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Програмні компетентності 

К01. Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності. 

К08. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

К011. Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, що 

виконуються.  

Програмні результати навчання 

ПРН 01. Демонструвати розуміння основних принципів управління 

природоохоронними діями та/або екологічними проектами.  

ПРН 21. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби 

для проведення досліджень, збору та обробки даних. 
Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

ОК2. Українська мова (за професійним спрямуванням); 

ОК5. Вища математика та теорія ймовірності; 

ОК6. Хімія з основами біогеохімії; ОК7. Фізика; 

ВБ 1.6. Хімічні основи екологічних процесів. 

Основні теми 

дисципліни 

Лекції ( 48 годин): 
1-2. Особливості, предмет та завдання сучасних методів аналізу. 
Методи аналізу.  

3-5. Хімічні тест-методи аналізу. 

6-7. Вимоги до методів аналізу. Пробовідбір та пробопідготовка. 

8-12. Методи маскування, розділення та концентрування. 

12-13. Похибки результатів аналізу, їх класифікація. Статистична обробка 

результатів аналізу. 

14. Хімічна рівновага в гомогенних системах. 

15. Хімічні рівноваги в гетерогенних системах. 

16. Гравіметричний аналіз. 

17. Титриметричний аналіз. 

19. Метод протолітичного (кислотно-основного) титрування. 
20. Окисно-відновні реакції в титриметрії. 

21. Реакції комплексоутворення в аналітичній хімії. 

22. Методи осадження. 

Лабораторні заняття (48 годин): 
1-2. Аналітичні реакції аніонів та катіонів у водному розчині. 

3. Техніка експерименту в гравіметричному аналізі. Приготування стандартного 

розчину натрій тетраборату. 
4. Визначення концентрації розчину соляної кислоти за стандартним розчином 

натрій тетраборату. 

5-6. Визначення кислотності та лужності води.  

7-8. Визначення концентрації розчину калій перманганату. Окисність води. 

9-11. Визначення концентрації розчину тіосульфату. Визначення концентрації 

розчину йоду. Визначення сульфітів методом зворотного титрування. 

12. Визначення концентрації хлорид – іонів у воді. 



13. Визначення твердості води. 

14-15. Фотометричне визначення концентрації іонів NH4+ та іонів Fe3+ у воді. 

16. Визначення рН питної води. 

17. Визначення іонів F- за допомогою іономіру для оцінки якості води. 

Практичні заняття (16 годин): 
1. Математична обробка результатів досліджень. 

2-8. Вирішення практичних завдань : у кількісному аналізі; у гравіметричному 

аналізі; у кислотно-основному титруванні; в методах редоксиметрії; в методах 

осадження; по визначенню твердості води. 

Самостійна робота (158 години) 
Домашнє завдання №1 – Задачі якісного аналізу. 

Домашнє завдання №2 - Розрахунки та побудова кривих титрування. 

Домашнє завдання №3 - Індикатори методів осадження. 

Домашнє завдання №4 - Індикатори для комплексонометричних титрувань. 
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