
 



 



ВСТУП 
 

Робоча програма дисципліни  «Аналітична хімія»  складена відповідно до освітньої 
програми «Фармація» другого (магістерського)  рівня вищої освіти. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 
Галузь знань 22 Охорона здоров’я 
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 
Освітній ступінь магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид Обов’язкова 
Кількість кредитів ECTS 8 
Загальна кількість годин 240 
Форма підсумкового контролю Іспит 

Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 3, 4 3, 4 
Кількість аудиторних годин:   

лекції 33 8 
практичні заняття 66 22 

Самостійна робота, год. 141 210 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 3 / 4  

- 
Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета викладання аналітичної хімії є формування системних знань з теорії якісного та 

кількісного хімічного аналізу і набуття вмінь та практичних навичок їх виконання.  
Завдання дисципліни: 
- сформувати знання здобувачів вищої освіти з теоретичних основ якісного та кількісного 

методів аналізу; 
- забезпечити оволодіння здобувачами вищої освіти технікою виконання основних 

аналітичних операцій; 
навчити здобувачів вищої освіти працювати з основними типами обладнання, які 

використовують в хімічному та фармацевтичному аналізі; 
- навчити здобувачів вищої освіти застосовувати набуті знання для аналізу лікарських 

засобів та хімічних речовин; 
- навчити проводити оцінку результатів аналітичного експерименту з використанням 

математичної обробки; 
- сформувати хіміко-аналітичне мислення з метою використання найбільш раціонального 

методу аналізу для рішення конкретного аналітичного завдання, розробки плану дослідження та 
виконання експерименту. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачвищої освіти повинен 
знати: 



 мету вивчення дисципліни “Аналітична хімія”; 
 основні аналітичні операції, види хімічного посуду і техніку його використання; 
 методи якісного аналізу; 
 аналітичну класифікацію катіонів та аніонів; 
 якісні реакції, що використовуються у фармацевтичному аналізі; 
 методику визначення вмісту домішок у лікарських препаратах; 
 хід якісного аналізу невідомої речовини; 
 методи кількісного аналізу; 
 основні поняття титриметричного методу аналізу; 
 класифікацію та характеристику титриметричних методів; 
 техніку приготування первинних і вторинних стандартних розчинів; 
 сутність і застосування фізико-хімічних методів аналізу (рефрактометричного, 

поляриметричного, фотометричного, потенціометричного, йонообмінної та тонкошарової 
хроматографії). 
 
Здобувачівищої освіти повинні вміти: 

 дотримувати правил безпечної роботи в хімічній лабораторії; 
 підбирати лабораторний посуд та обладнання за призначенням; 
 визначати катіони й аніони досліджуваних речовин; 
 проводити ідентифікацію досліджуваних речовин хімічними та фізико-хімічними 

методами; 
 зважувати на терезах різних типів; 
 відмірювати рідини за допомогою вимірювального посуду; 
 готувати первинні і вторинні стандартні розчини; 
 проводити стандартизацію титрантів; 
 проводити кількісний аналіз хімічними та інструментальними методами; 
 виконувати розрахунки за результатами аналізу; 
 аналізувати одержані результати. 

 
 

НАБУТТЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: 
 

ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ЗК 12 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ФК 7 Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та інших товарів 

аптечного асортимену відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил 
Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я. 

ФК 15 Здатність організовувати та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах 
фармацевтичних підприємств, включаючи вибір та обґрунтовуванням технологічного 
процесу, обладнання згідно до вимог Належної виробничої практики (GMP) з 
відповідною розробкою та оформленням необхідної документації. Визначати 
стабільність лікарських засобів 

ФК 19 Здатність організовувати та здійснювати контроль якості лікарських засобів у 
відповідності з вимогами чинної Державної фармакопеї України та належних практик 
у фармації, визначати способи відбору проб для контролю лікарських засобів та 
проводити їх стандартизацію відповідно до діючих вимог, запобігати 
розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів. 

ФК 20 Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, у тому 



числі активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини і 
допоміжних речовин з використанням фізичних, хімічних, фізико- хімічних, 
біологічних, мікробіологічних, фармакотехнологічних та фармакоорганолептичних 
методів контролю. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

ПРН 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 
ПРН 12 Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з 

урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, 
фармакокінетичних та фармакодинамічних особливостей. Рекомендувати 
споживачам безрецептурні лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту з 
наданням консультативної допомоги та фармацевтичної опіки 

ПРН 25 Здійснювати усі види контролю якості лікарських засобів; складати сертифікати 
якості серії лікарського засобу та сертифікату аналізу враховуючи вимоги чинних 
нормативних документів, Державної фармакопеї України та результати проведеного 
контролю якості. Розробляти специфікації та методики контролю якості відповідно 
до вимог чинної Державної фармакопеї України. 

ПРН 26 Визначати основні органолептичні, фізичні, хімічні фізико-хімічні та 
фармакотехнологічні показники лікарських засобів, обґрунтовувати та обирати 
методи їх стандартизації, здійснювати статистичну обробку результатів згідно з 
вимогами чинної Державної фармакопеї України. 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ЗМ1. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ 
 
Тема 1. Методи якісного аналізу 
 
Аналітична хімія як фундаментальна наука. Значення аналітичної хімії для підготовки 

фахівця у сфері фармації. Історія розвитку аналітичної хімії. 
Якісний та кількісний аналіз. Класифікація методів аналітичної хімії: хімічні, фізичні та 

фізико-хімічні (інструментальні). 
Хімічні реакції, що використовуються в якісному аналізі, вимоги до них. Фармакопейні 

реакції. Хімічні реактиви: групові, вибіркові та специфічні. Аналітичні ефекти хімічних реакцій. 
Чутливість і специфічність хімічних реакцій. Аналіз сухим і вологим способами. Умови утворення і 
розчинення осадів. 

Періодичний закон Д.І. Менделєєва — основа вивчення фізико-хімічних властивостей 
речовин. Сильні та слабкі електроліти. Гідроліз в якісному аналізі. Процеси окиснення-
відновлення та комплексоутворення в якісному аналізі. 

Дробний і систематичний аналіз іонів. 
 
Тема 2. Аналіз катіонів 
 
Особливості аналізу катіонів. 
Типи класифікацій катіонів на аналітичні групи: сульфідна, амоніачно-фосфатна та 

кислотно-основна. 
Поділ катіонів на аналітичні групи за кислотно-основною класифікацією. Характеристика 

груп катіонів. Дія групових реактивів. 
Реакції ідентифікації катіонів: Натрію, Калію, Амонію, Арґентуму, Кальцію, Цинку, Алюмінію, 

Мангану (ІІ), Феруму (ІІ, ІІІ), Меркурію (ІІ), Купруму (ІІ). 
Методи розділення і концентрування. 



Якісний аналіз катіонів І—ІІІ аналітичних груп. 
Навчальна практика під керівництвом викладача 
2.1. Катіони І—ІІІ аналітичних груп 
Правила безпечної роботи в лабораторії аналітичної хімії.  
Загальна характеристика І—ІІІ групи катіонів. Засвоєння техніки виконання 

загальноаналітичних і якісних реакцій методом напівмікроаналізу.  
Вивчення реакцій катіонів І групи: 

 реакції катіонів Натрію — забарвлення полум’я; дія калій гексагідроксостибату (V); дія 
метоксифенілоцтової кислоти; 

 реакції катіонів Калію — забарвлення полум’я; дія натрій гідрогентартрату; дія натрій 
гексанітрокобальтату (ІІІ); дія магній тетрафенілборату; 

 реакції катіону Амонію — дія лугів; дія реактиву Несслера; 
 реакції катіону Аргентуму — дія хлоридної кислоти; дія калій хромату; дія хлоридної 

кислоти, розчинення осаду дією розчину амоніаку, утворення осаду дією нітратної кислоти; 
 реакції катіону Кальцію — дія сульфатної кислоти; дія карбонат-іонів; дія калій хромату; 

дія амоній оксалату; дія калій гексаціаноферату (II), забарвлення полум’я. 
 

2.2. Катіони IV—VI аналітичних груп 
Загальна характеристика катіонів ІV—VI аналітичних груп. 
Вивчення реакцій катіонів ІV—VI групи: 

 реакції катіону Цинку — дія надлишку лугу; дія натрій сульфіду; дія дитизону; дія калій 
гексаціаноферату (ІІ); 

 реакції катіону Алюмінію — дія надлишку лугу, дія алізарину; 
 реакції катіонів Феруму (ІІ) — дія надлишку лугу; дія надлишку розчину амоніаку; дія калій 

гексаціаноферату (ІІІ); дія калій перманганату; 
 реакції катіонів Феруму (ІІІ) — дія надлишку лугу; дія надлишку розчину амоніаку; дія 

калій гексаціаноферату (ІІІ); дія амоній тіоцинату; тіогліколевою кислотою; 
 реакції катіонів Магнію — дія надлишку лугу; дія надлишку розчину амоніаку; дія натрій 

гідрогенфосфату, дія розчину 8-гідроксихіноліну; 
 реакції катіону Купруму (ІІ) — дія надлишку амоніаку; дія надлишку лугу; дія розчину 

калій йодиду; 
 реакції катіонів Меркурію (ІІ) — дія розчином амоніаку, дія лугом, дія калій йодидом, 

міддю. 
 

Практичні навички: 
 проведення якісного аналізу; 
 складання молекулярних, повних та скорочених іонних рівнянь загальноаналітичних 

групових і характерних реакцій катіонів І—VI аналітичних груп; 
 виконання дробного та систематичного якісного аналізу катіонів; 
 використання довідкової літератури з аналітичної хімії. 

 
 

Тема 3. Аналіз аніонів 
 
Особливості аналізу аніонів. 
Класифікація аніонів за здатністю до утворення малорозчинних сполук Барію, Аргентуму, 

нестійких кислот та за окисно-відновними властивостями. 
Реакції ідентифікації на аніони: сульфат-, сульфіт-, тіосульфат-, фосфат-, карбонат-, 

тетраборат-, хлорид-, бромід-, йодид-, нітрит-, нітрат-, ацетат-. 
Застосування сполук аніонів у медицині. 
Визначення чистоти лікарських препаратів. 
Якісний аналіз невідомої речовини. 



Навчальна практика під керівництвом викладача 
3.1. Аніони І аналітичної групи 
Загальна характеристика аніонів І аналітичної групи. 
Вивчення реакцій аніонів І аналітичної групи: 

 реакції Сульфат-аніонів — дія барій хлориду, плюмбум ацетату; 
 реакції Сульфіт-аніонів — дія барій хлориду, хлоридної кислоти, розчину йоду. 
 реакції Тіосульфат-аніонів — дія барій хлориду, хлоридної кислоти, аргентум нітрату, 

розчину йоду. 
 реакції Фосфат-аніонів — дія барій хлориду, аргентум нітрату, амоній молібдату, магній 

сульфату. 
 реакції Карбонат-аніонів; гідрогенкарбонат-аніонів — дія барій хлориду, хлоридної 

кислоти, магній сульфату; реакція гідролізу (забарвлення фенолфталеїну). 
 реакції Тетраборат-аніонів — дія барій хлориду, сульфатної кислоти і етанолу. 

3.2. Аніони ІІ—ІІІ аналітичних груп 
Загальна характеристика аніонів ІІ, ІІІ аналітичних груп. 
Вивчення реакцій аніонів ІІ, ІІІ аналітичних груп: 

 реакції Хлорид-аніонів — дія аргентум нітрату, калій дихромату; 
 реакції Бромід-аніонів — дія аргентум нітрату, калій перманганату у присутності 

хлороформу; 
 реакції Йодид-аніонів — дія аргентум нітрату, калій перманганату у присутності 

хлороформу, ферум (III) хлориду; 
 реакції Нітрит-аніонів — дія розчину дифеніламіну, антипірину; 
 реакції Нітрат-аніонів — дія розчину дифеніламіна, нітробензену; 
 реакції Ацетат-аніонів — дія ферум (III) хлориду, етанолу та концентрованої сульфатної 

кислоти. 
Практичні навички: 

 уміння складати молекулярні, повні та скорочені іонні рівняння загальноаналітичних і 
характерних реакцій аніонів І, ІІ, ІІІ аналітичний груп; 

 уміння виконувати якісний аналіз аніонів. 
 
Тема 4. Якісний аналіз суміші невідомого складу 
 
Навчальна практика під керівництвом викладача 
 
Якісний аналіз солі. Підготовка речовини до аналізу. Попередні випробування. Вивчення 

фізичних властивостей розчиненої у воді досліджуваної речовини невідомого якісного складу. 
Систематичний хід аналізу солі невідомого складу. Визначення катіону і аніону, що 

входить до складу солі, яка розчиняється у воді. 
Практичні навички: 

 виконання якісного аналізу солі невідомого складу; 
 складання алгоритму виконання аналітичних операцій під час якісного аналізу солі 

невідомого складу за індивідуальним завданням. 
 

 
ЗМ 2. КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ 
 
Тема 5. Методи кількісного аналізу. Титриметричний метод аналізу 
Завдання і застосування кількісного аналізу. Класифікація методів кількісного аналізу. 

Використання гравіметричного аналізу. 
Сутність титриметричного аналізу і необхідні умови для його проведення. Класифікація і 

характеристика індикаторів. Загальні прийоми титрування: пряме, зворотне, замісне. Титрування 
методами піпетування й окремих наважок. 



Робочі розчини і вихідні стандартні речовини. Способи вираження вмісту розчиненої речовини 
в розчині (масова частка, молярна, молярна еквівалента, титр, титр за досліджуваною речовиною). 
Формули переходу від однієї концентрації до іншої. Методика приготування первинних і вторинних 
стандартних розчинів. 

Класифікація та взаємозв’язок методів титриметричного аналізу. Розрахунки у титриметрії. 
Розрахунок маси наважки речовини, концентрації речовини в розчині, концентрації титранту, 
масової частки речовини, титру розчину 

 
Тема 6. Метод кислотно-основного титрування 
Сутність методу кислотно-основного титрування. Можливості методу. Алкаліметрія. 

Ацидиметрія. Титранти методів, їх приготування та стандартизація. Вихідні стандартні речовини. 
Визначення кінцевої точки титрування. Вибір індикатора. 

Аналіз кількісного вмісту кислот, основ і солей, що гідролізуються. 
Навчальна практика під керівництвом викладача 
6.1. Ацидиметрія 
Приготування первинного стандартного розчину натрій тетраборату. 
Стандартизація титранту хлоридної кислоти за розчином натрій тетраборату. 
6.2. Алкаліметрія 
Стандартизація титранту — розчину лугу за вторинним стандартним розчином хлоридною 

кислотою. Аналіз розчину мінеральної кислоти на вміст основного компоненту (хлоридної, 
ацетатної, оксалатної). 

Практичні навички: 
 підготовка та стандартизація титранту; 
 вибір індикатора за продуктами реакції для фіксування кінцевої точки титрування; 
 визначення вмісту основного компоненту в розчинах (сильні та слабкі кислоти) методом 

алкаліметрії;  
 виконання розрахунків (попередніх та за результатами аналізу). 

 
 

Тема 7. Методи окисно-відновного титрування 
Теоретичні основи та застосування методів окисно-відновного титрування. Індикатори 

окисно-відновного титрування: редокс-індикатори, специфічні (крохмаль). Способи 
титриметричного визначення окисників і відновників. 

Характеристика методу перманганатометрії: сутність методу, приготування та 
стандартизація титранту. Визначення кінцевої точки титрування. Умови перманганатометричних 
визначень. Застосування в аналізі. 

Характеристика методу йодометрії: сутність методу; приготування, стандартизація та 
зберігання титрантів методу йодометрії. Індикатори методу, визначення кінцевої точки 
титрування. Умови йодиметричних визначень. Застосування в аналізі. 

Характеристика методу броматометрії: сутність методу; титранти методу приготування, 
стандартизація. Індикатори методу, визначення кінцевої точки титрування. Застосування в аналізі. 

Характеристика методу нітритометрії: сутність методу; приготування, стандартизація та 
зберігання титранту. Індикатор методу, застосування в аналізі. 

Характеристика методу цериметрії: сутність методу; приготування та стандартизація 
титранту. Індикатори методу, визначення кінцевої точки титрування. Застосування в аналізі. 

Навчальна практика під керівництвом викладача 
7.1. Перманганатометрія 
Приготування розчину вихідної стандартної речовини — оксалатної кислоти. 

Стандартизація робочого розчину калій перманганату за розчином оксалатної кислоти. 
Визначення вмісту пероксиду водню в розчині методом перманганатометрії. 
7.2. Йодометрія 
Стандартизація робочого розчину натрій тіосульфату за розчином вихідної речовини — 



калій дихроматом. 
Визначення вмісту йоду в розчині методом йодиметричного титрування. 
Практичні навички: 

 вибір конкретного окисно-відновного методу для визначення конкретного наданого 
об’єкту; 

 підготовка і стандартизація титранту; 
 визначення за методом окисно-відновного титрування індивідуальної речовини (окисника 

або відновника) за наданою методикою аналізу; 
 виконання розрахунку результатів аналізу і правильне їх оформлення. 

 
 

Тема 8. Методи осадження і комплексонометрії 
Сутність і класифікація методів осадження. Вимоги до реакцій в осаджувальному 

титруванні. Типи індикаторів осаджувального титрування. 
Характеристика методу Мора. Сутність методу Мора, титрант, його приготування та 

стандартизація. Індикатор, його дія. Умови титрування, застосування методу в аналізі. 
Сутність і застосування методу Фаянса—Ходакова. Адсорбційні індикатори, механізм їх 

дії. Умови титрування. Використання методу в аналізі. 
Сутність методу Фольгарда (тіоціанатометрія, або роданометрія). Титранти, їх 

приготування та стандартизація. Пряме, зворотне титрування. Індикатор методу. Умови 
титрування. Застосування методу в аналізі. 

Характеристика методу комплексонометрії. Сутність комплексно-метричного титрування. 
Вимоги до реакцій в комплексонометрії. Класифікація титрантів. 

Комплексонометрія (трилонометрія). Сутність методу. Комплексони, їх властивості. 
Динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти (ЕДТА) — натрію едетат. Металохромні 
індикатори (еріохром чорний Т, мурексид тощо). Механізм їх дії, вимоги до індикаторів. 
Титранти, їх приготування та стандартизація. Умови застосування комплексонометричного 
титрування: прямого, зворотного, титрування замісників. Визначення солей кальцію, магнію, 
цинку, твердості води. 

Сутність методів меркурометрії і сульфатометрії. Титрант, його приготування і 
стандартизація. Індикатори, застосування методу в аналізі. Визначення галогенідів 

Навчальна практика під керівництвом викладача 
8.1. Метод Мора 
Приготування первинного стандартного розчину натрій хлориду. 
Стандартизація титранту арґентум нітрату за розчином натрій хлориду. 
Кількісний аналіз ізотонічного розчину. 
8.2. Метод Фольгарда 
Стандартизація титранту амоній тіоціанату за вторинним стандартним розчином арґентум 

нітратом. 
Кількісний аналіз калій йодиду. 
Практичні навички: 

 вибір варіанту методу осаджувального титрування для вирішення конкретної 
експериментальної задачі з урахування можливостей використання методу. Знати хімізм 
реакції титрування і тип індикатору; 

 підготовка і стандартизація відповідного титранту; 
 аналіз конкретної речовини (розчину галогеніду) аргентометричним та тіоціанометричним 

методом за наданою методикою; 
 виконання розрахунків результатів аналізу. 

8.3. Метод комплексонометрії 
Кількісний аналіз кальцій хлориду. Аналіз твердості води. 
Практичні навички: 

 знання теоретичних основ комплексонометричного методу визначення металів в розчинах; 



 знання хімізму процесу; 
 підготовка розчину титранту і стандартизація його; 
 аналіз за наданою методикою; 
 розраховування результати аналізу. 

 
 
ЗМ 3. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ (ІНФТРУМЕНТАЛЬНІ) МЕТОДИ АНАЛІЗУ 
 
Тема 9. Фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу 
Сутність фізико-хімічних методів аналізу. Класифікація фізико-хімічних методів: оптичні, 

електрохімічні та хроматографічні методи. 
Теоретичні основи методів рефрактометрії, поляриметрії. Апаратура, яка застосовується в 

рефрактометрії та поляриметрії. Способи оброблення аналітичного сигналу та розрахунку 
результатів рефрактометричного та поляриметричного методів. Використання рефрактометрії, 
поляриметрії в аналізі хімічних сполук та лікарських речовин 

Фотометрія. Оптична густина розчину — аналітичний сигнал фотометрії, її залежність від 
різних чинників. Основний закон світлопоглинання (закон Бугера—Ламберта—Бера). Основні 
типи приладів, що застосовуються у фотометричному аналізі. Способи оброблення аналітичного 
сигналу (порівняння, додатків, градуювального графіка) та розрахунки результатів. Застосування 
оптичних методів в аналізі хімічних сполук і лікарських препаратів. 

Сутність і застосування потенціометричного аналізу. Теоретичні основи методу. 
Апаратура. Електроди порівняння та індикаторні, їх вибір. Йонселективні електроди. Пряме 
потенціометричне визначення концентрацій йонів у розчині. Потенціометричне титрування. Типи 
кривих потенціометричного титрування. Застосування методу в аналізі хімічних сполук та 
лікарських речовин. 

Теоретичні основи хроматографічних методів, їх класифікація. 
Йонообмінна хроматографія. Йонообмінна рівновага, константа ійонного обміну. ІЙоніти, їх 

класифікація і властивості. Використання йонообмінної хроматографії в кількісному аналізі. 
Способи хроматографічного розділення. Колоночна, тонкошарова, паперова хроматографія. 

Використання цих методів в аналізі хімічних сполук та лікарських ремонті. Якісний та кількісний 
аналіз сумішей речовин методов тонкошарової хроматографії. 

Навчальна практика під керівництвом викладача 
9.1. Рефрактометрія 
Визначення масової частки речовин у розчинах за рефрактометричним фактором. 
Практичні навички: 

 підготовка рефрактометра до роботи; 
 проведення вимірювання показника заломлення;  
 проведення кількісного аналізу рефрактометричним методом за рефрактометричним 

фактором. 
9.2 Фотометрія 
Визначення солей заліза (ІІІ) методом градуювального графіку. 
Практичні навички: 

 підготовка серії стандартних розчинів; 
 вимірювання оптичної густини на фотоколориметрі; 
 будування градуювального графіка і визначення за ним концентрації досліджуваної 

речовини в розчині. 
 
Тема 10. Кількісний аналіз досліджуваної речовини 
Кількісний аналіз досліджуваної речовини раціональним хімічним або інструментальним 

методом. 
Практичні навички: 

 виконання кількісного аналізу досліджуваної речовини обраним раціональним методом 



аналізу; 
 розрахування результатів аналізу; 
 оцінювання отриманих результатів. 



4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л пр с.р. л пр с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЗМ 1. Якісний аналіз 
1. Методи якісного аналізу 12 1 3 8 10 0 0 10 
2. Аналіз катіонів 
2.1. Катіони І—ІІІ аналітичних 
груп 

12 2 3 7 12 0 2 10 

2.2. Катіони IV—VI аналітичних 
груп 12 2 3 7 12 0 2 10 

3. Аналіз аніонів 
3.1. Аніони І аналітичної групи 12 2 3 7 12 0 2 10 

3.2. Аніони ІІ—ІІІ аналітичних 
груп 12 2 3 7 12 0 2 10 

4. Якісний аналіз суміші 
невідомого складу 12 2 4 6 11 1 0 10 

ЗМ  2. Кількісний аналіз 
5. Методи кількісного аналізу. 
Титриметричний метод аналізу 12 2 3 7 12 0 2 10 

6. Метод кислотно-основного 
титрування 12 2 3 7 14 2 2 10 

6.1. Ацидиметрія 12 1 3 8 11 0 1 10 
6.2. Алкаліметрія 12 1 3 8 11 0 1 10 
7. Методи окисно-відновного 
титрування 12 1 3 8 12 0 2 10 

7.1. Перманганатометрія 12 1 3 8 11 1 0 10 
7.2. Йодометрія 12 1 3 8 10 0 0 10 
8. Методи осадження і 
комплексонометрії  11 2 3 6 14 2 2 10 

8.1. Метод Мора 11 2 3 6 10 0 0 10 
8.2. Метод Фольгарда 11 2 3 6 10 0 0 10 
8.3. Метод комплексонометрії 11 2 3 6 10 0 0 10 
ЗМ 3. Фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу 
9. Фізико-хімічні (інструмен-
тальні) методи аналізу 10 1 4 5 14 2 2 10 

9.1. Рефрактометрія 10 1 3 6 10 0 0 10 
9.2. Фотометрія 10 1 3 6 12 0 2 10 
10. Кількісний аналіз 
досліджуваної речовини 10 0 4 6 10 0 0 10 

Усього годин 240 33 66 141 240 8 22 210 
 

  



5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1.  1. Методи якісного аналізу 4 - 
2.  2. Аналіз катіонів 

2.1. Катіони І—ІІІ аналітичних груп 4 2 

3.  2.2. Катіони IV—VI аналітичних груп 4 2 
4.  3. Аналіз аніонів 

3.1. Аніони І аналітичної групи 4 2 

5.  3.2. Аніони ІІ—ІІІ аналітичних груп 4 2 
6.  4. Якісний аналіз суміші невідомого складу 4 - 
7.  5. Методи кількісного аналізу. Титриметричний метод аналізу 4 2 
8.  6. Метод кислотно-основного титрування 4 2 
9.  6.1. Ацидиметрія 4 1 
10.  6.2. Алкаліметрія 4 1 
11.  7. Методи окисно-відновного титрування 4       2 
12.  7.1. Перманганатометрія 4 - 
13.  7.2. Йодометрія 4 - 
14.  8. Методи осадження і комплексонометрії  3 2 
15.  8.1. Метод Мора 3 - 
16.  8.2. Метод Фольгарда 3 - 
17.  8.3. Метод комплексонометрії 3 - 
18.  9. Фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу 3 2 
19.  9.1. Рефрактометрія 3 - 
20.  9.2. Фотометрія 3 2 
21.  10. Кількісний аналіз досліджуваної речовини 3 - 

 
 

6.Самостійна робота. 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1.  1. Методи якісного аналізу 6 10 
2.  2. Аналіз катіонів 

2.1. Катіони І—ІІІ аналітичних груп 6 10 

3.  2.2. Катіони IV—VI аналітичних груп 6 10 
4.  3. Аналіз аніонів 

3.1. Аніони І аналітичної групи 6 10 

5.  3.2. Аніони ІІ—ІІІ аналітичних груп 6 10 
6.  4. Якісний аналіз суміші невідомого складу 6 10 
7.  5. Методи кількісного аналізу. Титриметричний метод аналізу 6 10 
8.  6. Метод кислотно-основного титрування 6 10 
9.  6.1. Ацидиметрія 6 10 
10.  6.2. Алкаліметрія 6 10 
11.  7. Методи окисно-відновного титрування 6 10 
12.  7.1. Перманганатометрія 6 10 
13.  7.2. Йодометрія 6 10 
14.  8. Методи осадження і комплексонометрії  6 10 
15.  8.1. Метод Мора 6 10 
16.  8.2. Метод Фольгарда 6 10 
17.  8.3. Метод комплексонометрії 6 10 



18.  9. Фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу 6 10 
19.  9.1. Рефрактометрія 5 10 
20.  9.2. Фотометрія 5 10 
21.  10. Кількісний аналіз досліджуваної речовини 5 10 

 
 

8. Засоби діагностики результатів навчання. Методи контролю. 
 

Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: методи усного контролю, методи 
письмового контролю, методи практичного контролю, дидактичні тести, спостереження. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 
здобувачами вищої освіти та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 

• систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у формі 
вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою 
заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

• модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними 
питаннями, написання здобувачами вищої освіти поточних письмових тестових завдань, 
практичних завдань за змістовними модулями; 

• оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі перевірки змісту 
роботи та її захисту у формі реферату та презентацій; 

індивідуальне завдання перевіряється на відповідність оформлення згідно з вимогами, а 
також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів, висновків. 

 Відповідно до умов кредитно-трансферна системи організації навчального процесу 
передбачається оцінювання успішності здобувачів вищої освтіти з дисципліни в балах. 

 
Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, практичні заняття, самостійну 
роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань 
програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань здобувачів вищої освіти 
здійснюється в двох формах: поточний контроль (письмові роботи – реферати, контрольні) і 
підсумковий контроль (іспит). 
Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю здобувач вищої освіти 
отримує максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 
балів, за підсумковий – 40. Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного 
контролю набрав менше 30 балів, не допускається до іспиту(підсумкового контролю).  

 
 

Академічні успіхи здобувача вищої освіти визначаються за допомогою системи оцінювання, 
що використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 
шкал: 

Шкала оцінок результатів контролю знань здобувачів вищої освіти 
Визначення назви за 

державною 
шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

За 100 
бальною 
шкалою 

ECTS 
оцінка 

ВІДМІННО Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 
кількома помилками 82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО Задовільно – непогано, але зі значною 67 – 74 D 



кількістю недоліків 
Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 
перед тим як отримати екзамен (без 
повторного вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота (повторне вивчення 
модуля) 

0 – 34 F 

 
 

                      9. Критерії оцінювання результатів навчання 
                   (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 
 

Вага кожної теми в межах одного модулю є однаковою. 
Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за поточну навчальну 

діяльність при вивченні змістового модулю 1, змістового модулю 2 та змістового модулю 3,  
вираховується шляхом ділення  кількості балів (50), що відповідають оцінці «5», на кількість тем 
та додавання балів за виконану контрольну  роботу (передбачено 10 балів) і дорівнює 60 балам. 

 Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність 
при вивченні змістового модулю 1,  змістового модулю 2 та змістового модулю 3  є критерієм 
допуску до модульного підсумкового контролю й вираховується шляхом ділення кількості балів 
(30), що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі; плюс сума балів, що відповідає оцінці 
3 за контрольну роботу (передбачено 5 балів) і дорівнює 35 балам. 
 

 
Підсумковий  контроль 

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю 
відвідали всі аудиторні навчальні заняття з дисципліни, передбачені робочою навчальною 
програмою, виконали всі види навчальних завдань та при вивченні модуля набрали за поточну 
навчальну діяльність кількість балів, не меншу за мінімальну. Здобувачу вищої освіти, який не 
відвідав частину аудиторних навчальних занять чи не виконав частину навчальних завдань, 
передбачених робочою навчальною програмою з поважної причини, вносяться корективи до 
індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до 
визначеного терміну. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю на 
контрольному занятті і включає контроль теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. 
Проводиться шляхом тестового контролю, перевірки засвоєння практичних вмінь і навичок, 
письмової відповіді на контрольні запитання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється в 2 етапи: 
І етап – тестовий контроль рівня теоретичної підготовки здобувачі вищої освіти. Кожному 

здобувачу вищої освіти пропонуються 20 тестових завдань. Правильно розв’язане тестове 
завдання оцінюється в 1 бал; 

ІІ етап -  перевірка рівня засвоєння практичних вмінь і навичок у формі протоколу 
практичного заняття. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за результатами 
підсумкового модульного контролю – 40. Підсумковий модульний контроль вважається 
зарахованим, якщо здобувач вищої освіти  набрав не менше 25 балів. 

Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та підсумкової 
оцінки, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 
переліків, визначених робочою навчальною програмою. 



Максимальна кількість балів при вивченні кожного модулю -100, в тому числі за поточну 
навчальну діяльність та виконану контрольну роботу – 60 балів, за результатами підсумкового 
модульного контролю – 40 балів. 

Оцінка з навчальної дисципліни "Аналітична хімія" виставляється лише здобувачам вищої 
освіти, яким зараховані три модулі з дисципліни. 

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована 
навчальна дисципліна. 

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з 
дисципліни здобувачам вищої освіти, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 
участь в олімпіаді з дисципліни серед інших навчальних закладів України, доповіді на наукових 
студентських конференціях та інше. 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ  НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 
1. Предмет, задачі та методи аналітичної хімії. Застосування методів аналітичної хімії у 
фармації. 
2. Правила безпечної роботи в хімічній лабораторії. Перша допомога в разі нещасних 
випадків. 
3. Мета і методи якісного аналізу. 
4. Техніка проведення якісного аналізу. 
5. Вимоги до аналітичних реакцій в якісному аналізі та умови їх проведення. 
6. Типи аналітичних реакцій і реагентів та вимоги до них. 
7. Використання процесу гідролізу в якісному аналізі. 
8. Умови утворення і розчинення осадів. 
9. Амфотерність. Використання амфотерності в аналізі. 
10. Застосування в аналізі різних типів комплексних сполук. 
11. Застосування окисно-відновних реакцій в аналізі. 
12. Типи хімічних реактивів, що використовуються в якісному аналізі. 
13. Типи класифікації катіонів на аналітичні групи. Кислотно-основна класифікація катіонів. 
14. Групові реагенти в аналізі катіонів за кислотно-основною класифікацією, їх призначення. 
15. Систематичний і дробний аналізи. 
16. Характеристика катіонів: К+, Na+, NH4

+, Ag+, Са2+, Al3+, Zn2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Cu+, Hg2+ за 
алгоритмом. 
17. Класифікація аніонів за окисно-відновними властивостями. 
18. Аналіз аніонів нестійких і летких кислот. 
19. Реакції на чистоту та допустимі межі домішок сульфатів і хлоридів. Умови їх виконання. 
20. Класифікація аніонів. Групові реагенти в аналізі аніонів, їх дія і призначення. 
21. Характеристика аніонів: SO4

2–, SO3
2–, S2O3

2–, CO3
2–, НСО3

–, PO4
3–, B4O7

2–, Сl–, Br–, I–, NO2
–, 

NO3
–, CH3COO– за алгоритмом. 

22. Хід якісного аналізу невідомої речовини, розчиненої у воді. 
23. Мета і методи кількісного аналізу. 
24. Використання кількісного аналізу для дослідження якості лікарських препаратів. 
25. Титриметричний аналіз. Вимоги до реакцій, що використовують у титриметричному 
аналізі. 
26. Класифікація методів титриметричного аналізу. 
27. Основні поняття титриметричного аналізу: титрування, титрант, точка еквівалентності, 
кінцева точка титрування, стандартизація робочого розчину. 
28. Способи та прийоми титрування. 
29. Способи вираження вмісту речовин у розчинах. Формули переходу від однієї концентрації 
до іншої. 
30. Розрахунки титриметричного аналізу. 
31. Вимоги до вихідних (стандартних) речовин. 



32. Способи приготування робочих розчинів. 
33. Способи приготування вихідних (стандартних) розчинів. 
34. Сутність і методика стандартизації титрантів. 
35. Сутність і використання в аналізі методу кислотно-основної взаємодії. 
36. Способи титрування в методах кислотно-основної взаємодії. 
37. Характеристика методу алкаліметрії за алгоритмом. 
38. Характеристика методу ацидиметрії за алгоритмом. 
39. Застосування методу кислотно-основного титрування для визначення кислот, основ та 
солей, що гідролізуються. 
40. Сутність та класифікація методів осаджувального титрування. Вимоги до реакцій 
осаджувального титрування. 
41. Способи титрування в методах осадження. 
42. Характеристика методу Мора за алгоритмом. 
43. Характеристика методу Фольгарда за алгоритмом. 
44. Механізм дії адсорбційних індикаторів в методі Фаянса—Ходакова. 
45. Характеристика методу комплексонометрії за алгоритмом. 
46. Суть і застосування в аналізі методу меркурометрії. 
47. Сутність і застосування в аналізі методу сульфатометрії. 
48. Сутність та класифікація методів окисно-відновного титрування, вимоги до реакцій. 
49. Способи титрування в методах окисно-відновного титрування. 
50. Характеристика методу перманганатометрії за алгоритмом. 
51. Характеристика методу йодометрії за алгоритмом. 
52. Сутність і застосування в аналізі методу броматометрії. 
53. Сутність і застосування в аналізі методу нітритометрії. 
54. Сутність і використання в аналізі методу цериметрії. 
55. Характеристика і класифікація фізико-хімічних методів аналізу. 
56. Способи оброблення аналітичного сигналу (метод порівняння, додатків, градуювального 
графіку) 
57. Сутність і використання потенціометричного аналізу. Пряме визначення концентрації іонів. 
58. Потенціометричне визначення рН. 
59. Закон Бугера—Ламберта—Бера. Оптична густина розчину, її залежність від різних 
чинників. 
60. Алгоритм виконання операції при вимірюванні на фотоколориметрі 
61. Суть і застосування методу фотометричного аналізу. 
62. Суть рефрактометричного методу аналізу; аналітичний сигнал рефрактометрії, його залежність 
від різних чинників. 
63. Алгоритм виконання операції при рефрактометричних вимірюваннях. 
64. Сфери використання рефрактометрії. 
65. Сутність поляриметричного методу аналізу. Оптично активні речовини. Аналітичний 
сигнал. Апаратура методу. 
66. Використання поляриметричного методу аналізу при проведенні якісного аналізу, 
визначення чистоти речовини в аналітичній практиці. 
67. Суть хроматографії як методу розділення сумішей. Класифікація хроматографічних 
методів. 
68. Йонообмінна хроматографія. Сутність процесу йонного обміну. Алгоритм виконання 
аналізу. 
69. Тонкошарова хроматографія. Якісний та кількісний аналіз. 
 



 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА                 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ 

 
Враховується: 

1. рівень осмислення навчального матеріалу; 
2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 
3. повнота розкриття питання, логіка викладу; 
4. використання додаткової літератури; 
5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 
 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої теми, 
вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на поставлені 
питання повна, насичена глибокими та розгорнутими судженнями. 
Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний характер. 
Здобувач вищої освіти володіє способами концентрованого викладу 
матеріалу. Демонструє творче застосування знань при переформатуванні 
запитання.  У відповіді майже не трапляються мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 
характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 
викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база. 
Здобувач вищої освіти вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 
новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 
помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий та 
послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 
завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 
фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має формальний 
характер, відсутня чіткість, структурованість. Здобувач вищої освіти 
використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді 
наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 
2 

Здобувач вищої освіти неспроможний відтворити інформацію у певній 
послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі 
фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 
висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 

 
Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для семінарських занять, 

завдання для самостійної та індивідуальної робот, презентації результатів дослідження, тестові 
завдання,  контрольні роботи. 

Лабораторні заняття передбачають: 
6. — виконання реакцій ідентифікації на катіони і аніони; 
7. — проведення аналізу суміші катіонів і аніонів; 
8. — проведення якісного аналізу невідомої речовини; 
9. — розв’язування розрахункових задач; 
10. — приготування розчинів; 
11. — проведення кількісного вмісту лікарських препаратів різними методами. 

 
 
 



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
 

Заочна форма навчання  

№ Вид діяльності 
(завдання) Критерії оцінювання Максимальна 

кількість балів 
 Змістовий  модуль 1 

1  Практичні 
заняття  

1 практичне заняття з оформленням протоколів 20 

 Контрольна 
робота 

№1, № 2 40 

2.  Тестовий 
контроль 

2 теста (20*2=40) 40 

Поточна діяльність Сума балів за усі види діяльності 100*0,6 = 60 
3. Залік Тестовий 30 тестів, максимальна кількість балів 100 

 
100*0,4=40 

 
 Всього  100 
 Змістовий  модуль 2 
1  Практичні 

заняття  
3 практичних занять, з оформленням протоколів 30 

2.  Тестовий 
контроль 

3 теста  70 

Поточна діяльність Сума балів за усі види діяльності 100*0,6 = 60 
3. Залік Тестовий 30 тестів, максимальна кількість балів 100 

 
100*0,4=40 

 
 Всього  100 
 Змістовий  модуль 3 
1  Практичні 

заняття  
1 практичне заняття, з оформленням протоколів 50 

2.  Тестовий 
контроль 

1 тест 50 

Поточна діяльність Сума балів за усі види діяльності 100*0,6 = 60 
3. Іспит Тестовий 30 тестів, максимальна кількість балів 100 

 
100*0,4=40 

 
 Всього  100 

 
Примітка: за умови відсутності іспиту, підсумковий контроль проводиться у формі заліку і 

складається з  поточного контролю, макимальна сума балів має становити  100 балів. 
 
 
 
                                                       10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-
консультативної роботи викладача кафедри у формі: індивідуальних занять, перевірки виконаних 
індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами вищої освіти 
належить: 

1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 
− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 



− консультації індивідуальні та групові. 
3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 
− підготовка доповіді для виступу на семінарі занятті; 
− підготовка тез доповідей для виступу на наукової конференції. 
 Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни 
«Аналітична хімія» з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти 
передбачено застосування активних і інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, семінарів в 
активній формі. 

 
   

 
11.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
Основна 
1. Луцевич Д.Д., Мороз А.С., Грибальська О.В. Аналітична хімія: підручник. — 2-е вид. перероб. і 
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2. Аналитична хімія: методичні вказівки до лабораторного практикуму [Текст] / А. Х. Драбкіна, Л. 
Д. Тарасова. – Д. 2007.- 37с 
3. Державна фармакопея України. — 1-е вид., допов. — Х.: РІРЕГ, 2004. 
4. Коломієць І.В. Фізико-хімічні методи аналізу. — Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. 
5. Болотов В.В., Свєчніков О.М., Колісник С.В. та ін. Аналітична хімія. — Харків: Видавництво 
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9. Фармацевтична хімія /П.О. Безуглий та інші. — Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2002 — 
448с. 
10. М.В. Шевряков, М.В. Повстяний, Б.В. Яковенко, Т.А. Попович Аналітична хімія: Навч.-метод. 
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11. Аналітична хімія: Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи / 
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12.ПОСИЛАННЯ НА  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
INTERNET – ресурси  
1. Compendium online. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://compendium.com.ua/bad/.  
2. www.ito.edu.ru/2001/ito/VI/VI-0-29.htmlorg/ - електронна англомовна бібліотека 
3. Міністерство охорони здоров'я України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.moz.gov.ua.  
Cпециалізоване медичне інтернет-видання для лікарів, провізорів, фармацевтів, студентів 
медичних та фармацевтичних вузів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.morion.ua. 

 

http://www.moz.gov.ua/
http://www.morion.ua/


ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ В УМОВАХ   ПОДОВЖЕННЯ ДІЇ ОБСТАВИН 
НЕПОБОРНОЇ СИЛИ (В ТОМУ ЧИСЛІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИННИХ  

ОБМЕЖЕНЬ ЧЕРЕЗ ПАНДЕМІЮ) 
  

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 
змішаною формою навчання, а саме:   

– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) з використанням платформ та сервісів 
дистанційного навчання Moodle,  Zoom,  Viber, проводяться  лекційні заняття;   

– дистанційно на платформі Moodle, Zoom, і/або Viber,   (https://mku.edu.ua/moodle) 
проводяться  практичні, індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи;  

– аудиторно (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  практичних та 
семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 
санітарних і протиепідемічних заходів. 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 
карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО здобувачам вищої освіти денної форми 
навчання  надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен 
дистанційно. 

 
Додаток1. 

                                                Можливі види навчальної діяльності 
 Діяльність в аудиторії   

 
Онлайн - діяльність   

Попередня 
підготовка   

Опитування Вхідний контроль   Ознайомлення чи повторення термінології, 
необхідної для опрацювання теми 

Подача нової 
інформації   

Презентація. Пошук відповідей 
на питання   

Тексти Відеозапис Аудіо запис  Пошук 
відповідей на питання  Відео-конференція 
Перегляд фільмів 

Тренування Обговорення Питання-відповіді   Питання для самоперевірки 
Обговорення (чат, форум) 

Виконання 
практичного 
завдання   

Завдання, що виконуються під 
час практичних завдань 

Пошук відповідей на питання. Інтерактивні 
практичні завдання   

Оцінювання   
 

Контрольна робота Опитування   
 

Інтерактивне тестування. 
Усна відповідь (відеозапис)  
Письмова робота   

Рефлексія 
 

Діалог, групове обговорення, 
короткі усні письмові 
повідомлення 

Розробка нотаток до лекції. Карти пам’яті. 
Підготовка мультимедійних презентацій  

Зворотній зв’язок   
 

Групові та індивідуальні 
консультації,  Коментарі під час 
заняття від викладача   

Чат, форум, опитування, повідомлення з 
коментарем. Оцінювання результатів 
групової співпраці   

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://mku.edu.ua/moodle
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