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Мета курсу — засвоєння  студентами основ сучасних методів аналізу та 
оволодіння практичними навиками його виконання, формування наукового 
світогляду, умінь та навичок до застосування хімічних законів у практичній 
фаховій діяльності, розвиток логічного мислення та здатності аналізувати 
явища.   
Сучасна аналітична лабораторна практика як навчальна дисципліна  базується 
на знаннях основ хімії, фізики, математики, отриманих на базі середньої освіти 
та  закладає основи вивчення аналітичної, фармацевтичної та токсикологічної 
хімій; передбачає формування умінь застосування одержаних знань для 
вивчення спеціальних дисциплін та у професійній діяльності. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати на практиці основні поняття та 
практичні прийоми роботи в сучасній аналітичній лабораторії. 
Програмні результати навчання: 
знати: основні положення щодо організації та оснащення аналітичної 
лабораторій;  правила техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки, 
протиепідемічного режиму в лабораторіях; види та призначення лабораторного 
посуду, його дезінфекцію і стерилізацію; будову та техніку роботи з 
лабораторними нагрівальними, вимірювальними приладами та сучасними 
аналізаторами; будову мікроскопів, правила роботи з ними; правила техніки 
безпеки проведення якісного визначення катіонів та аніонів та їх кількісного 
визначення; сучасні методи аналізу та дослідження у лабораторній практиці; 
уміти: використовувати фахові знання у вирішенні практичних питань; 
використовувати оснащення лабораторій за призначенням; виконувати 
характерні якісні реакції катіонів і аніонів; виготовляти розчини різних 
концентрацій; проводити розрахунки, по’вязані з різними способами вираження 
концентрації; працювати з різними видами піпеток, дозувальних пристроїв, 
бюреток, дозаторів; проводити гравіметричні, титриметричні, 
рефрактометричні дослідження; побудувати калібрувальний графік шляхом 
зняття показників із стандартних розчинів, використовуючи відповідні 
реактиви, рефрактометр, дотримуючись правил техніки безпеки в умовах 
лабораторії аналітичної хімії; керуючись відповідними методиками, 



використовуючи необхідні реактиви, лабораторне обладнання, рефрактометр та 
дотримуючись правил техніки безпеки, проводити кількісне визначення 
елементу (речовини) у досліджуваній пробі рефрактометричним методом 
аналізу; проводити розрахунки отриманих результатів; 
володіти: правилами техніки безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки, 
протиепідемічного режиму в лабораторіях;  навичками готувати для аналізу 
посуд і хімічні реактиви; навичками підготовки речовини до аналізу; технікою 
зважування на аналітичних, технохімічних та ручних терезах; технікою 
приготування робочих розчинів та їх стандартизації; навичками  самостійно 
працювати з навчальною та науковою літературою і виконувати експеримент з 
техніки лабораторних аналітичних робіт. 
Зміст навчальної дисципліни: 
 ТЕХНІКА ПРОВЕДЕНЯ ЛАБОРАТОРНИХ АНАЛІТИЧНИХ РОБІТ. 
Обладнання та основні правила роботи в аналітичній лабораторії. Техніка 
безпеки у лабораторії аналітичної хімії. Хіміко-лабораторний посуд. Миття та 
висушування хімічного посуду. Техніка виконання якісного полумікроаналізу. 
Основні операції якісного хімічного аналізу. Терези. Техніка зважування. Види 
терезів та правила роботи з ними.  Визначення вологи в лікарській субстанції 
методом висушування. Основні операції та розрахунки.  Мірний посуд. Техніка 
роботи з мірним посудом. Калібрування мірного посуду: мірній колби, піпетки 
та бюретки.  Техніка приготування стандартних розчинів. Визначення молярної 
концентрації речовини еквівалента розчину натрію гідроксиду за стандартним 
розчином хлоридної кислоти. Рефрактометрія. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 
 
 


