
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ 

ПАРАМЕТРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА» 

для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Екологія першого (бакалаврського) рівня Бакалавр 

спеціальності 101 Екологія 

 

Цикл професійної підготовки 

Загальна кількість годин та кредитів становить 120 годин 4 кредити 

ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти 
− вибіркова. 

Програма навчальної дисципліни «Методи вимірювання параметрів 

навколишнього середовища» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми Екологія спеціальності 101 Екологія підготовки СВО Бакалавр. 

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

необхідних знань стосовно методів вимірювання параметрів середовища, що 

допоможе їм добре засвоїти профілюючі дисципліни, а в практичній роботі 

сприятимуть розумінню хімічних процесів при проведення екологічної 

експертизи по оцінці природних і господарських підсистем.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи 

вимірювання параметрів навколишнього середовища» є: засвоєння 

системи знань про методи вимірювання, набуття практичних навиків хіміко-

екологічного дослідження параметрів навколишнього середовища, що 

допоможе при виборі необхідних заходів для попередження забруднення 

навколишнього середовища продуктами життєдіяльності людини, 

забезпеченню виробництва екологічно чистої продукції. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища їх 

класифікація.  

Класифікація методів кількісного аналізу: за об’єктами аналізу 

(неорганічний і органічний аналіз); за ціллю аналізу (якісний і кількісний); за 

способом виконання (фізичні, фізико-хімічні (інструментальні)), хімічні 

методи аналізу.  

Класифікація хімічних методів аналізу. Характеристика 

гравіметричного методу. 

Хімічні методи ґрунтуються на використанні хімічних реакцій для 

визначення складу системи. Характеристика хімічних методів кількісного 

аналізу: гравіметричний (ваговий); об’ємний (титриметричний). Сутність та 

операції гравіметричного аналізу: взяття наважки, розчинення, осадження, 

фільтрування, промивання осаду, висушування й прожарювання осаду, 

зважування, обчислення результату. 

 



Похибки, що виникають у процесі вимірювань: систематичні та 

випадкові. Поняття про  грубі (дуже великі) похибки, а також промахи. 

Уточнення результатів вимірювання за рахунок проведення повторних 

вимірів.  Основні причини виникнення похибок: помилки експериментатора; 

різке і несподіване зміна умов вимірювання; несправність приладу і т. п. 

Виявлення грубих похибок методом математичної статистки. 

Об’ємний (титриметричний) метод аналіз. 

Характеристика кількісних методів аналізу: що ґрунтується на точному 

вимірюванні об’єму: об’ємний (титриметричний); газовий об’ємний; 

седиментаційний об’ємний. Поділ методів залежно від типу хімічної реакції 

між титрантом і речовиною, що визначається. 

Розрахунки в кількісному аналізі. 

Поняття та види концентрацій розчинів: масова частка, молярна 

концентрація (молярність); еквівалентна концентрація (нормальність), 

моляльна концентрація, титр. Приготування розчинів зазначених 

концентрацій; правило хреста. 

Фізичні та фізико-хімічних методів аналізу. 

Класифікація фізико-хімічних методів аналізу. Особливість фізико-

хімічних методів. Методика проведення фізико-хімічних аналізів: вибір 

необхідного методу аналізу; приготування серії стандартних розчинів; 

вимірювання фізичної властивості розчинів на відповідному приладі; 

побудова калібрувального графіку у координатах; вимірювання фізичної 

властивості аналізованого зразка й визначається його складу за графіком. 

Прилади, що використовуються в інструментальних методах аналізу. 

Якісний аналіз. Методи якісного аналізу. 

Суть якісного аналізу. та поняття про проведення особливості етапів 

проведення. Визначення невідомого складу речовини за допомогою групових 

реактивів і  характерних для них якісних реакцій. 

Прилади для вимірювання параметрів атмосфери. 

Методи вимірювання фізичних параметрів атмосфери. Особливості 

відбору проб. Прилади для вимірювання параметрів навколишнього 

середовища. 

 

 


