№2: Стандартизація розчину нітратної кислоти за бурою. Лабораторна 
робота №3: Визначення амоніаку у розчині. 

2 

Тема 7. Комплексонометрія. Лабораторна робота №4: 
Комплексонометричне визначення Ca2+ та Mg2+ у суміші. Розрахунки 
результатів визначення в комплексонометричному титруванні. 

2 

Тема 8. Окисно-відновне титрування. Лабораторна робота №5: 
Приготування розчину натрій тіосульфату з фіксаналу. Визначення 
кисню, розчиненого у воді. Розрахунки результатів визначення в окисно-
відновному титруванні. 

2 

Тема 9. Осаджувальне титрування. Розрахунки результатів визначення в 
осаджувальному титруванні. Гравіметрія. Рішення задач. 

2 

Тема 10. Потенціометрія і Чутливість, галузі використання. Рівняння 
Нернста. Стандартний та реальний потенціали. Електроди порівняння та 
індикаторні електроди. Лабораторна робота №6: Визначення рН розчинів 
зі скляним електродом. Розрахунки у потенціометрії. 

2 

Тема 11. Іонометрія. Потенціометричне титрування. Лабораторна робота 
№7: Потенціометричне визначення хлоридної та боратної кислот за 
сумісної присутності. Розрахунки за результатами потенціометричного 
титрування. 

2 

Тема 12. Вольтамперометрія. Полярографія. Потенціал напівхвилі. 
Ртутний краплинний електрод. Рівняння Ільковича. Характеристики 
капіляру. Рішення задач. 

2 

Тема 13. Амперометричне титрування. Криві амперометричного 
титрування. Лабораторна робота №8: Амперометричне визначення вмісту 
Цинку (II). Розрахунки у кількісній вольтамперометрії. 

2 

Тема 14. Закон Фарадея. Електрогравіметрія. Кулонометрія. Розрахунки у 
кулонометрії та електрогравіметрії. Рішення задач. 

2 

Тема 15. Молекулярна абсорбція (спектрофотометрія, фотометрія) та 
емісійна спектроскопія (люмінесценція). Суть фотометричного аналізу. 
Основний закон світлопоглинання (Бугера-Ламберта-Бера).  Лабораторна 
робота №9: Фотометричне визначення Мангану у розчині методом 
градуювального графіку. Кількісні визначення в фотометрії. 

2 



 

 

Тема 16. Атомно-абсорбційна та атомно-емісійна спектроскопія. 
Екстракція та хроматографія в аналізі. Теоретичні основи та розрахунки. 
Рішення задач. Підсумкове заняття. 

2 
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Тематика самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

 
Тема самостійної роботи Кількість 

годин 
Тема 1. 

Предмет, задачі та методи аналітичної хімії. Етапи аналітичного процесу. 
Пробовідбір 

1 
 

 Типи хімічної рівноваги в розчинах, які використовуються в аналітичній 
хімії. Закон діючих мас. Константі рівноваги.  

1 

Сильні електроліти. Активність, коефіцієнт активності, йонна сила. 1 

Концентраційна та термодинамічна константи рівноваги. 1 
Слабкі електроліти. Зсув йонної рівноваги в розчинах слабких 
електролітів. 

1 

 Хімічні методи аналізу. Аналітична реакція. Чутливість та селективність 
аналітичної реакції. 

1 

Тема 2. 
Рівняння Нернста. Стандартній і реальний потенціал. 1 

Константи рівноваги окисно-відновних реакцій, напрям реакції. 1 

Застосування окисно-відновних реакцій в титриметричному аналізі. 
Титранти, їх стандартизація, приклади визначення. 

1 

Криві титрування по методу окисно-відновлення. Вибір редокс 
індикаторів. 

1 

Комплексні сполуки. Центральні атоми, ліганди, координаційне число, 
константа стійкості. 

1 

Приклади використання комплексних сполук в аналізі (визначення, 
розділення, маскування). 

1 

Комплексонометричне (трилонометричне) визначення загальної 
жорсткості води. 

1 

Рівновага в гетерогенних системах. Добуток розчинності. Розчинність. 1 
Фактори, які впливають на розчинність малорозчинних сполук 
(однойменні йони, рН, сольовий ефект). 

1 

Колоїди. 1 
Використання реакцій осадження в аналітичній хімії (визначення, 
осадження). 

1 

Гравіметричний аналіз. Кристалічні та аморфні осади, умови їх 
осадження. 

1 

Співосадження та старіння осадів. 1 
Тема 3. 

Титриметричний аналіз. Способи вираження концентрації. Закон 
еквівалентів. 

1 

Кислотно-основна рівновага. Сучасне уявлення про кислоті та основи. 1 
Протоліти, амфоліти, константи протолізу. Гідроліз – різновид 
протолітичної реакції. 

1 



 

 

Розрахунки рН розчинів сильних і слабких кислот та основ в 
гідролізуючих солях. 

1 

Буферна суміш, їх використання. 1 
Кислотно-основне титрування. Титранти, стандартизація розчинів титр 
антів по вихідним речовинам. 

1 

Кислотно-основні індикатори. 1 
Криві титрування ( без розрахунків): 

 Сильної кислоті сильною основою; 
 Слабкої кислоти сильною основою; 
 Багато основних кислот та їх солей.  

1 

Вибір індикаторів по кривій титрування. Індикаторні помилки(без 
розрахунків). Приклади визначень.  

1 

Молекулярний, елементний аналіз, в тому числі визначення азоту. 1 

Осаджувальне титрування. Титранти, індикатори. Методи 
осаджувального титрування. 

1 

Тема 4. 
Класифікація похибок. 1 
Випадкові та систематичні помилки. Виявлення промахів. 1 
Причини систематичних помилок на різних етапах аналітичного процесу. 
Можливість їх усунення. 

1 

Відтворюваність та правильність аналізу. 1 
Чутливість та точність методів аналізу. 1 
Потенціометрія та потенціометричне титрування. Чуттєвість, області 
використання методу. 

1 

Електроди порівняння та індикаторні електроди. 1 
ІСЕ, йонометрія. 1 
Потенціометричне визначення рН. 1 

Тема 5. 
Полярографія. Переваги методу, області використання. 1 
Вольтамперометрична крива, потенціал на півхвилі. 1 
Якісна та кількісна полярографія. Рівняння Ільковича. 1 
Амперометричне титрування. Титранти. Типи кривих. 1 

Тема 6. 
Молекулярна абсорбція. Суть фотометричного аналізу. 1 
Основний закон світлопоглинання, молярний коефіцієнт поглинання, 
причини відхилення від закону Бера. 

1 

Візуальна колориметрія і її методи: стандартних серій, зливання, 
колориметричне титрування, рівняння. Прибори, які використовують в 
фотометрії, монохроматори. 

1 

Методи фотометричного аналізу:  
 А) градуювального графіка;  
 Б) порівняння;  
 В) фотометричне титрування. 

1 

Виконання фотометричного визначення: а) вибір робочої довжини хвилі 
по спектрам поглощения; б) вибір кювет; в) вибір умов виконання 
фотометричної реакції. 

1 

Спектрофотометрія. Принципові схеми спектрофотометра. Використання 
УФ та ІЧ спектроскопії в аналізі. 

1 



 

 

Тема 7. 

Атомно-абсорбційний аналіз. Суть, принципова схема прибору. 
Можливості методу.  

1 

 Полуменева фотометрія (емісіонна фотометрія полум’я). 1 
Спектральний емісійний аналіз. Люмінісцентний аналіз. 1 

Тема 8. 

Селективність методу аналіза. Вплив матриці та супутніх компонентів на 
результати аналізу. Призначення методів розділення. 

1 

Екстракція 1 
Тема 9. 

Хроматографія. Методи хроматографії. Значення елюєнтної 
хроматографії для аналізу 

1 

Осадження. Маскування 1 
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Форма контролю (елементи контролю ): опитування, рішення задач, кмр. 
 


