
 
Опис навчальної дисципліни 

ППВС. 05 Сучасні тенденції у хімічному аналізі 
Тип дисципліни:  
вибіркова 
Семестр:  
другий 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 16, 
лабораторні – 16. 
Лектори:  
к. т. н., доцент Кропивницька Л.М. 
Результати навчання 

� знати основні тенденції сучасного розвитку фізичних та фізико-хімічних методів 
визначення структури речовин і їх використання в хімічному аналізі; 
� володіти інформацією про  сучасні методи дослідження та аналіз чистих 

органічних речовин, полімерних та інших функціональних матеріалів, які реально 
використовуються в найрізноманітніших сферах діяльності людей та вміти проводити 
такі дослідження; 
� уміти захищати результати своїх досліджень; оцінити надійність своїх вимірювань, 

правильно представити результат, враховуючи систематичні (методичні, інструментальні 
та індивідуальні), випадкові та грубі похибки; 
�  демонструвати здатність породжувати нові ідеї, самостійно ставити конкретні 

завдання наукових досліджень в області хімії та вирішувати їх за допомогою сучасної 
апаратури, устаткування, інформаційних технологій з використанням новітнього 
вітчизняного і зарубіжного досвіду. 

- орієнтуватися в науковій літературі, що несе в собі інформацію про сучасні тенденції 
розвитку методів позалабораторного хімічного аналізу. 
Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
– основи наукових досліджень; 
– аналітична хімія; 
Зміст навчальної дисципліни:  
Організація роботи сучасної лабораторії з дослідження матеріалів. Основні засади, 
планування та  стратегія проведення фізичних, фізико-хімічних та хімічних досліджень 
матеріалів. Статистична обробка результатів аналізу.  
Рекомендована література:  
1. Кузьма Ю., Ломницька Я., Чабан Н. Аналітична хімія. – Львів.: Видавн. центр ЛНУ ім. 
І. Франка, – 2001 – 298 с.  
2. Зінчук В.К., Левицька Г.Д., Дубенська Л.О. Фізико-хімічні методи аналізу. – Львів.: 
Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, – 2008 – 363 с. 
3. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии – М.: Химия, – 1979 – 412 с. 
4. Наукові публікації ( статті) за вказівкою викладача. 
Форми та методи навчання:  
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: захист лабораторних робіт, виконання контрольних робіт та 
індивідуальних завдань. 
– підсумковий контроль: залік у другому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
Біології та хімії. 


