
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ» 
для здобувачів вищої освіти  освітньо-професійної програми Агрономія 

першого (бакалаврського) рівня Бакалавр 
спеціальності 201 Агрономія 

 
Обов'язкова частина професійної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин 3 кредити 

ЄКТС . 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти -  вибіркова. 
Програма навчальної дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми Агрономія 
спеціальності 201 «Агрономія» підготовки СВО Бакалавр.  

Мета навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних основ і 
визначення можливостей використання фізико-хімічних методів для 
дослідження властивостей речовин, явищ і процесів в них. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізико-хімічні 
методи аналізу: формування глибокого розуміння фізичних процесів, 
основних законів, що складають основу методів дослідження, отримання 
здобувачами вищої освіти  необхідних знань та навичок з методик 
проведення експерименту, які допомогли б засвоєнню профілюючих  

 
  Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Загальні характеристики фізико-хімічних методів аналізу. 
Особливості і області застосування фізико-хімічних методів аналізу, їх 
загальні переваги та недоліки в порівнянні з хімічними та фізичними 
методами аналізу. Класифікація фізико-хімічних методів якісного і 
кількісного аналізу та стисла характеристика основних фізико-хімічних 
методів аналізу. Спектральні методи аналізу. Класифікація спектральних 
методів аналізу. Фізичні основи спектральних методів аналізу. Основні 
закони. Принципи електронної спектроскопії. УФ – спектроскопія. 
Хромофори.  Смуги поглинання та їх характеристики. 
Тема 2. Інфрачервона спектроскопія. Характеристика теоретичних основ 
інфрачервоної спектрометрії: коливання атомів в просторі, взаємодія 
коливань, геометрія молекул. Оптична схема ІЧ-спектрофотометра. 
Інтерпретація спектрів по характеристичним груповим частотам органічних 
молекул. 



Тема 3. Люмінесцентний спектральний аналіз. Виникнення 
люмінесценції, класифікація люмінесцентних процесів. Шляхи дезактивації 
енергії електронного збудження. Схема Яблонського. Основні 
характеристики випромінювальних процесів (час життя, квантовий вихід). 
Закон Стокса-Ломеля. Кількісний та якісний люмінесцентний аналіз. 
Тема 4. Оптичні методи аналізу. Фотоелектроколориметрія. 
Поглинання світла речовиною. Закон Бугера-Ламберта. Закон Бера. 
Об’єднаний закон Бугера-Ламберта-Бера. Оптична густина, коефіцієнт 
поглинання. Апаратура: оптична схема фотоколориметра та техніка 
виконання аналізів. Підбір світлофільтрів. Калібрувальний графік, його 
побудова та використання. 
Тема 5. Оптичні методи аналізу. Рефрактометрія. Суть 
рефрактометричного методу аналізу. Показник заломлення. Залежність 
показника заломлення від природи речовини, довжини хвилі світла, 
температури та тиску. Дисперсія. Питома та молярна рефракція. Рівняння 
Лорентца-Лоренца. Адитивні властивості молярної рефракції. Якісний та 
кількісний рефрактометричний аналіз. Принцип роботи рефрактометрів. 
Калібрувальний графік. Визначення концентрацій речовин 
рефрактометричним методом. 
Тема 6. Електрохімічні методи. Потенціометрія та потенціометричне 
титрування. Теоретичні основи методу, апаратура, техніка виконання 
аналізів. Залежність величини електродних потенціалів від концентрації. 
Потенціометричне визначення рН водних розчинів. Стандартний електрод. 
Електрод визначення. Хлорсрібний електрод. Рівняння Нернста. Скляний 
електрод. Скляний електрод з водневою функцією. Методика визначення рН 
розчинів. 
Тема 7. Електрохімічні методи. Кондуктометрія та кондуктометричне 
титрування. Теоретичні основи методу, апаратура, техніка виконання аналізу. 
Питома та еквівалентна електропровідність. Закон Кольрауша. Визначення 
ступеня і константи електролітичної дисоціації слабких електролітів і 
коефіцієнта електропровідності сильних електролітів методом 
електропровідності. Основи кондуктометричного титрування.  
Тема 8. Хроматографічні методи. Адсорбційна хроматографія: рідинна 
адсорбційна хроматографія; газова адсорбційна хроматографія. Розподільча 
хроматографія: на колонці, на папері, тонкошарова хроматографія, 
газорідинна хроматографія. Осаджувальна та іонно-обмінна хроматографія. 
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