




 ВСТУП 

 1.  Мета  дисципліни  –  вивчення  теоретичних  основ  люмінесцентного  методу 

 аналізу  та  засвоєння  практичних  навичок  застосування  методу  для  визначення 

 аналітів різної природи. 

 2.  Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни  : 

 1.  Знати  основи  неорганічної,  органічної  та  фізичної  хімії,  хімічних  та 

 інструментальних методів кількісного аналізу, основи квантової хімії. 

 2.  Уміти  виконувати  хімічні  розрахунки,  будувати  діаграми,  графіки, 

 залежності з використанням відповідного програмного забезпечення. 

 3.  Володіти  навичками  виконання  аналітичного  експерименту  у  хімічній 

 лабораторії відповідно до прописаної методики. 

 3.  Анотація  навчальної  дисципліни.  Дисципліна  “Методи  молекулярної  емісії  в 

 аналізі”  присвячена  поглибленому  вивченню  теоретичних  основ  та  основних 

 закономірностей  практичного  застосування  методів  молекулярно-емісійного 

 аналізу.  В  курсі  детально  розглядаються  основи  люмінесцентної  спектроскопії; 

 особливості  будови  і  практичного  застосування  реагентів  органічної  природи  для 

 визначення  неорганічних  та  органічних  мікрокомпонентів  в  присутності  складних 

 матриць;  принцип  дії  основних  типів  люмінесцентних  зондів  і  сенсорів,  практичні 

 аспекти  їхнього  використання  для  визначення  металів  за  зростанням  та  гасінням 

 люмінесценції,  неметалів  та  органічних  речовин;  метрологічні  характеристики 

 методів молекулярної емісії. 

 4.  Завдання  навчальної  дисципліни:  формування  у  студентів  теоретичних  знань 

 з  основ  люмінесцентного  методу  аналізу,  формування  здатності  застосування  цих 

 знань  на  практиці;  формування  практичних  навичок,  необхідних  для 

 експериментального  визначення  у  різноманітних  об’єктах  мікрокількостей 

 металів,  неметалів  та  органічних  речовин  методом  люмінесцентної  спектроскопії, 

 розвиток  умінь  щодо  статистичної  обробки  експериментальних  даних  та 

 розв’язання задач з курсу. 



 Вивчення  дисципліни  сприяє  формуванню  у  студентів  низки 

 компетентностей,  зокрема  загальних  (ЗК)  і  спеціальних  (СК),  таких  як:  здатність 

 вчитися  і  оволодівати  сучасними  знаннями  (ЗК2),  здатність  працювати  в  команді 

 (ЗК3),  здатність  до  спілкування  іноземною  мовою  (ЗК6);  здатність  застосовувати 

 знання  і  розуміння  математики  та  природничих  наук  для  вирішення  якісних  та 

 кількісних  проблем  в  хімії  (СК1),  здатність  до  використання  спеціального 

 програмного  забезпечення  та  моделювання  в  хімії  (СК4),  здатність  здійснювати 

 сучасні  методи  аналізу  даних  (СК5),  здатність  здійснювати  кількісні 

 вимірювання  фізико-хімічних  величин,  описувати,  аналізувати  і  критично 

 оцінювати  експериментальні  дані  (СК8),  здатність  використовувати  стандартне 

 хімічне обладнання (СК9). 

 5. Результати навчання за дисципліною 

 Код  Результат навчання 
 Форми 

 викладання і 
 навчання 

 Методи 
 оцінювання 

 Відсоток у 
 підсумковій 

 оцінці з 
 дисципліни 

 1.1 

 Знати основні закони 
 люмінесценції, теоретичні 
 основи люмінесцентного 
 методу аналізу. 

 Лекції, 
 самостійне 
 опрацювання 
 рекомендованої 
 літератури. 

 КР.  25 

 1.2 

 Знати особливості будови та 
 принцип дії люмінесцентних 
 індикаторів, сенсорів і зондів, 
 особливості їхнього 
 застосування для кількісного 
 аналізу. 

 Лекції, 
 лабораторні 
 роботи, 
 самостійне 
 опрацювання 
 рекомендованої 
 літератури. 

 Перевірка 
 завдань 
 самостійної 
 роботи, 
 результатів 
 виконання 
 лабораторних 
 робіт, КР. 

 20 



 Код  Результат навчання 
 Форми 

 викладання і 
 навчання 

 Методи 
 оцінювання 

 Відсоток у 
 підсумковій 

 оцінці з 
 дисципліни 

 1.3 

 Знати апаратурне оформлення 
 методів молекулярної 
 емісійної спектроскопії, 
 способи вимірювання 
 аналітичного відгуку та 
 квантового виходу. 

 Лекції, 
 лабораторні 
 роботи, 
 самостійне 
 опрацювання 
 рекомендованої 
 літератури. 

 Перевірка 
 завдань 
 самостійної 
 роботи, 
 результатів 
 виконання 
 лабораторних 
 робіт, КР. 

 20 

 2.1 

 Уміти застосовувати методи 
 молекулярної емісії для 
 визначення аналітів методом 
 градуювального графіка, 
 методом добавок; виконувати 
 аналітичні розрахунки та 
 розв’язувати задачі з 
 основних розділів курсу. 

 Лабораторні 
 роботи. 

 Перевірка 
 результатів 
 виконання 
 лабораторних 
 робіт, КР. 

 20 

 2.2 

 Уміти самостійно фіксувати, 
 інтерпретувати, 
 відтворювати і оформляти 
 результати експерименту в 
 галузі аналітичної хімії. 

 Лабораторні 
 роботи 
 самостійне 
 опрацювання 
 рекомендованої 
 літератури. 

 Перевірка 
 завдань 
 самостійної 
 роботи, 
 результатів 
 виконання 
 лабораторних 
 робіт, КР. 

 15 

 *КР – контрольна робота 

 6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
 результатами навчання: 

 Результати навчання дисципліни 

 Програмні результати навчання 
 1.1  1.2  1.3  2.1  2.2 

 Р05. Розуміти зв’язок між будовою та 
 властивостями речовин. 

 +  + 

 Р07. Застосовувати основні принципи квантової 
 механіки для опису будови атома, молекул та 
 хімічного зв’язку. 

 +  +  + 



 Р14. Здійснювати експериментальну роботу з 
 метою перевірки гіпотез та дослідження 
 хімічних явищ і закономірностей. 

 +  +  + 

 Р16. Виконувати комп’ютерні обчислення, що 
 мають відношення до хімічних проблем, 
 використовуючи стандартне та спеціальне 
 програмне забезпечення, навички аналізу та 
 відображення результатів. 

 +  +  + 

 Р20. Інтерпретувати експериментально отримані 
 дані та співвідносити їх з відповідними теоріями 
 в хімії. 

 +  +  + 

 7. Схема формування оцінки 

 7.1 Форми оцінювання студентів 

 Семестрове оцінювання: 
 Максимальна/мінімальна  кількість  балів,  які  можуть  бути  отримані  студентом:  60 
 балів /36 балів,  а саме  : 

 1.  Контрольна робота №1: PH 1.1, PH 1.3 (частково) –  20/12  балів. 
 2.  Контрольна робота №2: РН 1.2, РН 1.3 (частково), РН 2.1 –  10/6  балів. 
 3.  Лабораторні  роботи:  PH  1.1  (частково),  РН  1.3  (частково),  PH  2.1  (частково), 

 РН 2.2 –  20/12  балів (4 роботи по 5 балів). 
 4.  Оцінювання  самостійної  роботи:  PH  1.2  (частково),  PH  1.3  (частково),  РН  2.2 
 (частково) –  10/6  балів. 

 Підсумкове оцінювання (у формі іспиту)  : 
 Максимальна/мінімальна  кількість  балів,  які  може  отримати  студент:  40  балів 
 /24  бали  (для  отримання  загальної  позитивної  оцінки  з  дисципліни  оцінка  за 
 іспит не може бути меншою, ніж 24 бали). 

 Результати навчання, які будуть оцінюватись: PH 1.1, PH 1.2, PH 1.3. 

 Форма проведення: письмова робота. 

 Види  завдань:  20  тестових  питань  –  по  1  балу  кожне,  3  відкриті  питання 
 (розгорнута  письмова  відповідь)  –  по  5  балів  кожне  і  1  розрахункова  задача  –  5 
 балів. 

 Студент допускається до іспиту  , якщо протягом семестру  він: 
 ●  набрав не менше, ніж  36 балів  ; 
 ●  виконав і вчасно здав лабораторні роботи; 
 ●  написав контрольні роботи і вчасно виконав завдання самостійної роботи. 

 7.2. Організація оцінювання: 



 Терміни проведення оцінювання: 

 Контрольна робота №1: після проходження тем 1, 2. 

 Контрольна робота №2: після проходження тем 3, 4. 

 Лабораторні роботи: оцінювання впродовж 1 тижня після виконання. 

 Оцінювання самостійної роботи: впродовж семестру. 

 7.3. Шкала відповідності оцінок 

 Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень /  Marks 

 Відмінно  / Excellent  90-100 

 Добре  / Good  75-89 

 Задовільно  / Satisfactory  60-74 

 Незадовільно  / Fail  0-59 



 8.  Структура  навчальної  дисципліни.  Тематичний  план  лекцій  і 
 лабораторних занять 

 № 
 теми     НАЗВА ТЕМИ 

    Кількість годин 

    Лекції  Лабораторні 
 заняття 

 Самостійна 
 робота 

 1 

 Основи люмінесцентного 
 методу аналізу, основні закони, 
 правила і кількісні 
 характеристики люмінесценції. 

 7  8  8 

 2 

 Кількісний люмінесцентний 
 аналіз. Класифікація і 
 метрологічні характеристики 
 методів молекулярної емісії. 

 6  6  15 

 Контрольна робота № 1 

 3 

 Люмінесцентні сенсори: 
 особливості будови, принцип 
 дії. Основні вимоги до 
 флуоресцентних барвників. 

 4  4  15 

 4 

 Практичне застосування методів 
 молекулярної емісії для 
 визначення аналітів різної 
 природи. 

 3  4  9 

 Контрольна робота № 2 
 Консультація – 1 год 
 Усього (90)  20  22  47 

 Загальний обсяг  - 90  год. 
 Лекції  – 20  год. 
 Лабораторні  – 22  год. 
 Консультація –  1  год. 
 Самостійна робота  студентів  – 47  год. 
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