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1. Мета дисципліни 
Формування у майбутніх докторів філософії здатності демонструвати глибинні 

знання процесів органічного та неорганічного синтезу, механізмів хімічних реакцій, 

прогнозування властивостей нових перспективних продуктів органічного та 

неорганічного синтезу, здатності кваліфіковано вибирати хімічні та інструментальні 

методи, які необхідні для розробки методик аналізу різноманітних об`єктів. 

Дисципліна сприяє формуванню компетентностей за ОНП:  

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 03. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ФК 01. Здатність оцінювати з філософських позицій досягнення у галузі сучасної 

науки. Обізнаність у сфері основних положень сучасної філософії науки і техніки.  

ФК 02. Розуміння етичних та соціальних проблем, які стоять перед хімією, 

розуміння етичних стандартів досліджень і професійної діяльності в галузі хімії (наукова 

доброчесність). 

ФК 03. Здатність інтерпретувати результати експериментальних досліджень і 

розрахунків і співвідносити їх з відповідною теорією або практикою та генерувати нові 

ідеї у професійній діяльності. 

ФК 04. Здатність реферувати, анотувати та перекладати неадаптовану  професійно-

орієнтовану літературу. Здатність до фахового спілкування та написання фахових текстів, 

у тому числі іноземною мовою. Здатність  презентувати результати наукової діяльності 

іноземною мовою за напрямом студіювань на вітчизняних і міжнародних наукових 

конференціях.  

ФК 07. Здатність демонструвати знання процесів органічного та неорганічного 

синтезу, механізмів хімічних реакцій, прогнозування властивостей нових перспективних 

продуктів органічного та неорганічного синтезу. 

ФК 08. Здатність кваліфіковано вибирати хімічні та інструментальні методи, які 

необхідні для вирішення професійних завдань. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни  
Для опанування дисципліни необхідне попереднє отримання знань із курсів 

неорганічної, органічної та аналітичної хімії. 

3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із 

програмними результатами навчання. 

У результаті вивчення дисципліни аспірант  повинен 

 знати: 

- мати базові методологічні знання, та розуміти основні факти, концепції, принципи 

та теорії з аналітичної, органічної хімії та суміжних галузей знань. Мати базові знання 

принципів і процедур фізичних, хімічних, фізико-хімічних методів дослідження, типового 

обладнання та приладів. основи планування та проведення експериментів. Розв’язувати 

задачі та вирішувати проблеми відомої природи, спираючись  на  свої знання та 

розуміння. Вміти готувати розчини та реагенти, планувати та здійснювати хімічні 

експерименти; 

- інтерпретувати експериментально отримані дані та співвідносити їх з відповідними 

теоріями в хімії. Вміти здійснювати моніторинг та аналіз наукових джерел інформації та 

фахової літератури; 

- мати знання з сучасних методів розділення та концентрування, в тому числі 

методів твердофазної та рідинної мікроекстракції;  

-  мати уявлення про автоматизацію хімічного аналізу, сучасні проточні методи 

аналізу; 

вміти:  

- вибирати найбільш придатний за основними хіміко-аналітичними 

характеристиками (чутливість, селективність, складність, можливість автоматизації, ціна, 



доступність) метод інструментального аналізу для визначення конкретної речовини або їх 

сукупності в реальному об’єкті аналізу; 

- володіти основами статистичної та математичної обробки аналітичного сигналу; 

- володіти навичками роботи на сучасних приладах для інструментального хімічного 

аналізу (полярографи, потенціометри, спектрофотометри (УФ. ІЧ, люмінесцентні), 

атомно-абсорбційні спектрофотометри, прилади для атомно-емісійного аналізу, 

хроматографи); 

- володіти методами одночасного спектрофотометричного та кінетичного аналізу 

багатокомпонентних сумішей; 

- володіти усіма засобами та методами аналітичного контролю та бути обізнаним у 

специфіці вимог, які пред’являють до аналізу реальних об’єктів аналізу, 

- володіти сучасними методами синтезу неорганічних та комплексних сполук; 

Програмні результати навчання за ОНП: 

ПР 03. Уміти критично аналізувати та оцінювати наявні знання, удосконалювати і 

розвивати свій інтелектуальний рівень за науковим напрямом. 

ПР 04. Знати і аналізувати сучасні наукові праці, методи дослідження провідних 

вітчизняних та зарубіжних вчених, виявляючи дискусійні та мало досліджені питання, 

формулювати мету наукового дослідження в контексті світового наукового процесу.  

ПР 05. Вміти інтерпретувати результати експериментальних досліджень і 

розрахунків співвідносячи їх з відповідною теорією або практикою та прогнозувати 

напрямки перебігу хімічних реакцій та фізико-хімічних процесів. Уміти проводити 

критичний аналіз, оцінку і синтез нових наукових положень та ідей. 

ПР 06. Мати глибинні знання процесів органічного та неорганічного синтезу, 

механізмів хімічних реакцій, прогнозування властивостей нових перспективних продуктів 

органічного та неорганічного синтезу. 

ПР 08. Вміти добирати та застосовувати сучасні інструментальні методи хімічного 

аналізу.  

ПР 11. Розуміти іноземні наукові тексти за фахом, демонструючи широкий 

академічний та професійний словниковий запас. Представляти професійні знання, 

результати власних наукових досліджень, обґрунтування і висновки в усній та письмовій  

формі іноземною мовою на національному та міжнародному рівнях. 

 



4. Структура навчальної дисципліни  
 

Форма навчання денна         2,3 семестр 
 

№ 
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2 семестр 

Розділ 1. Сучасні методи розділення, концентрування та визначення 

1 Тема 1. Загальна характеристика 

інструментальних методів аналізу. 
Класифікація. Значення інструментальних 

методів аналізу у науці, промисловості і техніці. 

Особливості і переваги інструментальних 

методів аналізу. Чутливість, селективність, 

експресність, точність визначення. Аналітичний 

сигнал. Вимірювання аналітичного сигналу і 

основні способи розрахунку концентрацій в 

інструментальних методах аналізу: метод 

порівняння, метод градуювального графіка, 

метод добавок. Стандартні зразки. Градуювання 

апаратури. Електрохімічні методи аналізу. 

Потенціометричні, амперометричні та оптичні 

сенсори. Сучасні методи 

вольтамперометричного аналізу.  

4   20     

2 Тема 2. Сучасні методи 

спектрофотометричного аналізу. 
Метрологічні  характеристики  фотометричних  

методів, межа визначення, межа кількісного 

визначення. Застосування сучасних 

інструментальних методів в спектрофотометрії 

(гібридні та комбіновані методи, оптичний зонд, 

автоматизовані визначення). 

Спектрофотометричні методи дослідження 

забарвлених сполук. Графічні та розрахункові 

методи визначення складу та стійкості 

комплексних сполук. Методи одночасного 

спектрофотометричного та кінетичного аналізу 

багатокомпонентних сумішей. Іонні асоціати 

органічних барвників з протийонами різної 

природи. Інтерпретація спектрів поглинання 

специфічних іонних асоціатів. Екситонна 

теорія.  

5  4 20     

3 Тема 3. Сучасні атомно-спектроскопічні 

методи аналізу 

Атомні спектри емісії, поглинання і 

флуоресценції. Резонансне поглинання. 

Самопоглинання, іонізація. Аналітичні лінії. 

Аналітичний сигнал. Залежність аналітичного 

сигналу від концентрації. Атомно-емісійна 

5  4 20     



спектроскопія. Збудження проб в полум'ї. 

Збудження в дуговому і іскровому розрядах. 

Індуктивно зв'язана плазма. Ідентифікація 

елементів по емісійних спектрах. Визначення 

окремих елементів. Фізичні і хімічні 

перешкоди. Метод внутрішнього стандарту. 

Знищення впливу матриці і супутніх елементів, 

що заважають. Атомно-абсорбційна 

спектрометрія. Суть методу. Джерела 

випромінювання. Полум'яна атомізація. 

Характеристики полум’я і їх вибір. Типи 

пальників. Електротермічна атомізація. Способи 

підготовки проби. Перешкоди: хімічні і фізичні. 

Корекція перешкод (використанням 

допоміжного джерела суцільного спектру і 

ефекту Зеемана). Чутливість і вибірковість. 

Атомно-флуоресцентна спектроскопія. Способи 

збудження атомів (УФ випромінювання, лазер). 

Взаємний вплив елементів і усунення цих 

впливів.   

4 Тема 4. Сучасні методи пробопідготовки. 
Стадії аналітичного процесу. Методи 

пробовідбору. Екстракція. Класифікація 

екстракційних систем 

Хроматографія, основні її види. Типи 

стаціонарних і рухливих фаз. Іонний обмін, 

іонна та іонообмінна хроматографія. Газова 

хроматографія. Високоефективна рідинна 

хроматографія (ВЕРХ). Капілярний 

електрофорез. Основні теоретичні положення, 

типи детекторів. Твердофазна та рідинна 

мікроекстракція. Мікроекстракція у краплю. 

Парофазна мікроекстракція. Дисперсійна 

мікроекстракція.  

6  4 24     

5 Тема 5. Люмінесцентний аналіз. Види 

люмінесценції залежно від енергії збудження. 

Природа люмінесценції. Флуоресценція та 

фосфоресценція. Закон затухання 

люмінесценції. Кількісні характеристики 

люмінесценції: квантовий та енергетичний 

вихід. Чутливість люмінесцентного аналізу та 

способи її підвищення. Обмеження 

люмінесцентного аналізу, обумовлені гасінням 

свічення. Сорбційно-люмінесцентні методи. 

Метрологічні характеристики методів 

люмінесцентного аналізу порівняно з іншими 

методами молекулярної спектроскопії. 

 

4   20     

6 Тема 6. Сучасні методи синтезу неорганічних 

та комплексних сполук.  

Загальні аспекти теорії неорганічного синтезу. 

Проведення ідентифікації хімічними й фізико-

хімічними методами досліджень. Основні 

методи виділення і очистки неорганічних 

6  4 30     



речовин.  

Класи неорганічних сполук. Способи одержання 

та хімічні властивості. Одержання оксидів, 

солей та кислот. Неорганічний синтез газів та їх 

хімічні властивості. Одержання пероксидів. 

Хімічні властивості та способи одержання 

металів. Експериментальні методи синтезу 

простих і комплексних солей. Комплексні 

сполуки. Класифікація комплексних сполук, 

способи, одержання та хімічні властивості. 

ВСЬОГО 30  16 134     

3 семестр 

Розділ 2. Сучасні методи органічного синтезу та ідентифікації органічних сполук 

7 Тема 7. Спектроскопія ядерного магнітного 

резонансу та мас-спектрометрія.  

Конструкція сучасних ЯМР та мас-

спектрометрів. Застосування ЯМР та мас-

спектрометрії (включаючи двовимірні спектри) 

для ідентифікації складних органічних сполук. 

Програмне забезпечення для роботи із 

спектрами ЯМР та мас-спектрами (MestReNova, 

Advasp, ACD Lab, NIST) та складання опису 

спектрів нової речовини згідно вимог для 

наукових публікацій. 

6   25     

8 Тема 8. Асиметричний органокаталіз. Історія, 

теорія та принципи асимметричного 

органокаталізу. Типи та раціональний дизайн 

органокаталізаторів. Органокаталізатори на 

основі проліна, хініна, цинхоніна, камфори 

тощо. Сучасний синтез лікарських препаратів та 

інших практично корисних речовин за участі 

органокаталізу. 

6   24     

9 Тема 9. Сучасна органічна фотохімія у 

видимому світлі. 

Основні принципи та закономірності протікання 

органічних реакцій при використанні LED та 

CFL джерел світла. Фотосенсибілізатори 

(фотокаталізатори) на основі сполук Cu, Ni, Co, 

Pd, Au, Ir, Rh. Органічні фотосенсибілізатори 

(eosin Y, Rose Bengal, Rhodamine, Methylene 

blue та інші). Утворення нових зв’язків C-C та 

C-N фотохімічними методами.  

4  10 15     

ВСЬОГО  16  10 64     

Разом 46  26 198     

 



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 1 курс: 2 семестр 

 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів  

 

Оцінювання виконання 

лабораторних робіт 

За розкладом 4 роботи по 10 б. = 40 б. 

 

Оцінювання рівня виконання 

індивідуальних завдань (1 ао) 

За розкладом 1 завдання по 20 б. = 20 б. 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання*                          60 

 

Підсумкове оцінювання 1 курс: 2 семестр 

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 39 тиждень  40 

 

 

Поточне оцінювання 2 курс: 3 семестр 

 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів  

 

Оцінювання виконання 

лабораторних робіт 

За розкладом 1 робота по 30 б. = 30 б. 

 

Оцінювання рівня виконання 

індивідуальних завдань (1 ао) 

За розкладом 1 завдання по 30 б. = 30 б. 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання*                          60 

 

Підсумкове оцінювання 2 курс: 3 семестр 

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 20 тиждень  40 

 

 



6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна. 

Мультимедійне обладнання: переносний мультимедійний проектор Toshiba TDP-

T40 (уведений в експлуатацію у вересні 2005 р.), ноутбук ASUS ROG STRIX G712LW 

2021 р. 

Атомно-абсорбційний спектрометр С-115, гази (ацетилен), спектрофотометри СФ-

46, Specord M-40, обладнання для мікроекстракції (мікрокювети, мікрошприци, органічні 

розчинники, вортекс-змішувач, центрифуга), хімічні реактиви та реагенти, хімічний посуд 

для неорганічного та органічного синтезу. 

Магнітні перемішувачі РИВА-03.2. Мішалка з верхнім приводом OS-2. Ротаційний 

випаровував RV3V. Ротаційний випаровував RV10.  Газо-рідинний хроматограф  Shimstzu 

GCMS-QP2020-E-1 2017рік. Хімічний посуд, стандартне лабораторне обладнання. Пакети 

програм для оброки спектрів ЯМР та MASS SpinWorks4, MestReNova (різні версії). 

 

7. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 

1. Алемасова А.С., Зайцев В.М., Єнальєва Л.Я, Щепіна Н.Д., Гождзінський С.М. 

Аналітична хімія. / За ред. В.М. Зайцева. – Донецьк: Ноулідж, – 2010 – 417 с. 

2. Сучасна аналітична хімія: збірник задач тестів і запитань з інструментальних методів  

аналізу : [навч. посіб.] / Ф.О. Чмиленко, І.В. Коробова, Л.П. Сидорова; за заг. ред.  Ф. 

О.Чмиленка. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту,  2004. –   360  с 

3. Сучасна аналітична хімія: електрохімічні методи (з грифом МОНУ): [навч. посіб.] / 

Чмиленко Ф.О., Коробова І.В. Дніпропетровськ ДНУ, 2010. – 280 с. 

4. William H. Brown., Brent L. Iverson., Austin Eric V., Organic Chemistry. Sixth edition.   

Brooks/Cole, Cengage Learning. - 2012.- 1303 p. 

5. Cerda V., Ferrer L., Avivar J., Cerda A. Flow analysis. A practical guide. – Amsterdam, 

Elsevier, 2014. – 278 p. 

6. Kailasa, S. K.; Koduru, J. R.; Park, T. J.; Singhai, R. K.; Wu, H.-F. Applications of Single-

Drop Microextraction in Analytical Chemistry: A Review, TrAC - Trends Anal. Chem. 2021, 

29, e00113, https://doi.org/10.1016/j.teac.2020.e00113. 

7. Marczenko Z., Balcerzak M. Separation, Preconcentration and Spectrophotometry in 

Inorganic Analysis. – Amsterdam, Elsevier, 2000. 

9. Solid phase microextraction. A practical guide. Ed. Wercinski S.A.S. – Boca Raton, 

Taylor&Francis, 1999. – 242 p. 

10. Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу. – Львів.: 

Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, – 2008 – 363 с. 

11. Зінчук В.К., Левицька Г.Д. Оптичні методи аналізу. Львів : Видавничий центр Львів. 

ун-ту ім. І. Франка, 2000. 79 с. 

12. Бугаєвський О.А., Дрозд А.В., Логінова Л.П., Решетняк О.О., Юрченко О.І. 

Теоретичні основи та способи розв’язування задач з аналітичної хімії. Навчальний 

посібник / За ред. О.А. Бугаєвського. Харків, ХНУ, – 2003. – 320 с. 

13. Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Електрохімічні методи аналізу: навч. посібник. – 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 273 с. 

 

Додаткова: 

1. Stereoselective organocatalytic construction of spiro oxindole pyrrolidines using 

unsaturated α-ketoesters and α-ketoamides / T. Peňaška, V. Palchykov, E. Rakovský, G. Addová, 

R. Šebesta // Eur. J. Org. Chem. – 2021. – № 11. – P. 1693-1703.  

2. Visible Light-Induced Pd-Catalyzed Alkyl-Heck Reaction of Oximes / N. Kvasovs, V. 

Iziumchenko, V. Palchykov, V. Gevorgyan // ACS Catal. – 2021. – Vol. 11, № 6. – P. 3749-

3754. 

3. Harvey D. Modern Analitycal Chemistry. – USA: McGraw-Hill Higher Education. – 

2000 – 543 p. 

https://doi.org/10.1016/j.teac.2020.e00113


4. Зінчук В.К., Левицька Г.Д. Оптичні методи аналізу. Львів : Видавничий центр 

Львів. ун-ту ім. І. Франка, 2000. 79 с. 

5. Бугаєвський О.А., Дрозд А.В., Логінова Л.П., Решетняк О.О., Юрченко О.І. 

Теоретичні основи та способи розв’язування задач з аналітичної хімії. Навчальний 

посібник / За ред. О.А. Бугаєвського. Харків, ХНУ, – 2003. – 320 с. 

6. Чмиленко Ф.О., Коробова І.В., Портретний В.П., Сидорова Л.П. Електрохімічні 

методи аналізу. Навчальний посібник. Дніпропетровськ. - 1999. - 58 с. 

7. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М: Химия. - 1971. -354 с. 

8. Vishnikin A.B., Al-Shwaiyat M.E.A., Bazel Ya.R., Andruch V. Rapid, sensitive and 

selective spectrophotometric determination of phosphate as an ion associate of 12-

molybdophosphate with Astra Phloxine. Microchimica Acta. – 2007. – Vol. 159, № 3 – P. 371-

378. DOI: https://doi.org/10.1007/s00604-007-0754-7 

9. Zaruba S., Vishnikin A.B., Andruch V. Application of solidification of floating organic 

drop microextraction for inorganic anions: Determination of phosphate in water samples. 

Microchemical Journal. 122 (2015) 10-15. (IF 2.893 2016) 

https://doi.org/10.1016/j.microc.2015.04.003 

10. Zaruba S., Vishnikin A.B., Šandrejová J., Andruch V. Using an optical probe as the 

microdrop holder in headspace single drop microextraction: Determination of sulfite in food 

samples // Analytical Chemistry. – 2016. – – Vol. 88. – P. 10296-10300. (IF 5.886 2015) 

https://doi.org/10.1021/acs.analchem.6b03129 

11. M.K.E.A. Al-Shwaiyat, Miekh Y.V., Denisenko T.A., Vishnikin A.B., Andruch V., 

Bazel Ya.R. Simultaneous determination of rutin and ascorbic acid in a sequential injection lab-

at-valve system. J. Pharm. Biomed. Anal. – 2018. – Vol. 149. – 179-184. (IF 3.255 2016) 

https://doi.org/10.1016/j.jpba.2017.11.006 

12. Tamen A.-E., Vishnikin A. In-vessel headspace liquid-phase microextraction. Anal. 

Chim. Acta 1172 (2021) 338670. https://doi.org/10.1016/j.aca.2021.338670 

13. Золотов Ю.А., Дорохова Е.Н., Фадеева В.И. Основы аналитической химии. 

Общие вопросы. Методы разделения. М: Высшая школа. – Т.1. – 2002 г. – 351 с. 

14. Золотов Ю.А., Дорохова Е.Н., Фадеева В.И. Основы аналитической химии. 

Методы химического анализа. М: Высшая школа. – Т. 2. – 2002 г. – 494 с. 

15. Воловенко Ю.М., Карцев В.Г., Комаров И.В., Туров А.В., Хиля В.П. 

Спектроскопия ядерного магнитного резонанса для химиков. – Международным 

благотворительным фондом "Научное Партнерство", МБФНП (International charitable 

foundation "Scientific Partnership Foundation", ICSPF), 2011. — 704 с. — ISBN 978-5-

903078-34-9. 

 

8. Інформаційні ресурси: 

1. https://www.nmr.ucdavis.edu/useful-resources 

2. http://repository.dnu.dp.ua 

3. http://www.dnu.dp.ua/metodmat 
4. http://library.dnu.dp.ua/ 

5. http://library.dnu.dp.ua/Metodichki/analit_chimija.pdf 
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https://doi.org/10.1016/j.microc.2015.04.003
https://doi.org/10.1021/acs.analchem.6b03129
https://doi.org/10.1016/j.jpba.2017.11.006
https://doi.org/10.1016/j.aca.2021.338670
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http://www.dnu.dp.ua/metodmat
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http://library.dnu.dp.ua/Metodichki/analit_chimija.pdf


Додаток 1 

Тематика лабораторних занять 

здобувачів денної форми навчання 

 

Назви розділів і тем 
Кількість 

годин 

До теми 2. Сучасні методи спектрофотометричного аналізу. 

Лабораторна робота 1. Спектрофотометричне визначення Фосфору та 

Силіцію з використанням іонних асоціатів з основними барвниками. 

4 

До теми 3. Сучасні атомно-спектроскопічні методи аналізу. 

Лабораторна робота 2. Атомно-абсорбційний аналіз шахтних вод на 

вміст іонів важких металів.  

4 

До теми 4. Методи розділення та концентрування. 

Лабораторна робота 3. Хромато-мас-спектрометричне визначення 

ароматичних вуглеводнів з використанням попереднього 

концентрування методом парофазної мікроекстракції. 

4 

До теми 6. Сучасні методи синтезу неорганічних та комплексних 

сполук.  

Лабораторна робота 4. Синтез 12-молібдосилікатного 

гетерополікомплексу. 

4 

До теми 9. Фотохімічна реакція N,N-диметиланіліну з N-

метилмалеімідом під дією видимого світла в присутності бензальдегіду 

як фотокаталізатора. Аналіз отриманого продукту з використанням 

газового хромато-мас-спектрометру Shimadzu GCMS QP-2020. 

Лабораторна робота 5 Синтез заміщенного тетрагідрохіноліну з N,N-

диметиланіліну   

10 

Усього, годин 26 

 



Додаток 2 

Тематика самостійної роботи 

здобувачів денної форми навчання 

 

Тема самостійної роботи 
Кількість 

годин 

Тема 1. Метрологічні основи хімічного аналізу. Класифікація похибок при 

аналізі. Систематичні та випадкові похибки. Похибки окремих етапів 

аналітичного процесу. Причини систематичних похибок. Правильність, 

відтворюваність, прецизійність, та збіжність результатів аналізу. 

Аналітичний сигнал. Аналітичні реакції та реагенти, вимоги до них. 

Чутливість, специфічність та селективність реакцій. Метрологічні 

характеристики аналітичних методів. Статистична обробка результатів 

вимірів. Закон нормального розподілу випадкових похибок, Середнє, 

дисперсія, стандартне відхилення. Способи оцінки правильності: метод 

добавок, метод подвоєння наважки, використання стандартних зразків. 

Чутливість методів, межа виявлення, нижня та верхня межі кількісного 

визначення. 

20 

Тема 2. Методи розділення та концентрування. Вибір методів та їх оцінка. 

Константа екстракції, константа, та коефіцієнт розподілу, ступінь 

витягнення. Коефіцієнт концентрування. Екстракція. Теорія екстракційних 

методів. Закон розподілу. Класифікація екстракційних систем. Природа і 

характеристика екстрагентів. Селективне розділення елементів шляхом 

підбору органічних розчинників, зміни рН водної фази, маскування та 

демаскування. Хроматографія, основні її види. Кінетична теорія, основні 

теоретичні положення. Типи стаціонарних і рухливих фаз. Іонний обмін, 

іонна та іонообмінна хроматографія. Газова хроматографія. 

Високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ). Капілярний 

електрофорез. Основні теоретичні положення, типи детекторів 

20 

Тема 3. Спектроскопічні характеристики аналітичних реагентів. 

Метрологічні характеристики фотометричного методу. Методи 

підвищення чутливості фотометричного визначення. Вибірковість 

фотометричного методу аналізу: двохвильова спектрофотометрія; похідна 

спектрофотометрія; метод добавок. Твердофазна спектрофотометрія та 

спектроскопія дифузного відбиття. Блок-схема приладів для вимірювання 

поглинання та принцип дії основних її вузлів. Джерела світла для УФ, 

видимої та ІЧ спектроскопії, оптичні фільтри, монохроматори, 

інтерференційний фільтр, дифракційна гратка, детектори для 

спектрофотометрів. Аналітичні методи, що основані на вимірюванні 

розсіювання світла. Релеєвське та комбінаційне розсіювання світла. 

Спектроскопія комбінаційного розсіювання світла. 

20 

Тема 4. Рефрактометрія. Показник заломлення світла. Закон заломлення. 

Фактори, що впливають на значення показника заломлення. Формула 

Лоренц-Лорентца. Прилади для визначення показника заломлення. 

Рефрактометр – як детектор для рідинної хроматографії. Кількісний 

аналіз. Поляриметрія. Принцип методу. Кут обертання. Площина 

поляризації. Праве та ліве обертання. Питоме обертання. Дисперсія 

оптичного обертання. Кількісний аналіз. 

24 

Тема 5. Рентгенівські методи аналізу. Схема взаємодії рентгенівського 

випромінення з речовиною. Методи рентгенівської адсорбції. Тонка 

будова рентгенівського спектру абсорбції (XANAS, EXAFS). 

Рентгенівська емісія. Рентгенофлуоресцентний аналіз. Особливості методу 

РСФА, перевага РСФА перед іншими методами. Схема взаємодії 

рентгенівського випромінювання з речовиною. Схема утворення 

20 



рентгенівського спектру. Коефіцієнти поглинання рентгенівського 

випромінювання (масові та лінійні, їх фізичне значення). Формули 

довжини хвилі краю поглинання рентгенівського спектру. Рентгенівський 

аналіз за первинними спектрами, рентгенівський мікроаналіз. 

Рентгенівський аналіз за абсорбційними спектрами. Рентгенівський аналіз 

за допомогою повного зовнішнього відбиття рентгенівських променів. 

Рентгенорадіометричний аналіз. Формула інтенсивності 

рентгенофлуоресцентного випромінювання, збудженного 

монохроматичним первинним випромінюванням. Формула інтенсивності 

рентгенофлуоресцентним випромінюванням, збудженим безперервним і 

змішаним первинним випромінюванням. Методи РСФА визначення 

окремих елементів (зовнішнього і внутрішнього стандарту). Методи 

багатоелементного РСФА. Метрологічні характеристики методик РСФА. 

ОЖЕ-електронна спектроскопія. Фотоелектронна спектроскопія. 

Тема 6. Люмінесцентні методи. Види люмінесценції. флуоресценція і 

фосфоресценція. Основні характеристики люмінесценції (спектри 

поглинання і збудження люмінесценції, часи життя збуджених станів, 

квантовий і енергетичний вихід люмінесценції). Закономірності 

молекулярної люмінесценції (закон Стокса-Ломмеля, правило Левшина, 

закон Вавилова). Гасіння люмінесценції. якісний і кількісний аналіз. 

Метрологічні характеристики. Області застосування. ІЧ-і раманівська 

(комбінаційного розсіювання) спектроскопія. Коливальні і обертальні 

спектри. Якісний і кількісний аналіз. Методичні особливості 

експерименту. Особливості аналізу проб в різному агрегатному стані. 

Метод Фур'є-спектрометрії. 

30 

Тема 7. Фізичні основи методів ЯМР та мас-спектроскопії. Будова та 

особливості практичного використання настольних (портативних) ЯМР-

спектрометрів Magritek, Bruker, Nanalysis, Oxford Instruments. Будова та 

особливості практичного використання портативного мас-спектрометру 

Advion expression в лабораторії органічного синтезу. Розв’язок складних 

задач із встановлення просторової будови органічних сполук за 

допомогою сучасних методів двовимірної спектроскопії ЯМР (методи 

COSY, NOESY, HSQC, HMBC). 

25 

Тема 8. Нековалентний органокаталіз. Ковалентний органокаталіз. Типи 

органокаталізаторів (аміни, хіральні аміди, імінієві солі, карбени, 

супрамолекулярні сполуки, іммобілізовані органокаталізатори, іонні 

рідини, фотоорганокаталізатори). Асиметричний органокаталіз в медичній 

хімії. 

24 

Тема 9. Індукований видимим світлом фотокаталіз сполуками перехідних 

металів. Реакції типу Гізе та Хека. Каталіз фотозбудженими сполуками та 

комплексами паладію, міді, іридію, родію, нікелю та кобальту. 

Фотоіндуковані процеси передачі енергії при органічних реакціях. 

15 
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Додаток 3 

Теми аналітичних оглядів 
 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Сучасні типи іоноселективних електродів. 

2 Кінетичні методи для одночасного спектрофотометричного визначення. 

3 Оптичні сенсори, які ґрунтуються на органічних реагентах 

димеркаптотіопіронового ряду та похідних поліметинових барвників. 

4 Хромато-мас-спектрометрія. 

5 Газова хроматографія з оберненою фазою. 

6 Обґрунтування теми наукового дослідження в хімії 

7 Спектрофотометричний аналіз в органічній хімії. 

8 Валідація методик фармацевтичного аналізу. 

9 Методи кількісного аналізу в хроматографії. 

10 Синтез гетерополісполук. 

11 Хімія гетерополісполук. 

12 Послідовний інжекційний аналіз. 

13 Позитивні і негативні фактори індексу Хірша та імпакт-факторів наукових 

журналів 

14 Аналітична хімія іонних асоціатів. 

15 Синтез органічних барвників поліметинового ряду. 

16 Асиметричний органокаталіз в синтезі активних фармацевтичних інгредієнтів. 

17 Аміди «квадратної» кислоти як перспективні органокаталізатори. 

18 Фотокаталітичні реакції Хека та типу Хека при кімнатній температурі. 

19 Паладієві сполуки та комплекси як сучасні фотокаталізатори. Сучасні приклади 

застосування в синтезі гетероциклів. 

20 Асиметричний фотоорганокаталіз. Приклади, застосування, перспективи. 

21 Органічні барвники (еозин, бенгальська роза, родамін, метиленовий блакитний) 

та їх застосування в фотохімії з LED та CFL джерелами світла.  
 


