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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, 

основним засобом опанування навчального матеріалу в час, вільний від 

обов’язкових навчальних занять. 

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни «Ефективні та безпечні 

методи хімічних досліджень» – сприяти засвоєнню в повному обсязі 

навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та 

важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 

планувати та контролювати власну діяльність. 

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни «Ефективні та 

безпечні методи хімічних досліджень» – засвоєння відповідних знань, їх 

закріплення та систематизація, а також їх застосування при виконанні 

практичних завдань. Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до 

поточних аудиторних занять. 

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Ефективні та безпечні 

методи хімічних досліджень» визначається навчальною програмою цієї 

дисципліни, а також цими методичними матеріалами.  

Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень» є:  

1) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових та 

додаткових літературних джерел; 

2) вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного 

опрацювання; 

3) виконання домашніх завдань; 

4) виконання та письмове оформлення задач, схем, порівняльних 

таблиць та інших робіт; 

5) підготовка до практичних занять; 

6) підготовка до різних форм поточного контролю; 

7) пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 

8) підготовка контрольної роботи. 

У процесі самостійної підготовки до практичних занять студенти 

повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути 

зміст питань, що виносяться на заняття, опрацювати навчальну літературу. 

Перевірку засвоєння знань студенти здійснюють за допомогою питань для 

самоконтролю. 

Домашнє завдання з дисципліни «Ефективні та безпечні методи 

хімічних досліджень» виконується з метою закріплення та поглиблення 

теоретичних знань та вмінь студента з навчального матеріалу, винесеного на 

самостійне опрацювання.  
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

З дисципліни "Ефективні та безпечні методи  

хімічних досліджень" 
 

Конкретні цілі: 

Засвоїти правила техніки безпеки при роботі в хімічній лабораторії, 

організацію робочого місця в лабораторії, надання першої (домедичної) 

допомоги.  

Знати основні види лабораторного посуду та допоміжного обладнання, 

уміти підбирати лабораторний посуд, виходячи із конкретних потреб.  

Знати способи миття, сушіння та стерилізації лабораторного посуду.  

 

Тема 1. Вступ. Вимоги до приміщення лабораторій, їх обладнання та 

устаткування. Охорона праці та правила техніки безпеки в хімічних 

лабораторіях. Реактиви.  

 

Зміст і мета навчальної дисципліни. Значення лабораторій медичного 

профілю. Вимоги до приміщення лабораторії та його обладнання: витяжна 

шафа, лабораторні столи, шафи для зберігання реактивів і сильнодіючих 

речовин, водопровід. 

Організація робочого місця. Права та обов’язки лаборанта. 

Охорона праці та правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії. 

Спецодяг у лабораторії (аптеці) згідно з чинними інструкціями. 

Перша допомога в разі нещасних випадків. 

Поняття про маркування хімічних реактивів, їх кваліфікація: технічний 

(техн.), чистий (ч.), чистий для аналізу (ч.д.а.), хімічно чистий (х.ч.), особливо 

чистий (ос.ч.). 

Правила роботи з реактивами, їх зберігання, техніка безпеки при роботі 

з отруйними та сильнодіючими речовинами. 

 

Тема 2. Лабораторний посуд і допоміжне приладдя 

 

Класифікація лабораторного посуду за призначенням. 

Скляний посуд загального призначення: пробірки, лійки, стакани, колби 

(плоскодонні, конічні), промивалки, кристалізатори тощо. 

Посуд спеціального призначення: ексикатори, колби круглодонні 

(Вюрца, Бунзена), холодильник Лібіха, дефлегматори, апарат Кіпа, поглинальні 

склянки, чашки Петрі, бюкси, предметне скло, скляні палички. 

Вимірювальний посуд: циліндри, мензурки; піпетки Мора, градуйовані 

піпетки, бюретки, мікробюретки, вимірювальні колби. 

Порцеляновий посуд: стакани, випарювальні чашки, ступки з товкачиком, 

тиглі, човники, лійки, трикутники. 
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Металеве обладнання: штативи з набором лапок, кілець, муфт, затискачі, 

тигельні щипці, пінцети. 

 

Тема 3. Догляд за лабораторним посудом. Стерилізація. Охорона 

праці під час миття, сушіння та стерилізації лабораторного посуду 

 

Вплив чистоти на результати роботи в лабораторії.  

Механічні та фізичні способи миття посуду. Миття водою, парою, 

органічними розчинниками, мийними засобами, очищення йоржем. 

Хімічні засоби для миття посуду: розчин калію перманганату, суміш 

Комаровського, розчини лугів, сульфатна кислота. 

Змішані способи миття посуду. 

Стерилізація: фізичні та хімічні методи. 

Способи сушіння посуду: холодне, повітряне, органічними розчинниками, 

гарячим повітрям, у сушильній шафі.  

Охорона праці під час миття, сушіння та стерилізації лабораторного посуду. 

 

  

Лабораторні прилади 

 

Конкретні цілі: 

Уміти користуватися нагрівальними та охолоджувальними приладами.  

Знати обладнання для пробопідготовки, подрібнення, змішування та 

розділення речовин.  

Знати класифікацію ваговимірювальної техніки та принципи роботи на 

ній.  

 

Тема 4. Лабораторні прилади для підтримання температурного 

режиму. Охорона праці та заходи безпечної роботи 

 

Газонагрівальні прилади, їх призначення, принцип роботи. 

Правила роботи зі спиртівкою. 

Електронагрівальні прилади (електричні плитки, водяні, повітряні, пісочні 

та масляні бані, сушильні шафи, муфельні печі), їх будова, призначення, правила 

роботи з ними. 

Нагрівання, випаровування, прожарювання, стерилізація. Посуд, який 

використовується під час роботи з нагрівальними приладами. Охорона праці 

та заходи безпечної роботи з нагрівальним обладнанням. 

 

 

Тема 5. Прилади для пробопідготовки, подрібнення, змішування та 

розділення речовин 

Подрібнення та змішування твердих речовин і рідин механічним і 

ручним способами. 

Фільтрування. Фільтрувальні матеріали (сипкі та пористі, неорганічні та 
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органічні), вибір фільтрувального матеріалу. Паперові фільтри. Фільтри 

прості та складчасті, їх виготовлення та застосування. Фільтрування при 

звичайному тиску і у вакуумі. Промивання осадів. 

Центрифугування. Призначення, принцип роботи центрифуги та правила 

роботи з нею. 

Очищення солей перекристалізацією. Очищення методами сублімації 

(на прикладі очищення йоду) та перегонки (дистиляції). 

Вода очищена. Її добування та зберігання. Охорона праці при очищенні 

реактивів. 

Ознайомлення з очищенням речовин методом екстракції. 

 

Тема 6. Робота з ваговимірювальними приладами 

 

Ваги, їх типи. Будова. Догляд. Поняття про наважку. Техніка зважування 

на ручних, технохімічних, аналітичних вагах. Взяття наважки на ручних, 

технохімічних, аналітичних вагах. 

Гравіметричний метод аналізу. Перелік основних аналітичних операцій 

у гравіметричному методі. 

Типи гравіметричних визначень: методи виділення, відгонки, осадження. 

Обчислення мас наважок і результатів аналізу у гравіметричному методі. 

 

  

Методи аналізу речовин  

 

  

Техніка роботи у титриметричному аналізі  

 

Конкретні цілі: 

Уміти користуватися мірним посудом.  

Уміти готувати розчини із заданою масовою часткою, молярною 

концентрацією із точної наважки та із фіксаналу.  

Уміти готувати реактиви відповідно до ДФУ.  

 

Тема 7. Робота з вимірювальним посудом 
 

Техніка роботи з різними видами піпеток, бюреток. Правила відбору 

проб піпетками Мора, градуйованими піпетками, мікропіпетками, заповнення 

бюреток, мікробюреток. Відпрацювання навичок роботи з піпеткою за 

допомогою груш, дозаторів.  

Тема 8. Розчини. Способи їх приготування та зберігання. Охорона праці 

під час приготування розчинів кислот, лугів 

 

Основні поняття про розчини. Способи виразу складу речовин у 

розчинах. Розрахунки під час приготування розчинів.  

Техніка приготування розчинів заданої масової частки речовини. 
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Визначення густини розчинів за допомогою ареометрів. 

Техніка приготування розчинів заданої молярної та нормальної 

концентрації: за точно взятою наважкою; та з фіксаналу. 

Охорона праці під час приготування розчинів.  

 

Тема 9. Титрування 

 

Основні поняття титриметричного аналізу (первинний та вторинний 

стандарт, титрант, точка еквівалентності, кінець титрування, індикатори 

тощо).  

Вивчення техніки титрування (на прикладі титрування 0,1М розчину 

НСl (Н2С2О4) 0,1М розчином NаОН з індикатором фенолфталеїном або 

метилоранжем). Ознайомлення з методами титрування при мікровизначеннях 

(експрес-методи аналізу). 

 

  

Інструментальні методи аналізу  

 

Конкретні цілі: 

Знати принципи роботи з мікроскопом і техніку мікроскопування.  

Уміти готувати до роботи рН-метр і вимірювати рН розчинів.  

Уміти готувати до роботи рефрактометр і вміти вимірювати 

показник заломлення.  
Уміти готувати до роботи фотоелектроколориметр/спектрофотометр і 

вимірювати оптичну густину.  

 

Тема 10. Мікроскопи й техніка мікроскопування 

 

Види мікроскопів, їх призначення. Будова мікроскопа (механічна, 

збільшувальна та освітлювальна системи). 

Підготовка мікроскопа до дослідження. Правила роботи, догляд, 

зберігання мікроскопа. 

Мікрокристалоскопічний метод аналізу. 

Техніка мікроскопування демонстраційних препаратів. Виготовлення 

нативного (тимчасового) препарату. 

 

 

 

Тема 11. Вимірювальні прилади, їх призначення, підготовка до роботи 

 

Загальні вимоги до вимірювальних приладів і рекомендації щодо їх 

використання. 

Вимірювальні прилади: рН-метр (йономір), призначення та принцип 

роботи. Підготовка його до роботи. Вимірювання кислотності (рН) розчинів. 

Прилади для визначення концентрації речовин у розчинах: 
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рефрактометр, фотоелектроколориметр (КФК, ФЕК). Інші сучасні прилади, 

що використовуються у фармацевтичній практиці.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кількість 

годин 

1. 
Тема 1-3. Вимоги до приміщення лабораторій, їх обладнання 

та устаткування. Лабораторний посуд. Реактиви.  
2 

2.  
Тема 4. Лабораторні прилади для підтримання температурного 

режиму 
2 

3 
Тема 5. Прилади для пробопідготовки, подрібнення, 

змішування та розділення речовин 
2 

4 Тема 6. Робота з ваговимірювальними приладами 2 

5 Тема 7. Робота з вимірювальним посудом 2 

6-7 
Тема 8. Розчини. Способи їх приготування та зберігання. 

Охорона праці під час приготування розчинів.  
2 

8 Тема 9. Титрування 2 

9 Тема 10. Мікроскопи та техніка мікроскопування 2 

10 
Тема 11. Вимірювальні прилади, їх призначення, підготовка до 

роботи 
4 

 РАЗОМ 20 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кількість 

годин 

1. 
Тема 1-3.  Обладнання хімічної лабораторії. Лабораторний 

посуд. Реактиви.  
4 

2. 
Тема 4. Лабораторні прилади для підтримання температурного 

режиму 
4 

3. 
Тема 5. Прилади для пробопідготовки, подрібнення, 

змішування та розділення речовин 
4 

4. 
Тема 6. Ваги та зважування. Гравіметричний метод аналізу.  

Підсумковий модульний контроль 1 
4 

5. Тема 7. Робота з вимірювальним посудом 4 

6. 
Тема 8. Розчини. Способи їх приготування та зберігання. 

Охорона праці під час приготування розчинів.  
4 

7. Тема 9. Титрування 4 

8. Тема 10. Мікроскопи й техніка мікроскопування 4 

9. 
Тема 11. Вимірювальні прилади, їх призначення, підготовка до 

роботи 
4 

10 Підсумковий модульний контроль 2 4 

 РАЗОМ 40 
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ПЛАН ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 «Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень») 

 

Уміння: 

1. Добирати і використовувати лабораторний посуд та допоміжне 

обладнання для конкретних цілей.  

2. Мити, сушити і стерилізувати лабораторний посуд.  

3. Користуватися нагрівальними та охолоджувальними приладами.  

4. Добирати необхідне устаткування для пробопідготовки, подрібнення, 

змішування та розділення речовин.  

5. Користуватися ваговимірювальною технікою та проводити її 

перевірку.  

6. Користуватися мірним посудом та проводити його калібрування.  

7. Готувати розчини із заданою масовою часткою, молярною 

концентрацією із точної наважки та із фіксаналу.  

8. Готувати реактиви відповідно до ДФУ.  

9. Проводити мікроскопування.  

10. Готувати до роботи рН-метр і вимірювати рН розчинів.  

11. Готувати до роботи рефрактометр і вміти вимірювати показник 

заломлення.  

12. Готувати до роботи фотоелектроколориметр/спектрофотометр і 

вимірювати оптичну густину.  

 

Практичні навички: 

1. Зібрати прилад для перегонки рідини.  

2. Провести екстракцію речовини.   

3. Провести сублімацію речовини.  

4. Провести перекристалізацію речовини.  

5. Кількісно перенести наважку речовини в колбу.  

6. Профільтрувати осад і промити його.  

7. Приготувати розчин із заданою масовою часткою речовини.  

8. Приготувати розчин із заданою молярною концентрацією речовини.  

9. Приготувати розчин із заданою молярною концентрацією еквівалента 

речовини.  

10. Приготувати розчин із фіксаналу.  

11. Відтитрувати розчин.  

12. Виміряти рН розчину на рН-метрі.  

13. Виміряти показник заломлення на рефрактометрі.  

14. Виміряти оптичну густину на ФЕК.  

15. Приготувати мікропрепарат.  
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ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

 

Протягом вивчення дисципліни всі види діяльності студента підлягають 

контролю як поточному (на кожному занятті), так і підсумковому (під час 

контрольних заходів). 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

згідно з конкретними цілями теми. На всіх заняттях застосовується контроль 

теоретичної підготовки та засвоєння практичних навичок.  

Підсумковий контроль засвоєння модуля проводиться по завершенню 

вивчення блоку відповідних змістових модулів шляхом тестування і здачі 

практичних навичок і вважається завершеним, якщо студент набрав не меншяк 

25 балів.  

 

Рейтингова система оцінки знань студентів 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Підсумковий 

контроль 

30 30 40 

100 

 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 
Підсумковий 

контроль 

30 30 40 

100 

 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

модуля (залікового кредиту) – 100, в т. ч. за поточну навчальну діяльність – 60 

балів, за результатами модульного підсумкового контролю – 40 балів. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність 

студента виставляються оцінки за бальною шкалою, у межах визначеної для 

теми кількості балів. Максимальна та мінімальна кількість балів, які студент 

може отримати за вивчення поточної теми, розраховані залежно від кількості 

тем. Отримані студентом бали за накопичувальним принципом додаються у 

межах змістових модулів.  

 
Модуль 1 (поточний контроль) Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

30 30 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

ПЗ 1 ПЗ 2 ПЗ 3 ПЗ 4 

6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 60 
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Модуль 2 (поточний контроль) Сума 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

30 30 

Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

ПЗ 5 ПЗ 6 ПЗ 7 ПЗ 8 ПЗ 9 

6-10 6-10 6-10 9-15 9-15 60 

 

Максимальна та мінімальна кількість балів, які студент може отримати 

за вивчення поточної теми, розраховані в залежності від кількості тем таким 

чином, що максимальна кількість балів за змістовий модуль, з додаванням 

балів за самостійну роботу, дорівнює 30, мінімальна – 18 (при вивченні 

модулів 1 і 2). У програмі була застосована така система конвертації балів у 

традиційну шкалу: 

Бали (модуль 1) Традиційна шкала 

27-30 відмінно  

23-26 добре  

18-22 задовільно  

1-17 незадовільно  

Після закінчення вивчення модулю, поточна навчальна діяльність 

оцінюється шляхом додавання кількості балів, набраних студентом за змістові 

модулі. Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні 

модулю, з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу, дорівнює 60 

балам і ділиться пропорційно кількості змістових модулів. Мінімальна 

кількість, яку може набрати студент при вивченні модулю, з додаванням балів 

за самостійну роботу, дорівнює 36 балам і ділиться пропорційно кількості 

змістових модулів.  

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню 

вивчення модуля. До підсумкового контролю допускаються студенти, які 

виконали всі види робіт, передбачених навчальною програмою, та набрали 

кількість балів, не меншу за мінімальну. Форма проведення підсумкового 

контролю стандартизована і включає контроль практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів підсумкового контролю дорівнює 40. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менш як 24 балів. 

Бали за підсумковий модульний контроль 

Бали Традиційна шкала 

36 - 40 відмінно (зараховано) 

31 - 35 добре (зараховано) 

25 - 30 задовільно (зараховано) 

0 - 24 незадовільно (незараховано) 

Оцінювання дисципліни 

Оцінка А, В, С, D, Е виставляється лише студентам, яким зараховані усі 

модулі з дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, 

визначається як середнє арифметичне кількості балів з модулів дисципліни. 
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Конвертація кількості балів з дисципліни і оцінки за шкалою ЕСТS та 

національною шкалою 

Бали Національна оцінка ECTS 

90–100 Зараховано А 

82–89 Зараховано В 

75–81 Зараховано С 

67–74 Зараховано D 

60–66 Зараховано E 

35–59 Незараховано FX 

1–34 Не допущений F 

 

Оцінка з дисципліни FX, F виставляється студентам, яким не зараховано 

хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 

Оцінка FX виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість 

балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий 

контроль. Вони мають право на повторне складання  не більше 2 разів під час 

канікул та впродовж 2 (додаткових) тижнів після закінченні семестру за 

графіком, затвердженим ректором. 

Студенти, які одержали оцінку F по завершенні вивчення дисципліни (не 

виконали навчальну програму хоча б з одного модуля, або не набрали за 

поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів) мають 

пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним планом. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З ОКРЕМИХ ТЕМ 

 

Модуль 1. Організація роботи лабораторії 

 

Тема 1 - 3: Обладнання хімічної лабораторії, лабораторний посуд, 

реактиви 

Конкретні цілі  

Знати: 

- основні правила роботи і техніки безпеки в лабораторії хімії;  

 вимоги до приміщення лабораторії, устаткування лабораторії; 

- види хімічних реактивів; 

- види хімічного посуду та устаткування;  

- правила миття та сушки лабораторного посуду;  

- методи стерилізації лабораторного посуду 

Вміти:  

 користуватися різними видами хімічних реактивів;  

 добирати необхідний лабораторний посуд для проведення 

пробопідготовки, змішування та розділення речовин;  

 вміти добирати допоміжне обладнання 

 

Контрольні питання  

1. Чим відрізняється скло, яке використовують для виготовлення хімічного 

посуду, від «віконного» скла? Що таке «кварцеве» скло? Які його властивості?  

2. Які речовини руйнують скло?  

3. На які гри групи можна поділити хімічний скляний посуд  за призначенням?  

4. Наведіть приклади хімічного скляного посуду загального призначення.  

5. Наведіть приклади хімічного скляного посуду спеціального призначення.  

6. Наведіть приклади мірного посуду.  

7. Що таке пробірки? Для чого вони використовуються?  

8. Що таке хімічні стакани? Для чого вони використовуються?  Які хімічні 

стакани належать до термостійких?  

9. Які є різновиди колб? Для чого вони використовуються? 

10. Яке призначення воронок? Як їх класифікують?  

11. Для чого вони використовуються крапельниці?  

12. Що таке кристалізатор? Для чого він використовуються?  

13. Що таке ексикатори? Для чого вони використовуються?  

14. Назвіть найбільш поширені вбирачі вологи (осушувачі), які 

використовуються для заповнення ексикаторів.  

15. Що таке промивні склянки? Для чого вони використовуються?  

16. Що таке холодильники? Для чого вони використовуються?  

17. Для чого використовуються мірні колби?  

18. Для яких лабораторних операцій застосовуються бюретки?  

19. Що таке піпетки?  

20. Наведіть приклади лабораторного фарфорового посуду.  
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21. Наведіть приклади металевого посуду, як його використовують?  

22. Для яких лабораторних операцій застосовуються випарювальні чашки і 

тиглі?  

23. Чи можна вважати чистим скляний посуд, якщо на ньому після миття 

залишаються краплини?  

23. У яких випадках використовують хромову суміш?  

24. Назвіть складові хромової суміші.  

25. Як можна візуально визначити, що хромова суміш втратила свої 

окиснювальні властивості?  

26. Як миють і сушать аптечний посуд та пробки?  

27. Які є види стерилізації?  

28. Як проводять стерилізацію аптечного посуду.  

29. Як контролюють стерилізацію?  

30. Як контролюють стерилізацію аптечного посуду?  

31. Як класифікують хімічні реактиви за чистотою?  

 

Перелік практичних навичок:  

Завдання 1  

Очистити технічний натрію хлорид від нерозчинних у воді домішок і 

визначити їх вміст  

 

Перелік тестових контрольних завдань.  

1. До посуду спеціального 

призначення належить:  

А. Пробірка.  

В. Мензурка.  

С. Колба Бунзена.  

D. Бюретка.  

2. Ексикатори використовують для:  

А. Перегонки рідин.  

В. Добування газів.  

С. Рівномірного охолодження.  

D. Фільтрування у вакуумі.  

3. Вимірювальні циліндри 

використовують для:  

А. Приготування розчинів 

приблизної концентрації.  

В. Приготування розчинів точної 

концентрації.  

С. Зберігання розчинів.  

Д. Титрування.  

4. Для прожарювання 

використовують:  

А. Воронку Бюхнера.  

В. Тигель.  

С. Ступку.  

Д. Кварту.  

5. Холодильник Лібіха є посудом:  

А. Загального призначення.  

В. Вимірювальним.  

С. Спеціального призначення.  

Д. Металевим.  

6. Конічні колби використовують 

для:  

А. Титрування.  

В. Збирання газу над водою.  

С. Перенесення певного об’єму 

рідини.  

Д. Відмірювання об’єму рідини.  

 

7. Мензурки – це:  

А. Плоскодонні колби з вузькою і 

довгою шийкою.  

В. Плоскодонні скляні товстостінні 

чашки.  

С. Конічні склянки з поділками.  
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Д. Склянки із пришліфованою  

скляною кришечкою.  

8. Для зважування речовин 

використовують:  

А. Бюкси.  

В. Циліндри.  

С. Воронки.  

Д. Кристалізатори.  

9. При нагріванні на відкритому 

полум’ї використовують:  

А. Мензурки.  

В. Бюкси.  

С. Тиглі.  

Д. Ексикатори.  

10. Для фільтрування у вакуумі 

використовують колбу:  

А. Вюрца.  

В. Бунзена.  

С. Конічну.  

Д. Круглодонну.  

11. Перша допомога в разів 

потрапляння на шкіру 

концентрованої сульфатної 

кислоти:  

А. Витерти уражене місце ватним 

тампоном, промити водою і 

розчином соди.  

В. Промити уражене місце водою і 

розчином соди.  

С. Промити уражене місце водою і 

розчином ацетатної кислоти.  

Д. Промити водою.  

12. Піпетки і бюретки належать до:  

А. Мірного посуду.  

В. Посуду спеціального 

призначення.  

С. Допоміжного обладнання.  

Д. Посуду загального призначення.  

13. Піпетка Мора має вигляд:  

А. Довгої прямої трубки.  

В. Довгої трубки із розширенням 

всередині.  

С. Градуйованої трубки.  

Д. Довгої товстостінної трубки.  

14. Ознакою чистоти посуду є:  

А. Блиск.  

В. Прилипання крапель води до 

стінок посуду.  

С. Сухість.  

Д. Рівномірне стікання води зі 

стінок посуду.  

15. Забруднений посуд 

рекомендується мити хромовою 

сумішшю, яка складається з:  

А. Калію дихромату і 

концентрованої нітратної кислоти.  

В. Калію хромату і розведеної 

сульфатної кислоти.  

С. Калію дихромату і 

концентрованої сульфатної 

кислоти.  

Д. Калію дихромату і розведеної 

сульфатної кислоти.  

16, При попаданні на шкіру лугу 

необхідно цю ділянку шкіри:  

А. Інтенсивно промити водою, а 

потім розчином ацетатної кислоти.  

В. Промити водою, а потім 

розчином лугу.  

С. Інтенсивно промити водою.  

Д. Промити водою, а потім 

хлоридною кислотою.  

17. При розведенні концентрованої 

кислоти водою необхідно 

приливати: 

А. Воду в кислоту.  

В. Кислоту у воду.  

С. Воду і кислоту одночасно.  

Д. У будь-якій послідовності.  

 

18. Воронку Бюхнера 

використовують для:  

А. Перегонки рідин.  

В. Добування газів.  

С. Рівномірного охолодження.  

D. Фільтрування у вакуумі.  
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19. Бюретка має вигляд:  

А. Довгої прямої трубки.  

В. Довгої трубки із розширенням 

всередині.  

С. Градуйованої трубки.  

Д. Довгої товстостінної трубки.  

20. Хромова суміш вважається 

непридатною до використання, 

коли вона:  

А. Має оранжеве забарвлення.  

В. Має зелене забарвлення.  

С. Має синє забарвлення.  

Д. Має осад.  

 

Форми контролю.  

Підготовка лабораторного журналу до заняття – 3 бали  

Тестовий – 20 запитань – 20 балів 

Усне опитування – 2 запитання – 4 бали. 

Виконання практичного завдання – 3 бали 

Оцінювання знань.  

30 балів – відмінно.  

24 бали – добре.  

18 балів – задовільно.  

Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

 

Тема 4: Лабораторні прилади для підтримання температурного режиму 

Конкретні цілі:  

Знати: 

- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії хімії;  

- види термометрів та правила їх використання;  

- правила роботи із спиртівкою ;  

- види газових пальників та правила роботи з ними;  

- види лабораторних бань та правила роботи з ними;  

- правила роботи із сушильною шафою та муфельною піччю 

- прилади, які використовують для охолодження 

Вміти:  

 вимірювати температуру за допомогою термометра;  

 визначати температуру кипіння та плавлення речовин; 

 використовувати спиртівку, газові пальники, лабораторні бані, 

сушильну шафу та муфельну піч.  

 

Контрольні запитання 

1. Які існують групи лабораторних нагрівальних приладів?  

2. Яка будова спиртівки і правила роботи з нею?  

3. Яка класифікація лабораторних газових пальників?  

4. Які існують типи лабораторних бань? Для чого їх використовують?  

5. Для чого призначені сушильні шафи, термостати, муфельні печі? 

Наведіть приклади.  

6. Назвіть лабораторне обладнання, яку дозволяє підтримувати низькі 

температури.  
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7. Назвіть допоміжне обладнання, необхідне при роботі із нагрівальними і 

охолоджувальними приладами.  

8. Який посуд і прилади використовують для визначення температури 

кипіння?  

9. Який посуд і прилади використовують для визначення температури 

плавлення?  

10. Який посуд і прилади використовують для визначення втрати маси при 

висушуванні?  

11. Як сушать рідкі екстракти?   

12. Який посуд і прилади використовують для визначення вмісту золи?  

13. Заходи безпеки при роботі із нагрівальними приладами. 

Ситуаційні задачі  

1. Провізору необхідно визначити вміст спирту в настойці. Для цього 

використовують метод перегонки настойки і визначення вмісту спирту за 

температурою кипіння настойки. Який холодильник слід використати в 

цьому випадку?  

2. Лаборант проводив визначення золи. Він одержав так маси тигля із 

золою: 48, 9652 г, 48, 5463 г, 48, 5458 г. Чи можна вважати аналіз 

закінченим?  

3. Для визначення температури кипіння відповідно до методики 

необхідно використати 50,0 мл рідини. Яким посудом слід відібрати цю 

кількість рідини?  

4. Для проведення експерименту інженеру необхідна температура 350ºС 

протягом 14 годин. Який прилад йому можна використати для цього? 

5. Провізору необхідно визначити вміст спирту в настойці. Для цього 

використовують метод перегонки настойки і визначення вмісту спирту за 

температурою кипіння настойки. Який холодильник слід використати в 

цьому випадку?  

6. Лаборант проводив визначення золи. Він одержав так маси тигля із 

золою: 48, 9652 г, 48, 5463 г, 48, 5458 г. Чи можна вважати аналіз 

закінченим?  

7. Для визначення температури кипіння відповідно до методики 

необхідно використати 50,0 мл рідини. Яким посудом слід відібрати цю 

кількість рідини?  

8. Для проведення експерименту інженеру необхідна температура 350ºС 

протягом 14 годин. Який прилад йому можна використати для цього? 

 

Перелік практичних навичок:  

Завдання 1. Визначити втрату маси при висушуванні трави.  

Завдання 2. Визначити температуру кипіння настойки.  

Завдання 3. Визначити температуру плавлення бензойної кислоти.  

Перелік тестових контрольних завдань.  

1. Для прожарювання 

використовують:  

А. Воронку Бюхнера.  

В. Тигель.  

С. Ступку.  

Д. Кварту.  
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2. При нагріванні на відкритому 

полум’ї використовують:  

А. Мензурки.  

В. Бюкси.  

С. Тиглі.  

Д. Ексикатори.  

3. Легкозаймисті речовини 

нагрівають на:  

А. Газових пальниках.  

В. Електричній плитці із відкритою 

спіраллю.  

С. Спиртівці.  

Д. Водяній бані.  

4. У муфельних печах досягається 

температура:  

А. 250ºС.  

В. 90ºС.  

С. 110ºС.  

Д. 1200ºС.  

5. Сушильна шафа призначена для:  

А. Охолодження.  

В. Вирощування бактерій.  

С. Сушіння посуду.  

Д. Нагрівання розчинів.  

6. Для роботи пальника Бунзена 

використовують:  

А. Сухий спирт.  

В. Електричний струм.  

С. Природний газ.  

Д. Бензин.  

7. Водяна баня призначена для 

нагрівання до:  

А. 200ºС.  

В. 100ºС.  

С. 400ºС.  

Д. 1100ºС.  

8. Нагрівання до 37ºС характерне 

для:  

А. Електричної плитки.  

В. Тигельної печі.  

С. Термостата.  

Д. Муфельної печі.  

9. Температура вище 500ºС 

характерна для:  

А. Кристалізації.  

В. Прожарювання.  

С. Випаровування.  

Д. Нагрівання.  

10. Висушування речовин 

проводять:  

А. В холодильнику.  

В. В термостаті.  

С. В сушильній шафі.  

Д. В муфельній печі.  

11. Визначення вмісту золи 

проводять:  

А. У випарювальних чашках.  

В. У пробірках.  

С. У тиглях.  

Д. У бюксах.  

12. Для визначення температури 

кипіння рідини необхідно зібрати 

прилад, що містить:  

А. Колбу, холодильник.  

В. Колбу, термометр, холодильник.  

С. Колбу, термометр, холодильник, 

алонж.  

Д. Колбу, холодильник, алонж.  

13. Водяні холодильники 

використовують, коли температура 

кипіння рідини:  

А. Вище 200ºС.  

В. Вище 150ºС.  

С. Нижче 150ºС.  

Д. Вище 300ºС.  

14. Визначення сухого залишку 

екстрактів проводять:  

А. У випарювальних чашках.  

В. У пробірках.  

С. У тиглях.  

Д. У бюксах.  

15. Висушування речовин при 

кімнатній температурі проводять:  

А. У витяжній шафі.  

В. В термостаті.  
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С. В сушильній шафі.  

Д. В ексикаторі.  

16. В процесі перегонки рідини 

необхідно захищати колбу, в якій 

кипить рідина, від охолодження. 

Що можна використати в якості 

екрана?  

А. Металевий екран.  

В. Скляну кришку.  

С. Азбестову тканину.  

Д. Керамічний екран.  

17. Для рівномірного кипіння 

рідини в колбі використовують:  

А. Продування повітря в колбу.  

В. Насичення розчину інертним 

газом.  

С. Шматочки пористого матеріалу.  

Д. Нагрівання на водяній бані.  

18. Дистилятор використовують 

для:  

А. Визначення температури 

кипіння води.  

В. Визначення температури кипіння 

розчинів.  

С. Одержання води очищеної.  

Д. Одержання води 

високоочищеної.   

19. Висушування речовин у вакуумі 

проводять:  

А. У витяжній шафі.  

В. В термостаті.  

С. В сушильній шафі.  

Д. В холодильнику.  

20. Посудина Дьюара призначена:  

А. Для зберігання речовин при 

високій температурі.  

В. Для зберігання речовин при 

низькій температурі.  

С. Для зберігання речовин при 

високій і низькій температурі.  

Д. Для зберігання речовин при 

кімнатній температурі.  

     

 

Форми контролю.  

Підготовка лабораторного журналу до заняття – 3 бали  

Тестовий – 20 запитань –2 бали 

Усне опитування – 2 запитання – 2 бали. 

Виконання практичного завдання – 3 бали 

Оцінювання знань.  

10 балів – відмінно.  

7 балів – добре.  

6 балів – задовільно.  

Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  
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Тема 5: Прилади для пробопідготовки, подрібнення, змішування та 

розділення речовин 

Конкретні цілі:  

Знати: 

- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії хімії;  

- види пробопідготовки;  

- лабораторні прилади для подрібнення, змішування і розділення речовин;  

- правила роботи на центрифузі;  

- способи фільтрування, класифікацію фільтрувальних матеріалів;  

- використання перегонки для очищення та розділення речовин;  

- способи одержання та показники якості води очищеної; 

- використання сублімації для очищення речовин;  

- види екстракції та її використання в аналізі;  

- використання перекристалізації для очищення речовин.  

Вміти:  

 взяти пробу для дослідження;  

 провести подрібнення речовини, використовуючи лабораторне 

обладнання;  

 провести змішування речовин;  

 провести фільтрування різними способами;  

 провести центрифугування;  

 скласти прилад і провести перегонку рідини;  

 провести сублімацію речовини;  

 провести перекристалізацію речовини із води;  

 провести екстракцію в ділильній воронці. 

 

Контрольні запитання:  

1. Що входить в поняття пробопідготовка? Який посуд і пристрої 

використовують для цього?  

2. Які пристрої використовують для подрібнення і перемішування речовин?   

3. Які є методи розділення речовин?  

4. Класифікація фільтрувальних матеріалів.  

5. Як проводять фільтрування в аптеці?  

6. На яких фізичних властивостях речовин ґрунтується процес перегонки 

рідин? Наведіть приклади використання перегонки в лабораторії.  

7. Як отримують воду очищену в лабораторії? Як контролюють її якість?  

8. Чим вода високоочищена відрізняється від води очищеної.  

9. Що таке сублімація і для чого її використовують?  

10. Як можна розділити рідини, що не змішуються? 

11. На яких властивостях речовин ґрунтується екстракція?  

12. Яка фізична властивість лежить в основі перекристалізації?  

13. Яка фізична властивість використовується в процесі розділення речовин 

шляхом центрифугування?  

14. Як можна висушити тверді речовини? 

15. Як можна висушити розчин? 
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Ситуаційні задачі  

1. В процесі зберігання натрію фториду скляна банка стала непрозорою. Чи 

можна вважати, що реактив зіпсувався?  

2. В процесі зберігання мідного купоросу серед блакитних кристалів 

з’явились білі. Чи можна вважати, що реактив зіпсувався?  

3. Лаборант в процесі фільтрування через паперовий фільтр одержав 

каламутний фільтрат. Чому так сталось і які мають бути його наступні дії?  

4. Під час фільтрування через паперовий фільтр процес припинився. Яка була 

допущена помилка?  

5. Фармацевт проводить фільтрування очних крапель в аптеці через скляний 

фільтр, але фільтрування не відбувається. Чому? Про що фармацевт забув?  

6. Лаборант проводить центрифугування розчину в пробірці, яку він 

встановив у гніздо центрифуги. Чи може він відразу після цього вмикати 

центрифугу?  

7. Провізор проводить аналіз коренів алтеї. У ФС написано: “Сировину 

подрібнюють на порошок (355)”. Що провізор має робити, щоб виконати 

аналіз?  

8. Відповідно до ДФУ калію бромат для приготування титрованого розчину 

перекристалізовують із води. Поясніть як проводять цю операційну 

процедуру.  

9. Відповідно до ДФУ кислоту бензойну перед використанням у 

фармацевтичному аналізі сублімують. Поясніть як проводять цю операційну 

процедуру.    

10. Натрію карбонат для фармацевтичного аналізу сушать при температурі 

від 100 до 105ºС і прожарюють до постійної маси при температурі від 270 до 

300ºС. Який посуд і прилади для цього потрібні?  

11. Арсену (ІІІ) оксид для фармацевтичного аналізу зберігають над 

силікагелем безводним. Який посуд і прилади для цього потрібні?  
 

Перелік практичних навичок:  

Дослід 1. Провести екстракцію полісахаридів із коренів алтеї.  

Дослід 2. Провести екстракцію хлороформом йоду із розчину йоду.   

Дослід 3. Провести перекристалізацію калію сульфату із водного розчину.  
 

Перелік тестових контрольних завдань.  
1. Для зважування речовин 

використовують:  

А. Бюкси.  

В. Циліндри.  

С. Воронки.  

Д. Кристалізатори.  

2. Метрологічні вимоги до терезів:  

А. Точність і швидкість зважування.  

В. Зручність і відповідність 

необхідній масі.  

С. Простота і легкість.  

Д. Чутливість і стійкість.  

3. При зважуванні аптечні терези 

тримають за:  

А. Коромисло.  

В. Щічки.  

С. Кільце і обіймицю.  

Д. Опорну призму.  

4. На аналітичних терезах зважують з 

точністю:  

А. 0,0001-0,0002 г 

В. 0,001-0,002 г 
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С. 0,01-0,02 г 

Д. 0,1-0,2 г 

5. Аретувати терези – це:  

А. Протерти шальки серветкою.  

В. Привести терези в неробочий стан.  

С. Привести терези в робочий стан.  

Д. Зрівноважити шальки.  

6. Ручні терези (РТ) бувають різних 

видів залежно від найменшої і 

найбільшої границі зважування:  

А. РТ-1, РТ-4, РТ-20.  

В. РТ-5, РТ-20, РТ-100.  

С. РТ-5, РТ-50, РТ-100.  

Д. РТ-2, РТ-20, РТ-50.  

7. Технічні аптечні ваги називають 

тарирними тому, що:  

А. На них зважують тару.  

В. На них зважують речовини масою 

більше 100 г.  

С. Перед зважуванням речовини 

проводять тарування тари.  

Д. Відважування речовини проводять 

у тарі.  

8. Для перевірки стійкості терезів 

необхідно підрахувати кількість 

коливань терезів, виведених із 

рівноваги. Їх повинно бути:  

А. 1-2.     

В. 3-4.  

С. 4-6.     

Д. 2-3.  

9. Чутливість терезів – це:  

А. Здатність терезів показувати 

мінімальну масу.  

В. Здатність терезів показувати зміну 

навантаження масою 1 г в момент 

рівноваги.  

С. Здатність терезів показувати 

мінімальну зміну навантаження в 

момент рівноваги. 

Д. Найбільша маса, яку можна 

відважити.  

10. Стандартне відхилення стрілки 

терезів при визначенні чутливості 

становить:  

А. 1 мм 

В. 2 мм 

С. 2 поділки шкали 

Д. 5 мм.  

11. Чутливість терезів визначають у 

положеннях:  

А. Ненавантажених.  

В. Ненавантажених і навантажених.  

С. Ненавантажених і наполовину 

навантажених.  

Д. Ненавантажених, навантажених і 

навантажених на 1/10.  

12. Провізор-аналітик проводить 

перевірку чутливості терезів ВКТ-

1000 при максимальному 

навантаженні. Який вантаж треба 

покласти на шальки терезів?  

А. 1 г 

В. 100 г 

С. 1000 г 

Д. 500 г 

Точність терезів визначають у 

положеннях:  

А. Ненавантажених.  

В. Ненавантажених і навантажених.  

С. Ненавантажених і наполовину 

навантажених.  

Д. Ненавантажених, навантажених і 

навантажених на 1/10.  

14. Граничне навантаження – це:  

А. Здатність терезів показувати 

мінімальну масу.  

В. Здатність терезів показувати зміну 

навантаження масою 1 г в момент 

рівноваги.  

С. Здатність терезів показувати 

мінімальну зміну навантаження в 

момент рівноваги. 

Д. Найбільша маса, яку можна 

відважити.  

15. Яку мінімальну масу можна 

відважити на ТР-1:  

А. 1 г     

В. 0,1 г 

С. 0,01 г    

Д. 0,02 г 
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Стандартне відхилення стрілки терезів 

при визначенні точності становить:  

А. 1 мм    

В. 2 мм 

С. 2 поділки шкали 

Д. 5 мм.  

17. Що таке відносна чутливість?  

А. Це мінімальна маса, яку можна 

зважити на терезах.  

В. Це максимальна маса, яку можна 

зважити на терезах.  

С. Це відношення максимальної і 

мінімальної маси, яка викликає 

стандартне відхилення стрілки терезів 

від нульового положення.  

Д. Відношення мінімального вантажу, 

який викликає стандартне відхилення 

стрілки від нульового положення, до 

навантаження на чашці терезів.  

18. Що таке сталість показань терезів?  

А. Здатність терезів показувати 

мінімальну масу.  

В. Здатність терезів показувати зміну 

навантаження масою 1 г в момент 

рівноваги.  

С. Здатність терезів показувати 

мінімальну зміну навантаження в 

момент рівноваги. 

Д. Здатність терезів показувати ті самі 

результати при багаторазових 

визначеннях маси тіла, проведених па 

цих терезах у тих самих умовах.  

19. Що таке межа припустимої 

похибки зважування?  

А. Найменша припустима різниця між 

результатом одного зважування та 

дійсною масою.  

В. Найбільша припустима різниця між 

результатом одного зважування та 

дійсною масою.  

С. Середня припустима різниця між 

результатом одного зважування та 

дійсною масою  

Д. Найменша маса, яку можна 

зважити на терезах.  

20. На коромислах терезів усіх систем 

зазначені:  

А. Точність.  

В. Похибка зважування.  

С. Найбільше та найменше 

навантаження.  

Д. Чутливість.  

  

Форми контролю.  

Підготовка лабораторного журналу до заняття – 3 бали  

Тестовий – 20 запитань –2 бали 

Усне опитування – 2 запитання – 2 бали. 

Виконання практичного завдання – 3 бали 

Оцінювання знань.  

10 балів – відмінно.  

7 балів – добре.  

6 балів – задовільно.  

Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  
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Тема 6: Ваги та зважування. Гравіметричний метод аналізу. 

Конкретні цілі:  

Знати: 

- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії 

аналітичної хімії;  

- класифікацію лабораторних ваговимірювальних приладів;  

- метрологічні властивості терезів;  

- перевірку стійкості терезів, сталості показань, чутливості і точності;  

- правила зважування на технічних і ручних рівноплечих терезах;  

- як взяти аналітичну наважку;  

- поняття гравіметричного аналізу;  

- схему аналізу і головні операції методу осадження.  

Вміти:  

- зважувати на вагах різних класів;  

- перевіряти стійкість терезів, сталість показань, чутливість і точність;  

- визначати вміст летких речовин методом відгону 

 

Контрольні запитання:  

1. Які є види терезів?  

2. Якими показниками характеризуються терези? 

3. Які метрологічні властивості повинні мати терези?  

4.  Що таке стійкість терезів і як її визначають? 

5. Що таке сталість показань терезів і як її перевіряють?  

6. Що таке чутливість терезів, як її перевіряють? 

7. Що таке відносна чутливість терезів, як її визначають?  

8. Що таке точність терезів, як її перевіряють?  

9. Як проводять відважування на ручних аптечних терезах?  

10. Чому на ручних терезах не можна відважити 0,01г?  

Ситуаційні задачі 
1. Провізор-аналітик проводить перевірку чутливості терезів ВКТ-1000 при 

максимальному навантаженні. Вантаж, що викликав стандартне відхилення 

стрілки становив 110 мг. Який висновок має зробити працівник?  

2.  Для визначення втрати в масі при висушуванні квіток арніки 1.000 г 

здрібненої на порошок сировини (355) сушать при температурі 105°С 

протягом 2 год. Опишіть операційну процедуру.  

3. Для приготування 0,5 М розчину йоду необхідно відважити 127 г йоду. 

Якими  вагами слід скористатися і якою точною має бути наважка?  

 

Перелік практичних навичок:  

Дослід 1. Перевірити стійкість терезів.  

Дослід 2. Перевірити сталість показань терезів.  

Дослід 3. Перевірити чутливість терезів.  

Дослід 4. Перевірити точність терезів.  
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Перелік тестових контрольних завдань.  

1. Рівень безбарвної рідини 

встановлюють за меніском:  

А. Верхнім.  

В. Нижнім.  

С. Верхнім і нижнім.  

Д. Меніск не враховують.  

2. При фіксуванні об’єму рідини 

очі спостерігача повинні 

знаходитись:  

А. Вище рівня меніска.  

В. Нижче рівня меніска.  

С. На рівні меніска.  

Д. Вище або нижче рівня меніска.  

3. Піпетки бувають місткістю:  

А. 10 мл, 100 мл, 250 мл, 1 мл.  

В. 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл.  

С. 1 мл, 3 мл, 6 мл, 8 мл.  

Д. 1 мл, 5 мл, 13 мл, 15 мл.  

4. Піпетки калібрують:  

А. На вливання.  

В. На виливання.  

С. На вливання і на виливання.  

Д. Не калібрують.  

5. Бюретки бувають:  

А. З краном, корком, затискачем.  

В. З пружиною, кулькою, 

затискачем.  

С. З краном, кулькою, затискачем.  

Д. З корком, пружиною, кулькою.  

6. Піпетка Мора має вигляд:  

А. Довгої прямої трубки.  

В. Довгої трубки із розширенням 

всередині.  

С. Градуйованої трубки.  

Д. Довгої товстостінної трубки.  

7. Вимірювальні циліндри 

використовують для:  

А. Приготування розчинів 

приблизної концентрації.  

В. Приготування розчинів точної 

концентрації.  

С. Зберігання розчинів.  

Д. Титрування.  

8. Мірні колби калібрують:  

А. На вливання.  

В. На виливання.  

С. На вливання і на виливання.  

Д. Не калібрують.  

9. При виливанні рідини із піпетки 

забороняється:  

А. Торкатися кінчиком дна 

посудини.  

В. Видувати рідину із піпетки.  

С. Тримати піпетку нахиленою.  

Д. Все вище зазначене 

10. Бюретки бувають місткістю:  

А. 10 мл, 100 мл, 25 мл, 50мл.  

В. 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл.  

С. 1 мл, 3 мл, 6 мл, 8 мл.  

Д. 1 мл, 5 мл, 13 мл, 15 мл.  

11. Аптечна піпетка 

використовується:  

А. Для титрування.  

В. Як дозатор.  

С. Для титрування та як дозатор.  

Д. Як піпетка.  

12. Аптечні піпетки бувають 

місткістю:  

А. 10 мл, 100 мл, 250 мл, 1 мл.  

В. 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл.  

С. 10 мл, 3 мл, 6 мл, 15 мл.  

Д. 1 мл, 5 мл, 13 мл, 15 мл.  

13. Калібрування нестандартного 

краплеміра проводять за масою 

шляхом:  

А. Відважування 10 крапель 

відповідної рідини.  

В. Відважування 20 крапель 

відповідної рідини.  

С. Трикратного відважування 20 

крапель відповідної рідини.  

Д. П’ятикратного відважування 20 

крапель відповідної рідини.  
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14. Калібрування нестандартного 

краплеміра проводять за об’ємом 

шляхом:  

А. Відмірювання 10 мл рідини 

краплями.  

В. П’ятикратного відмірювання 10 

мл рідини краплями.  

С. Відмірювання 3 мл рідини 

краплями.  

Д. П’ятикратного відмірювання 3 

мл рідини краплями.  

15. При калібруванні аналітичної 

бюретки:  

А. Вимірюють масу всього її 

об’єму.  

В. Вимірюють масу води через 

кожні 10 мл.  

С. Перевіряють масу кожного 

мілілітра.  

Д. Все вище наведене.  

16. При калібруванні аналітичної 

піпетки:  

А. Вимірюють масу всього її 

об’єму.  

В. Двічі вимірюють масу всього її 

об’єму.  

С. Тричі вимірюють масу всього її 

об’єму.  

Д. П’ять разів вимірюють масу 

всього її об’єму.  

17. Калібрування мірних колб 

проводять шляхом:  

А. Вливання номінального об’єму 

води із піпетки.  

Б. Зважування колби, наповненої 

водою.  

С. Вливання води із бюретки до 

риски.  

Д. Все вище зазначене.  

18. Піпеточні дозатори бувають:  

А. Одно- і багатоканальні.  

В. Фіксованого і змінного об’єму.  

С. Механічні і цифрові.  

Д. Все вище зазначене.  

19. Мікробюретки – це бюретки 

об’ємом:  

А. 1 мл 

В. 1-2 мл 

С. 1-5 мл 

Д. 1-10 мл 

20. Як правило, калібрування 

мірного посуду проводять: 

А. При температурі 25ºС 

В. При температурі 20ºС 

С. При кімнатній температурі.  

Д. За будь-яких умов.  

   

 

Форми контролю.  

Підготовка лабораторного журналу до заняття – 3 бали  

Тестовий – 20 запитань –2 бали 

Усне опитування – 2 запитання – 2 бали. 

Виконання практичного завдання – 3 бали 

Оцінювання знань.  

10 балів – відмінно.  

7 балів – добре.  

6 балів – задовільно.  

Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  
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ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1 

Підготовка до ПМК.  

1. На які гри групи можна поділити хімічний скляний посуд  за призначенням?  

2. Наведіть приклади хімічного скляного посуду загального призначення.  

3. Наведіть приклади хімічного скляного посуду спеціального призначення.  

4. Наведіть приклади мірного посуду.  

5. Що таке пробірки? Для чого вони використовуються?  

6. Що таке хімічні стакани? Для чого вони використовуються?  Які хімічні 

стакани належать до термостійких?  

7. Які є різновиди колб? Для чого вони використовуються? 

8. Яке призначення воронок? Як їх класифікують?  

9. Для чого вони використовуються крапельниці?  

10. Що таке кристалізатор? Для чого він використовуються?  

11. Що таке ексикатори? Для чого вони використовуються?  

12. Що таке холодильники? Для чого вони використовуються?  

13. Для чого використовуються мірні колби?  

14. Для яких лабораторних операцій застосовуються бюретки?  

15. Що таке піпетки?  

16. Наведіть приклади лабораторного фарфорового посуду.  

17. Наведіть приклади металевого посуду, як його використовують?  

18. Для яких лабораторних операцій застосовуються випарювальні чашки і 

тиглі?  

19. Як миють і сушать аптечний посуд та пробки?  

20. Які є види стерилізації?  

21. Як проводять стерилізацію аптечного посуду.  

22. Як контролюють стерилізацію?  

23. Як контролюють стерилізацію аптечного посуду?  

24. Як класифікують хімічні роеактиви за чистотою?  

25. Які існують групи лабораторних нагрівальних приладів?  

26. Яка класифікація лабораторних газових пальників? Для чого їх 

використовують? 

27. Які існують типи лабораторних бань? Для чого їх використовують?  

28. Для чого призначені сушильні шафи, термостати, муфельні печі? Наведіть 

приклади.  

29. Назвіть лабораторне обладнання, яку дозволяє підтримувати низькі 

температури.  

30. Назвіть допоміжне обладнання, необхідне при роботі із нагрівальними і 

охолоджувальними приладами.  

31. Який посуд і прилади використовують для визначення температури 

кипіння?  

32. Який посуд і прилади використовують для визначення температури 

плавлення?  

33. Який посуд і прилади використовують для визначення втрати маси при 

висушуванні?  

34. Як сушать рідкі екстракти?   
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35. Який посуд і прилади використовують для визначення вмісту золи?  

36. Що входить в поняття пробопідготовка? Який посуд і пристрої 

використовують для цього?  

37. Які пристрої використовують для подрібнення і перемішування речовин?   

38. Які є методи розділення речовин?  

39. Класифікація фільтрувальних матеріалів.  

40. Як проводять фільтрування в аптеці?  

41. На яких фізичних властивостях речовин ґрунтується процес перегонки 

рідин? Наведіть приклади використання перегонки в лабораторії.  

42. Як отримують воду очищену в лабораторії? Як контролюють її якість?  

43. Чим вода високоочищена відрізняється від води очищеної.  

44. Що таке сублімація і для чого її використовують?  

45. Як можна розділити рідини, що не змішуються?  

46. На яких властивостях речовин ґрунтується екстракція? Наведіть приклади 

екстракції.  

47. Яка фізична властивість лежить в основі перекристалізації?  

48. Яка фізична властивість використовується в процесі розділення речовин 

шляхом центрифугування?  

 

Модульний підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення 

модулю. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі 

види робіт, передбачених навчальною програмою, та набрали кількість балів, 

не меншу за мінімальну. Форма проведення підсумкового контролю 

стандартизована і включає контроль практичної підготовки. Максимальна 

кількість балів підсумкового якщо студент набрав не менше 24 балів. 

Форми контролю.  

Письмове опитування – 5 запитань – 40 балів. 

Бали за підсумковий модульний контроль 

Бали Традиційна шкала 

36 - 40 відмінно (зараховано) 

31 - 35 добре (зараховано) 

25 - 30 задовільно (зараховано) 

0 - 24 незадовільно (незараховано) 
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Модуль 2. 

Методи аналізу речовин 

 

Тема 7: Робота з вимірювальним посудом 

Конкретні цілі 

Знати: 

- основні правила роботи і техніки безпеки в лабораторії аналітичної хімії;  

- правила дозування за об’ємом;  

- вимоги до мірного посуду;  

- види мірного посуду і принципи його використання;  

- калібровку мірного посуду; 

- правила роботи з мірними колбами, піпетками, бюретками;  

- аптечний мірний посуд – бюреткову систему і аптечні піпетки;  

- правила роботи з аптечним мірним посудом 

- калібрування нестандартного краплеміру 

Вміти:  

- користуватися мірним посудом аналітичним і аптечним;  

- вибрати необхідний мірний посуд для конкретної задачі;  

- калібрувати мірні колби, піпетки, бюретки;  

- калібрувати нестандартний краплемір;  

- мити і сушити мірний посуд 

 

Контрольні питання 

1. Класифікація мірного посуду.  

2. Бюретки, їх класифікація.  

3. Калібрування аналітичних бюреток.  

4. Аптечна бюретка.  

5. Піпетки, їх класифікація.  

6. Аптечна піпетка.  

7. Калібрування піпеток.  

8. Піпеточні дозатори, їх класифікація.  

9. Калібрування нестандартного краплеміру.  

10. Мірні колби, їх калібрування.  

 

Ситуаційні задачі 
1. Лаборант намагається набрати розчин у піпетку, а розчин виливається. 

Яка причина?  

2. Лаборант переніс розчин із піпетки  в колбу, але частина розчину 

залишилась в носику піпетки. Що слід зробити із цим розчином?  

3. Провізор-аналітик проводить титрування розчином калію перманганату, 

а поділок на бюретці не видно. Що необхідно зробити?  

4. Лаборанту необхідно набрати 5,0 мл розчину. Яким посудом він повинен 

скористатись?  

5. Лаборант готує розчин у мірній колбі. Доводячи об’єм розчину до 

мітки, він перелив розчин трохи вище мітки. Що зробити з розчином?  
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6. Провізор-аналітик проводить титрування в кислому середовищі. Йому 

необхідно додати в досліджуваний розчин 3-5 мл сірчаної кислоти 

розведеної. Яким посудом і скільки мл йому слід відміряти?  
 

Перелік практичних навичок 

Дослід 1. Провести калібрування піпетки.  

Дослід 2. Провести калібрування бюретки.  

Дослід 3. Провести калібрування нестандартного крапле міру за масою.  

Дослід 4. Провести калібрування нестандартного крапле міру за об’ємом.  

Дослід 5. Провести калібрування мірної колби.  
 

Тестові завдання  
1. Рівень безбарвної рідини 

встановлюють за меніском:  

А. Верхнім.  

В. Нижнім.  

С. Верхнім і нижнім.  

Д. Меніск не враховують.  

2. При фіксуванні об’єму рідини очі 

спостерігача повинні знаходитись:  

А. Вище рівня меніска.  

В. Нижче рівня меніска.  

С. На рівні меніска.  

Д. Вище або нижче рівня меніска.  

3. Піпетки бувають місткістю:  

А. 10 мл, 100 мл, 250 мл, 1 мл.  

В. 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл.  

С. 1 мл, 3 мл, 6 мл, 8 мл.  

Д. 1 мл, 5 мл, 13 мл, 15 мл.  

4. Піпетки калібрують:  

А. На вливання.  

В. На виливання.  

С. На вливання і на виливання.  

Д. Не калібрують.  

5. Бюретки бувають:  

А. З краном, корком, затискачем.  

В. З пружиною, кулькою, затискачем.  

С. З краном, кулькою, затискачем.  

Д. З корком, пружиною, кулькою.  

6. Піпетка Мора має вигляд:  

А. Довгої прямої трубки.  

В. Довгої трубки із розширенням 

всередині.  

С. Градуйованої трубки.  

Д. Довгої товстостінної трубки.  

7. Вимірювальні циліндри 

використовують для:  

А. Приготування розчинів приблизної 

концентрації.  

В. Приготування розчинів точної 

концентрації.  

С. Зберігання розчинів.  

Д. Титрування.  

8. Мірні колби калібрують:  

А. На вливання.  

В. На виливання.  

С. На вливання і на виливання.  

Д. Не калібрують.  

9. При виливанні рідини із піпетки 

забороняється:  

А. Торкатися кінчиком дна посудини.  

В. Видувати рідину із піпетки.  

С. Тримати піпетку нахиленою.  

Д. Все вище зазначене 

10. Бюретки бувають місткістю:  

А. 10 мл, 100 мл, 25 мл, 50мл.  

В. 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл.  

С. 1 мл, 3 мл, 6 мл, 8 мл.  

Д. 1 мл, 5 мл, 13 мл, 15 мл.  

11. Аптечна піпетка 

використовується:  

А. Для титрування.  

В. Як дозатор.  

С. Для титрування та як дозатор.  

Д. Як піпетка.  

12. Аптечні піпетки бувають 

місткістю:  

А. 10 мл, 100 мл, 250 мл, 1 мл.  

В. 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл.  
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С. 10 мл, 3 мл, 6 мл, 15 мл.  

Д. 1 мл, 5 мл, 13 мл, 15 мл.  

13. Калібрування нестандартного 

краплеміра проводять за масою 

шляхом:  

А. Відважування 10 крапель 

відповідної рідини.  

В. Відважування 20 крапель 

відповідної рідини.  

С. Трикратного відважування 20 

крапель відповідної рідини.  

Д. П’ятикратного відважування 20 

крапель відповідної рідини.  

14. Калібрування нестандартного 

краплеміра проводять за об’ємом 

шляхом:  

А. Відмірювання 10 мл рідини 

краплями.  

В. П’ятикратного відмірювання 10 мл 

рідини краплями.  

С. Відмірювання 3 мл рідини 

краплями.  

Д. П’ятикратного відмірювання 3 мл 

рідини краплями.  

15. При калібруванні аналітичної 

бюретки:  

А. Вимірюють масу всього її об’єму.  

В. Вимірюють масу води через кожні 

10 мл.  

С. Перевіряють масу кожного 

мілілітра.  

Д. Все вище наведене.  

16. При калібруванні аналітичної 

піпетки:  

А. Вимірюють масу всього її об’єму.  

В. Двічі вимірюють масу всього її 

об’єму.  

С. Тричі вимірюють масу всього її 

об’єму.  

Д. П’ять разів вимірюють масу всього 

її об’єму.  

17. Калібрування мірних колб 

проводять шляхом:  

А. Вливання номінального об’єму 

води із піпетки.  

Б. Зважування колби, наповненої 

водою.  

С. Вливання води із бюретки до 

риски.  

Д. Все вище зазначене.  

18. Піпеточні дозатори бувають:  

А. Одно- і багатоканальні.  

В. Фіксованого і змінного об’єму.  

С. Механічні і цифрові.  

Д. Все вище зазначене.  

19. Мікробюретки – це бюретки 

об’ємом:  

А. 1 мл 

В. 1-2 мл 

С. 1-5 мл 

Д. 1-10 мл 

20. Як правило, калібрування мірного 

посуду проводять: 

А. При температурі 25ºС 

В. При температурі 20ºС 

С. При кімнатній температурі.  

Д. За будь-яких умов.  

Форми контролю 

Підготовка лабораторного журналу до заняття – 3 бали  

Тестовий – 20 запитань –2 бали 

Усне опитування – 2 запитання – 2 бали. 

Виконання практичного завдання – 3 бали 

Оцінювання знань 

10 балів – відмінно.  

7 балів – добре.  

6 балів – задовільно.  

Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.   
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Тема 8: Розчини. Способи їх приготування та зберігання. Охорона праці 

під час приготування розчинів  

Конкретні цілі  

Знати: 

- основні правила роботи і техніки безпеки в лабораторії аналітичної хімії;  

- класифікацію розчинів;  

- поняття розчинності, залежність розчинності від умов; 

- поняття насиченого, ненасиченого, пересиченого розчину;  

- способи визначення концентрації розчину;  

- поняття масової частки розчину;  

- правила приготування розчинів із заданою масовою часткою;  

- поняття молярної концентрації розчину; 

- правила приготування розчинів із заданою молярною концентрацією;  

- поняття молярної частки еквіваленту;  

- правила приготування розчинів із заданою молярною часткою 

еквівалента;  

Вміти:  

 виконувати основні аналітичні операції;  

 готувати розчини масово-об’ємним способом;  

 готувати розчини із заданою масовою часткою,  

 готувати розчини із заданою молярною концентрацією і молярною 

концентрацією еквівалента із наважки та фіксаналу;  

 визначати густину розчину за допомогою ареометра і пікнометра;  

 проводити розрахунки, необхідні для визначення масової частки 

розчину, молярної концентрації, молярної концентрації еквівалента.  

 

Контрольні  питання 

1. Які розчини називаються: 1) розведеними; 2) концентрованими ; 3) 

ненасиченими; 4) насиченими  5) перенасиченими   

2. Чи можна вважати насичені розчини AgCl i BaSO4 концентрованими?    

3. Чи буде 35% розчин KNO3 при 40°C: 1) концентрованим; 2) насиченим? 

4. Що таке масова частка речовини у розчині? В яких одиницях вона 

виражається?    

5. Опишіть методику приготування розчину з масовою часткою купруму 

сульфату 8%, виходячи із CuSO4.  

6. Що таке молярна концентрація розчину. В яких одиницях її вимірюють?   

7. Як приготувати 250 см3 0,12 М розчину гідроксиду натрію, виходячи з 

кристалічного лугу? 

8. Що таке фіксанал, як його використовують?  

9. Що таке ареометр, для чого його використовують?  

10. Як провізору-аналітику приготувати розчин кислоти хлористоводневої 

розведеної для використання у фарманалізі?  

11. Що таке масово-об’ємна концентрація?  

12. Що таке титрування? Для чого його використовують?  

Розрахункові задачі 
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1. Для перекристалізації калію нітрат був розчинений у воді масою 200 г при 

80оС до одержання насиченого розчину, який потім охолодили до 0оС. 

Визначити масу солі, що викристалізувалась, якщо коефіцієнт розчинності 

калію нітрату при 80оС становить 170 г, а при 0оС – 17 г в 100 г води.    

2. Коефіцієнти розчинності плюмбуму нітрату при 60⁰С та 10оС відповідно 

дорівнюють 90 г та 46 г в 100 г води. Яку масу плюмбуму нітрату можна 

одержати при охолодженні його насиченого розчину від 60оС до 10оС, якщо на 

приготування насиченого розчину було витрачено 200 мл води?  

3. Скільки г гексагідрату кальцію хлориду необхідно взяти для приготування 

розчину кальцію хлориду об’ємом 200 мл і масовою часткою солі 5,55% 

(густина розчину 1 г/мл).    

4. В насиченому розчині при 90ºС масова частка калію дихромату становить 

45,2%. Визначити коефіцієнт розчинності калію дихромату при цій 

температурі.    

5. Знайдіть масу калію хлорату, що виділиться із розчину масою 200 г із 

масовою часткою солі 32% при охолодженні його до 0ºС, якщо коефіцієнт 

розчинності калію хлорату при цій температурі становить 3,3 г. Яка буде 

масова частка солі в одержаному розчині?     

6. Як приготувати 200 см3 розчину азотної кислоти з масовою часткою 10% 

(густина 1,054 г/см3), виходячи з 21% розчину кислоти (густина 1,125 г/см3)?   

7. Яку масу гексагідрату кальцію хлориду необхідно додати до розчину натрію 

карбонату 50 г з масовою часткою солі 10%, щоб одержати 25% розчин?  

8. Як приготувати 500 см3 0,2 М розчину гідроксиду натрію, виходячи з 20% 

розчину NaOH?   

9. Обчисліть молярну концентрацію розчину хлоридної кислоти з масовою 

часткою 25%, якщо його густина складає 1,2 г/мл.  
 

Перелік практичних навичок становить  

Дослід 1. Очищення речовин перекристалізацією. Провести перекристалізацію 

калію нітрату, для цього розрахувати необхідну кількість води, щоб після 

перекристалізації отримати 2г чистої речовини (див. задача 1). Воду нагріти 

до 80ºС і розчинити речовину. Гарячий розчин профільтрувати через 

складчастий фільтр і охолодити. Кристали, що випали в осад, відфільтрувати 

через воронку Бюхнера, висушити, зважити і розрахувати вихід чистої 

речовини (в %).  
 

Тестові завдання  
1. Кількість розчиненої речовини, що 

міститься в 1 літрі розчину, визначає:   

A Молярну концентрацію   

B Масову частку   

C Молярну концентрацію еквіваленту   

D Мольну частку   

E Моляльну концентрацію   

2. Для приготування 200 г 10% 

розчину калій йодиду необхідно 

взяти:   

A 10 г KI      

B 2 г KI   

C 0,2 г KI      

D 20 г KI   

E 4 г KI   

3. У фармацевтичному аналізі, в 

якості титранту використовують 0,1 М 

розчин хлоридної кислоти. Який об'єм  
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цієї кислоти можна приготувати 

виходячи з 100 мл 0,5М розчину HCl?   

A 200 мл   

B 50 мл   

C 500 мл  

D 1000 мл   

E 5000 мл   

4. Для приготування 500 г 

гіпертонічного розчину натрію 

хлориду з масовою часткою 10% 

необхідно:   

A 75 г NaCl   

B 0,5 г NaCl   

C 25 г NaCl   

D 50 г NaCl   

E150 г NaCl   

5. У фармацевтичному аналізі, в 

якості титранту використовують 0,1 М 

розчин хлоридної кислоти. Який об'єм  

цієї кислоти можна приготувати 

виходячи з 100 мл 1 М розчину HCl? 

A 2000 мл   

B 50 мл   

C 200 мл   

D 1000 мл  

E 5000 мл   

6. Для приготування 50 г 

гіпертонічного розчину натрій 

хлориду з масовою часткою 10% 

необхідно:   

A 50 г NaCl   

B 0,5 г NaCl   

C 1 г NaCl   

D 25 г NaCl   

E 5 г NaCl   

7. Для приготування 1 л 0,1 М розчину 

сульфатної кислоти (М(H2SO4)=98 

г/моль) необхідно взяти:   

A 0,098 г H2SO4 

B 980 г H2SO4 

C 9,8 г H2SO4   

D 49 г H2SO4 

E 98 г H2SO4 

8. Для приготування 500 г 10% 

розчину натрій гідроксиду необхідно 

взяти:   

A 5 г     

B 0,5 г   

C 50 г      

D 10 г  

E 25 г  

9. Для приготування 1 л 1М розчину 

натрій хлориду необхідно взяти NaCl 

A 58,5 г   

B 5,85 г   

C 0,585 г   

D 1,170 г   

E 2,34 г   

10. Масова частка розчиненої 

речовини це:  

А. Відношення кількості розчиненої 

речовини до кількості розчинника;  

В. Відношення маси речовини до маси 

розчину;  

С. Відношення кількості розчиненої 

речовини до загальної кількості молей 

у системі;  

D. Відношення маси розчинника до 

загальної кількості моль речовин у 

системі;  

Е. Відношення кількості розчинника 

до кількості розчиненої речовини.  

 

11. При зберіганні відкритої колби з 

розчином солі на дні утворились 

кристали. Яким буде розчин над 

кристалами:  

А. Концентрованим.  

В. Насиченим.  

С. Пересиченим.  

D. Ненасиченим.  

Е. Розведеним.  

12. Розчинність газів у воді при 

підвищенні температури:  

А. Збільшується.  

В. Спочатку зменшується, а потім 

збільшується.  

С. Не змінюється.  

D. Спочатку збільшується, а потім 

зменшується.  

Е. Зменшується.  

13. При 30ºС в 100 г води 
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розчиняється 60 г плюмбуму нітрату. 

Який коефіцієнт розчинності при цій 

температурі?  

А. 6 г     

В. 60 г 

С. 600 г    

D. 0,6 г 

Е. 100 г 

14. Яка масова частка калію йодиду у 

розчині, якщо 20 г калію йодиду 

розчинили у 80 г води? 

А. 2%    

В. 20%.  

С. 25%.     

D. 50%.  

Е. 5%.  

15. Який об’єм 0,1н розчину натрію 

гідроксиду прореагує із 10 мл 0,1н 

розчину хлоридної кислоти?  

А. 20 мл 

В. 10 мл 

С. 5 мл 

D. 15 мл 

Е. 25 мл.  

16. Яка молярна концентрація 100 мл 

розчину, що складається із 4 г натрію 

гідроксиду (М(NaOH) = 40г/моль)? 

А. 10 моль/кг 

В. 1 моль/л 

С. 1 моль/кг 

D. 2,5 моль/кг 

Е. 2,5 моль/л 

17. Яка масова частка розчину, що 

складається із 4 г натрію гідроксиду і 

36 мл води?  

А. 1% 

В. 10% 

С. 0,1% 

D. 4% 

Е. 40% 

18. Коефіцієнт розчинності калію 

нітрату при 80⁰С становить 170 г. 

Скільки г солі розчиняється в 100 г 

води при 80⁰С?  

А. 1,7 г 

В. 17 г 

С. 170 г 

D. 1 г 

Е. 10 г 

19. Маса розчиненої речовини, що 

міститься в 100 г розчину, визначає:   

A Молярну концентрацію   

B Масову частку   

C Розчинність   

D Мольну частку   

E Моляльну концентрацію   

20. Для приготування 1 л 0,1 М 

розчину сульфатної кислоти 

(М(1/2H2SO4)=98 г/моль) необхідно 

взяти:   

A 0,098 г H2SO4  

B 980 г H2SO4 

C 9,8 г H2SO4   

D 49 г H2SO4 

E 4,9 г NaCl 

Форми контролю.  

Підготовка лабораторного журналу до заняття – 3 бали  

Тестовий – 20 запитань –2 бали 

Усне опитування – 2 запитання – 2 бали. 

Виконання практичного завдання – 3 бали 

Оцінювання знань.  

10 балів – відмінно.  

7 балів – добре.  

6 балів – задовільно.  

Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  
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Тема 9  Титрування 

Конкретні цілі 

Знати: 

- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної хімії;  

- поняття молярної частки еквіваленту;  

- правила приготування розчинів із заданою молярною часткою еквівалента,  

- основні поняття титриметричного аналізу (первинний та вторинний 

стандарт, титрант, точка еквівалентності, кінець титрування, індикатори 

тощо),  

- техніку титрування на прикладі титрування 0,1М розчину НСl (Н2С2О4) 

0,1М розчином NаОН з індикатором фенолфталеїном або метилоранжем;  

Вміти:  

 виконувати основні аналітичні операції;  

 готувати реактиви для аналізу; 

 вміти виконувати основні аналітичні операції;  

 користуватися мірним посудом,  

 готувати розчини із заданою молярною концентрацією і молярною 

концентрацією еквівалента із наважки та фіксаналу;  

 проводити розрахунки, необхідні для визначення молярної концентрації, 

молярної концентрації еквівалента 

 

Контрольні запитання   

1. Що таке титрування?  

2. Що таке кінцева точка титрування?  

3. Що таке титрант?  

3. Що таке титр титранту за визначуваною речовиною?  

4. Визначити титр 1М розчину хлористоводневої кислоти за аміаком 

5. Визначити титр 0,1М розчину сірчаної кислоти за аміаком 

6. Як готують розчини титрантів?  

7. Що таке стандартизація титрованих розчинів?  

8. Вимоги до реакцій, що використовуються у титриметричних методах?  

9. Способи титрування 

10. Класифікація методів титриметричного аналізу 

11. Яка реакція лежить в основі методу нейтралізації? 

12. Які титранти використовують у методі нейтралізації?  

13. Які індикатори використовують у методі нейтралізації?  

 

Перелік практичних навичок  

Дослід 1. Приготувати 1 М розчин кислоти хлористоводневої.  

Дослід 2. Приготувати 1 М розчин натрію гідроксиду.  

Дослід 3. Стандартизація розчину кислоти хлористоводневої відповідно до 

ДФУ.  

Дослід 4. Стандартизація розчину натрію гідроксиду відповідно до ДФУ.  
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Тестові завдання  
1. Підберіть посуд, який 

використовують в титриметричних 

методах аналізу для вимірювання 

точного об'єму титранту.   

А Бюретка   

B Піпетка   

С Мірна колба   

D Мірний циліндр   

E Мензурка   

2. Підберіть посуд, який  

використовують в титриметричних 

методах аналізу для відмірювання 

об'ємів допоміжних реагентів.   

А Мірний циліндр   

B Мірна колба   

С Бюретка   

D Піпетка   

E Конічна колба   

3. Укажіть спосіб титрування, у 

якому до речовини А, що 

аналізують, поступово додають 

стандартний розчин В до 

встановлення кінцевої точки 

титрування, називають:    

A Прямим   

B Зворотним   

C Непрямим   

D Титруванням замісника   

E Титруванням остатку   

4. Еквівалентна маса ортофосфатної 

кислоти Н3РО4 (М = 98г/моль) рівна:  

А. 32,67  

B. 24,5  

C. 49,65  

D. 49  

E. 98  

5. Титрант – це:  

А. Хімічний елемент.  

В. Робочий розчин.  

С. Лабораторний посуд.  

Д. Досліджуваний розчин.  

6. Чому дорівнює еквівалент Al(OH)3 

у реакції: Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 

3H2O 

A 1/3 моль 

B 1/2 моль  

C 1 моль   

D 2 моль   

E 3 моль   

7. Вкажіть речовину, яка має 

однакові значення молярної та 

еквівалентної мас:     

A NaOH   

B Na2SO4   

C H3PO4   

D Al2(SO4)3   

E Mg(OH)2   

8. Молярна маса еквівалентну 

нітратної кислоти НNО3 (М = 63 

г/моль) дорівнює:   

A 63 г/моль   

B 49 г/моль   

C 32 г/моль   

D 196 г/моль   

E 25,5 г/моль   

9. Який зміст закладено у вираз: 

«Одномолярний розчин»? 

А. 1 моль речовини міститься в 100 г 

води.  

В. 1 моль речовини міститься в 100 

мл розчину.  

С. 1 моль речовини міститься в 100 г 

розчинника.  

Д. 1 моль речовини міститься в 1 л 

розчину.  

10. Який об’єм 0,1М розчину натрію 

гідроксиду буде витрачено на 

титрування 15 мл 0,01М розчину 

хлористоводневої кислоти:  

А. 15 мл 

В. 1,5 мл 

С. 0,15 мл 

D. 150 мл 

11. Еквівалента масу карбонату 

кальцію СаСО3 (М(СаСО3) = 100 

г/моль) дорівнює:  

А. 40 г/моль 
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В. 80 г/моль 

С. 20 г/моль 

D. 50 г/моль 

12. Чому дорівнює еквівалент NaOH 

у реакції: NaOH + H2SO4 = NaHSO4 + 

H2O 

A 1/3 моль 

B 1/2 моль  

C 1 моль   

D 2 моль   

E 3 моль   

13. Еквівалента масу хлориду магнію 

MgCl2 (М(MgCl2) = 95 г/моль) 

дорівнює:  

А. 95 г/моль 

В. 9,5 г/моль 

С. 47,5 г/моль 

D. 19 г/моль 

14. Титрування – це процес:  

А. Руху рідини або газу через 

пористу перегородку.  

В. Поступового доливання робочого 

розчину до досліджуваного розчину.  

С. Конденсації парів.  

Д. Очищення реактиву.  

15. Фіксанал розрахований для 

приготування розчину об’ємом:  

А. 100 мл 

В. 1000 мл 

С. 500 мл 

D. 10 мл 

16. Стандартизація титрованого 

розчину – це:  

А. Визначення його точного об’єму.  

В. Визначення його точної 

концентрації.  

С. Визначення його точної маси.  

D. Визначення його точного складу.  

17. Для відбору аліквоти 

досліджуваного розчину 

використовують:  

А Бюретку   

B Піпетку   

С Мірну колбу   

D Мірний циліндр   

E Мензурку   

18. Момент титрування, при якому 

індикатор змінює забарвлення 

називається:  

А. Кінцем титрування.  

В. Еквівалентним.  

С. Стандартним.  

Д. Вихідним.  

19. Первинний стандартний розчин 

готують у посуді:  

А. Мірній колбі.  

В. Хімічній склянці.  

С. Мензурці.  

Д. Циліндрі.  

20. Титр вказує на:  

А. Кількість моль речовини у 

розчині.  

В. Масу речовини у 1 мл розчину.  

С. Масу речовини у 100 мл розчину.  

Д. масу речовини у 1000 мл розчину.  

 

Форми контролю   

Підготовка лабораторного журналу до заняття – 3 бали  

Тестовий – 20 запитань –2 бали 

Усне опитування – 2 запитання – 2 бали. 

Виконання практичного завдання – 3 бали 

Оцінювання знань  

10 балів – відмінно.  

7 балів – добре.  

6 балів – задовільно.  

Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  
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Тема 10: Мікроскопи й техніка мікроскопування 

Конкретні цілі  

Знати: 

- основні правила роботи і техніки безпеки в лабораторії аналітичної хімії;  

- типи мікроскопів 

- будова світлового мікроскопу 

- правила роботи із світловим мікроскопом 

- використання мікроскопії у фармації 

- основні реактиви, які використовуються для мікроскопії 

Вміти:  

 виконувати основні аналітичні операції;  

 готувати реактиви для аналізу; 

 провести мікроскопування нативних об’єктів 

 готувати реактиви для мікроскопування 

 готувати об’єкт для мікроскопії із використанням реактивів 

 

Контрольні питання 

1. Що таке мікрокристалоскопічні реакції? Для чого їх використовують. 

Наведіть приклади.  

2. Як використовують мікроскопію у фармакогнозії?  

3. Як використовують мікроскопію у фармацевтичній технології?  

 

Перелік практичних навичок 

Дослід 1. Провести мікрокристалоскопічну реакцію на іони кальцію. 

Дослід 2. Мікроскопія плодів коріандру. 

Дослід 3. Провести реакцію Моліша 

 

Тестові завдання  

1. Предметний столик мікроскопа 

призначений для:  

А. Розміщення дзеркала.  

В. Утримання мікроскопа.  

С. Розміщення і закріплення на 

ньому мікропрепарату.  

Д. Утримання револьверної 

системи.  

2. Освітлювальна система 

мікроскопа включає:  

А. Тубусотримач, револьверну 

систему.  

В. Штатив і коробку із 

мікромеханізмом.  

С. Окуляр та об’єктив.  

Д. Дзеркало, конденсор із 

діафрагмою.  

3. Нативні (тимчасові) препарати – 

це:  

А. Об’єкти в їх природному 

вигляді.  

В. Виправні лінзи.  

С. Препарати з крові.  

Д. Краплі імерсійної олії.  

4. Конденсор виконує функцію:  

А. Зосереджує промені світла на 

мікропрепараті.  

В. Направляє світло на дзеркало.  

С. Послаблює світло.  

Д. Збільшує об’єкт.  

5. Тубусотримач:  
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А. Фіксує у певному положенні 

оптичні частини мікроскопу.  

В. Фіксує у певному положенні 

механічні частини мікроскопу.  

С. Необхідний для точного 

фокусування зображення.  

Д. Необхідний для перенесення 

мікроскопу.  

6. Оправа конденсора розміщена:  

А. Під дзеркалом.  

В. Під окуляром.  

С. Під предметним столиком.  

Д. Під тубусотримачем.  

7. У фармакогнозії мікроскопічний 

аналіз використовують: 

А. Для ідентифікації сировини.  

В. Для контролю якості сировини.  

С. Для проведення мікрохімічних 

реакцій.  

Д. Все вище зазначене.  

8. Мікрокристалоскопічний аналіз 

використовують у:  

А. Аналітичній хімії 

В. Токсикологічній хімії 

С. Фармацевтичному аналізі 

Д. Все вище зазначене 

9. Мікрохімічні реакції у 

фармакогнозії використовують для:  

А. Ідентифікація біологічно 

активних речовин  

В. Визначення локалізації 

біологічно активних речовин.  

С. Визначення кількісного вмісту 

біологічно активних ревони 

Д. А і В 

10. Мікроскопічний контроль мазей 

в аптеках проводять для 

визначення:  

А. Однорідності.  

В. Розміру часток 

С. Дисперсності  

Д. Все вище зазначене 

 

Форми контролю 

Підготовка лабораторного журналу до заняття – 3 бали  

Тестовий – 20 запитань – 2 бали 

Усне опитування – 2 запитання – 4 бали. 

Виконання практичного завдання – 3 бали 

Оцінювання знань 

12 балів – відмінно.  

10 балів – добре.  

8 балів – задовільно.  

Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  
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Тема 11: Вимірювальні прилади, їх призначення, підготовка до роботи 

Конкретні цілі 

Знати: 

- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 

хімії;  

- поняття інструментального аналізу 

- види інструментальних методів аналізу 

- поняття оптичної густини 

- методи кількісного визначення у колориметрії 

- відмінність колориметрії, фотоколориметрії і спектрофотометрії 

- порядок роботи на фотоелектроколориметрі і спектрофотометрі 

- поняття показника заломлення 

- використання рефрактометрії у фармацевтичному аналізі 

- принцип роботи рефрактометра 

- порядок роботи на рефрактометрі 

- поняття рН,  

- поняття буферних розчинів 

- принцип роботи рН-метра 

- використання рН-метра у фармацевтичному аналізі 

- порядок роботи на рН-метрі 

Вміти:  

 виконувати основні аналітичні операції;  

 готувати реактиви для аналізу; 

 визначати оптичну густину на фотоелектроколориметрів, 

спектрофотометрі; 

 визначати кількісний вміст речовини у розчині за допомогою побудови 

калібрувального графіка;  

 визначати показник заломлення на рефрактометрі;  

 визначати кількісний вміст речовини у розчині рефрактометричним 

методом 

 вимірювати рН на рН-метрі 

 калібрувати рН-метр 

 

Контрольні питання 

1. Який метод аналізу називають колориметричним?  

2. Чим відрізняється колориметричний методі і 

фотоелектроколориметричний? Фотоелектроколориметричний і 

спектрофотометричний?  

3. Що таке оптична густина?  

4. Що таке спектр?  

5. Назвіть ділянки оптичного діапазону.  

6. Що таке питомий показник поглинання?  

7. Які методи використовують для кількісного визначення у 

спектрофотометрії 

8. Що таке рефрактометрія?  
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9. Як визначають концентрацію розчину рефрактометричним методом?  

10. Що таке фактор показника заломлення?  

11. Що таке потенціометричні методи аналізу?  

12. Що таке рН? 

13. Що таке буферні розчини?  

14. Що таке електродна комірка?  

15. Як калібрують рН-метр?  

 

Перелік практичних навичок 

Дослід 1. Визначення масової частки калію дихромату методом 

спектрофотометрії  

Дослід 2. Визначити точну концентрацію розчину 10% калію хлориду 

Дослід 3. Виміряти рН розчинів міді сульфату, натрію карбонату і калію 

хлориду. Пояснити результат. 

 

Тестові завдання 

1. В основі методу рефрактометрії 

лежить явище:  

А. Дифракції.  

В. Поляризації світла.  

С. Заломлення світла.  

Д. Сублімації.  

2. Показник заломлення 

дистильованої води:  

А. 2,321. 

В. 1,033. 

С. 1,333.  

Д. 1,133.  

3. Калібрування рН-метра 

проводять за розчинами:  

А. Хлоридної кислоти.  

В. Буферними.  

С. Вторинним стандартним.  

Д. Калію перманганату.  

4. Калібрувальний графік 

фотоелектроколориметра 

відображає залежність:  

А. Концентрації речовини від її 

оптичної густини.  

В. Маси розчину від його об’єму.  

С. Концентрації речовини від її 

маси.  

Д. Масову частку речовини від 

об’єму розчину.  

5. Потенціометричний метод 

аналізу ґрунтується на 

вимірюванні:  

А. Рухливості іонів у розчині.  

В. Сили струму.  

С. ЕРС досліджуваного 

гальванічного кола.  

Д. Стандартних електродних 

потенціалів.  

6. За допомогою спектрофотометра 

вимірюють величину:  

А. Оптичну густину розчину.  

В. Показник заломлення.  

С. Масову частку розчину.  

Д. Стандартний електродний 

потенціал.  

7. Показник заломлення розчину 

залежить від:  

А. Кольору розчину.  

В. Довжини хвилі.  

С. Процесу розчинення речовини.  

Д. Концентрації розчину.  

8. За допомогою рефрактометра 

вимірюють величину:  

А. Оптичну густину розчину.  

В. Показник заломлення.  

С. Масову частку розчину.  
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Д. Стандартний електродний 

потенціал.  

9. Буферні розчини – це розчини, 

що мають:  

А. Однаковий показник заломлення 

В. Однакову оптичну густину 

С. Сталу температуру 

Д. Стале значення рН 

10. Рефрактометр використовують 

у внутрішньоаптечному контролі 

для визначення:  

А. Домішок у розчинах 

В. Концентрації розчинів 

С. Забарвлення розчинів 

Д. Все вище зазначене.  

11. Відмінність 

спектрофотометричного методі від 

фотоелектроколориметричного у 

використанні:  

А. Заломлення світла 

В. Поляризації світла 

С. Монохроматичного 

випромінювання 

Д. Все вище зазначене 

12. Перед вимірюванням показника 

заломлення водного розчину 

спочатку необхідно:  

А. Виміряти показник заломлення 

повітря 

В. Виміряти показник заломлення 

води 

С. Виміряти показник заломлення 

розчиненої речовини 

Д. Все вище зазначене 

13. Електродна комірка – це:  

А. Кювета з розчином 

В. Стакан з розчином 

С. Стакан з розчином і електродами 

Д. Стакан з розчином і 

індикаторним електродом 

14. Вимірювання оптичної густини 

проводять у:  

А. Стакані 

В. Пробірці 

С. Кюветі 

Д. Пробірці 

15. Спектр – це:  

А. Залежність показника 

заломлення від концентрації 

В. Залежність оптичної густини від 

концентрації 

С. Залежність оптичної густини від 

довжини хвилі 

Д. Залежність показника 

заломлення від довжини хвилі 

16. До ультрафіолетової ділянки 

спектра відноситься діапазон:  

А. 100-760 нм 

В. 100-380 нм 

С. 380-760 нм 

Д. 760-10000 нм 

17. Що таке рН?  

А. Концентрація іонів гідрогену 

В. Десятковий логарифм 

концентрації іонів гідрогену 

С. Від’ємний десятковий логарифм 

концентрації іонів гідрогену 

Д. Концентрація гідроксид-іонів 

18. Фактор показника заломлення – 

це:  

А. Показник заломлення 1% 

розчину 

В. Приріст показника заломлення 

при збільшенні концентрації 

розчину на 1% 

С. Показник заломлення води 

Д. Показник заломлення спирту 

19. Що таке питомий показник 

поглинання:  

А. Оптична густина води 

В. Оптична густина неводного 

розчинника 

С. Оптична густина 1% розчину, 

виміряна в кюветі з товщиною 

шару 1 см 
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Д. Оптична густина 1% розчину, 

виміряна в кюветі з товщиною 

шару 1 мм 

20. Вимірювання рН проводять у:  

А. Кюветі 

В. Пробірці 

С. Електродній комірці 

Д. Ультразвуковій бані 

 

Форми контролю.  

Підготовка лабораторного журналу 

до заняття – 3 бали  

Тестовий – 20 запитань – 2 бали 

Усне опитування – 2 запитання – 4 

бали. 

Виконання практичного завдання – 3 

бали 

 

Оцінювання знань.  

12 балів – відмінно.  

10 балів – добре.  

8 балів – задовільно.  

 

Для допуску до підсумкового 

модульного контролю необхідно 

36 балів.  

 

ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2 

 

Підготовка до ПМК.  

1. Класифікація мірного посуду.  

2. Бюретки, їх класифікація.  

3. Калібрування аналітичних бюреток.  

4. Аптечна бюретка.  

5. Піпетки, їх класифікація.  

6. Аптечна піпетка.  

7. Калібрування піпеток.  

8. Піпеточні дозатори, їх класифікація.  

9. Калібрування нестандартного краплеміру.  

10. Мірні колби, їх калібрування.  

 

Задачі на розчинність, приготування розчинів та визначення їх 

концентрації 

1. Опишіть методику приготування розчину з масовою часткою купруму 

сульфату 8%, виходячи із CuSO4.  

2. Як приготувати 250 см3 0,12 М розчину гідроксиду натрію, виходячи з 

кристалічного лугу? 

3. Для перекристалізації калію нітрат був розчинений у воді масою 200 г при 80оС 

до одержання насиченого розчину, який потім охолодили до 0оС. Визначити масу 

солі, що викристалізувалась, якщо коефіцієнт розчинності калію нітрату при 

80оС становить 170 г, а при 0оС – 17 г в 100 г води.    

4. Скільки г гексагідрату кальцію хлориду необхідно взяти для приготування 

розчину кальцію хлориду об’ємом 200 мл і масовою часткою солі 5,55% (густина 

розчину 1 г/мл).  

5. В насиченому розчині при 90ºС масова частка калію дихромату становить 

45,2%. Визначити коефіцієнт розчинності калію дихромату при цій температурі.  
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6. Як приготувати 200 см3 розчину азотної кислоти з масовою часткою 10% 

(густина 1,054 г/см3), виходячи з 21% розчину кислоти (густина 1,125 г/см3)?   

7. Яку масу гексагідрату кальцію хлориду необхідно додати до розчину натрію 

карбонату 50 г з масовою часткою солі 10%, щоб одержати 25% розчин?  

8. Як приготувати 500 см3 0,2 М розчину гідроксиду натрію, виходячи з 20% 

розчину NaOH?  

9. Обчисліть молярну концентрацію розчину хлоридної кислоти з масовою 

часткою 25%, якщо його густина складає 1,2 г/мл.  

 

Перелік тестових контрольних завдань.  

1. В основі методу рефрактометрії 

лежить явище:  

А. Дифракції.  

В. Поляризації світла.  

С. Заломлення світла.  

Г. Сублімації.  

2. Показник заломлення 

дистильованої води:  

А. 2,321.    

В. 1,033. 

С. 1,333.     

Д. 1,133.  

3. Калібрування рН-метра проводять 

за розчинами:  

А. Хлоридної кислоти.  

В. Буферними.  

С. Вторинним стандартним.  

Д. Калію перманганату.  

4. Калібрувальний графік 

фотоелектроколориметра відображає 

залежність:  

А. Концентрації речовини від її 

оптичної густини.  

В. Маси розчину від його об’єму.  

С. Концентрації речовини від її 

маси.  

Д. Масову частку речовини від 

об’єму розчину.  

5. Потенціометричний метод аналізу 

ґрунтується на вимірюванні:  

А. Рухливості іонів у розчині.  

В. Сили струму.  

С. ЕРС досліджуваного 

гальванічного кола.  

Д. Стандартних електродних 

потенціалів.  

6. До посуду спеціального 

призначення належить:  

А. Пробірка.  

В. Мензурка.  

С. Колба Бунзена.  

D. Бюретка.  

7. Ексикатори використовують для:  

А. Перегонки рідин.  

В. Добування газів.  

С. Рівномірного охолодження.  

D. Фільтрування у вакуумі.  

8. Вимірювальні циліндри 

використовують для:  

А. Приготування розчинів 

приблизної концентрації.  

В. Приготування розчинів точної 

концентрації.  

С. Зберігання розчинів.  

Д. Титрування.  

9. Для прожарювання 

використовують:  

А. Воронку Бюхнера.  

В. Тигель.  

С. Ступку.  

Д. Кварту.  

10. Холодильник Лібіха є посудом:  

А. Загального призначення.  

В. Вимірювальним.  

С. Спеціального призначення.  

Д. Металевим.  

11. Для прожарювання 

використовують:  

А. Воронку Бюхнера.  
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В. Тигель.  

С. Ступку.  

Д. Кварту.  

12. При нагріванні на відкритому 

полум’ї використовують:  

А. Мензурки.  

В. Бюкси.  

С. Тиглі.  

Д. Ексикатори.  

13. Легкозаймисті речовини 

нагрівають на:  

А. Газових пальниках.  

В. Електричній плитці із відкритою 

спіраллю.  

С. Спиртівці.  

Д. Водяній бані.  

14. У муфельних печах досягається 

температура:  

А. 250ºС.     

В. 90ºС.  

С. 110ºС.     

Д. 1200ºС.  

15. Сушильна шафа призначена для:  

А. Охолодження.  

В. Вирощування бактерій.  

С. Сушіння посуду.  

Д. Нагрівання розчинів.  

16. Прожарювання – це:  

А. Видалення розчинника 

нагріванням.  

В. Видалення речовини, яка 

міститься в розчині, кип’ятінням.  

С. Нагрівання твердих речовин до 

температури вище 400ºС.  

Д. Охолодження гарячого 

насиченого розчину.  

17. Перегонка – це очищення: 

А. Газів.  

В. Твердих речовин.  

С. Рідин.  

Д. Металів.  

18. Сублімацією очищують:  

А. Воду.    

В. Спирт.  

С. Йод.    

Д. Хлороформ.  

19. Для фільтрування у вакуумі 

застосовують обладнання:  

А. Колбу Бунзена, кристалізатор, 

скляні фільтри;  

В. Вакуумний насос, колбу Бунзена, 

воронку Бюхнера.  

С. Склянки Тищенка, дефлегматор, 

штатив.  

Д. Воронка, штатив, алонж.  

20. Для швидкого фільтрування 

застосовують фільтри:  

А. Прості.  

В. Звичайні.  

С. Складчасті.  

Д. Біологічні.  

21. Для зважування речовин 

використовують:  

А. Бюкси.  

В. Циліндри.  

С. Воронки.  

Д. Кристалізатори.  

22. Метрологічними вимогами до 

терезів є:  

А. Точність і швидкість зважування.  

В. Зручність і відповідність 

необхідній масі.  

С. Простота і легкість.  

Д. Чутливість і стійкість.  

23. При зважуванні аптечні терези 

тримають за:  

А. Коромисло.  

В. Щічки.  

С. Кільце і обіймицю.  

Д. Опорну призму.  

24. На аналітичних терезах 

зважують з точністю:  

А. 0,0001-0,0002 г 

В. 0,001-0,002 г 

С. 0,01-0,02 г 

Д. 0,1-0,2 г 

25. Аретувати терези – це:  

А. Протерти шальки серветкою.  

В. Привести терези в неробочий 

стан.  
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С. Привести терези в робочий стан.  

Д. Зрівноважити шальки.  

26. Рівень безбарвної рідини 

встановлюють за меніском:  

А. Верхнім.  

В. Нижнім.  

С. Верхнім і нижнім.  

Д. Меніск не враховують.  

27. При фіксуванні об’єму рідини 

очі спостерігача повинні 

знаходитись:  

А. Вище рівня меніска.  

В. Нижче рівня меніска.  

С. На рівні меніска.  

Д. Вище або нижче рівня меніска.  

28. Піпетки бувають місткістю:  

А. 10 мл, 100 мл, 250 мл, 1 мл.  

В. 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл.  

С. 1 мл, 3 мл, 6 мл, 8 мл.  

Д. 1 мл, 5 мл, 13 мл, 15 мл.  

29. Піпетки калібрують:  

А. На вливання.  

В. На виливання.  

С. На вливання і на виливання.  

Д. Не калібрують.  

30. Бюретки бувають:  

А. З краном, корком, затискачем.  

В. З пружиною, кулькою, 

затискачем.  

С. З краном, кулькою, затискачем.  

Д. З корком, пружиною, кулькою.  

31. Кількість розчиненої речовини, 

що міститься в 1 літрі розчину, 

визначає:   

A Молярну концентрацію   

B Масову частку   

C Молярну концентрацію 

еквіваленту   

D Мольну частку   

E Моляльну концентрацію   

32. Для приготування 200 г 10% 

розчину калій йодиду необхідно 

взяти:   

A 10 г KI     

B 2 г KI   

C 0,2 г KI     

D 20 г KI   

E 4 г KI   

33. У фармацевтичному аналізі, в 

якості титранту використовують 0,1 

М розчин хлоридної кислоти. Який 

об'єм  цієї кислоти можна 

приготувати виходячи з 100 мл 0,5М 

розчину HCl?   

A 200 мл     

B 50 мл   

C 500 мл    

D 1000 мл   

E 5000 мл   

34. Для приготування 500 г 

гіпертонічного розчину натрію 

хлориду з масовою часткою 10% 

необхідно:   

A 75 г NaCl    

B 0,5 г NaCl   

C 25 г NaCl    

D 50 г NaCl   

E150 г NaCl   

35. У фармацевтичному аналізі, в 

якості титранту використовують 0,1 

М розчин хлоридної кислоти. Який 

об'єм  цієї кислоти можна 

приготувати виходячи з 100 мл 1 М 

розчину HCl? 

A 2000 мл     

B 50 мл   

C 200 мл     

D 1000 мл  

E 5000 мл   

36. Підберіть посуд, який 

використовують в титриметричних 

методах аналізу для вимірювання 

точного об'єму титранту.   

А Бюретка   

B Піпетка   

С Мірна колба   

D Мірний циліндр   

E Мензурка   

37. Підберіть посуд, який  

використовують в титриметричних 
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методах аналізу для відмірювання 

об'ємів допоміжних реагентів.   

А Мірний циліндр   

B Мірна колба   

С Бюретка   

D Піпетка   

E Конічна колба   

38. Укажіть спосіб титрування, у 

якому до речовини А, що 

аналізують, поступово додають 

стандартний розчин В до 

встановлення кінцевої точки 

титрування, називають:    

A Прямим   

B Зворотним   

C Непрямим   

D Титруванням замісника   

E Титруванням остатку   

39. Еквівалентна маса 

ортофосфатної кислоти Н3РО4 (М = 

98г/моль) рівна:  

А. 32,67     

B. 24,5  

C. 49,65     

D. 49  

E. 98  

40. Титрант – це:  

А. Хімічний елемент.  

В. Робочий розчин.  

С. Лабораторний посуд.  

Д. Досліджуваний розчин.  

2 варіант 

1. За допомогою спектрофотометра 

вимірюють величину:  

А. Оптичну густину розчину.  

В. Показник заломлення.  

С. Масову частку розчину.  

Д. Стандартний електродний 

потенціал.  

2. Показник заломлення розчину 

залежить від:  

А. Кольору розчину.  

В. Довжини хвилі.  

С. Процесу розчинення речовини.  

Д. Концентрації розчину.  

3. За допомогою рефрактометра 

вимірюють величину:  

А. Оптичну густину розчину.  

В. Показник заломлення.  

С. Масову частку розчину.  

Д. Стандартний електродний 

потенціал.  

4. Буферні розчини – це розчини, що 

мають:  

А. Однаковий показник заломлення 

В. Однакову оптичну густину 

С. Сталу температуру 

Д. Стале значення рН 

5. Рефрактометр використовують у 

внутрішньоаптечному контролі для 

визначення:  

А. Домішок у розчинах 

В. Концентрації розчинів 

С. Забарвлення розчинів 

Д. Все вище зазначене.  

6. Конічні колби використовують 

для:  

А. Титрування.  

В. Збирання газу над водою.  

С. Перенесення певного об’єму 

рідини.  

Д. Відмірювання об’єму рідини.  

7. Мензурки – це:  

А. Плоскодонні колби з вузькою і 

довгою шийкою.  

В. Плоскодонні скляні товстостінні 

чашки.  

С. Конічні склянки з поділками.  

Д. Склянки із пришліфованою  

скляною кришечкою.  

8. Для зважування речовин 

використовують:  

А. Бюкси.  

В. Циліндри.  

С. Воронки.  

Д. Кристалізатори.  

9. При нагріванні на відкритому 

полум’ї використовують:  

А. Мензурки.  

В. Бюкси.  
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С. Тиглі.  

Д. Ексикатори.  

10. Для фільтрування у вакуумі 

використовують колбу:  

А. Вюрца.  

В. Бунзена.  

С. Конічну.  

Д. Круглодонну.  

11. Для роботи пальника Бунзена 

використовують:  

А. Сухий спирт.  

В. Електричний струм.  

С. Природний газ.  

Д. Бензин.  

12. Водяна баня призначена для 

нагрівання до:  

А. 200ºС.  

В. 100ºС.  

С. 400ºС.  

Д. 1100ºС.  

13. Нагрівання до 37ºС характерне 

для:  

А. Електричної плитки.  

В. Тигельної печі.  

С. Термостата.  

Д. Муфельної печі.  

14. Температура вище 500ºС 

характерна для:  

А. Кристалізації.  

В. Прожарювання.  

С. Випаровування.  

Д. Нагрівання.  

15. Висушування речовин 

проводять:  

А. В холодильнику.  

В. В термостаті.  

С. В сушильній шафі.  

Д. В муфельній печі.  

16. Процес руху рідини або газу 

через пористу перегородку, що 

супроводжується осадженням на ній 

твердих частинок – це:  

А. Перекристалізація.  

В. Центрифугування.  

С. Фільтрування.  

Д. Сублімація.  

17. Для фільтрування у вакуумі 

використовують колбу:  

А. Вюрца.  

В. Бунзена.  

С. Конічну.  

Д. Круглодонну.  

18. Процес, під час якого 

кристалічна речовина 

випаровується, а потім 

конденсується з утворенням 

кристалів, називається:  

А. Центрифугуванням.  

В. Перекристалізацією.  

С. Сублімацією.  

Д. Дистиляцією.  

19. Типи кваліфікації реактивів:  

А. Технічний, чистий, особливо 

чистий, неособливо чистий.  

В. Технічний, чистий, чистий для 

аналізу, хімічно чистий, особливо 

чистий.  

С. Технічно чистий, особливо 

чистий, нечистий.  

Д. Особливо технічний, технічно 

чистий, чистий для аналізу.  

20. Якою смужкою позначають 

найщільніші фільтри:  

А. Червоною.  

В. Білою.  

С. Синьою.  

Д. Чорною.  

21. Ручні терези (РТ) бувають різних 

видів залежно від найменшої і 

найбільшої границі зважування:  

А. РТ-1, РТ-4, РТ-20.  

В. РТ-5, РТ-20, РТ-100.  

С. РТ-5, РТ-50, РТ-100.  

Д. РТ-2, РТ-20, РТ-50.  

22. Технічні аптечні ваги називають 

тарирними тому, що:  

А. На них зважують тару.  

В. На них зважують речовини масою 

більше 100 г.  
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С. Перед зважуванням речовини 

проводять тарування тари.  

Д. Відважування речовини 

проводять у тарі.  

23. Для перевірки стійкості терезів 

необхідно підрахувати кількість 

коливань терезів, виведених із 

рівноваги. Їх повинно бути:  

А. 1-2.     

В. 3-4.  

С. 4-6.     

Д. 2-3.  

24. Чутливість терезів – це:  

А. Здатність терезів показувати 

мінімальну масу.  

В. Здатність терезів показувати 

зміну навантаження масою 1 г в 

момент рівноваги.  

С. Здатність терезів показувати 

мінімальну зміну навантаження в 

момент рівноваги. 

Д. Найбільша маса, яку можна 

відважити.  

25. Стандартне відхилення стрілки 

терезів при визначенні чутливості 

становить:  

А. 1 мм 

В. 2 мм 

С. 2 поділки шкали 

Д. 5 мм.  

26. Піпетка Мора має вигляд:  

А. Довгої прямої трубки.  

В. Довгої трубки із розширенням 

всередині.  

С. Градуйованої трубки.  

Д. Довгої товстостінної трубки.  

27. Вимірювальні циліндри 

використовують для:  

А. Приготування розчинів 

приблизної концентрації.  

В. Приготування розчинів точної 

концентрації.  

С. Зберігання розчинів.  

Д. Титрування.  

28. Мірні колби калібрують:  

А. На вливання.  

В. На виливання.  

С. На вливання і на виливання.  

Д. Не калібрують.  

29. При виливанні рідини із піпетки 

забороняється:  

А. Торкатися кінчиком дна 

посудини.  

В. Видувати рідину із піпетки.  

С. Тримати піпетку нахиленою.  

Д. Все вище зазначене 

30. Бюретки бувають місткістю:  

А. 10 мл, 100 мл, 25 мл, 50мл.  

В. 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл.  

С. 1 мл, 3 мл, 6 мл, 8 мл.  

Д. 1 мл, 5 мл, 13 мл, 15 мл.  

31. Для приготування 50 г 

гіпертонічного розчину натрій 

хлориду з масовою часткою 10% 

необхідно:   

A 50 г NaCl   

B 0,5 г NaCl   

C 1 г NaCl   

D 25 г NaCl   

E 5 г NaCl   

32. Для приготування 1 л 0,1 М 

розчину сульфатної кислоти 

(М(H2SO4)=98 г/моль) необхідно 

взяти:   

A 0,098 г H2SO4 

B 980 г H2SO4 

C 9,8 г H2SO4   

D 49 г H2SO4 

E 98 г H2SO4 

33. Для приготування 500 г 10% 

розчину натрій гідроксиду необхідно 

взяти:   

A 5 г     

B 0,5 г   

C 50 г      

D 10 г  

E 25 г  

34. Для приготування 1 л 1М 

розчину натрій хлориду необхідно 

взяти NaCl 
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A 58,5 г   

B 5,85 г   

C 0,585 г   

D 1,170 г   

E 2,34 г   

35. Масова частка розчиненої 

речовини це:  

А. Відношення кількості розчиненої 

речовини до кількості розчинника;  

В. Відношення маси речовини до 

маси розчину;  

С. Відношення кількості розчиненої 

речовини до загальної кількості 

молей у системі;  

D. Відношення маси розчинника до 

загальної кількості моль речовин у 

системі;  

Е. Відношення кількості розчинника 

до кількості розчиненої речовини.  

36. Чому дорівнює еквівалент 

Al(OH)3 у реакції: Al(OH)3 + 3HCl = 

AlCl3 + 3H2O 

A 1/3 моль 

B 1/2 моль  

C 1 моль   

D 2 моль   

E 3 моль   

37. Вкажіть речовину, яка має 

однакові значення молярної та 

еквівалентної мас:     

A NaOH   

B Na2SO4   

C H3PO4   

D Al2(SO4)3   

E Mg(OH)2   

38. Молярна маса еквівалентну 

нітратної кислоти НNО3 (М = 63 

г/моль) дорівнює:   

A 63 г/моль   

B 49 г/моль   

C 32 г/моль   

D 196 г/моль   

E 25,5 г/моль   

39. Який зміст закладено у вираз: 

«Одномолярний розчин»? 

А. 1 моль речовини міститься в 100 г 

води.  

В. 1 моль речовини міститься в 100 

мл розчину.  

С. 1 моль речовини міститься в 100 г 

розчинника.  

Д. 1 моль речовини міститься в 1 л 

розчину.  

40. Який об’єм 0,1М розчину натрію 

гідроксиду буде витрачено на 

титрування 15 мл 0,01М розчину 

хлористоводневої кислоти:  

А. 15 мл 

В. 1,5 мл 

С. 0,15 мл 

D. 150 мл 

3 варіант  

1. Відмінність 

спектрофотометричного методі від 

фотоелектроколориметричного у 

використанні:  

А. Заломлення світла 

В. Поляризації світла 

С. Монохроматичного 

випромінювання 

Д. Все вище зазначене 

2. Перед вимірюванням показника 

заломлення водного розчину 

спочатку необхідно:  

А. Виміряти показник заломлення 

повітря 

В. Виміряти показник заломлення 

води 

С. Виміряти показник заломлення 

розчиненої речовини 

Д. Все вище зазначене 

3. Електродна комірка – це:  

А. Кювета з розчином 

В. Стакан з розчином 

С. Стакан з розчином і електродами 

Д. Стакан з розчином і індикаторним 

електродом 

4. Вимірювання оптичної густини 

проводять у:  

А. Стакані 
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В. Пробірці 

С. Кюветі 

Д. Пробірці 

5. Спектр – це:  

А. Залежність показника заломлення 

від концентрації 

В. Залежність оптичної густини від 

концентрації 

С. Залежність оптичної густини від 

довжини хвилі 

Д. Залежність показника заломлення 

від довжини хвилі 

6. Перша допомога в разів 

потрапляння на шкіру 

концентрованої сульфатної кислоти:  

А. Витерти уражене місце ватним 

тампоном, промити водою і 

розчином соди.  

В. Промити уражене місце водою і 

розчином соди.  

С. Промити уражене місце водою і 

розчином ацетатної кислоти.  

Д. Промити водою.  

7. Піпетки і бюретки належать до:  

А. Мірного посуду.  

В. Посуду спеціального 

призначення.  

С. Допоміжного обладнання.  

Д. Посуду загального призначення.  

8. Піпетка Мора має вигляд:  

А. Довгої прямої трубки.  

В. Довгої трубки із розширенням 

всередині.  

С. Градуйованої трубки.  

Д. Довгої товстостінної трубки.  

9. Ознакою чистоти посуду є:  

А. Блиск.  

В. Прилипання крапель води до 

стінок посуду.  

С. Сухість.  

Д. Рівномірне стікання води зі стінок 

посуду.  

10. Забруднений посуд 

рекомендується мити хромовою 

сумішшю, яка складається з:  

А. Калію дихромату і 

концентрованої нітратної кислоти.  

В. Калію хромату і розведеної 

сульфатної кислоти.  

С. Калію дихромату і 

концентрованої сульфатної кислоти.  

Д. Калію дихромату і розведеної 

сульфатної кислоти.  

11. Визначення вмісту золи 

проводять:  

А. У випарювальних чашках.  

В. У пробірках.  

С. У тиглях.  

Д. У бюксах.  

12. Для визначення температури 

кипіння рідини необхідно зібрати 

прилад, що містить:  

А. Колбу, холодильник.  

В. Колбу, термометр, холодильник.  

С. Колбу, термометр, холодильник, 

алонж.  

Д. Колбу, холодильник, алонж.  

13. Водяні холодильники 

використовують, коли температура 

кипіння рідини:  

А. Вище 200ºС.  

В. Вище 150ºС.  

С. Нижче 150ºС.  

Д. Вище 300ºС.  

14. Визначення сухого залишку 

екстрактів проводять:  

А. У випарювальних чашках.  

В. У пробірках.  

С. У тиглях.  

Д. У бюксах.  

15. Висушування речовин при 

кімнатній температурі проводять:  

А. У витяжній шафі.  

В. В термостаті.  

С. В сушильній шафі.  

Д. В ексикаторі.  

16. Дистиляція – це:  

А. Перегонка.  

В. Сублімація.  

С. Перекристалізація.  
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Д. Кристалізація.  

17. Кваліфікацією хімічного 

реактиву є:  

А. Неорганічна речовина.  

В. Органічна речовина.  

С. Чиста для аналізу.  

Д. Допоміжна речовина.  

18. Для фільтрування через скляний 

фільтр №4 необхідно:  

А. Нагріти розчин.  

В. Охолодити розчин.  

С. Використовувати вакуум.  

Д. Використовувати фільтрувальний 

папір.  

19. Для перемішування речовин 

використовують:  

А. Центрифугу.  

В. Сита.  

С. Млини.  

Д. Шейкери.  

20. Для висушування речовин над 

безводним силікагелем 

використовують:  

А. Штанглаз.  

Б. Посудину Дьюара.  

С. Ексикатор.  

Д. Сушильну шафу.  

21. Чутливість терезів визначають у 

положеннях:  

А. Ненавантажених.  

В. Ненавантажених і навантажених.  

С. Ненавантажених і наполовину 

навантажених.  

Д. Ненавантажених, навантажених і 

навантажених на 1/10.  

22. Провізор-аналітик проводить 

перевірку чутливості терезів ВКТ-

1000 при максимальному 

навантаженні. Який вантаж треба 

покласти на шальки терезів?  

А. 1 г 

В. 100 г 

С. 1000 г 

Д. 500 г 

Точність терезів визначають у 

положеннях:  

А. Ненавантажених.  

В. Ненавантажених і навантажених.  

С. Ненавантажених і наполовину 

навантажених.  

Д. Ненавантажених, навантажених і 

навантажених на 1/10.  

24. Граничне навантаження – це:  

А. Здатність терезів показувати 

мінімальну масу.  

В. Здатність терезів показувати 

зміну навантаження масою 1 г в 

момент рівноваги.  

С. Здатність терезів показувати 

мінімальну зміну навантаження в 

момент рівноваги. 

Д. Найбільша маса, яку можна 

відважити.  

25. Яку мінімальну масу можна 

відважити на ТР-1:  

А. 1 г     

В. 0,1 г 

С. 0,01 г    

Д. 0,02 г 

26. Аптечна піпетка 

використовується:  

А. Для титрування.  

В. Як дозатор.  

С. Для титрування та як дозатор.  

Д. Як піпетка.  

27. Аптечні піпетки бувають 

місткістю:  

А. 10 мл, 100 мл, 250 мл, 1 мл.  

В. 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл.  

С. 10 мл, 3 мл, 6 мл, 15 мл.  

Д. 1 мл, 5 мл, 13 мл, 15 мл.  

28. Калібрування нестандартного 

краплеміра проводять за масою 

шляхом:  

А. Відважування 10 крапель 

відповідної рідини.  

В. Відважування 20 крапель 

відповідної рідини.  
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С. Трикратного відважування 20 

крапель відповідної рідини.  

Д. П’ятикратного відважування 20 

крапель відповідної рідини.  

29. Калібрування нестандартного 

краплеміра проводять за об’ємом 

шляхом:  

А. Відмірювання 10 мл рідини 

краплями.  

В. П’ятикратного відмірювання 10 

мл рідини краплями.  

С. Відмірювання 3 мл рідини 

краплями.  

Д. П’ятикратного відмірювання 3 мл 

рідини краплями.  

30. При калібруванні аналітичної 

бюретки:  

А. Вимірюють масу всього її об’єму.  

В. Вимірюють масу води через 

кожні 10 мл.  

С. Перевіряють масу кожного 

мілілітра.  

Д. Все вище наведене.  

31. При зберіганні відкритої колби з 

розчином солі на дні коли 

утворились кристали. Яким буде 

розчин над кристалами:  

А. Концентрованим.  

В. Насиченим.  

С. Пересиченим.  

D. Ненасиченим.  

Е. Розведеним.  

32. Розчинність газів у воді при 

підвищенні температури:  

А. Збільшується.  

В. Спочатку зменшується, а потім 

збільшується.  

С. Не змінюється.  

D. Спочатку збільшується, а потім 

зменшується.  

Е. Зменшується.  

33. При 30ºС в 100 г води 

розчиняється 60 г плюмбуму 

нітрату. Який коефіцієнт 

розчинності плюмбуму нітрату при 

цій температурі?  

А. 6 г     

В. 60 г 

С. 600 г    

D. 0,6 г 

Е. 100 г 

34. Яка масова частка калію йодиду 

у розчині, якщо 20 г калію йодиду 

розчинили у 80 г води? 

А. 2%    

В. 20%.  

С. 25%.     

D. 50%.  

Е. 5%.  

35. Який об’єм 0,1н розчину натрію 

гідроксиду прореагує із 10 мл 0,1н 

розчину хлоридної кислоти?  

А. 20 мл 

В. 10 мл 

С. 5 мл 

D. 15 мл 

Е. 25 мл.  

36. Еквівалента масу карбонату 

кальцію СаСО3 (М(СаСО3) = 100 

г/моль) дорівнює:  

А. 40 г/моль 

В. 80 г/моль 

С. 20 г/моль 

D. 50 г/моль 

37. Чому дорівнює еквівалент NaOH 

у реакції: NaOH + H2SO4 = NaHSO4 + 

H2O 

A 1/3 моль 

B 1/2 моль  

C 1 моль   

D 2 моль   

E 3 моль   

38. Еквівалента масу хлориду 

магнію MgCl2 (М(MgCl2) = 95 

г/моль) дорівнює:  

А. 95 г/моль 

В. 9,5 г/моль 

С. 47,5 г/моль 

D. 19 г/моль 

39. Титрування – це процес:  
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А. Руху рідини або газу через 

пористу перегородку.  

В. Поступового доливання робочого 

розчину до досліджуваного розчину.  

С. Конденсації парів.  

Д. Очищення реактиву.  

40. Фіксанал розрахований для 

приготування розчину об’ємом:  

А. 100 мл 

В. 1000 мл 

С. 500 мл 

D. 10 мл 

4 варіант.  

1. До ультрафіолетової ділянки 

спектра відноситься діапазон:  

А. 100-760 нм 

В. 100-380 нм 

С. 380-760 нм 

Д. 760-10000 нм 

2. Що таке рН?  

А. Концентрація іонів гідрогену 

В. Десятковий логарифм 

концентрації іонів гідрогену 

С. Від’ємний десятковий логарифм 

концентрації іонів гідрогену 

Д. Концентрація гідроксид-іонів 

3. Фактор показника заломлення – 

це:  

А. Показник заломлення 1% розчину 

В. Приріст показника заломлення 

при збільшенні концентрації 

розчину на 1% 

С. Показник заломлення води 

Д. Показник заломлення спирту 

4. Що таке питомий показник 

поглинання:  

А. Оптична густина води 

В. Оптична густина неводного 

розчинника 

С. Оптична густина 1% розчину, 

виміряна в кюветі з товщиною шару 

1 см 

Д. Оптична густина 1% розчину, 

виміряна в кюветі з товщиною шару 

1 мм 

5. Вимірювання рН проводять у:  

А. Кюветі 

В. Пробірці 

С. Електродній комірці 

Д. Ультразвуковій бані 

6, При попаданні на шкіру лугу 

необхідно цю ділянку шкіри:  

А. Інтенсивно промити водою, а 

потім розчином ацетатної кислоти.  

В. Промити водою, а потім розчином 

лугу.  

С. Інтенсивно промити водою.  

Д. Промити водою, а потім 

хлоридною кислотою.  

7. При розведенні концентрованої 

кислоти водою необхідно 

приливати: 

А. Воду в кислоту.  

В. Кислоту у воду.  

С. Воду і кислоту одночасно.  

Д. У будь-якій послідовності.  

Д. Стандартний електродний 

потенціал.  

8. Воронку Бюхнера 

використовують для:  

А. Перегонки рідин.  

В. Добування газів.  

С. Рівномірного охолодження.  

D. Фільтрування у вакуумі.  

9. Бюретка має вигляд:  

А. Довгої прямої трубки.  

В. Довгої трубки із розширенням 

всередині.  

С. Градуйованої трубки.  

Д. Довгої товстостінної трубки.  

10. Хромова суміш вважається 

непридатною до використання, коли 

вона:  

А. Має оранжеве забарвлення.  

В. Має зелене забарвлення.  

С. Має синє забарвлення.  

Д. Має осад.  

11. В процесі перегонки рідини 

необхідно захищати колбу, в якій 
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кипить рідина, від охолодження. Що 

можна використати в якості екрана?  

А. Металевий екран.  

В. Скляну кришку.  

С. Азбестову тканину.  

Д. Керамічний екран.  

12. Для рівномірного кипіння рідини 

в колбі використовують:  

А. Продування повітря в колбу.  

В. Насичення розчину інертним 

газом.  

С. Шматочки пористого матеріалу.  

Д. Нагрівання на водяній бані.  

13. Дистилятор використовують для:  

А. Визначення температури кипіння 

води.  

В. Визначення температури кипіння 

розчинів.  

С. Одержання води очищеної.  

Д. Одержання води високоочищеної.   

14. Висушування речовин у вакуумі 

проводять:  

А. У витяжній шафі.  

В. В термостаті.  

С. В сушильній шафі.  

Д. В холодильнику.  

15. Посудина Дьюара призначена:  

А. Для зберігання речовин при 

високій температурі.  

В. Для зберігання речовин при 

низькій температурі.  

С. Для зберігання речовин при 

високій і низькій температурі.  

Д. Для зберігання речовин при 

кімнатній температурі.  

16. Для проведення 

перекристалізації із водного розчину 

необхідно знати:  

А. Температуру плавлення 

речовини.  

В. Розчинність речовини у воді при 

100ºС.  

С. Розчинність речовини у воді і 

спирті при 100ºС.  

Д. Температуру кипіння розчинника. 

17. Для розділення рідин, що не 

змішуються, використовують:  

А. Фільтрувальний папір.  

В. Воронку Бюхнера.  

С. Ділильну воронку.  

Д. Скляну воронку.  

18. Провізор проводить аналіз 

коренів алтеї. У ФС написано: 

“Сировину подрібнюють на порошок 

(355)”. Що провізор має робити, щоб 

виконати аналіз? 

А. Подрібнити корені алтеї.  

В. Подрібнити корені алтеї і 

просіяти через сито.  

С. Подрібнити корені алтеї і 

просіяти через сито 355.  

Д. Просіяти корені алтеї через сито 

355 і подрібнити.  

19. Для подрібнення речовин 

використовують:  

А. Центрифугу.  

В. Сита.  

С. Млини.  

Д. Шейкери.  

20. Контроль якості води очищеної 

проводять за показником:  

А. рН 

В. Питома електропровідність.  

С. Оптична густина.  

Д. Показник заломлення.  

Стандартне відхилення стрілки 

терезів при визначенні точності 

становить:  

А. 1 мм    

В. 2 мм 

С. 2 поділки шкали 

Д. 5 мм.  

22. Що таке відносна чутливість?  

А. Це мінімальна маса, яку можна 

зважити на терезах.  

В. Це максимальна маса, яку можна 

зважити на терезах.  

С. Це відношення максимальної і 

мінімальної маси, яка викликає 
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стандартне відхилення стрілки терезів 

від нульового положення.  

Д. Відношення мінімального вантажу, 

який викликає стандартне відхилення 

стрілки від нульового положення, до 

навантаження на чашці терезів.  

23. Що таке сталість показань терезів?  

А. Здатність терезів показувати 

мінімальну масу.  

В. Здатність терезів показувати зміну 

навантаження масою 1 г в момент 

рівноваги.  

С. Здатність терезів показувати 

мінімальну зміну навантаження в 

момент рівноваги. 

Д. Здатність терезів показувати ті самі 

результати при багаторазових 

визначеннях маси тіла, проведених па 

цих терезах у тих самих умовах.  

24. Що таке межа припустимої 

похибки зважування?  

А. Найменша припустима різниця між 

результатом одного зважування та 

дійсною масою.  

В. Найбільша припустима різниця між 

результатом одного зважування та 

дійсною масою.  

С. Середня припустима різниця між 

результатом одного зважування та 

дійсною масою  

Д. Найменша маса, яку можна 

зважити на терезах.  

25. На коромислах терезів усіх систем 

зазначені:  

А. Точність.  

В. Похибка зважувння.  

С. Найбільше та найменше 

навантаження.  

Д. Чутливість.  

26. При калібруванні аналітичної 

піпетки:  

А. Вимірюють масу всього її об’єму.  

В. Двічі вимірюють масу всього її 

об’єму.  

С. Тричі вимірюють масу всього її 

об’єму.  

Д. П’ять разів вимірюють масу всього 

її об’єму.  

27. Калібрування мірних колб 

проводять шляхом:  

А. Вливання номінального об’єму 

води із піпетки.  

Б. Зважування колби, наповненої 

водою.  

С. Вливання води із бюретки до 

риски.  

Д. Все вище зазначене.  

28. Піпеточні дозатори бувають:  

А. Одно- і багатоканальні.  

В. Фіксованого і змінного об’єму.  

С. Механічні і цифрові.  

Д. Все вище зазначене.  

29. Мікробюретки – це бюретки 

об’ємом:  

А. 1 мл 

В. 1-2 мл 

С. 1-5 мл 

Д. 1-10 мл 

30. Як правило, калібрування мірного 

посуду проводять: 

А. При температурі 25ºС 

В. При температурі 20ºС 

С. При кімнатній температурі.  

Д. За будь-яких умов.  

31. Яка молярна концентрація 100 мл 

розчину, що складається із 4 г натрію 

гідроксиду (М(NaOH) = 40г/моль)? 

А. 10 моль/кг 

В. 1 моль/л 

С. 1 моль/кг 

D. 2,5 моль/кг 

Е. 2,5 моль/л 

32. Яка масова частка розчину, що 

складається із 4 г натрію гідроксиду і 

36 мл води?  

А. 1% 

В. 10% 

С. 0,1% 

D. 4% 

Е. 40% 

33. Коефіцієнт розчинності калію 

нітрату при 80оС становить 170 г. 



 59 

Скільки г солі розчиняється в 100 г 

води при 80оС?  

А. 1,7 г 

В. 17 г 

С. 170 г 

D. 1 г 

Е. 10 г 

34. Маса розчиненої речовини, що 

міститься в 100 г розчину, визначає:   

A Молярну концентрацію   

B Масову частку   

C Розчинність   

D Мольну частку   

E Моляльну концентрацію   

35. Для приготування 1 л 0,1 М 

розчину сульфатної кислоти 

(М(1/2H2SO4)=98 г/моль) необхідно 

взяти:   

A 0,098 г H2SO4  

B 980 г H2SO4 

C 9,8 г H2SO4   

D 49 г H2SO4 

E 4,9 г NaCl     

36. Стандартизація титрованого 

розчину – це:  

А. Визначення його точного об’єму.  

В. Визначення його точної 

концентрації.  

С. Визначення його точної маси.  

D. Визначення його точного складу.  

37. Для відбору аліквоти 

досліджуваного розчину 

використовують:  

А Бюретку   

B Піпетку   

С Мірну колбу   

D Мірний циліндр   

E Мензурку   

38. Момент титрування, при якому 

індикатор змінює забарвлення 

називається:  

А. Кінцем титрування.  

В. Еквівалентним.  

С. Стандартним.  

Д. Вихідним.  

39. Первинний стандартний розчин 

готують у посуді:  

А. Мірній колбі.  

В. Хімічній склянці.  

С. Мензурці.  

Д. Циліндрі.  

40. Титр вказує на:  

А. Кількість моль речовини у розчині.  

В. Масу речовини у 1 мл розчину.  

С. Масу речовини у 100 мл розчину.  

Д. масу речовини у 1000 мл розчину. 

 

Форми контролю.  

Тестовий – 40 запитань – 20 бали 

Письмове опитування – 1 запитання – 4 бали. 

Розв’язування задач 4 задачі – 16 балів 

Оцінювання знань.  

Модульний підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення 

модулю. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі 

види робіт, передбачених навчальною програмою, та набрали кількість балів, не 

меншу за мінімальну. Форма проведення підсумкового контролю 

стандартизована і включає контроль практичної підготовки. Максимальна 

кількість балів підсумкового якщо студент набрав не менше 24 балів. 

Бали за підсумковий модульний контроль 
Бали Традиційна шкала 

36-40 відмінно (зараховано) 

31-35 добре (зараховано) 

25-30 задовільно (зараховано) 

0-24 незадовільно (незараховано) 
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