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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Дисципліна «Спектральний аналіз» належить до переліку вибіркових дисциплін 

для підготовки студентів кваліфікаційного рівня «бакалавр». Курс побудований таким 
чином, щоб студенти узагальнили та поглибили свої знання про фотометричний аналіз, 
вивчили та опанували на практиці основи атомно-абсорбційного та атомно-емісійного 
аналізу, нефелометрії та турбідиметрії, УФ- та ІЧ-спектроскопії, люмінесцентного аналізу. 
Увага приділяється не лише теоретичним, а і практичним аспектам застосування оптичних 
методів, способам підготовки зразків, основним прийомам, що можуть бути використані в 
аналізі. 

2. Мета навчальної дисципліни: 
Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів із всім спектром 

оптичних методів аналізу, як класичних, так і сучасних, опис переваг та недоліків кожної 
групи методів, сфери їх застосування, порівняння метрологічних характеристик. 

3. Завдання: 
Основне завдання курсу полягає у ознайомленні студентів із основними 

принципами методів, що базуються на взаємодії електромагнітного випромінювання з 
речовиною; явищами, якими ця взаємодія супроводжується; способами фіксації 
аналітичних сигналів та обладнанням за допомогою якого можна це реалізувати. 

Курс буде особливо цікавим і рекомендується для вивчення студентам старших 
курсів,оскільки надає їм можливість застосування на практиці знань та вмінь одержаних 
студентами при вивченні таких загальних предметів, як "Аналітична хімія", "Органічна 
хімія", "Фізична хімія", "Фізика" та "Вища математика" для вирішення конкретних хіміко-
аналітичних задач. 

4. Пререквізити. Для ефективного вивчення цієї дисципліни здобувачеві бажано 
попередньо прослухати курси: "Аналітична хімія", "Органічна хімія", "Фізична хімія", 
"Фізика" та "Вища математика". 

5. Результати навчання Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 
студенти повинні: 
знати: основні закономірності взаємодії електромагнітного випромінювання з 
речовиною; принцип роботи низки спектральних приладів, основні умови підготовки 
зразків; метрологічні характеристики оптичних методів аналізу; можливість застосування 
оптичних методів для зразків різної природи, агрегатного стану, тощо. 
вміти: розв'язувати навчальні та дослідницькі задачі, пов'язані із питаннями застосування 
на практиці оптичних методів дослідження різноманітних органічних та неорганічних 
об'єктів, продуктів харчування, тощо. Робити оптимальний вибір методу для поставлениї 
задачі, робити висновки та заключення на базі одержаних експериментально результатів. 

 
6. Опис навчальної дисципліни 

6.1. Загальна інформація 
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6.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1 Турбідиметрія та нефелометрія. 
Поляриметричний та рефрактометричний методи аналізу. 

Тема 1.Характеристики 
електромагнітного 
випромінювання. 
Класифікація оптичних 
методів. Природа 
спектрів. Спектральні 
лінії. Фотометричний 
аналіз 

21 1  5  15       

Тема 2. Турбідиметрія та 
нефелометрія. 

21 1  5  15       

Разом за змістовим 
модулем 1 

42 2  10  30       

Змістовий модуль 2. Спектральний аналіз. 
Тема 1. Атомно-
абсорбційний аналіз. 
Основний закон 
світлопоглинання. 

17 2  5  10       

Тема 2. Емісійний 
спектральний аналіз. 

17 2  5  10       

Тема 3. Інфрачервона 
спектроскопія. 
Спектроскопія 
комбінаційного 
розсіювання. Ефект 
Рамана. Спектроскопія 
дифузного відбиття. 
 

17 2  5  10       

Тема 4. Люмінісцентний 
аналіз.Діаграма Яблон 
ського. Енергетичний та 
квантовий виходи 
люмінесценції. 
Інтенсивність люміне 
сценції. Якісний та 
кількісний люміне 
сцентний аналіз. 

27 2  5  20       

Разом за змістовим 
модулем 2 

78 8  20  50       

Модуль-контроль. 
             

УСЬОГО ГОДИН  120 10  30  80       

 
6.3. Теми лабораторних занять 

№ 
  

Назва теми 

1 Турбідиметричне визначення сульфат-іонів у воді. 
2 Фотометричне визначення заліза в білих винах. 
3 Дослідження кінетики реакцій в розчинах за допомогою 

фотометричного методу. 



4 Фотометричне та атомно-абсорбційне визначення Стануму в 
консервованих харчових продуктах. 

5 Атомно-абсорбційне визначення важких металів в соках та 
мінеральних водах. 

6 ІЧ-спектроскопія. Розшифровка спектрів органічних речовин. 
Таблиці характеристичних частот. 

7 Фотометричне визначення концентрацій перманганат- та 
біхромат-іонів в сумісній присутності. 

 
6.4. Самостійна робота 

№ Назва теми 
1. Спектральні методи. Класифікація спектральних методів 

дослідження. Огляд сучасних спектральних методів аналізу 
2. Метрологічні характеристики оптичних методів аналізу. 

Порівняльна характеристика 
3. Міжнародна цукрова шкала та її використання в аналізі 
4. Поняття характеристичного часу методу дослідження. 
5. Використання нуйолу при підготовці зразків для ІЧ-

спектроскопічного дослідження. 
6. ІЧ-спектроскопія. Розшифровка спектрів органічних речовин. 

Таблиці характеристичних частот. 
7. Фотометричне та атомно-абсорбційне визначення заліза в стічних 

водах. 
 
* ІНДЗ – програмою не передбачено. 
 

7. Система контролю та оцінювання 

 
Види та форми контролю: 
1. Усні відповіді на заняттях в режимі 1 на 1 чи в групі. 
2. Письмові розрахункові контрольні роботи. 
3. Тестування в системі дистанційного навчання Moodle. 
4. Домашні самостійні роботи. 
5. Форма підсумкового контролю – іспит. 
 
Засоби оцінювання 
1. Усні відповіді на лабораторних заняттях. 
2. Захисти лабораторних робіт: власне, оцінка за виконання роботи та оцінка за 

оформлення протоколу виконання лабораторної роботи та висновків. 
3. Тестування в системі дистанційного навчання Moodle. 
4. Письмові контрольні роботи. Розв’язування задач. 
5. Домашні самостійні роботи: розрахункові, теоретичні, експериментальні. 
6. Міні-доповіді за матеріалами виконання лабораторних робіт.                                                          

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є 
ним мінімальних порогових оцінок за кожним запланованим результатом навчання 
навчальної дисципліни, а саме сума балів за всі модулі має бути не меншою за 50, тобто за 
половину всіх можливих балів. 
 
 



Розподіл балів, які отримують студенти при проходженні курсу 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест 

(екзамен) 
Сума 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий модуль  
2 

40 100 
Т1 Т2 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
6 6 8 10 10 10 8 
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9. Інформаційне забезпечення 
 

Система підтримки дистанційного навчання “Moodle”. 
 

 


