
Анотація на дисципліну  
ОСНОВИ ХІМІЧНОЇ МЕТРОЛОГІЇ 

(курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — підготовка спеціалістів, які володіють теоретичною базою та 
практичними навичками обробки результатів аналізу згідно з сучасними 
статистичними моделями оцінки достовірності одержаної інформації, її 
точності; плануванням експерименту та оптимізацією моделювання та оцінки 
параметрів аналізу. 
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: математика, фізика 
та аналітична хімія; дисципліна закладає основи вивчення фармацевтичної та 
токсикологічної хімій та передбачає формування умінь застосування одержаних 
знань для вивчення спеціальних дисциплін та у професійній діяльності. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати основні принципи метрології в 
хімічному аналізі.  
Програмні результати навчання: 
знати: предмет та задачі хімічної метрології; загальні метрологічні 
характеристики хімічного аналізу; класифікацію похибок у хімічному аналізі та 
джерело їх виникнення, засоби їх зменшення; статистичний аналіз хімічного 
експерименту згідно до вимог ДФУ; предмет та задачі хемометріки та 
застосування їх основних положень в аналітичній хімії. 
уміти: самостійно працювати з навчальною та довідковою літературою з основ 
хімічної метрології; проводити розрахунки основних метрологічних 
характеристик хімічного аналізу згідно з вимогами ДФУ; виконувати 
статистичну оцінку параметрів градуювальної функції за допомогою 
кореляційного аналізу; самостійно працювати з навчальною і довідковою 
літературою з аналітичної хімії; 
володіти: практичними здібностями пошуку наукової та професійної 
інформації з використанням сучасних комп’ютерних засобів, мережевих 
технологій, баз даних і знань;  навичками проведення наукових досліджень як в 
складі групи, так і самостійно, реалізуючи при цьому спеціальні засоби і 
методи отримання нового знання 
Зміст навчальної дисципліни: 
МЕТРОЛОГІЯ У ХІМІЧНОМУ АНАЛІЗІ. Метрологічне забезпечення аналізу. 
Специфіка хімічного аналізу як метрологічної дисципліни. Класифікація 
похибок: систематичні, випадкові, грубі похибки. Основні етапи та джерела 
похибок у хімічному аналізі.  Статистичний аналіз результатів хімічного 
експерименту згідно з вимогами ДФУ.  Хемометрика. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних навчальних занять і 60 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 
 

 


