




 ВСТУП 

 1.  Мета  дисципліни  –  вивчення  методів  визначення  неорганічних  компонентів  у 
 складних  природних  та  промислових  об’єктах  із  застосуванням 
 атомно-абсорбційного та атомно-емісійного спектрального аналізу. 

 2.  Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни  : 
 1. Знати основи методів концентрування та розділення 
 2. Знати основи хімічних та інструментальних методів кількісного аналізу 
 3. Знати основи статистичної обробки експериментальних даних 
 4. Знати основи аналітичного матеріалознавства 
 5. Володіти базовими знаннями неорганічної, органічної та фізичної хімії. 
 3.  Анотація  навчальної  дисципліни  Курс  «  Методи  визначення  неорганічних 
 компонентів»  присвячений  практичному  застосуванню  методів  атомної 
 спектроскопії  –  абомно-абсорбційному  та  атомно-емісійному  аналізу.  В  курсі 
 основна  увага  присвячена  особливостям  практичного  застосування  методів 
 атомно-абсорбційної  та  емісійної  спектроскопії  до  аналізу  фармацевтичної 
 продукції,  харчових  продуктів  та  екологічного  моніторнигу  об’єктів  довкілля. 
 Окремо  увага  приділена  питанню  правильного  вибору  методів,  усуненню 
 заважаючих  спектральних  і  неспектральних  впливів,  питанням  розробки  та 
 валідації методик. 
 4.  Завдання  навчальної  дисципліни  формування  у  студентів  теоретичних  знань 
 щодо  основ  атомно-абсорбційного  аналізу  у  полуменевому  та  електротермічному 
 варіантах,  а  також  полуменевої  атомно-емісійної  спектроскопії  і  емісійної  іскрової 
 спектроскопії,  їх  переваг  та  недоліків;  особливостей  використання  даних  методів 
 для вирішення задач аналітичного контролю, способів пробопідготовки. 

 Вивчення  дисципліни  сприяє  формуванню  у  студентів  низки 
 компетентностей,  зокрема  загальних  (ЗК)  і  спеціальних  (СК),  таких  як:  здатність 
 до  абстрактного  мислення,  аналізу  та  синтезу  (ЗК1),  здатність  вчитися  і 
 оволодівати  сучасними  знаннями  (ЗК2),  прагнення  до  збереження  навколишнього 
 середовища  (ЗК9),  здатність  до  пошуку,  оброблення  та  аналізу  інформації  з  різних 
 джерел  (ЗК10),  здатність  застосовувати  знання  і  розуміння  математики  та 
 природничих  наук  для  вирішення  якісних  та  кількісних  проблем  в  хімії  (СК1), 
 здатність  здійснювати  сучасні  методи  аналізу  даних  (СК5),  здатність  здійснювати 
 типові  хімічні  лабораторні  дослідження  (СК7),  здатність  здійснювати  кількісні 
 вимірювання  фізико-хімічних  величин,  описувати,  аналізувати  і  критично 
 оцінювати  експериментальні  дані  (СК8),  здатність  використовувати  стандартне 
 хімічне  обладнання  (СК9),  здатність  до  опанування  нових  областей  хімії  шляхом 
 самостійного навчання (СК10). 
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 5. Результати навчання за дисципліною. 

 Результат навчання 

 Форми 
 виклада 

 ння і 
 навчанн 

 я 

 Методи 
 оцінювання 

 Відсоток у 
 підсумковій 

 оцінці з 
 дисципліни 

 1.1. Теоретичні основи методів 
 атомно-абсорбційного та атомно- 
 емісійного аналізу. Способи 
 усунення спектральних та 
 неспектральних заважаючих 
 ефектів. 

 Лекції, 
 самостій 
 на робота 

 Перевірка завдань 
 самостійної 

 роботи, 
 контрольна робота 

 10 

 1.2.  Особливості  визначення 
 мікрокількостей  неорганічних 
 компонентів  у  складних  природних 
 та промислових об’єктах. 

 Лекції, 
 лаборато 
 рні 
 роботи, 
 самостійн 
 а робота 

 Перевірка завдань 
 самостійної 

 роботи, 
 результатів 

 лабораторних 
 робіт, контрольна 

 робота 

 20 

 1.3. Основні способи 
 пробопідготовки. 

 Лекції, 
 лаборато 
 рні 
 роботи, 
 самостійн 
 а робота 

 Перевірка завдань 
 самостійної 

 роботи, 
 результатів 

 лабораторних 
 робіт, контрольна 

 робота 

 10 

 2.1. Проводити вимірювання 
 концентрації елементів методами 
 полуменевої атомно-абсорбційної 
 та емісійної спектроскопії 

 лаборато 
 рні 
 роботи, 
 самостійн 
 а робота 

 Перевірка завдань 
 самостійної 

 роботи, 
 результатів 

 лабораторних 
 робіт, контрольна 

 робота 

 15 

 2.2. Обирати оптимальний спосіб 
 пробопідготовки для визначення 
 металічних елементів у зразках 
 фармацевтичної та харчової 
 продукції 

 лаборато 
 рні 
 роботи, 
 самостійн 
 а робота 

 Перевірка завдань 
 самостійної 

 роботи, 
 результатів 

 лабораторних 
 робіт, контрольна 

 робота 

 15 
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 Результат навчання 

 Форми 
 виклада 

 ння і 
 навчанн 

 я 

 Методи 
 оцінювання 

 Відсоток у 
 підсумковій 

 оцінці з 
 дисципліни 

 2.3. обробляти експериментальні 
 результати методами 
 математичної статистики, 
 оцінювати похибки аналізу 

 Лекції, 
 лаборато 
 рні 
 роботи, 
 самостійн 
 а робота 

 Перевірка завдань 
 самостійної 

 роботи, 
 результатів 

 лабораторних 
 робіт, контрольна 

 робота 

 10 

 3.1. Здатність використовувати 
 сучасні інформаційно- 
 комунікаційні технології при 
 спілкуванні, а також для збору, 
 аналізу, обробки, інтерпретації 
 інформації у галузі аналітичної 
 хімії 

 Самостій 
 на робота 

 Перевірка завдань 
 самостійної 

 роботи 
 5 

 3.2. Здатність виконувати 
 передбачені навчальною 
 програмою завдання та операції у 
 співпраці з іншими виконавцями 

 Лаборато 
 рні 
 роботи, 
 самостійн 
 а робота 

 Перевірка завдань 
 самостійної 

 роботи, 
 результатів 

 лабораторних 
 робіт, контрольна 

 робота 

 5 

 4.1. Вміти самостійно фіксувати, 
 інтерпретувати та відтворити 
 результати експерименту 

 Лаборато 
 рні 
 роботи, 
 самостійн 
 а робота 

 Перевірка завдань 
 самостійної 

 роботи, 
 результатів 

 лабораторних 
 робіт, контрольна 

 робота 

 10 

 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  2.3  3.1  3.2  4.1 
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 Р06. Розуміти періодичний закон 
 та періодичну систему елементів, 
 описувати, пояснювати та 
 передбачати властивості 
 хімічних елементів та сполук на 
 їх основі. 

 +  +  + 

 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. 

 +  +  +  + 

 Р18. Демонструвати знання та 
 розуміння основних фактів, 
 концепцій, принципів та теорій з 
 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 1.2 (частково) – 10/6  балів. 
 2.  Контрольна робота №2: РН 1.2 (частково), 1.3, РН 2.2 – 10/6 балів. 
 3.  Лабораторні  роботи:  PH  1.2  -  PH  1.3,  PH  2.1  -  РН  2.3  (частково)  –  30  балів  (6 

 робіт по 5 балів). 
 4.  Оцінювання  самостійної  роботи:  PH  1.2  -  PH  1.3  (частково),  PH  2.1  -  РН  2.2 
 (частково) – 10/6 балів. 

 6 



 Підсумкове оцінювання (у формі іспиту)  : 
 Максимальна/мінімальна  кількість  балів,  які  можуть  бути  отримані  студентом: 
 40 балів /24 бали*  . 
 Результати навчання, які будуть оцінюватись: PH 1.1, PH 1.2, PH 1.3. 
 Форма проведення: письмова робота. 
 Види  завдань:  6  тестових  питань  –  по  2  бали  кожне  і  4  відкриті  питання 
 (розгорнута  письмова  відповідь)  –  по  6  балів  кожне  і  2  розрахункові  задачі  –  2 
 бали за кожну. 

 *Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за екзамен не може бути меншою 24 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 1-6; 
 Контрольна робота №2: після проходження теми 7-12; 
 Лабораторні роботи: оцінювання не пізніше 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 
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 СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

 № 
 теми 

 Назва  теми 
 Кількість годин 

 лекції  лабора- 
 торні 

 самостій 
 на 
 робота 

 Тема 1. Атомно-абсорбційна спектроскопія 

 1  Теоретичні  основи  методу  ААС,  метрологічні 
 характеристики методу  2 

 2  Джерела  випромінювання,  оптичні  схеми, 
 монохроматизація світла та детектори  2  4 

 3  Атомізація  у  полум’ї,  електротермічна  атомізація 
 та генерація гідридів  2  2  5 

 4  Спектральні  та  хімічні  завади  у  методі  ААС, 
 способи  їх усунення  2  2  5 

 5  Застосування  методу  ААС  для  аналізу  природних 
 об’єктів  2  3  5 

 6 
 Застосування  методу  атомно-абсорбційної 
 спектроскопії  у  фармацевтичному  аналізі  та  при 
 аналізі харчових продуктів 

 4  5 

 Контрольна робота 1 
 Тема 2. Атомно-емісійна спектроскопія 

 7  Хіміко-аналітична  характеристика  методу 
 атомно-емісійної спектроскопії  2 

 8  Джерела атомізації  2  4 
 9  Джерела  атомізації,  спектрографи,  спектрометри, 

 реєстрація спектрів  2  4 

 10  Реєстрація спектрів атомної емісії  2  2  5 
 11  Кількісний атомно-емісійний аналіз  2  2  5 

 12  Застосування  методу  атомно-емісійної 
 спектроскопії для аналізу природних об’єктів  4  3  5 

 Контрольна робота 2 
 Консультація – 1 год 
 Всього (90)  28  14  47 
 Загальний обсяг  90  год., в тому числі: 
 Лекцій  – 28  год. 
 Лабораторні роботи -  14  год. 
 Консультація –  1  год., Самостійна робота  - 47  год. 
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