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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 «Аналітична хімія» – 
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 ПРОГРАМИ 
Модуль 1. Якісний аналіз. Гравіметричний аналіз. Кислотно-основне, 

осаджувальне та комплексиметричне титрування 
Змістовий модуль 1. 

Теоретичні основи аналітичної хімії. Якісний аналіз  
Конкретні цілі: 
Засвоїти основні поняття та задачі аналітичної хімії, значення 

аналітичної хімії у підготовці спеціалістів провізорів. 
Визначати аналітичні властивості речовин, аналітичних реакцій, 

вимоги до них. 
Трактувати чутливість та специфічність аналітичних реакцій. 

Пояснювати умови їх виконання. 
Класифікувати методи якісного аналізу за кількістю аналізованої 

речовини та технікою виконання: мікрокристалоскопічні, крапельні реакції 
та реакції забарвлення полум'я, тощо. 

Класифікувати загальні, групові, селективні та специфічні реагенти. 
Засвоїти дробний та систематичний хід аналізу. 

Засвоїти основні положення теорії розчинів сильних електролітів: 
загальна та активна концентрація іонів, активність іонів, коефіцієнт 
активності, іонна сила розчинів. 

Встановлювати залежність хіміко-аналітичних властивостей 
катіонів від положення елементів у періодичній системі Д.І. Менделєєва. 

Класифікувати катіони та аніони. Пояснювати переваги та недоліки 
класифікацій. 

Трактувати кислотно-основну класифікацію катіонів. Застосовувати 
групові реагенти в аналізі катіонів та аніонів. Визначати катіони та аніони. 
Пояснювати умови їх виконання. 

Тема 1. Вступ до аналітичної хімії. Теорія розчинів електролітів в 
аналітичній хімії. 

Предмет  і задачі аналітичної хімії. Основні поняття аналітичної хімії. 
Принципи та методи якісного аналізу. Класифікація методів аналізу.  

Аналітичні ознаки речовин. Аналітичні реакції, вимоги до їх. Типи 
аналітичних реакцій та реагентів (груповий реагент).  

Способи виконання якісних реакцій. Поняття дробного та 
систематичного ходу аналізу, та їх відмінність. 

Характеристика чутливості аналітичних реакцій (граничне розвелення, 
гранична концентрація, мінімальний об’єм гранично розведеного розчину, 
межа визначення (мінімум, що відкривається). 

Розчини, як середовище для проведення аналітичних реакцій. Вода, як 
розчинник. Теорія розчинів, іонні реакції в розчинах, їх значення в 
аналітичній хімії. Сильні та слабкі електроліти. Основні положення теорії 
сильних електролітів. Загальна та активна концентрація іонів, коефіцієнт 
активності, зв'язок між ними. Іонна сила розчину, її залежність від різних 
факторів. Закон діючих мас (ЗДМ), його застосування в аналітичній хімії. 
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Застосування ЗДМ до рівноваги іонізації води. Іонний добуток води. Шкала 
рН водних розчинів. 

Тема 2. Хімічні рівноваги в аналітичній хімії. 
Закон діючих мас. Основні типи хімічних реакцій, що застосовуються в 

аналізі: кислотно-основні, осаджувальні, комплексоутворюючі, 
окислювально-відновні. Зворотні хімічні реакції. Константи рівноваги для 
різних типів рівноваг. Термодинамічна і концентраційні константи рівноваги, 
їх вирази, зв'язок між ними, показник константи рівноваги. 

Кислотно-основні реакції, що використовуються в аналітичній хімії - 
нейтралізації, гідролізу. Константа кислотності, рКа. Константа основності, 
рКв. Розрахунок рН і рОН розчинів сильних, слабких кислот та основ, багато 
протонних кислот та основ. Використання констант іонізації в аналітичній 
хімії. Ступінь, константа гідролізу. Розрахунок рН розчинів солей, що 
піддаються гідролізу. Використання процесу гідролізу в аналізі. Протолітичні 
рівноваги в буферних системах. Буферні системи, їх характеристики, 
механізм дії. Розрахунок рН у буферних розчинах. Буферна ємність. 
Застосування в аналізі. Амфотерність. Рівноваги в розчинах амфолітів. 
Константи електролітичної дисоціації амфотерних гідроксидів. Розрахунок 
рН в розчинах амфолітів. Застосування явища амфотерності в аналізі. 
Протолітичні рівноваги в неводних розчинах. Класифікація розчинників. 
Вплив властивостей неводних розчинників на силу кислот і основ у неводних 
розчинах. Константа автопротолізу. Диференціюча та нівелюючи дія 
розчинників. Застосування неводних розчинників в аналізі.  

Типи комплексних сполук, що використовуються в аналітичній хімії, 
вимоги до них. Комплексні сполуки металів з неорганічними і органічними 
лігандами.  

Найважливіші органічні реагенти, що застосовуються в аналізі: 1-
нітрозо-2-нафтол, диметилгліоксим (діацетилдіоксим), алізарин, дитизон, 8-
гідроксихінолін, антипірин, дифенілкарбазид, купрон, купферон, магнетон, 
комплексони та ін. Використання комплексних сполук з органічними та 
неорганічними лігандами в аналізі. 

Константа рівноваги окислювально-відновних реакцій. Застосування 
окислювально-відновних реакцій в аналізі. Найбільш важливі окисники 
(калію перманганат, азотна кислота, калію дихромат, амонію персульфат, 
водню пероксид) та відновники (натрію сульфіт, тіосульфат, оксалат та ін.), 
що використовуються в аналітичній хімії. 

Розчинність сполук у воді. Рівноваги між розчином та твердою фазою. 
Умови утворення осаду. Вплив надлишку осаджувача на повноту осадження 
іонів. Дробне осадження. Розрахунок повноти осадження. Переведення одних 
малорозчинних сполук в інші. Розрахунок розчинності осадів. Вплив різних 
речовин на розчинність осаду (сторонніх електролітів у розчині; сильних 
кислот та основ, комплексоутворюючих реагентів). Використання ЗДМ для 
вибору умов проведення аналітичних реакцій з утворенням або розчиненням 
осаду. Застосування реакцій осадження-розчинення в аналітичній хімії. 
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Тема 3. Типи класифікацій іонів. Реакції катіонів I-VI аналітичних 
груп. Систематичний хід аналізу катіонів різних аналітичних груп 

Аналітичні групи катіонів і аніонів. Аналітична кислотно-основна 
класифікація катіонів. Уявлення про сульфідну та аміачно-фосфатну 
класифікацію. Групові реагенти, що використовують в аналізі катіонів: 
основи, кислоти. 

Групові реагенти, що використовують в аналізі І групи катіонів. Реакції 
тотожності на амоній, калій, натрій. Особливості техніки, умови проведення 
цих реакцій. Аналіз суміші катіонів  І аналітичної групи. 

Групові реагенти, що використовують в аналізі катіонів II аналітичної 
групи. Реакції тотожності на срібло, ртуть, свинець. Особливості техніки, 
умови проведення цих реакцій. Аналіз сумішей катіонів з використанням 
реакцій осадження, екстракції, хроматографічних методів. 

Групові реагенти, що використовують в аналізі катіонів III аналітичної 
групи. Реакції тотожності на барій, стронцій, кальцій. Особливості техніки, 
умови проведення цих реакцій. Аналіз суміші катіонів III аналітичної групи.  

Групові реагенти, що використовують в аналізі катіонів IV аналітичної 
групи. Реакції тотожності на алюміній, цинк, хром, олово, миш’як. 
Особливості техніки, умови проведення цих реакцій. Аналіз суміші катіонів 
IV аналітичної групи.  

Групові реагенти, що використовують в аналізі катіонів V аналітичної 
групи. Реакції тотожності на магній, сурму, вісмут, залізо та марганець. 
Особливості техніки, умови проведення цих реакцій. Аналіз суміші катіонів 
V аналітичної групи.  

Групові реагенти, що використовують в аналізі катіонів VI аналітичної 
групи. Реакції тотожності на мідь, ртуть, кобальт, нікель. Особливості 
техніки, умови проведення цих реакцій. Аналіз сумішей катіонів VІ 
аналітичної групи. 

Аналіз сумішей катіонів з використанням реакцій осадження, 
екстракції, хроматографічних методів. Аналіз сумішей речовин невідомого 
складу.  

Тема 4. Аніони. Класифікація, характерні реакції аніонів. Особливі 
випадки в аналізі аніонів та схеми систематичного ходу аналізу аніонів. 
Методи аналізу сумішей катіонів та аніонів. 

Класифікація аніонів за здатністю до утворення малорозчинних сполук, 
за окислювально-відновними властивостями. Групові реагенти на аніони: 
солі барію, срібла та ін. Аніони органічних кислот. Характерні реакції 
аніонів: сульфат-, сульфіт-, сульфід-, тіосульфат-, фосфат-, тетраборат-, 
карбонат-, арсеніт-, арсенат-, хлорид-, бромід-, йодид-, йодат-, бромат-, 
ціанід-, тіоціанат-, нітрат-, нітрит-, оксалат-, цитрат-, бензоат-, саліцилат-, 
тартрат-. Особливі випадки в аналізі аніонів.  

Аналіз сумішей аніонів. Дробний та систематичний хід аналізу 
сумішей аніонів. Аналіз суміші невідомого складу. Попередні 
випробовування проби. Переведення суміші в розчин. Методи аналізу 
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сумішей катіонів та аніонів. Хроматографічні методи аналізу сумішей 
катіонів та аніонів. 

Змістовий модуль 2. 
Гравіметричний аналіз. Кислотно-основне, комплексиметричне та 

осаджувальне титрування. 
Конкретні цілі: 
Засвоїти основні поняття гравіметричного аналізу. Класифікувати 

методи. 
Трактувати способи гравіметрії. 
Засвоїти основні поняття титриметричного аналізу. Вивчити вимоги 

до реакцій, які застосовуються в титриметричному аналізі. Класифікувати 
методи. 

Засвоїти приготування та стандартизацію титрантів за 
стандартними речовинами та стандартними розчинами. 

Трактувати способи титрування: пряме, зворотне та заміщення та 
методи титрування: окремих наважок, піпетування. 

Засвоїти розрахунки у титриметричному аналізі. 
Вивчити метод кислотно-основного та осаджувального титрування: 

титранти, стандартні речовини, індикатори та способи їх вибору. 
Застосовувати індикатори методу кислотно-основного титрування. 

Розраховувати, будувати та проводити аналіз кривої титрування сильної 
кислоти лугами. Вивчити фактори, які впливають на величину стрибка 
титрування. 

Визначати похибки титрування, у тому числі індикаторні, причини їх 
виникнення та способи усунення. Проводити їх розрахунок. 

Наводити приклади кількісного визначення хімічних сполук та 
лікарських засобів. 

Тема 5. Сутність та основні поняття гравіметричного аналізу.  
Класифікація методів гравіметричного аналізу (методи відгонки, 

методи осадження). Можливості методу відгонки. Техніка виконання прямої 
та непрямої відгонки. Визначення вологості у лікарських препаратах. 
Розрахунок результатів аналізу. Техніка виконання методу осадження 
(хімічний посуд та обладнання, розрахунок наважки, зважування, 
розчинення, вибір реагента осаджувача, осадження, старіння осадів, 
фільтрування, промивання, висушування, прожарювання). Вимоги до осадів 
у гравіметричному аналізі. Осаджувана та гравіметрична форми речовини, 
що визначається. Вибір реагенту осаджувача (найважливіші органічні та 
неорганічні осаджувачі), умови осадження. Гравіметричний фактор. 
Розрахунок результатів аналізу. Використання гравіметричних методів в 
аналізі.  

Класифікація титриметричних методів аналізу. Вимоги до реакцій у 
титриметричному аналізі. Хімічний посуд. Перевірка місткості мірного 
посуду. Помилки вимірювання об'ємів рідини. Техніка проведення 
титриметричного аналізу. Засоби титриметричних визначень (окремих 
наважок, аліквотних проб). Прийоми титрування (пряме, зворотне, 
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замісне).Засоби вираження концентрацій розчинів: молярна, молярна 
концентрація еквівалентів, масова доля, титр.Первинні та вторинні 
стандартні розчини. Засоби їх приготування, стандартизації, зберігання. 
Стандартні речовини, вимоги до них. Точка еквівалентності і кінцева точка 
титрування. Фіксування кінцевої точки титрування. Індикатори, їх 
класифікація. Розрахунки в титриметрії. 

Тема 6. Кислотно-основне титрування. Статистична обробка 
результатів хімічного аналізу. 

Сутність методу. Можливості методу кислотно-основного титрування. 
Алкаліметрія. Титранти, їх приготування та стандартизація. Стандартні 
речовини. Визначення кінцевої точки титрування. Індикатори методу 
кислотно-основного титрування. Теорії індикаторів (іонна, іонно-
хромофорна). Інтервал переходу забарвлення індикатора. Показник 
титрування індикатора. Вибір індикатора за продуктами реакції. Розрахунок, 
побудова, аналіз кривих титрування (сильних, слабких кислот та основ). 
Вплив сили кислот та основна характер кривих титрування. Залежність 
стрибка на кривих титрування від величин констант іонізації кислот та основ, 
їх концентрації. Вибір індикатора за кривими титрування. Індикаторні 
помилки титрування (воднева, гідроксидна та ін) причини їх появи, засоби 
зменшення, розрахунок.  

Статистична обробка результатів аналізу: середнє вибірки, дисперсія, 
стандартне відхилення, стандартне відхилення середнього результату, 
довірчий інтервал, відносна погрішність середнього результату. 

Методи виявлення грубих помилок (промахів), що використовуються в 
математичній статистиці, Q-критерій. 

Порівняння двох методик за відтворюваністю. 
Тема 7. Осаджувальне титрування.  
Сутність та класифікація методів. Вимоги до реакцій в осаджувальному 

титруванні. Побудова та аналіз кривих титрування. Індикатори 
осаджувального титрування: осаджувальні, адсорбційні, 
комплексоутворюючі. 

Аргентометрія. Класифікація методів. Сутність методу Мора, титрант, 
його приготування та стандартизація. Індикатор, його дія. Умови титрування, 
застосування методу в аналізі. Сутність методу Фаянса-Ходакові. 
Адсорбційні індикатори, механізм їх дії. Умови титрування. Використання 
методу в аналізі. 

Тіоціанатометрія (Роданометрія). Сутність методу Фольгарда. 
Титранти, їх приготування та стандартизація. Пряме, зворотне титрування. 
Індикатор методу. Умови титрування. Застосування методу в аналізі. 

Меркурометрія. Сутність методу, титрант, його приготування та 
стандартизація. Індикатори , умови титрування, застосування методу в 
аналізі. Визначення галогенідів. 

Сульфатометрія та гексаціанофератометрія. Сутність методів, 
титранти, їх приготування та стандартизація. Застосування методів в аналізі. 

Тема 8. Комплексиметричне титрування. 
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Сутність комплексиметричного титрування. Вимоги до реакцій в 
комплексиметрії. Класифікація за типом титрантів. 

Комплексонометрія (трилонометрія). Сутність методу. Вимоги до 
реакцій в комплексонометрії. Комплексони та їх властивості. Динатрієва сіль 
етилендіамінтетраоцтової кислоти (ЕДТА). Склад і властивості 
комплексонівМеталохромні індикатори (еріохром чорний Т, мурексид та ін.). 
Механізм їх дії, вимоги до індикаторів. Криві титрування. Титранти, їх 
приготування та стандартизація. Умови застосування 
комплексонометричного титрування: прямого, зворотного, титрування 
замісників. Лабораторні роботи. Визначення солей кальцію, магнію, цинку, 
твердості води.  

Меркуриметрія. Сутність методу. Титрант, його приготування і 
стандартизація. Індикатори , застосування методу в аналізі. 
Модуль 2. Окиснювально-відновне титрування. Інструментальний аналіз 

Змістовий модуль 3. 
Окиснювально-відновне титрування. 
Конкретні цілі: 
Засвоїти розрахунки у титриметричному аналізі. 
Засвоїти основні поняття титриметричного аналізу. Вивчити вимоги 

до реакцій, які застосовуються в титриметричному аналізі. Класифікувати 
методи. 

Визначати концентрацію розчинів, засвоїти розрахунки у 
титриметричному аналізі. 

Засвоїти приготування та стандартизацію титрантів за 
стандартними речовинами та стандартними розчинами. 

Трактувати способи титрування: пряме, зворотне та заміщення та 
методи титрування: окремих наважок, піпетування. 

Вивчити методи косплексиметричного та окислювально-відновного 
титрування: титранти, стандартні речовини, індикатори та способи їх 
вибору. 

Визначати похибки титрування, у тому числі індикаторні, причини їх 
виникнення та способи усунення. Проводити їх розрахунок. 

Наводити приклади кількісного визначення хімічних сполук та 
лікарських засобів. 

Тема 9. Окиснювально-відновне титрування. 
Сутність методу. Вимоги до реакцій в окислювально-відновному 

титруванні. Класифікація редокс методів за типом титранту. Індикатори 
окислювально-відновного титрування: редокс і ндикатори, специфічні 
(крохмаль), незворотні (метиловий оранжевий, метиловий червоний). 
Інтервал переходу забарвлення редокс індикаторів. Розрахунок, побудова та 
аналіз кривих титрування. Фактори, які впливають на величину стрибка 
титрування: рН середовища, електрорушійна сила реакції, наявність 
комплексоутворювачів та ін. Поняття про каталітичні, супряжені реакції. 
Приклади використання окислювально-відновного титрування в аналітичній 
практиці. 
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Йодометрія. Сутність визначення окисників і відновників; титранти, їх 
приготування, стандартизація і зберігання, індикатори методу, визначення 
кінцевої точки титрування. Умови йодиметричних визначень, джерела 
помилок та засоби їх усунення. Застосування в аналізі. 

Йодхлорметрія. Сутність методу, титранти, його приготування та 
стандартизація. Індикатори. Застосування методу в аналізі. 

Бромо- та броматометрія. Сутність методів, титранти, їх приготування 
та стандартизація. Індикатори. Застосування в аналізі. Визначення 
ароматичних амінів, фенолу, його похідних, натрію саліцилату, сполук 
миш'яку (III) та ін. 

Перманганатометрія. Сутність методу, титрант, його приготування та 
стандартизація. Визначення кінцевої точки титрування. Умови 
перманганатометричних визначень, застосування в аналізі. 

Дихроматометрія. Сутність методу, титрант, його приготування. Умови 
визначення солей заліза (II) з використанням індикатора дифеніламіну. 
Застосування в аналізі. 

Нітритометрія. Cутність методу, титрант, його приготування, 
стандартизація і зберігання. Зовнішні та внутрішні індикатори в 
нітритометрії. Умови нітритометричних визначень. Використання методу в 
аналізі. 

Цериметрія. Сутність методу, титрант, його приготування та 
стандартизація. Визначення кінцевої точки титрування. Застосування методу 
в аналізі. 

Змістовий модуль 4. 
Інструментальний аналіз  
Конкретні цілі: 
Знати поняття та класифікацію інструментальних методів аналізу.  
Засвоїти сутність та класифікацію оптичних методів аналізу. 

Трактувати спектрофотометричні терміни. Поняття спектрів поглинання. 
Спектрофотометрія, фотоколориметрія, колориметрія. Вивчити закони 
світло поглинання. Розраховувати молярний та питомий коефіцієнти 
поглинання, концентрацію речовин у розчинах. Засвоїти атомно-абсорбційну 
спектроскопію полум'я та емісійну фотометрію полум'я. Вивчити 
екстракційно-фотометричний аналіз. Застосування в аналізі неорганічних, 
органічних речовин та фармацевтичних препаратів. Засвоїти 
люмінесцентний метод аналізу, флюорометрію. Оволодіти 
рефрактометрією, застосовувати в аналізі однокомпонентних і 
багатокомпонентних сумішей. 

Засвоїти сутність та класифікацію електрохімічних методів аналізу. 
Трактувати кондуктометричні терміни. Засвоїти основи 
потенціометричного аналізу. Оволодіти вольтамперометричними 
методами аналізу. Засвоїти кулонометричний метод аналізу.  

Трактувати способи хроматографічного розділення. Засвоїти основи 
хроматографічних методів. Оволодіти методами адсорбційної та 
розподільчої хроматографії. Засвоїти іонообмінну та газову 



 11 

хроматографію.  
Тема 10. Сутність та класифікація оптичних методів аналізу.  
Використання інструментальних методів для аналізу концентрацій 

речовин та їх сумішей. Чутливість, селективність і відтворюваність 
інструментальних методів аналізу. Роль українських вчених у розвитку 
інструментальних методів аналізу. 

Атомні і молекулярні спектри, їх особливості. Електронні, обертові, 
коливальні спектри. Спектри речовин в ультрафіолетовій, видимій та 
інфрачервоній ділянках спектру. 

Об'єднаний закон Бугера-Ламберта-Бера. Оптичне поглинання. 
Молярний і питомий коефіцієнти світлопоглинання, їх фізичний зміст. 
Поняття про істинний та умовний молярний коефіцієнт світло поглинання.  

Спектральні методи аналізу. Емісійний спектральний та атомно-
абсорбційний аналіз. Атомно-абсорбційне визначення мікроелементів у 
біологічних об'єктах. Методи абсорбційного аналізу. Теоретичні основи 
абсорбційного аналізу.  

Фотометрія. Різновиди фотометричного аналізу: фотоколориметрія, 
спектрофотометрія. Способи визначення концентрацій у фотоколориметри та 
спектрофотометрії. Екстракційно-фотометричнийаналіз. Методи 
фотометричного титрування. Поняття про диференціальну та двохвильову 
спектрофотометрію. Основні типи приладів, що застосовуються у 
фотометричному аналізі. Застосування оптичних методів в аналізі хімічних 
сполук і лікарських речовин.  

Рефрактометрія та поляриметрія. Сутність рефрактометрічного методу 
аналізу. Закон заломлення Снелліуса. Поняття показника заломлення 
(абсолютний і відносний показники заломлення). Фактори, що впливають на 
величину показника заломлення. Рефрактометрічний фактор, спосіб 
знаходження (математичне вираження). Основні рефрактометричні методики 
аналізу: метод калібровочного графіку, розрахунковий метод, метод лінійної 
інтерполяції з використанням рефрактометричних таблиць. 

Методи люмінесцентного аналізу. Природа люмінесцентного 
випромінювання, його характеристики. Основні закономірності молекулярної 
люмінесценції. Класифікація методів. Флуоресцентний аналіз. Прилади для 
люмінесцентного аналізу. Екстракційно-люмінесцентний аналіз. 
Застосування люмінесцентних методів в аналізі хімічних сполук та 
лікарських речовин.  

Тема 11. Сутність та класифікація електрохімічних методів аналізу. 
Теоретичні основи електрохімічних методів аналізу. Класифікація 

методів. Поняття про електрогравіметричні методи аналізу. Роль українських 
вчених у розвитку електрохімічних методів аналізу (Л.В.Писаревський, 
М.А.Ізмайлов та ін.). 

Потенціометричний аналіз. Теоретичні основи методу. Апаратура. 
Електроди порівняння та індикаторні, їх вибір. Іон селективні електроди. 
Пряме потенціометричне визначення концентрацій іонів у розчині. 
Потенціометричне титрування. Типи кривих потенціометричного 
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титрування. Застосування методу в аналізі хімічних сполук та лікарських 
речовин. Перспективи розвитку методу. Лабораторні роботи: Іонометрія: 
визначення рН, нітрат-, галогенід-іонів, іонів лужних та лужноземельних 
металів. Визначення концентрацій кислот, основ, заліза (II), сумішей кислот, 
основ та солей методом потенціометричного титрування. 

Кондуктометричний аналіз. Теоретичні основи методу. Апаратура. 
Пряма кондуктометрія. Кондуктометричне титрування. Типи кривих 
кондуктометричного титрування. Високочастотне титрування. Використання 
методу в аналізі. Перспективи розвитку кондуктометрії 

Вольтамперометричні методи аналізу. Теоретичні основи методів. 
Електроди, які використовуються. Полярографічна хвиля та її 
характеристика. Фактори, які впливають на потенціал напівхвилі. Умови 
проведення полярографічного аналізу. Якісний полярографічний аналіз. 
Рівняння Ільковича. Кількісний полярографічний аналіз. Особливості 
полярографії органічних сполук. Апаратура. Модифіковані 
вольтамперометричні методи. 

Амперометричне титрування. Типи кривих амперометричного 
титрування. Апаратура. Застосуваннявольтамперометричних методів в 
аналізі хімічних сполук та лікарських речовин. Перспективи розвитку 
вольтамперометричних методів аналізу. 

Кулонометричний аналіз. Теоретичні основи методу. Закон Фарадея. 
Прямий кулонометричний аналіз та кулонометричне титрування. Визначення 
кінцевої точки титрування. Кулонометрія при постійному струмі, при 
постійному потенціалі. Апаратура. Застосування в аналізі. Перспективи 
розвитку методу. 

Тема 12. Теоретичні основи та класифікація хроматографічних 
методів.  

Теоретичні основи хроматографічних методів, їх класифікація. Роль 
українських учених у розвитку хроматографії (Ізмайлов М.А. та ін.). 
Перспективи розвитку хроматографічних методів аналізу. 

Тонкошарова, паперова хроматографія. Визначення якісного та 
кількісного складу сумішей неорганічних або органічних речовин методом 
паперової або тонкошарової хроматографії. Колонкова хроматографія. 

Іонообмінна хроматографія. Іонообмінна рівновага, константа іонного 
обміну. Іоніти, їх класифікація і властивості. Використання іонообмінної 
хроматографії в кількісному аналізі. 

Рідинна та газова хроматографія. Поняття кінетичної теорії та теорії 
теоретичних тарілок у хроматографії. Високоефективна рідинна 
хроматографія. Особливості апаратурного оформлення та детектування. 
Можливості методу, застосування в аналізі. 

Газова хроматографія. Апаратура, детекторні системи, методи 
кількісної інтерпретації хроматограм. Особливості апаратурного оформлення 
та детектування. Використання в аналізі хімічних сполук і лікарських 
речовин. 
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ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 
№ 
з/п ТЕМА Кількість 

годин 
Модуль 1 Якісний аналіз. Гравіметричний аналіз. Кислотно-основне, 

осаджувальне та комплексиметричне титрування 

1 Тема 1. Вступ до АХ. Теоретичні основи АХ. Теорія 
розчинів електролітів в АХ..  2 

2 
Тема 2. Хімічні рівноваги в АХ. Кислотно-основні 
рівноваги. Рівноваги у розчинах КС. Окислювально-
відновні рівноваги. Гетерогенні рівноваги 

2 

3 
Тема 3. Аналітичні реакції катіонів І-VI аналітичних груп. 
Систематичний хід аналізу катіонів різних аналітичних 
груп. 

2 

4 
Тема 4. Класифікація, характерні реакції аніонів. Схеми 
систематичного ходу аналізу аніонів. Методи аналізу 
сумішей катіонів та аніонів. 

2 

5 Тема 5. Кількісний аналіз. Класифікація методів. 
Гравіметричний аналіз.  2 

6 
Тема 6. Титриметричний аналіз. Класифікація методів. 
Статистична обробка результатів хімічного аналізу. 
Правильність методу, похибки в аналізі. 

2 

7 Тема 6. Кислотно-основне титрування.  2 
8 Тема 7. Осаджувальне титрування. 2 

9 Тема 8. Комплексиметричне титрування. Меркуриметрія. 
Комплексонометрія.  2 

Модуль 2 Комплексиметричне та окислювально-відновне титрування. 
Інструментальний аналіз 

10 

Тема 9. Окислювально-відновне титрування. Йодометрія, 
йодохлорметрія, бромо- та броматометрія. 
Перманганатометрія, дихроматометрія, нітритометрія, 
цериметрія. 

2 

11 

Тема 10. Інструментальні методи аналізу. Класифікація 
методів. Оптичні методи аналізу, їх класифікація. 
Молекулярно-абсорбційна спектроскопія. 
Спектрофотометрія.  

2 

12 Тема 10. Рефрактометрія. Поляриметрія. Флуориметрія. 2 

13 Тема 11. Електрохімічні методи аналізу, їх класифікація. 
Потенціометричний метод аналізу, 2 

14 Тема 11. Кондуктометрія, вольтамперометрія, 
кулонометрія.  

15 Тема 12, Хроматографічні методи аналізу. Класифікація 
методів, використання їх в аналізі. 2 

 Всього 30 
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ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ з/п ТЕМА Кількість 
годин 

Модуль 1 Якісний аналіз. Гравіметричний аналіз. Кислотно-основне, 
осаджувальне та комплексиметричне титрування 

1 
Тема 1-2. Правила роботи та техніки безпеки в хімічній 
лабораторії. Вступ до АХ. Теоретичні основи 
аналітичної АХ. Хімічні рівноваги в аналітичній хімії. 

4 

2 Тема 3. Якісні реакції K+, Na+, NH4
+. Аналіз суміші 

катіонів I аналітичної групи. 4 

3 Тема 3. Якісні реакції катіонів II аналітичної групи Ag+, 
Hg2

2+, Pb2+. Аналіз суміші катіонів II аналітичної групи.  4 

4 Тема 3. Якісні реакції катіонів III аналітичної групи Ba2+, 
Sr2+, Ca2+. Аналіз суміші катіонів III аналітичної групи.  4 

5 Тема 3. Якісні реакції Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+, Sn4+, As3+, 
As5+. Аналіз суміші катіонів IV аналітичної групи.  4 

6 Тема 3. Якісні реакції Mg2+, Sb 3+, Sb5+, Bi3+, Fe2+, Fe3+, 
Mn2+. Аналіз суміші катіонів V аналітичної групи.  4 

7 Тема 3. Якісні реакції Cu2+, Hg2+, Co2+, Ni 2+. Аналіз 
суміші катіонів VI аналітичної групи.. 4 

8 Тема 4. Якісний аналіз аніонів.  4 
9 Тема 4. Аналіз речовини невідомого складу  4 

10 
Тема 5. Гравіметричний метод аналізу. Методи 
осадження, відгонки. Розрахунки в гравіметрії. 
Визначення вологи. 

4 

11 Тема 6. Титриметричні методи аналізу. Титранти, їх 
приготування, розрахунки в титриметрії.  4 

12-14 Тема 6. Кислотно-основне титрування. 12 

15-16 Тема 7. Осаджувальне титрування. Аргентометрія, 
меркурометрія.  8 

17 Тема 8. Комплексиметричні методи аналізу. 
Меркуриметрія, комплексонометрія. 4 

18 Підсумковий модульний контроль. 4 
Модуль 2 Окиснювально-відновне титрування. Інструментальний аналіз 
19-20 Тема 9. Йодометрія. Йодохлорметрія. 8 

21 Тема 9. Бромо- та броматометрія. 4 
22 Тема 9. Перманганатометрія.  4 

23-24 Тема 9. Дихроматометрія. Нітритометрія. Цериметрія. 8 

25 
Тема 10. Інструментальні методи аналізу. Молекулярно-
абсорбційний аналіз. Фотометрія. СФ визначення 
речовин. 

4 

26 Тема 10. Рефрактометрія. Поляриметрія. Флуориметрія 
та інші оптичні методи. 4 
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27 Тема 11. Електрохімічні методи аналізу. Потенціометрія. 4 

28 Тема 11. Кондуктометрія, вольтамперометрія та 
кулонометрія.  4 

29 Тема 12. Хроматографічні методи. Паперова, 
тонкошарова та колонкова хроматографія. 4 

30 Підсумковий модульний контроль. 4 
 Всього 120 

 
Методи контролю 
При оцінюванні знань студентів приділяється перевага стандартизованим 
методам контролю: тестування (комп’ютерне), структуровані письмові 
роботи, структурований контроль практичних навичок. 
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 
відповідно до конкретних цілей теми. На всіх практичних заняттях 
застосовується об’єктивний контроль виконання самостійної роботи, 
теоретичної підготовки та засвоєння практичних навичок. 
Форми поточного контролю: 
Самостійна робота – письмове виконання завдань до самостійної роботи. 
Теоретичні знання –комп’ютерне тестування, індивідуальне опитування, 
співбесіда, письмові роботи. 
Практичні навички та уміння – самостійне виконання хімічних дослідів та 
вміння робити розрахунки та висновки.  

Рейтингова система оцінки знань студентів 
Модуль 1 Модуль 2 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий 
модуль 3 Змістовий модуль 4 

30 30 30 30 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

ПЗ 1 ПЗ 
2-7 

ПЗ 
8-9 

ПЗ 
10 

ПЗ 
11-14 

ПЗ 
15-16 ПЗ 17 ПЗ 19-24 ПЗ 25-

26 
ПЗ 

27-28 
ПЗ 
29 

1-3 1-3 1-3 2-4 2-4 2-4 2-4 3-5 4-6 4-6 4-6 
100 100 

 
Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Підсумковий контроль засвоєння модуля відбувається по завершенню 
вивчення блоку відповідних змістових модулів шляхом тестування, 
контролю практичних навичок та умінь і вважається зарахованим, якщо 
студент набрав не менше 25 балів. 
Підсумковий контроль здійснюється за допомогою: 
– тестових завдань; 
– усної співбесіди або письмової роботи (теоретичні питання, задачі, а також 
ситуаційні задачі); 
– контролю практичних навичок з дисципліни. 
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, 
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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) 

 
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. 
Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ЕСТS та 
національною шкалою 

Бали Національна оцінка ECTS 
90–100 Відмінно (зараховано) А 
82–89 Дуже добре (зараховано) В 
75–81 Добре (зараховано) С 
67–74 Задовільно (зараховано) D 
60–66 Достатньо (зараховано) E 
35–59 Незадовільно (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 
зимових канікул та впродовж 2 (додаткових) тижнів після закінчення 
весняного семестру за графіком, затвердженим ректором. 
Студенти, які одержали оцінку F по завершенню вивчення дисципліни (не 
виконали навчальну програму хоча б з одного модулю, або не набрали за 
поточну навчальну діяльність з модулю мінімальну кількість балів) повинні 
пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним планом. 
 
Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти  
При засвоєнні кожної теми модулю 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 в залежності від кількості 
тем. Отримані студентом бали за накопичувальним принципом додаються у 
межах змістових модулів.  
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Мінімальна кількість балів, з якою студент допускається до складання 
підсумкового модульного контролю – 36 балів.  
Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності 
(у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка 
виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок 
відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. 
Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного 
модуля, становить 100, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 60 
балів. Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню 
вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 
Форми проведення підсумкового контролю стандартизовані і включають 
контроль теоретичної та практичної підготовки. Максимальна кількість балів, 
яку може набрати студент при складанні підсумкового модульного контролю, 
становить 40. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, 
якщо студент набрав не менше 24 балів. 
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 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
З ОКРЕМИХ ТЕМ 

 
Тема 1-2: Правила роботи та техніки безпеки в хімічній лабораторії. 
Вступ до АХ. Теоретичні основи аналітичної АХ. Хімічні рівноваги в 

аналітичній хімії. 
 
Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
− предмет і завдання аналітичної хімії, різновиди хімічного аналізу, 
значення аналітичної хімії для підготовки провізора; 
- теоретичні основи аналітичної хімії – теорії розчинів, іонні реакції в 
розчинах, їх значення в аналітичній хімії, основні положення теорії сильних 
електролітів, закон діючих мас, його застосування в аналітичній хімії, 
константи рівноваги для різних типів рівноваг, основні типи хімічних 
реакцій, що застосовуються в аналізі  
- кислотно-основні реакції, що використовуються в аналітичній хімії, 
розрахунок рН і рОН розчинів сильних, слабких кислот та основ, розрахунок 
рН розчинів солей, що піддаються гідролізу, протолітичні рівноваги в 
буферних системах, розрахунок рН в розчинах амфолітів, застосування 
явища амфотерності в аналізі, класифікацію розчинників, вплив властивостей 
неводних розчинників на силу кислот і основ у неводних розчинах, 
застосування неводних розчинників в аналізі.  
- типи комплексних сполук, що використовуються в аналітичній хімії;  
- найважливіші органічні реагенти, що застосовуються в аналізі; 
- застосування окислювально-відновних реакцій в аналізі;  
- умови утворення осаду, розрахунок повноти осадження. і розчинності 
осадів, вплив різних речовин на розчинність осаду, використання ЗДМ для 
вибору умов проведення аналітичних реакцій з утворенням або розчиненням 
осаду, застосування реакцій осадження-розчинення в аналітичній хімії. 
 
Вміти:  
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
− готувати буферні розчини; 
− визначати умови осадження та розчинення осадів; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
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1. Які речовини називаються електролітами Наведіть приклади електролітів 
та неелектролітів.  
2. Що таке електролітична дисоціація. Наведіть приклади реакцій 
електролітичної дисоціації  
3. Що таке сольватація? Що таке гідратація?  
4. Які речовини називаються кислотами. Наведіть приклад реакції 
електролітичної дисоціації кислоти  
5. Які речовини називаються основами. Наведіть приклад реакції 
електролітичної дисоціації основи  
6. Наведіть приклад реакції електролітичної дисоціації амфотерної сполуки  
7. Які речовини називаються солями. Наведіть приклад реакції 
електролітичної дисоціації кислої, основної, середньої солі  
8. Що таке ступінь дисоціації? Наведіть приклади сильного, слабкого 
електроліту та електроліту середньої сили  
9. За яких умов відбуваються реакції іонного обміну. Наведіть приклад 
реакції іонного обміну, в результаті якої утворюється осад, газ, вода.  
10. Напишіть вираз для константи дисоціації розчину сульфату алюмінію.  
11. Що таке активність іонів, коефіцієнт активності 
12. Що таке добуток розчинності  
13. Напишіть вираз для добутку розчинності фосфату кальцію. За яких умов 
утворюється осад кальцію фосфату?  
14. Що таке гідроліз  
15. Напишіть реакцію гідролізу міді сульфату і вираз для константи 
гідролізу.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Що таке буферні розчини, для чого їх використовують? Як обчислюють рН 
буферних розчинів? Буферна ємність. 
2. Красифікація розчинників. Вплив властивостей неводних розчинників на 
силу кислот і основ у неводних розчинах. Константа автопротолізу. 
Диференціюча та нівелюючи дія розчинників.  
3. Застосування неводних розчинників в аналізі.  
4. Типи комплексних сполук, що використовуються в аналітичній хімії, 
вимоги до них. Комплексні сполуки металів з неорганічними і органічними 
лігандами.  
5. Найважливіші органічні реагенти, що застосовуються в аналізі: 1-нітрозо-
2-нафтол, диметилгліоксим (діацетилдіоксим), алізарин, дитизон, 8-
гідроксихінолін, антипірин, дифенілкарбазид, купрон, купферон, магнетон, 
комплексони та ін. Використання комплексних сполук з органічними та 
неорганічними лігандами в аналізі. 
6. Застосування окислювально-відновних реакцій в аналізі. Найбільш 
важливі окисники (калію перманганат, азотна кислота, калію дихромат, 
амонію персульфат, водню пероксид) та відновники (натрію сульфіт, 
тіосульфат, оксалат та ін.), що використовуються в аналітичній хімії. 
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7. Використання ЗДМ для вибору умов проведення аналітичних реакцій з 
утворенням або розчиненням осаду. Застосування реакцій осадження-
розчинення в аналітичній хімії. 
Перелік практичних навичок:  
Розв’язування задач.  
1. Ступінь електролітичної дисоціації азотистої кислоти в 0,001М водному 
розчині дорівнює 0,2. Розрахуйте концентрації іонів водню, нітрит-іонів та 
молекул азотистої кислоти в цьому розчині.  
2. Чому дорівнює перша константа дисоціації вугільної кислоти, якщо 
ступінь дисоціації її за першим ступенем в розчині, що містить 4,3*10-3 
моль/л, дорівнює 0,1.  
3. При якій молярній концентрації оцтової кислоти її 90% буде знаходитись в 
розчині в непродисоційованому вигляді? Константа дисоціації оцтової 
кислоти 1,8*10-5.  
4. Визначити концентрацію іонів водню в 0,1М розчинах наступних кислот: 
хлористоводневої, сірчаної, мурашиної, оцтової, якщо константи дисоціації 
мурашиної та оцтової кислот становлять K(HCOOH) = 1,8*10–4; 
K(CH3COOH) = 1,8*10–5.  
5. Обчислити розчинність хлориду, броміду та йодиду срібла якщо добутки 
їх розчинності 1,8*10−10, 6*10−13, 1,1*10−16. 
6. Скільки г іонів срібла міститься в 200 мл насиченого розчину сульфату 
срібла, якщо добуток його розчинності 1,6*10−5. 
7. У скільки разів зменшиться концентрація іонів свинцю в насиченому 
розчині свинцю хлориду, якщо в 200 мл такого розчину додатково розчинити 
1 моль натрію хлориду?  
8. Чи утвориться осад, якщо змішати 200 мл розчину срібла нітрату з 
концентрацією 2,5*10−3моль/л і 300 мл розчину кальцію хлориду з 
концентрацією 0,005 моль/л?  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Продуктом гідролізу якої з 
наведених солей є основна сіль?   
A FeSO4   
B NaCl   
C K2CO3   
D NH4Cl   
E KBr   
2 Вкажіть, яка з наведених 
солей  не підлягає гідролізу:   
A KI 
B ZnSO4   
C KNO2   
D Al2(SO4)3   
E CrCl3   
3 Із перерахованих нижче 

нітратів гідролізу піддається:   
A NH4NO3.   
B KNO3.   
C NaNO3.   
D LiNO3.   
E Ва(NO3)2   
4 Серед наведених сполук вкажіть 
сіль, водний розчин якої має кисле 
середовище:   
A  NaCl 
B Na2B4O7   
C Na3PO4   
D   ZnSO4   
E K2SO3   
5 Деякі солі при розчиненні 
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можуть вступати в хімічну реакцію 
з водою. Розчини яких сполук 
мають кислу реакцію середовища? 
A K4[Fe(CN)6] 
B Na2FeO4 
C NaFeO2   
D FeCl3   
E Розчини всіх приведених сполук 
мають кислу реакцію середовища   
6 Якій солі відповідає вираз для 
розрахунку константи гідролізу  
Кг =  Кw/(Kкисл. х  Косн.) 
A (NH4)2S 
B NaCN   
C Fe(NO3)3 
D Li2S   
E NH4Cl   
7 Яке з наведених рівнянь є 
рівнянням гідролізу:   
A H2SO3 + OH− = HSO3

− + H2O 
B SO2 + H2O = H2SO3 = H+ + HSO3

− 
C SO3

2− + H2O = HSO3
- + OH-  

D 4SO2+8OH− = S2- + 3SO4
2- + 4H2O 

E HSO3
− + H+ = H2SO3 = SO2 + H2O 

8 Водневий показник 0,005 М 
розчину сульфатної кислоти 
дорівнює:   
A  4 
B 0   
C 2    
D 3   
E  1 
9 В якому з наведених розчинів 
водневий показник дорівнює нулю?    
A 1M H3PO4   
B 0,1M HCl   
C 0,1M KOH   
D 1M HCl   
E 1M Ba(OH)2   
10 У розчині [ОН-] = 1•10-6 
моль/л. Вкажіть рН розчину.   
A 7 
B 9 
C 1   
D 8   

E 4   
11 У 0,1 М розчині якої з 
наведених кислот найбільша 
концентрація йонів Гідрогену?   
A  CH3COOH 
B HCl   
C H2CO3   
D   H2SO4 
E H2SO3   
12 В 0,1 М розчині якої 
речовини концентрація іонів 
найменша?   
A H2SO4 
B НCl   
C СаCl2   
D СН3СООН    
E NaNO3   
13 У 0,1 М розчині якої з 
наведених кислот найбільша 
концентрація йонів Гідрогену?   
A CH3COOH 
B HCN   
C H2CO3   
D HCl     
E H2SO3   
14 Які з наведених електролітів 
відносяться тільки до слабких:   
A NH3*H2O, CH3COOH   
B NH4Cl, NH3*H2O   
C CH3COOH, CH3COONa   
D HCl, AgCl   
E AgCl, NH4Cl   
15 Яка з наведених основ є 
слабким електролітом:   
A  NaOH 
B Ca(OH)2   
C Mg(OH)2   
D Ba(OH)2   
E KOH   
16 Яка з наведених кислот є 
слабким електролітом:   
A H2SO4 
B HNO3   
C HCl   
D HBr   
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E H3BO3     
17 Між розчинами яких сполук 
можливий перебіг незворотньої 
реакції   
A Fe2(SO4)3 + NaCl 
B CaCl2 + NaOH 
C Ca(OH)2 + NaCl 
D FeCl3 + Na2SO4  
E Fe2(SO4)3 + NaOH  
18 Визначити, яке рівняння є 
математичним виразом ДР 
ортофосфату кальцію:   
A ДР = (3[Ca2+])3 • (2[PO4

3-])2   
B ДР = [Ca2+] • [PO4

3-] 
C ДР = [Ca2+]3 • [PO4

3-]2  
D ДР = [Ca2+]3 • [PO4

3-]   
E Жодне із рівнянь   

19 Між розчинами яких сполук 
можливий перебіг незворотньої 
реакції   
A FeCl3 + Na2SO4 
B CaCl2 + NaOH 
C Ca(OH)2 + NaCl 
D Fe2(SO4)3 + NaCl 
E Fe2(SO4)3 + NaOH  
20 Кількість розчиненої 
речовини, що міститься в 1 літрі 
розчину, визначає:   
A Масову частку   
B  Молярну концентрацію   
C Молярну концентрацію 
еквіваленту   
D Мольну частку   
E Моляльну концентрацію   

 
Еталони відповідей.  
1. Визначити концентрації іонів та молекул, що не продисоціювали у 
водному розчині фтороводневої кислоти з концентрацією 0,01 моль/л. 
Ступінь дисоціації HF в цих умовах становить 25%.  
Рішення. Рівняння дисоціації фтороводневої кислоти HF → H+ + F− 
За умовою задачі ступінь дисоціації фотородневої кислоти 25%, тобто 
продисоціювало 0,01*0,25=0,0025 моль кислоти і утворилось по 0,0025 моль 
іонів водню і фторид-іонів. Відповідно, концентрація молекул фтороводневої 
кислоти, що не продисоціювали становить 0,01-0,0025=0,0075 моль/л. 
2. Чому дорівнює ступінь електролітичної дисоціації оцтової кислоти в її 
0,2М розчині? Яка концентрація іонів водню в цьому розчині? Константа 
дисоціації оцтової кислоти становить 1,80*10-5.  
Рішення. Закон розведення Оствальда К=сα2/(1-α). Оскільки в наших умова 
ступінь дисоціації значно менший від 1, то можна скористатись спрощеною 
формою К=сα2, звідки  

М

Д

С
К

=α  = 
2,0
10*8,1 5−

 = 9,5*10-3 чи 0,95% 

Концентрація іонів водню с(Н+) = α*с = 9,5*10-3 *0,2 = 1,9*10-3 моль/л 
3. Добуток розчинності сульфату срібла 1,6*10-5 (25°С). Визначити 
розчинність цієї солі в моль/л і г/л.  
Рішення. Реакція дисоціації солі Ag2SO4 → 2Ag+ + SO4

2−. Нехай розчинність 
солі s (моль/л), тоді с(Ag+)=2s, c(SO4

2−)=s 

ДР (Ag2SO4) = с2(Ag+)*c(SO4
2−) = (2s)2*s = 4s3. Звідси s = 3

5
3

4
10*6,1

4
ДР −

=

=1.6*10-2 моль/л. Молярна маса сульфату срібла 312 г/моль, отже розчинність 
в г/л дорівнює 1.6*10-2 * 312 = 5 г/л 
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4. Розчинність йодиду свинцю при 20°С дорівнює 6,5*10-4 моль/л, обчислити 
ДР йодиду свинцю при 20°С.  
Рішення. Реакція дисоціації солі PbI2 → Pb2+ + 2I−. Оскільки розчинність 
йодиду свинцю при 20°С дорівнює 6,5*10-4 моль/л, то концентрація іонів 
свинцю теж 6,5*10-4 моль/л, а концентрація іонів йоду – 2*6,5*10-4 моль/л. 
вираз для добутку розчинності ДР (PbI2) = с(Pb2+)*с2(I−) = 6,5*10-4*(2*6,5*10-

4)2=1,1*10-9.  
5. Змішали рівні об’єми 0,001М розчини кальцію хлориду і натрію сульфату. 
Чи утворюється осад кальцію сульфату? ДР кальцію сульфату 2,5*10-5.  
Рішення. Осад солі утворюється, якщо добуток концентрацій відповідних 
іонів солі в момент змішування буде більше добутку розчинності цієї солі. 
При змішуванні рівних об’ємів солей їх концентрація зменшується вдвоє, 
тобто становите по 0,0005 моль/л. Отже, 
с(Ca2+)*с(SO4

2−)=0,0005*0,0005=2,5*10−7, що значно менше величини 
добутку розчинності сульфату кальцію. Отже, осад утворюється.  
6. Порівняти розчинність хлориду срібла при 25°С у воді та в розчині натрію 
хлориду з концентраціє 0,1 моль/*л. добуток розчинності срібла хлориду 
1,8*10−10.  
Рішення. Реакція дисоціації солі AgСl → Ag+ + Cl−. Нехай розчинність 
срібла хлориду у воді дорівнює s моль/л. Тоді с(Ag+)=с(Cl−)=s, а ДР(AgСl) = 
с(Ag+)*с(Cl−)=s2, s = ДР  = 1.34*10−5 моль/л 
Нехай розчинність срібла хлориду у 0,1М розчині хлориду натрію дорівнює 
s1 моль/л. Тоді с(Ag+)= s1, с(Cl−)= (s1 + 0,1), а ДР(AgСl) = с(Ag+)*с(Cl−) = s1(s1 
+ 0,1) = 1,8*10−10. Оскільки 0,1>>> s1, то  s1 + 0,1= 0,1 і ДР(AgСl) = s1*0,1 = 
1,8*10−10. Отже, s1 = 1,8*10-9 моль/л. Таким чином, розчинність срібла 
хлориду в 0,1М розчині натрію хлориду менша, ніж у воді у 1.34*10−5 / 
1,8*10-9 = 7400 разів.  
 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 1 бал 
Оцінювання знань.  

3 бали – відмінно.  
2 бали – добре.  
1 бал – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

 
Тема 3: Аналітичні властивості речовин та аналітичні реакції. Якісні 

реакції K+, Na+, NH4
+. Аналіз суміші катіонів I аналітичної групи. 

 
Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
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- аналітичні властивості речовин, аналітичні ефекти, класифікацію 
методів якісного аналізу, аналітичних реакцій, засоби збільшення чутливості 
та зниження межі визначення аналітичних реакцій, засоби підвищення 
селективності реакцій; 
- методи маскування та вилучення іонів в якісному аналізі;  
- використання мікрокристалоскопічного аналізу;  
- реакції забарвлення полум'я.  
- основні методи розділення та концентрування; 
- властивості осадіів, умови одержання кристалічних та аморфних 
осадів, роль колоїдних розчинів у хімічному аналізі, застосування 
неорганічних та органічних реагентів для осадження. 
- підготовку зразків до аналізу, засоби переведення речовини, що 
аналізується у розчинений стан;  
- якісні реакції іонів амонію, натрію, калію;  
- хід систематичного аналізу іонів І аналітичнї групи.  
 
Вміти:  
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
− готувати буферні розчини; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1.Специфічність і чутливість реакцій. 
2.Якісні аналітичні реакції (мікрокристалоскопічні, кольорові, крапельні, 
осадові, характерні, специфічні, групові). 
3.Реакції, що виконуються “сухим” та “мокрим” шляхом.  
4. Дробний та систематичний методи аналізу.  
5. Поділ катіонів на аналітичні групи за кислотно-основною класифікацією. 
6. Загальна характеристика І аналітичної групи.  
7. Якісні реакції іонів амонію, натрію, калію;  
8. Хід систематичного аналізу іонів І аналітичнї групи.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Чому катіони І аналітичної групи не мають групового реагенту?  
2. Чому при аналізі катіонів першої аналітичної групи йон амонію виявляють 
методом попередніх досліджень?  
3. Які йони заважають виявленню йонів амонію при взаємодії з реактивом 
Неслера? 
4. Яка з реакцій відкриття катіонів амонію більш специфічна?  
5. Умови виявлення іонів калію реакцією із винною кислотою.  
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6. Умови виявлення іонів калію реакцією із натрію кобальтинітритом.  
7. Поняття про мікрокристалоскопічні реакції. Наведіть приклади.  
8. Умови виявлення іонів натрію реакцією із калію піроантимонатом.  
9. Умови виявлення іонів літію реакцією із натрію гідрофосфатом.  
10. Умови виявлення іонів літію реакцією із амонію фторидом.  
11. Чому іони літію необхідно вилучати при аналізі сумуші катіонів І 
аналітичної групи?  
 
Перелік практичних навичок:  
1. Провести якісні реакції на іони калію.  
2. Провести якісні реакції на іони натрію.  
3. Провести якісні реакції на іони амонію.  
4. Провести якісні реакції на іони літію.  
5. Провести систематичний аналіз суміші катіонів натрію, калію, амонію.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 В лабораторії необхідно 
ідентифікувати катіон амонію. 
Можна використати розчин:   
A  Калію хромату.   
B Реактиву Неслера   
C Цинку уранілацетату.   
D Реактиву Чугаєва.   
E Натрію сульфату.   
2 Яка з вказаних реакцій 
визначення катіонів амонію є 
специфічною?   
А Реакція з натрій 
гексанітрокобальтатом(ІІІ). 
B Реакція з калія 
гексагідроксоантимонатом.   
С Реакція з гідроксидами лужних 
металів при нагріванні. 
D Реакція з калій 
тетрайодомеркуратом (ІІ) в 
лужному середовищі. 
E Реакція з натрій 
гексанітрокобальтатом(ІІІ) в 
кислому середовищі.   
3 Аналізований розчин містить 
катіони калію і натрію. Вкажіть 
реагент, що дозволяє знайти в цій 
суміші катіони калію:  
А  Кислота бензойна   
B Кислота щавлева    

С Кислота оцтова   
D Кислота винна    
E Кислота саліцилова   
4 При дії на аналізований 
розчин лугом при нагріванні 
виділяється газ, що змінює 
забарвлення червоного вологого 
лакмусового паперу на синє. Це 
свідчить про присутність в розчині:   
А  Карбонат-іонів   
B  Хлорид-іонів    
С Іонів свинцю    
D Іонів вісмуту   
E Іонів амонію    
5 Досліджуваний розчин 
містить катіони калію і амонію. 
Вкажіть реагент, який дозволяє 
виявити в цьому розчині катіони 
амонію.   
A Натрію ацетат 
B Натрію гідротартрат.   
C Калію тетрайодомеркурат (ІІ) 
D Калію гексаціаноферат(ІІ)   
E Цинкуранілацетат.   
6 Досліджуваний розчин 
містить катіони амонію і натрію. 
Вкажіть реагент, який дозволяє 
виявити в цьому розчині катіони 
натрію.   
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A  Калію бензоат 
B Калію оксалат 
C Калію тетрайодомеркурат (ІІ) 
D Калію гідротартрат 
E Цинкуранілацетат.   
7 Укажіть яким аналітичним 
ефектом супроводжується реакція 
виявлення катіонів калію при дії 
натрію гідротартрату?   
A  Випадає бурий осад   
B Розчин набуває жовтого 
забарвлення    
C Випадає жовтий осад   
D  Утворюється білий аморфний 
осад   
E Утворюється білий кристалічний 
осад   
8 Необхідно провести 
ідентифікацію суміші, що містить 
катіони І аналітичної групи. Який з 
цих катіонів виявляють реактивом 
Неслера?   
A  Усі іони. 
B Калію. 
C Натрію. 
D Літію. 
E Амонію. 
9 Для виявлення катіону 
амонію до проби додали реактив 
калію тетрайодомеркурату (ІІІ). 
Якого кольору утвориться осад при 
наявності катіону амонію?   
A Білого. 
B Цеглясто-червоного. 
C Чорного. 
D Жовтого. 
E Коричневого. 
10 Який катіон знаходиться в 
розчині, якщо при нагріванні з 
лугом виділяється газ з різким 
запахом?   
А  Срібла(І) 
B Амонію 
С Меркурій (П) 
D Меркурій(I) 

E Свинцю (ІІ) 
11 Для зв’язування іонів водню 
при ідентифікації іонів калію з 
винною кислотою використовують 
розчин 
А  Аміаку 
B Гідроксиду натрію 
С Ацетату натрію 
D Сірчаної кислоти 
E Соляної кислоти 
12 Який аналітичний ефект 
спостерігається під час визначення 
катіону калію розчином натрій 
гексанітрокобальтату (ІІІ)?   
A  Чорний осад; 
B Білий осад; 
C Жовте забарвлення розчину; 
D  Червоний  осад; 
E Жовтий осад; 
13 Чому катіони I аналітичної 
групи (кислотно-основна 
класифікація) не мають групового 
реагенту? 
A. Більшість їх солей розчинні у 
воді  
B. Мають близькі іонні радіуси 
C. Мають великі іонні радіуси 
D. Мають здатність утворювати 
розчинні основи 
E. Належать до біологічно 
важливих елементів 
14 В фармакопейному аналізі 
для ідентифікації іонів натрію 
використовують реакцію з: 
A. Тетрафенілборатом 
B. 8-Оксихіноліном 
C. Дифеніламіном 
D. Діацетилдіоксимом 
E. 2-Метокси-2-фенілоцтовою 
кислотою 
15 Для виявлення іонів амонію у 
розчині, який містить іони калію, 
натрію, плюмбуму і аргентуму слід 
використати реакцію з розчином:  
A. Лугу при нагріванні 



 27 

B. Натрій гексанітрокобальтату 
(ІІІ) 
C. Калій гексагідроксостибату 
(V) 
D. Натрій метоксифенілацетату 
при охолодженні 
E. Калій перманганату у 
кислому середовищі 
16 Хімік-аналітик проводить 
якісний систематичний аналіз 
суміші катіонів першої аналітичної 
групи. Який катіон визначають на 
початку дослідження  специфічною 
реакцією? 
A. Літію 
B. Калію 
C. Натрію 
D. Амонію 
E. Аргентуму 
17 При проведенні реакції іонів 
натрію с 
гексагідроксоантимонатом(V) 
калію в нейтральному середовищі 
утворюється осад. Вкажіть, якого 
кольору вказаний осад. 
A. Білий 
B. Червоний 
C. Жовтий 
D. Зелений 

E. Блакитний 
18 Як називаються реакції і 
реагенти, які дають можливість 
визначити даний іон в присутності 
інших: 
A. Селективні 
B. Специфічні 
C. Групові 
D. Вибіркові 
E. Загальні 
19 Укажіть чим 
характеризується здатність 
реагенту давати добре фіксований 
аналітичний ефект при взаємодії з 
досліджуваною речовиною?  
A. Специфічністю реакції 
B. Вибірністю реакції 
C. Чутливістю реакції 
D. Селективністю реакції 
E. Кількістю реагенту 
20 Як називається в аналізі 
прийом зв’язування сторонніх 
іонів? 
A. Аналітичним “маскуванням”  
B. Аналітичним  розділенням 
C. Аналітичним  вилученням 
D. Аналітичним концентруванням 
E. Аналітичним співосадження

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 1 бал 
Оцінювання знань.  

3 бали – відмінно.  
2 бали – добре.  
1 бал – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 3: Якісні реакції катіонів II аналітичної групи Ag+, Hg2

2+, Pb2+. 
Аналіз суміші катіонів II аналітичної групи. 

 
Конкретні цілі:  
Знати: 
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- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
- аналітичні властивості речовин, аналітичні ефекти, класифікацію 
методів якісного аналізу, аналітичних реакцій, засоби збільшення чутливості 
та зниження межі визначення аналітичних реакцій, засоби підвищення 
селективності реакцій; 
- методи маскування та вилучення іонів в якісному аналізі;  
- використання мікрокристалоскопічного аналізу;  
- реакції забарвлення полум'я.  
- основні методи розділення та концентрування; 
- властивості осадів, умови одержання кристалічних та аморфних осадів, 
роль колоїдних розчинів у хімічному аналізі, застосування неорганічних та 
органічних реагентів для осадження. 
- підготовку зразків до аналізу, засоби переведення речовини, що 
аналізується у розчинений стан;  
- якісні реакції іонів арґентуму, меркурію (І), плюмбуму;  
- хід систематичного аналізу іонів ІІ аналітичнї групи.  
 
Вміти:  
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
− готувати буферні розчини; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Назвіть нерозчинні у воді сполуки арґентуму, меркурію (І), плюмбуму.  
2. Наведіть приклади реакцій комплексоутворення, характерних для іонів 
арґентуму і плюмбуму.  
3. Що таке реакції дисмутації? Наведіть приклади реакцій дисмутації іонів 
меркурію.  
4. Якісні реакції іонів арґентуму, меркурію (І), плюмбуму;  
5. Хід систематичного аналізу іонів ІІ аналітичнї групи.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Загальна характеристика ІІ аналітичної групи катіонів.  
2. Груповий реагент на катіони ІІ аналітичної групи та умови його 
застосування.  
3. Як відокремлюють плюмбуму (ІІ) хлорид від інших хлоридів катіонів ІІ 
аналітичної групи в ході аналізу суміші катіонів цієї групи?  
4. Дією яких реагентів можна підтвердити амфотерні властивості плюмбуму 
(ІІ) гідроксиду?  



 29 

5. З якими реагентами катіони ІІ аналітичної групи утворюють кольорові 
осади?  
Перелік практичних навичок:  
1. Провести реакції із розчинами кислоти хлористоводневої, натрію сульфіду, 
лугів, калію йодиду, аміаку, калію хромату, натрію карбонату.  
2. Провести реакцію взаємодії солі плюмбуму і розчином кислоти сірчаної, 
солі плюмбуму і реактиву ацетаміду.  
3. Провести реакцію взаємодії солі меркурію (І) і міді.  
4. Провести систематичний аналіз суміші катіонів ІІ аналітичної групи.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 До досліджуваного розчину 
додали 2М розчин HCl. При цьому 
утворився білий осад, який при 
обробці розчином аміаку почорнів. 
Який катіон присутній у розчині:    
A  Pb2+   
B Ag+   
C Hg2

2+   
D Ba2+   
E Mg2+    
2 Для визначення якісного 
складу препарату на зразок 
досліджуваного розчину подіяли 2н 
розчином HCl. Випав білий осад, 
розчинний в водному розчині 
аміаку. На наявність яких катіонів 
вказує цей аналітичний ефект:   
A Стануму (ІІ).   
B Плюмбуму (ІІ).   
C Меркурію (І).  
D Меркурію (ІІ).    
E Аргентуму (І).    
3 До розчину, якій містить 
катіони меркурію (I), додали 
розчин хлоридної кислоти. До 
утвореного осаду додали розчин 
аміаку. Вкажіть хімічний склад 
осаду:   
A [HgNH2]Cl+Hg;   
B Hg2O;   
C [HgNH2]Cl;   
D Hg(OH)2;   
E HgO.   
4 До досліджуваного розчину 

додали розчин калію йодиду. Випав 
золотисто-жовтий осад, який 
розчиняється в гарячій воді, 
надлишку реагенту і в оцтовій 
кислоті. Це свідчить про 
присутність у розчині:   
A Катіонів вісмуту   
B Катіонів срібла   
C Катіонів свинцю    
D Катіонів ртуті (ІІ).   
E Катіонів ртуті (І).   
5 До другої групи катіонів 
належать катіони Pb2+, Ag+, Hg2

2+. 
Укажіть груповий реагент на другу 
групу катіонів.   
A розчин NH3   
B розчин H2SO4   
C розчин НNО3 
D розчин NaOH   
E розчин HCl   
6 Реакція утворення золотисто-
жовтого осаду (реакція “золотого 
дощу”) – це реакція:   
A утворення осаду PbCl2 
B утворення осаду PbІ2 
C утворення осаду AgІ   
D утворення осаду HgІ2   
E утворення осаду Hg2І2   
7 В якісному аналізі 
характерною реакцією на катіони 
срібла є:   
A реакція утворення сирнистого 
осаду AgCl, що розчиняється в 
розчині аміаку, який знову 



 30 

утворюється при додаванні НNО3. 
B реакція утворення сирнистого 
осаду АgCl, що розчиняється у 
кислотах 
C реакція утворення комплексу, 
який руйнується при дії розчину 
HNO3   
D реакція утворення осаду, що 
розчиняється у розчині аміаку.   
E реакція утворення жовтого осаду 
Ag, що розчиняється у розчині 
аміаку.   
8 Як відокремити домішку 
PbSO4 від суміші сульфатів 
катіонів ІІІ аналітичної групи?   
A обробкою осаду 30% розчином 
амонію ацетату 
B перекристалізацією осаду.   
C обробкою осаду концентрованою 
сульфатною кислотою 
D обробкою осаду розчином 
ацетатної кислоти   
E обробкою осаду розчином аміаку.   
9 На розчин, одержаний після 
обробки осаду хлоридів катіонів ІІ 
групи гарячою водою подіяли 
розчином калій дихромату. 
Утворився жовтий осад, 
нерозчинний в оцтовій кислоті, але 
розчинний в лужному середовищі. 
Які катіони містив досліджуваний 
розчин?   
А  Меркурію (ІІ) 
B Свинцю (ІІ) 
С Барію   
D Срібла (І) 
E Кальцію   
10 При аналізі фармпрепарату 
необхідно розділити суміш 
хлоридів катіонів ІІ аналітичної 
групи (аргентум (+1) та меркурій 
(+1)). Запропонуйте розчин 
реагенту для такого розділення    
A Калій карбонату   
B Хлоридної кислоти   

C Сульфатної   кислоти   
D Калій гідроксиду   
E Амоніаку   
11 На чому ґрунтується 
відокремлення плюмбуму (ІІ) 
хлориду від інших хлоридів ІІ 
аналітичної групи.   
A На різній розчинності у соляній 
кислоті   
B На різній розчинності у гарячій 
воді.   
C На різній розчинності  у лугах   
D На різній розчинності у розчині 
аміаку   
E На різній розчинності у сірчаній 
кислоті   
12 До розчину, що 
досліджується, додали хлоридної  
кислоти. Осад, що випав, 
відфільтрували та обробили на 
фільтрі гарячою водою, а після 
охолодження до  фільтрату додали 
розчин КІ. Який катіон присутній у 
розчині, якщо осад мав жовтий 
колір?  
A. Ba2+ 
B. Ag+  
C. Hg2+  
D. Ca2+  
E. Pb2+ 
13 При проведенні реакції 
ідентифікації на катіони срібла на 
розчин подіяли HCl, а потім 
розчином аміаку. Яка сполука при 
цьому утворилася? 
A. [Аg2(NН3)3]Сl 
B.  [Аg(NН3)2]Сl 
C. АgОН  
D. АgСl 
E. [Аg(NН3)3]Сl 
14 Хімік-аналітик проводить 
якісний аналіз катіонів другої 
аналітичної групи. Який реагент 
використовують для розділення 
хлоридів срібла та ртуті? 
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A. Розчин гідроксиду натрію 
B. Розчин хлорводневої кислоти  
C. Розчин аміаку 
D. Розчин натрію нітрату  
E. Розчин калію хлориду  
15 Досліджуваний розчин 
містить катіони калію і амонію. 
Вкажіть реагент, який дозволяє 
виявити в цьому розчині катіони 
амонію.   
A Натрію ацетат 
B Натрію гідротартрат.   
C Калію тетрайодомеркурат (ІІ) 
D Калію гексаціаноферат(ІІ)   
E Цинкуранілацетат.   
16 Досліджуваний розчин 
містить катіони амонію і натрію. 
Вкажіть реагент, який дозволяє 
виявити в цьому розчині катіони 
натрію.   
A  Калію бензоат 
B Калію оксалат 
C Калію тетрайодомеркурат (ІІ) 
D Калію гідротартрат 
E Цинкуранілацетат.   
17 Укажіть яким аналітичним 
ефектом супроводжується реакція 
виявлення катіонів калію при дії 
натрію гідротартрату?   
A  Випадає бурий осад   
B Розчин набуває жовтого 
забарвлення    
C Випадає жовтий осад   

D  Утворюється білий аморфний 
осад   
E Утворюється білий кристалічний 
осад   
18 Необхідно провести 
ідентифікацію суміші, що містить 
катіони І аналітичної групи. Який з 
цих катіонів виявляють реактивом 
Неслера?   
A  Усі іони. 
B Калію. 
C Натрію. 
D Літію. 
E Амонію. 
19 Для виявлення катіону 
амонію до проби додали реактив 
калію тетрайодомеркурату (ІІІ). 
Якого кольору утвориться осад при 
наявності катіону амонію?   
A Білого. 
B Цеглясто-червоного. 
C Чорного. 
D Жовтого. 
E Коричневого. 
20 Який катіон знаходиться в 
розчині, якщо при нагріванні з 
лугом виділяється газ з різким 
запахом?   
А  Срібла(І) 
B Амонію 
С Меркурій (П) 
D Меркурій(I) 
E Свинцю (ІІ) 

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 1 бал 
Оцінювання знань.  

3 бали – відмінно.  
2 бали – добре.  
1 бал – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  
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Тема 3: Якісні реакції катіонів III аналітичної групи Ba2+, Sr2+, Ca2+. 
Аналіз суміші катіонів III аналітичної групи. 

 
Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
- аналітичні властивості речовин, аналітичні ефекти, класифікацію 
методів якісного аналізу, аналітичних реакцій, засоби збільшення чутливості 
та зниження межі визначення аналітичних реакцій, засоби підвищення 
селективності реакцій; 
- методи маскування та вилучення іонів в якісному аналізі;  
- використання мікрокристалоскопічного аналізу;  
- реакції забарвлення полум'я.  
- основні методи розділення та концентрування; 
- властивості осадів, умови одержання кристалічних та аморфних осадів, 
роль колоїдних розчинів у хімічному аналізі, застосування неорганічних та 
органічних реагентів для осадження. 
- підготовку зразків до аналізу, засоби переведення речовини, що 
аналізується у розчинений стан;  
- якісні реакції іонів кальцію, стронцію, барію;  
- хід систематичного аналізу іонів ІІІ аналітичнї групи.  
 
Вміти:  
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
− готувати буферні розчини; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Назвіть нерозчинні у воді сполуки кальцію, стронцію, барію.  
2. Наведіть приклади реакцій комплексоутворення, характерних для іонів ІІІ 
аналітичної групи.  
3. Якісні реакції іонів кальцію, стронцію, барію;  
4. Хід систематичного аналізу іонів ІІІ аналітичнї групи.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Груповий реагент на катіони ІІІ аналітичної групи. Умови осадження 
катіонів цієї групи.  
2. В якій послідовності будуть осаджуватися сульфати катіонів ІІІ 
аналітичної групи при дії групового реагенту?  
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3. Як збільшити повтоту осадження кальцію сульфату при дії групового 
реагенту?  
4. Чому сульфати катіонів ІІІ аналітичної групи в ході аналізу необхідно 
перевести в карбонати?  
5. При яких умовах барію сульфат можна кількісно перевести в барію 
карбонат?  
6. Чому в систематичному ході аналізу осади карбонатів ІІІ аналітичної 
групи розчиняють в оцтовій кислоті?  
7. Якою реакцією та за яких умов виявляють катіони барію в присутності 
катіонів кальцію та стронцію?  
8. Чому катіони стронцію заважають виявленню катіонів кальцію реакцією із 
амонію оксалатом?  
Перелік практичних навичок:  
1. Провести реакції із розчинами кислоти сірчаної, гіпсовою водою, розчином 
натрію карбонату, калію хромату.  
2. Провести мікрокристалоскопічну реакцію на іони кальцію.  
3. Провести реакцію забарвлення полум’я.  
4. Провести реакції ідентифікації іонів кальцію за реакцією із розчином 
гліоксальгідроксианілу та розчином каліюфероціаніду.  
5. Провести систематичний аналіз суміші катіонів ІІІ аналітичної групи.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 До досліджуваного розчину 
додали розчин калію хромату. 
Випав осад жовтого кольору, який 
не розчинюється в оцтовій кислоті. 
Це свідчить про присутність у 
розчині катіонів:  
A Барію.  B Кальцію.  
C Натрію.  D Кобальту. 
E Магнію.   
2 Аналізований розчин містить 
кальцію хлорид і натрію бромід. 
Для ідентифікації іона кальцію до 
нього додали розчин:   
А амоній оксалату   
B барій хлориду   
С натрію хлориду   
D калій йодиду   
E амоній ацетат   
3 Катіони третьої аналітичної 
групи (кислотно-основна 
класифікація) відокремлюють у 
систематичному ході аналізу за 
допомогою групового реагенту: 

A 1М розчину сірчаної кислоти в 
присутності етанолу.   
B Розчину калію хромату.   
C Розчину натрію карбонату.   
D Розчину амонію оксалату.   
E Розчину амонію карбонату.   
4 В якісному аналізі для 
виявлення іонів стронцію 
використовують так звану гіпсову 
воду. Гіпсова вода – це:   
A насичений розчин CaSO4 у воді   
B розчин Ca(ОН)2;   
C насичений розчин CO2 у воді;   
D розчин Ba(NO3)2 у воді   
E розчин Ва(ОН)2 
5 В якісному аналізі при 
осадженні сульфатів катіонів  
третьої аналітичної групи  з метою 
зменшення розчинності сульфатів у 
розчин додають   
A етиловий спирт   
B дистильовану воду 
C бензол 
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D хлороформ  
E аміловий спирт  
6 Укажіть, яка реакція 
визначення катіонів кальцію при 
певних умовах є специфічною    
A З сірчаною кислотою, 
мікрокристалоскопічна   
B З оксалатом амонію   
C Забарвлення полум’я   
D З карбонатом амонію   
E З сульфатом натрію   
7 У систематичному ході 
аналізу, для переведення сульфатів 
ВаSО4, SrSO4, CaSO4 у карбонати 
використовують:   
A насичений розчин Na2CO3,  t 
B насичений розчин СaCO3,  t 
C насичений розчин (NH4)2CO3, t 
D насичений розчин  MgCO3,  t  
E насичений розчин CO2,  t 
8 Який катіон ІІІ аналітичної 
групи знаходиться в розчині, якщо 
при нагріванні з гіпсовою водою 
через деякий час розчин 
каламутніє?   
А Стронцію   B Кальцію   
З Магнію  D Свинцю (ІІ)  
E Ртуть (ІІ)   
9 Катіони кальцію входять до 
складу деяких фармацевтичних 
препаратів. Фармакопейною 
реакцією для виявлення катіона 
кальцію є реакція з розчином:   
А Амонію оксалату   
B Кислоти хлоридної  
С Калія йодиду   
D Амонія гідроксиду    
E Натрію гідроксиду    
10 З якою метою поряд з 
використанням групового реактиву 
ІІІ аналітичної групи 
використовують етиловий спирт?   
A Для забезпечення осадження всіх 
катіонів цієї групи   
B Для розчинення утворених 

осадів.   
C Для зсунення рН середовища в 
кислий бік   
D Для зсунення рН середовища в 
лужний бік.   
E Для створення нейтрального 
середовища.   
11 Який аналітичний ефект 
потрібно чекати від дії калію 
гексаціаноферату (ІІ) на катіони 
Са2+:   
A Утворення білого 
дрібнокристалічного осаду   
B Випадання жовто-зелених 
кристалів   
C Появу коричневого забарвлення   
D Утворення комплексної сполуки 
голубого кольору  
E Появу бурого кільця   
12 Вкажіть причину проведення 
переосадження сульфатів катіонів 
ІІІ аналітичної групи (кислотно-
основна класифікація) в карбонати 
при систематичному аналізі:  
A. Нерозчинність сульфатів у 
кислотах та лугах    
B. Нерозчинність сульфатів у 
воді  
C. Розчинность сульфатів у воді  
D. Розчинність сульфатів у 
кислотах  
E. Розчинність сульфатів у 
лугах   
13 До III аналітичної групи 
катіонів за кислотно-основною 
класифікацією належать такі 
катіони:   
A. кальцію, стронцію, барію  
B. алюмінію, магнію, цинку  
C. калію, барію, бісмуту  
D. аргентуму, плюмбуму, ніколу 
E. цинку, алюмінію, хрому  
14 Склад третьої аналітичної 
групи катіонів (кислотно-основна 
класифікація) Ca2+, Sr2+, Ba2+. Яка 
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кислота може бути осаджувачем 
(груповим реагентом) цієї  групи 
катіонів?    
A. H2SO4  B. HNO3  
C. HCI   D. CH3COOH   
E. HCIO4  
15 На катіони третьої 
аналітичної групи подіяли 
розчином сульфатної кислоти. 
Який з катіонів групи осаджується 
останнім?    
A. Кальцій  
B. Магній  
C. Стронцій  
D. Барій  
E. Плюмбум  
16 Леткі сполуки кальцію 
забарвлюють безбарвне полум’я 
пальника в:  
A. Червоний колір 
B. Жовтий колір 
C. Фіолетовий колір 
D. Жовто-зелений колір 
E. Зелений колір 
17 Полум'я пальника в 
присутності солей невідомого 
катіона забарвлюється в карміново-
червоний колір. Вкажіть, який це 
катіон?    
A. Стронцію  
B. Амонію  
C. Натрію  
D. Калію  
E. Заліза  

18 При внесенні в полум'я 
пальника солі невідомого катіона 
забарвлюють його в жовто-зелений 
колір. Вкажіть, який це катіон?  
A. Барію  B. Амонію  
C. Свинцю  D. Магнію 
E. Калію   
19 Вкажіть, який реагент 
дозволяє виявити катіони барію у 
присутності катіонів кальцію і 
стронцію:    
A. Дихромат калію  
B. Хлорид калію  
C. Йодид калію  
D. Нітрат калію  
E. Гідроксид натрію  
20 В якісному аналізі 
характерною реакцією на катіони 
срібла є:   
A реакція утворення сирнистого 
осаду AgCl, що розчиняється в 
розчині аміаку, який знову 
утворюється при додаванні НNО3. 
B реакція утворення сирнистого 
осаду АgCl, що розчиняється у 
кислотах 
C реакція утворення комплексу, 
який руйнується при дії розчину 
HNO3   
D реакція утворення осаду, що 
розчиняється у розчині аміаку.   
E реакція утворення жовтого осаду 
Ag, що розчиняється у розчині 
аміаку.   

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 1 бал 
Оцінювання знань.  

3 бали – відмінно.  
2 бали – добре.  
1 бал – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  
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Тема 3: Якісні реакції Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+, Sn4+, As3+, As5+. Аналіз суміші 
катіонів IV аналітичної групи. 

 
Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
- аналітичні властивості речовин, аналітичні ефекти, класифікацію 
методів якісного аналізу, аналітичних реакцій, засоби збільшення чутливості 
та зниження межі визначення аналітичних реакцій, засоби підвищення 
селективності реакцій; 
- методи маскування та вилучення іонів в якісному аналізі;  
- використання мікрокристалоскопічного аналізу;  
- реакції забарвлення полум'я.  
- основні методи розділення та концентрування; 
- властивості осадів, умови одержання кристалічних та аморфних осадів, 
роль колоїдних розчинів у хімічному аналізі, застосування неорганічних та 
органічних реагентів для осадження. 
- підготовку зразків до аналізу, засоби переведення речовини, що 
аналізується у розчинений стан;  
- якісні реакції іонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+, Sn4+, As3+, As5+.;  
- хід систематичного аналізу іонів ІV аналітичнї групи.  
 
Вміти:  
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
− готувати буферні розчини; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Назвіть нерозчинні у воді сполуки Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+, Sn4+, As3+, As5+.  
2. Наведіть приклади реакцій комплексоутворення, характерних для іонів ІV 
аналітичної групи.  
3. Наведіть приклади окислювально-відновних реакцій іонів хрому, стануму і 
арсену.  
3. Якісні реакції іонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+, Sn4+, As3+, As5+;  
4. Хід систематичного аналізу іонів ІV аналітичнї групи.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Груповий реагент на катіони ІV аналітичної групи. Відношення осадів 
гідроксидів ІV аналітичної групи до надлишку реагенту.  
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2. З якою метою в систематичному ході аналізу катіонів ІV аналітичної групи 
поряд з груповим реагентом додають водню пероксид.  
3. На яких властивостях засноване відокремлення іонів алюмінію та стануму?  
4. Реакції перетворення та виявлення іонів стануму в систематичному 
аналізу.  
Перелік практичних навичок:  
1. Провести реакцію із надлишком розчину натрію гідроксиду.  
2. Провести реакцію відновлення іонів арсену до арсину та арсену.  
3. Провести реакцію окислення іонів стануму (ІІ) іонами меркурію (ІІ).  
4. Провести реакцію окислення іонів хрому (ІІІ) пероксидом водню.  
5. Провести реакцію утворення пероксокислот хрому та перлин бури.  
6. Провести реакції ідентифікації солей цинку за реакціями із калію 
фероціанідом, дитизоном, натрію сульфідом.  
7. Провести реакцію ідентифікації іонів алюмінію за реакціями із алізарином, 
натрію ацетатом, утворення алюмінату кобальту.  
8. Провести систематичний аналіз суміші катіонів ІV аналітичної групи.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Яка спільна властивість 
сполук катіонів об'єднує їх в IV 
аналітичну групу (кислотно-
основна класифікація)? 
A  Нерозчинність солей у воді. 
B Амфотерність гідроксидів.   
C Добра розчинність деяких солей.   
D Розчинність гідроксидів в 
кислотах.   
E Розчинність гідроксидів в 
надлишку розчину аміаку.   
2 Зазначте реагенти, що 
дозволяють визначити іони As(III) 
та As(V) реакцією Зангер-Блека:    
A Zn0, HCl, HgCl2   
B H2S, HCl,    
C Zn0, HCl   
D Zn0, HCl, AgNO3   
E HCl, NaH2PO4   
3 До досліджуваного розчину 
додали надлишок 6М розчину 
натрію гідроксиду і 3 % розчину 
пероксиду водню. Розчин при 
нагріванні забарвився в жовтий 
колір. Це свідчить про присутність 
в розчині:   
A  Катіонів цинку 

B Катіонів олова (ІІ).   
C Катіонів алюмінію  
D Катіонів хрому (ІІІ).   
E Катіонів свинцю  
4 У розчині присутні катіони 
цинку і алюмінію. Вкажіть реагент, 
який дозволяє виявити в цьому 
розчині катіони  цинку:   
A Розчин калію 
гексаціаноферату(ІІ).   
B Розчин натрію гідроксиду.   
C Кобальту нітрат Со(NO3)2.   
D Надлишок 6М гідроксиду натрію 
в присутності пероксиду водню.   
E Розчин сульфатної кислоти. 
5 Укажіть, для визначення 
якого іону ІV аналітичної групи  не 
використовують окислювально-
відновні реакції: 
A  Cr3+    B Sn2+   
C Zn2+    D As(V)   
E As(ІІІ) 
6 Укажіть груповий реагент на 
четверту групу катіонів.   
A розчин NH3, Н2О2 
B Розчин HCl   
C Розчин NaOH, Н2О2 
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D розчин Н2С2О4 
E розчин H2SO4, Н2О2 
7 В якісному аналізі при дії 
надлишку групового реагенту 
NaOH на солі алюмінію 
утворюється:   
A  оксид алюмінію   
B гідроксид алюмінію   
C натрію метаалюмінат   
D основні солі алюмінію   
E натрію гексагідроксоалюмінат   
8 В якісному аналізі при 
певних умовах специфічним 
реагентом на катіони Zn2+ є розчин 
K4[Fe(CN)6], утворюється білий 
осад складу:   
A  KFe[Fe(CN)6]   
B K2Na[Fe(CN)6]   
C CuZn[Fe(CN)6]   
D K2Zn3[Fe(CN)6]2   
E Zn(SCN)2   
9 При аналізі суміші катіонів 
ІV аналітичної групи, катіони 
цинку при певних умовах можна 
визначити дробним методом з 
реагентом:   
A  розчином аміаку 
B дитизоном    
C лугами   
D карбонатом лужних металів   
E диметилгліоксим  
10 За допомогою якого реактиву 
відокремлюють катіони IV 
аналітичної групи від катіонів V i 
VI аналітичних груп при аналізі їх 
суміші?   
A розчинами NaOH і Н2О2.   
B розчину H2SO4.   
C дитизону.   
D розчину NH4OH.   
E розчину Na2S.   
11 Які катіони ІV аналітичної 
групи при нагріванні з надлишком 
розчину лугу і пероксиду водню 
осаду не утворюють, але розчин 

набуває жовте забарвлення?   
А  Цинку 
B Олова(ІІ)   
З Олова(IV)   
D Хрому(ІІІ)   
E Алюмінію   
12 В якісному аналізі при дії 
надлишку групового реагенту 
(розчин натрію гідроксиду) на 
катіони ІV аналітичної групи іони 
хрому (ІІІ) утворюють:   
А  хром (ІІ) оксид 
B хром (ІІІ) гідроксид 
С хром (ІІІ) оксид  
D хром (ІІ)  гідроксид 
E натрій гексагідроксохромат(ІІІ) 
13 Якісною реакцією виявлення 
іонів цинку є реакція з:    
A  пероксидом водню    
B дитизоном   
C натрія хлоридом   
D калій бромід   
E кислотою сульфатною   
14 Надхромова кислота, що 
утворюється при окисненні хрому, 
у водних розчинах нестійка і 
розкладається. Вкажіть, який 
розчинник використовується для її 
екстракції.   
А  Хлороформ 
B Ізоаміловий спирт з ефіром   
С Бензол   
D Нітробензол   
E Етиловий спирт   
15. В розчині присутні катіони 
кальцію, барію, алюмінію, калію, 
натрію. До  розчину додали 
невелику кількість гідроксиду 
амонію і розчин алізарину. 
Утворився червоний осад. Який іон 
виявили цією реакцією?  
A. барію.   
B. кальцію.  
C. алюмінію. 
D. калію.  
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E. натрію.  
16 З якою метою в 
систематичному ході аналізу 
катіонів ІV групи поряд з груповим 
реагентом додають пероксид 
водню:    
A. Для утворення гідроксо- та 
оксоаніонів цих елементів у 
найвищих ступенях окиснення  
B. Для утворення гідроксо- та 
оксоаніонів цих елементів у 
найнижчих ступенях окиснення  
C. Для більш повного 
осадження цих катіонів    
D. Для утворення пероксидних 
сполук цих катіонів    
E. Для руйнування гідратних 
комплексів    
17 В ході аналізу катіонів IV 
аналітичної групи (кислотно-
основна класифікація) при дії 
групового реагенту можна не 
тільки відокремити, але й  
ідентифікувати іони:  
A. Аs(III) B. Сr(III) 
C. Zn(II)   D. Sn(IV)   
E. Al(III)    
18 Спільною реакцією 

виявлення сполук арсену (ІІІ) і 
арсену (V) є реакція:    
A. з натрій нітратом 
B. відновлення до арсину   
C. з амоній молібдатом    
D. з йодом    
E. з калій йодидом    
19 При дії на досліджувану 
суміш катіонів розчином КОН 
випав білий осад, що розчинився у 
надлишку реактиву. При дії 
розчину K4[Fe(CN)6] утворився 
білий осад. Який катіон присутній 
у розчині?    
A. Ca2+    B. Cr3+    
C. Zn2+    D. Ba2+    
E. Fe3+    
20 При проведенні характерної 
реакції з сульфідом натрію на солі 
невідомого катіона утворився осад 
білого кольору. Вкажіть, який це 
катіон?    
A. Ртуті    
B. Міді    
C. Цинку   
D. Свинцю    
E. Магнію    

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 1 бал 
Оцінювання знань.  

3 бали – відмінно.  
2 бали – добре.  
1 бал – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 3: Якісні реакції Mg2+, Sb 3+, Sb5+, Bi3+, Fe2+, Fe3+, Mn2+. Аналіз суміші 

катіонів V аналітичної групи. 
 
Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
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- аналітичні властивості речовин, аналітичні ефекти, класифікацію 
методів якісного аналізу, аналітичних реакцій, засоби збільшення чутливості 
та зниження межі визначення аналітичних реакцій, засоби підвищення 
селективності реакцій; 
- методи маскування та вилучення іонів в якісному аналізі;  
- використання мікрокристалоскопічного аналізу;  
- реакції забарвлення полум'я.  
- основні методи розділення та концентрування; 
- властивості осадів, умови одержання кристалічних та аморфних осадів, 
роль колоїдних розчинів у хімічному аналізі, застосування неорганічних та 
органічних реагентів для осадження. 
- підготовку зразків до аналізу, засоби переведення речовини, що 
аналізується у розчинений стан;  
- якісні реакції іонів Mg2+, Sb 3+, Sb5+, Bi3+, Fe2+, Fe3+, Mn2+;  
- хід систематичного аналізу іонів V аналітичнї групи.  
 
Вміти:  
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
− готувати буферні розчини; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Назвіть нерозчинні у воді сполуки Mg2+, Sb 3+, Sb5+, Bi3+, Fe2+, Fe3+, Mn2+. 
2. Наведіть приклади реакцій комплексоутворення, характерних для іонів V 
аналітичної групи.  
3. Наведіть приклади окислювально-відновних реакцій іонів стибію, вісмуту, 
феруму, мангану.  
4. Якісні реакції іонів Mg2+, Sb 3+, Sb5+, Bi3+, Fe2+, Fe3+, Mn2+. 
5. Хід систематичного аналізу іонів V аналітичної групи.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Які катіони V аналітичної групи можна виявити дробним методом?  
2. Дія групового реагенту на катіони V аналітичної групи і умови їх 
осадження груповим реагентом.  
3. Реакції відокремлення і виявлення катіонів стибію у ході систематичного 
аналізу катіонів V аналітичної групи.  
4. Відокремлення гідроксиду магнію від інших гідроксидів V аналітичної 
групи в систематичному ході аналізу.  
5. Які перетворення відбуваються із катіонами мангану у ході 
систематичного аналізу V аналітичної групи.  
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6. Особливості виявлення вісмут-іонів.  
Перелік практичних навичок:  
1. Провести реакції із розчинами натрію гідроксиду і аміку.  
2. Провести реакції гідролізу іонів стибію і вісмуту.  
3. Провести реакції ідентифікації іонів магнію за реакцією із натрію 
гідрофосфатом та мікрокристалоскопічною реакцією.  
4. Провести реакції ідентифікації іонів феруму за реакцією із калію 
фероціанідом, калію фериціанідом, амонію тіоціанатом, кислотою 
сульфасаліциловою та тіогліколевою.  
5. Провести реакції ідентифікації іонів мангану з ареакцією окислення.  
6. Провести реакції ідентифікації іонів вісмуту за реакцією відновлення та 
реакцією із тіосечовиною. .  
7. Провести реакції ідентифікації іонів стибію за реакцією відновлення та 
реакцією із натрію сульфідом.  
4. Провести систематичний аналіз суміші катіонів V аналітичної групи.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 До досліджуваного розчину 
додали концентрованої нітратної 
кислоти та кристалічний діоксид 
плюмбуму. Розчин набув 
малинового кольору. На 
присутність якого катіону вказує 
цей аналітичний ефект:   
A  Феруму (ІІІ). 
B Бісмуту (ІІІ). 
C Мангану  (ІІ). 
D Хрому  (ІІІ). 
E Стануму (ІІ). 
2 До досліджуваного розчину 
додали розчин амонію тіоціанату. 
Розчин забарвився в червоний 
колір. На присутність якого катіону 
вказує цей аналітичний ефект:   
A  Меркурію (ІІ). 
B Феруму (ІІІ) 
C Аргентуму  . 
D Меркурію (І).   
E Плюмбуму (ІІ).  
3 До розчину, що містить  
катіон п’ятої аналітичної групи 
(кислотно-основна класифікація), 
долили розчин амонію тіоціанату. 
Розчин забарвився в червоний 
колір. На присутність яких катіонів 

вказує цей аналітичний ефект:    
A Катіонів заліза (ІІ).   
B Катіонів заліза (ІІІ).   
C Катіонів мангану (ІІ).   
D Катіонів вісмуту   
E Катіонів магнію    
4 Вказати груповий реагент для 
п’ятої групи катіонів.   
A розчин NH3  
B розчин H2SO4   
C розчин Н2S 
D розчин НNO3 
E розчин HCl   
5 В якісному аналізі при 
певних умовах специфічним 
реагентом на катіони Fe3+ є 
K4[Fe(CN)6]. Якого кольору 
утворюється осад   
A Синього 
B Білого   
C Бурого  
D Червоного   
E Чорного   
6 Який катіон V аналітичної 
групи  знаходиться в розчині, якщо 
при дії розчину хлориду олова (ІІ) в 
лужному середовищі випадає 
чорний осад?   
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А Сурма(ІІІ)   
B Залізо(ІІ)   
З Марганець (ІІ)  
D Бісмут (ІІІ) 
E Залізо(ІІІ)   
7 В якісному аналізі 
специфічним реагентом на катіони 
Fe2+ є:   
А K3[Fe(CN)6]   
B K2Na[Co(NO2)]6   
С NaOH 
D K4[Fe(CN)6]   
E NH4OH   
8 Аналітичним ефектом дії 
розчину калій гексаціаноферату (ІІ) 
на іони феруму (ІІІ) є:    
A випадіння білого осаду   
B випадіння синього осаду   
C утворення осаду та його 
розчинення у надлишку реактиву   
D виділення бульбашок газу   
E поява характерного запаху    
9 Катіони Fe3+ утворюють з 
тіоціанат-іонами комплексні 
сполуки. Який аналітичний ефект 
при цьому спостерігається:   
A Розчин забарвлюється у синій 
колір   
B Розчин забарвлюється у червоний 
колір   
C Випадає осад червоного кольору   
D Утворюється “берлінська 
блакить”   
E Утворюється коричневе кільце.   
10 До V аналітичної групи 
катіонів відносяться іони Mn2+. 
Якісною реакцією для цих катіонів 
є:   
A Окиснення в кислому середовищі   
B Взаємодія з Fe3+ в кислому 
середовищі   
C Дія лугів   
D Дія кислот   
E Утворення нерозчинних 
комплексів   

11 У водному розчині 
знаходяться катіони V аналітичної 
групи (кислотно-основна 
класифікація). При розведенні 
розчину утворився білий аморфний 
осад. Які катіони легко утворюють 
продукти гідролізу?  
A. Катіони бісмуту і стибію    
B. Катіони феруму(ІІІ)  
C. Катіони магнію     
D. Катіони мангану    
E. Катіони феруму(ІІ)  
12 До п’ятої групи катіонів 
належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, 
Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Вказати 
груповий реагент для п’ятої групи 
катіонів.  
A. розчин аміаку  
B. розчин H2SO4  
C. розчин Н2S  
D. розчин НNO3  
E. розчин HCl    
13 До розчину катіонів V 
аналітичної групи додали аміачний 
буфер та розчин 8-оксихіноліну. 
Утворився осад жовто-зеленого 
кольору. Який це катіон?    
A. Магнію    
B. Кальцію    
C. Амонію    
D. Заліза (II)    
E. Марганцю    
14 При розбавленні розчину 
іонів V аналітичної групи 
(кислотно-основна класифікація) 
водою з’являється білий осад. Це 
свідчить про присутність у розчині 
можливих іонів:    
A. Bi3+, Sb3+, Sb(V)  
B. Mg2+, Mn2+, Fe2+  
C. Mg2+, Mn2+, Fe3+  
D. Fe2+, Fe3+, Sb3+  
E. Mg2+, Mn2+, Bi3+  
15 Яка спільна властивість 
сполук катіонів об'єднує їх в IV 



 43 

аналітичну групу (кислотно-
основна класифікація)? 
A  Нерозчинність солей у воді. 
B Амфотерність гідроксидів.   
C Добра розчинність деяких солей.   
D Розчинність гідроксидів в 
кислотах.   
E Розчинність гідроксидів в 
надлишку розчину аміаку.   
16 Зазначте реагенти, що 
дозволяють визначити іони As(III) 
та As(V) реакцією Зангер-Блека:    
A Zn0, HCl, HgCl2   
B H2S, HCl,    
C Zn0, HCl   
D Zn0, HCl, AgNO3   
E HCl, NaH2PO4   
17 До досліджуваного розчину 
додали надлишок 6М розчину 
натрію гідроксиду і 3 % розчину 
пероксиду водню. Розчин при 
нагріванні забарвився в жовтий 
колір. Це свідчить про присутність 
в розчині:   
A  Катіонів цинку 
B Катіонів олова (ІІ).   
C Катіонів алюмінію  
D Катіонів хрому (ІІІ).   

E Катіонів свинцю  
18 У розчині присутні катіони 
цинку і алюмінію. Вкажіть реагент, 
який дозволяє виявити в цьому 
розчині катіони  цинку:   
A Розчин калію 
гексаціаноферату(ІІ).   
B Розчин натрію гідроксиду.   
C Кобальту нітрат Со(NO3)2.   
D Надлишок 6М гідроксиду натрію 
в присутності пероксиду водню.   
E Розчин сульфатної кислоти. 
19 Укажіть, для визначення 
якого іону ІV аналітичної групи  не 
використовують окислювально-
відновні реакції: 
A  Cr3+    B Sn2+   
C Zn2+   D As(V)  E As(ІІІ) 
20 При аналізі суміші катіонів 
ІV аналітичної групи, катіони 
цинку при певних умовах можна 
визначити дробним методом з 
реагентом:   
A  розчином аміаку 
B дитизоном    
C лугами   
D карбонатом лужних металів   
E диметилгліоксим  

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 1 бал 
Оцінювання знань.  

3 бали – відмінно.  
2 бали – добре.  
1 бал – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 3: Якісні реакції Cu2+, Hg2+, Co2+, Ni 2+. Аналіз суміші катіонів VI 

аналітичної групи. 
 

Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
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- аналітичні властивості речовин, аналітичні ефекти, класифікацію 
методів якісного аналізу, аналітичних реакцій, засоби збільшення чутливості 
та зниження межі визначення аналітичних реакцій, засоби підвищення 
селективності реакцій; 
- методи маскування та вилучення іонів в якісному аналізі;  
- використання мікрокристалоскопічного аналізу;  
- реакції забарвлення полум'я.  
- основні методи розділення та концентрування; 
- властивості осадів, умови одержання кристалічних та аморфних осадів, 
роль колоїдних розчинів у хімічному аналізі, застосування неорганічних та 
органічних реагентів для осадження. 
- підготовку зразків до аналізу, засоби переведення речовини, що 
аналізується у розчинений стан;  
- якісні реакції іонів Cu2+, Hg2+, Co2+, Ni 2+. 
- хід систематичного аналізу іонів VІ аналітичнї групи.  
 
Вміти:  
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
− готувати буферні розчини; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Назвіть нерозчинні у воді сполуки Cu2+, Hg2+, Co2+, Ni 2+. 
2. Наведіть приклади реакцій комплексоутворення, характерних для іонів VІ 
аналітичної групи.  
3. Якісні реакції іонів Cu2+, Hg2+, Co2+, Ni 2+. 
4. Хід систематичного аналізу іонів VІ аналітичної групи.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Груповий реагент на катіони VІ аналітичної групи. Поясніть роль 
комплексоутворення в аналізі катіонів VІ аналітичної групи. 
2. Чому при відділенні катіонів VІ аналітичної групи від катіонів V 
аналітичної групи необхідно додавати надлишок розчину аміаку?  
3. Як відділити купрум (ІІ)- та меркурій (ІІ)-катіони від інших катіонів VІ 
аналітичної групи? 
4. Як у ході аналізу відділяють міді (ІІ) сульфід від меркурію (ІІ) сульфід.  
5. Як усунути вплив ферум (ІІІ)-катіонів при визначення іонів кобальту?  
Перелік практичних навичок:  
1. Провести реакцію із розчинами лугів, аміаку, натрію тіосульфату.  
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2. Провести реакцію ідентифікації іонів меркурію (ІІ) із розчинами калію 
йодиду, стануму (ІІ) хлориду, міддю.  
3. Провести реакцію ідентифікації іонів кобальту із розчином амонію 
тіоціанату.  
4. Провести ідентифікацію іонів нікелю із реактивом Чугаєва.  
6. Провести систематичний аналіз суміші катіонів VІ аналітичної групи.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Яка спільна властивість 
сполук катіонів об'єднує їх в IV 
аналітичну групу (кислотно-
основна класифікація)? 
A  Нерозчинність солей у воді. 
B Амфотерність гідроксидів.   
C Добра розчинність деяких солей.   
D Розчинність гідроксидів в 
кислотах.   
E Розчинність гідроксидів в 
надлишку розчину аміаку.   
2 Зазначте реагенти, що 
дозволяють визначити іони As(III) 
та As(V) реакцією Зангер-Блека:    
A Zn0, HCl, HgCl2   
B H2S, HCl,    
C Zn0, HCl   
D Zn0, HCl, AgNO3   
E HCl, NaH2PO4   
3 До досліджуваного розчину 
додали надлишок 6М розчину 
натрію гідроксиду і 3 % розчину 
пероксиду водню. Розчин при 
нагріванні забарвився в жовтий 
колір. Це свідчить про присутність 
в розчині:   
A  Катіонів цинку 
B Катіонів олова (ІІ).   
C Катіонів алюмінію  
D Катіонів хрому (ІІІ).   
E Катіонів свинцю  
4 У розчині присутні катіони 
цинку і алюмінію. Вкажіть реагент, 
який дозволяє виявити в цьому 
розчині катіони  цинку:   
A Розчин калію 
гексаціаноферату(ІІ).   

B Розчин натрію гідроксиду.   
C Кобальту нітрат Со(NO3)2.   
D Надлишок 6М гідроксиду натрію 
в присутності пероксиду водню.   
E Розчин сульфатної кислоти. 
5 Укажіть, для визначення 
якого іону ІV аналітичної групи  не 
використовують окислювально-
відновні реакції: 
A  Cr3+    B Sn2+   
C Zn2+    D As(V)   
E As(ІІІ) 
6 Укажіть груповий реагент на 
четверту групу катіонів.   
A розчин NH3, Н2О2 
B Розчин HCl   
C Розчин NaOH, Н2О2 
D розчин Н2С2О4 
E розчин H2SO4, Н2О2 
7 В якісному аналізі при дії 
надлишку групового реагенту 
NaOH на солі алюмінію 
утворюється:   
A  оксид алюмінію   
B гідроксид алюмінію   
C натрію метаалюмінат   
D основні солі алюмінію   
E натрію гексагідроксоалюмінат   
8 В якісному аналізі при 
певних умовах специфічним 
реагентом на катіони Zn2+ є розчин 
K4[Fe(CN)6], утворюється білий 
осад складу:   
A  KFe[Fe(CN)6]   
B K2Na[Fe(CN)6]   
C CuZn[Fe(CN)6]   
D K2Zn3[Fe(CN)6]2   
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E Zn(SCN)2   
9 При аналізі суміші катіонів 
ІV аналітичної групи, катіони 
цинку при певних умовах можна 
визначити дробним методом з 
реагентом:   
A  розчином аміаку 
B дитизоном    
C лугами   
D карбонатом лужних металів   
E диметилгліоксим  
10 За допомогою якого реактиву 
відокремлюють катіони IV 
аналітичної групи від катіонів V i 
VI аналітичних груп при аналізі їх 
суміші?   
A розчинами NaOH і Н2О2.   
B розчину H2SO4.   
C дитизону.   
D розчину NH4OH.   
E розчину Na2S.   
11 Які катіони ІV аналітичної 
групи при нагріванні з надлишком 
розчину лугу і пероксиду водню 
осаду не утворюють, але розчин 
набуває жовте забарвлення?   
А  Цинку 
B Олова(ІІ)   
З Олова(IV)   
D Хрому(ІІІ)   
E Алюмінію   
12 В якісному аналізі при дії 
надлишку групового реагенту 
(розчин натрію гідроксиду) на 
катіони ІV аналітичної групи іони 
хрому (ІІІ) утворюють:   
А  хром (ІІ) оксид 
B хром (ІІІ) гідроксид 
С хром (ІІІ) оксид  
D хром (ІІ)  гідроксид 
E натрій гексагідроксохромат(ІІІ) 
13 Якісною реакцією виявлення 
іонів цинку є реакція з:    
A  пероксидом водню    
B дитизоном   

C натрія хлоридом   
D калій бромід   
E кислотою сульфатною   
14 Надхромова кислота, що 
утворюється при окисненні хрому, 
у водних розчинах нестійка і 
розкладається. Вкажіть, який 
розчинник використовується для її 
екстракції.   
А  Хлороформ 
B Ізоаміловий спирт з ефіром   
С Бензол   
D Нітробензол   
E Етиловий спирт   
15. В розчині присутні катіони 
кальцію, барію, алюмінію, калію, 
натрію. До  розчину додали 
невелику кількість гідроксиду 
амонію і розчин алізарину. 
Утворився червоний осад. Який іон 
виявили цією реакцією?  
A. барію.   
B. кальцію.  
C. алюмінію. 
D. калію.  
E. натрію.  
16 З якою метою в 
систематичному ході аналізу 
катіонів ІV групи поряд з груповим 
реагентом додають пероксид 
водню:    
A. Для утворення гідроксо- та 
оксоаніонів цих елементів у 
найвищих ступенях окиснення  
B. Для утворення гідроксо- та 
оксоаніонів цих елементів у 
найнижчих ступенях окиснення  
C. Для більш повного 
осадження цих катіонів    
D. Для утворення пероксидних 
сполук цих катіонів    
E. Для руйнування гідратних 
комплексів    
17 В ході аналізу катіонів IV 
аналітичної групи (кислотно-
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основна класифікація) при дії 
групового реагенту можна не 
тільки відокремити, але й  
ідентифікувати іони:  
A. Аs(III) B. Сr(III) 
C. Zn(II)   D. Sn(IV)   
E. Al(III)    
18 Спільною реакцією 
виявлення сполук арсену (ІІІ) і 
арсену (V) є реакція:    
A. з натрій нітратом 
B. відновлення до арсину   
C. з амоній молібдатом    
D. з йодом    
E. з калій йодидом    
19 При дії на досліджувану 
суміш катіонів розчином КОН 
випав білий осад, що розчинився у 

надлишку реактиву. При дії 
розчину K4[Fe(CN)6] утворився 
білий осад. Який катіон присутній 
у розчині?    
A. Ca2+    B. Cr3+    
C. Zn2+    D. Ba2+    
E. Fe3+    
20 При проведенні характерної 
реакції з сульфідом натрію на солі 
невідомого катіона утворився осад 
білого кольору. Вкажіть, який це 
катіон?    
A. Ртуті    
B. Міді    
C. Цинку   
D. Свинцю    
E. Магнію    

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 1 бал 
Оцінювання знань.  

3 бали – відмінно.  
2 бали – добре.  
1 бал – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

 
Тема 4: Якісний аналіз аніонів. 

 
Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
- аналітичні властивості речовин, аналітичні ефекти, класифікацію 
методів якісного аналізу, аналітичних реакцій, засоби збільшення чутливості 
та зниження межі визначення аналітичних реакцій, засоби підвищення 
селективності реакцій; 
- методи маскування та вилучення іонів в якісному аналізі;  
- використання мікрокристалоскопічного аналізу;  
- реакції забарвлення полум'я.  
- основні методи розділення та концентрування; 
- властивості осадів, умови одержання кристалічних та аморфних осадів, 
роль колоїдних розчинів у хімічному аналізі, застосування неорганічних та 
органічних реагентів для осадження. 
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- підготовку зразків до аналізу, засоби переведення речовини, що 
аналізується у розчинений стан;  
- якісні реакції аніонів 
 
Вміти:  
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
− готувати буферні розчини; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Чому до виявлення аніонів приступають після виявлення катіонів?  
2. Содова витяжка, її приготування.  
3. Принцип класифікації аніонів по групам.  
4. Групові реагенти ц умови їх використання.  
5. Перелічіть якісні реакції аніони.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Обгрунтуйте послідовність осадження із розчину хлорид-, бромід-, йодид-
іонів при дії групового реагенту на ІІ аналітичну групу аніонів.  
2. Проби на аніони-відновники.  
3. Проби на аніони-окисники.  
4. Відношення аніонів нестійких і летких кислот до дії мінеральних кислот.  
5. Обгрунтуйте відділення осаду арґентуму хлориду і арґентуму йодиду при 
дії 12% розчину амонію карбонату.  
6. Поясніть чому бромід- та йодид-іони окислюються хлорною водою і в якій 
послідовності.  
7. Виявлення нітрит- та нітрат-іонів при їх спільній присутності. Які аніони 
заважають відкриттю цих аніонів?  
8. Які аніони і якими реакціями відкривають у сухій пробі?  
9. Якими реакціями можна розділити арсеніт- та арсенат-іони?  
Перелік практичних навичок:  
1. Провести якісні реакції на аніони І аналітичної групи.  
2. Провести якісні реакції на аніони ІІ аналітичної групи. 
3. Провести якісні реакції на аніони ІІІ аналітичної групи. 
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Розчин арсенату натрію 
можна відрізнити від розчину 
арсеніту натрію за допомогою 
наступного реагенту:   

А магнезійна суміш   
B калію сульфат   
С калію нітрат   
D натрію хлорид   
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E натрію фториду   
2 При додаванні до 
аналізованого розчину барій 
хлориду утворився білий осад, 
нерозчинний в кислотах і лугах. Це 
свідчить про присутність в 
досліджуваному розчині:   
А сульфат-іонів   
B хлорид-іонів   
С нітрат-іонів   
D перманганат-іонів    
E іонів заліза (II)   
3 Арсеніт- і арсенат-іони 
входять до складу деяких 
фармацевтичних препаратів. 
Фармакопейною реакцією для 
виявлення названих іонів6 служить 
реакція з розчином:   
А Срібла (І) нітрату.   
B Антипірину.   
С Калія йодиду.   
D Амонія гідроксиду.   
E Натрію гідроксиду.   
4 Виберіть реагенти для 
виявлення сульфат-іонів в розчині, 
що містить карбонат, сульфат, 
тіосульфат, фосфат-аніони:    
А Ba(NO3)2, HCl   
B Ba(NO3)2, NaOH   
С BaCl2, H2O  
D CaCl2, NH4ОH   
E AgNO3, HNO3 
5 Який іон при нагріванні з 
металевим цинком у кислому 
середовищі утворює газ – арсин, 
що викликає появу темної плями на 
фільтрувальному папері, 
просоченому розчином нітрату 
аргентуму:   
A. Арсенат   B. Фосфат    
C. Нітрат   D. Сульфід    
E. Сульфат    
6 Який іон при нагріванні з 
металевим цинком у кислому 
середовищі утворює газ – арсин, 

що викликає появу жовто-бурої 
плями на  папері, просоченому 
солями ртуті (II): 
A. Арсенат    
B. Фосфат    
C. Нітрат    
D. Сульфід    
E. Сульфат    
7 До досліджуваного розчину 
додали хлороформ і по краплях 
хлорну воду. Хлороформний шар 
забарвився в оранжевий колір. Це 
свідчить про присутність у розчині:   
A Бромід-іонів. 
B Сульфіт-іонів. 
C Сульфат-іонів. 
D Нітрат-іонів.  
E Іодид-іонів. 
8 Досліджуваний розчин 
лікарської речовини містить аніони 
йодиду, броміду, хлориду та 
сульфіду. Який реагент є груповим 
на ці аніони (друга аналітична 
група аніонів)?   
A Аргентуму нітрат у 2М нітратній 
кислоті. 
B Барію хлорид.   
C Барію нітрат.   
D Груповий реагент відсутній. 
E Аргентуму нітрат у нейтральному 
середовищі. 
9 В розчині присутні аніони Cl-

і Br-. Назвіть реагент для виявлення 
Br-:   
А хлорна вода    
B бромна вода   
С гіпсова вода   
D вапняна вода    
E баритова вода   
10 До аналізованого розчину 
додали хлороформ і по краплях 
хлорну воду. Хлороформний шар 
забарвився в оранжевий колір. Це 
свідчить про присутність в розчині: 
А бромід -іонів   B йодид- іонів   
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С сульфіт-іонів   
D сульфат-іонів   
E нітрат-іонів   
11 До підкисленого 
досліджуваного розчину додали 
хлороформ і розчин натрію нітриту. 
Хлороформний шар забарвився в 
червоно-фіолетовий колір. Це 
свідчить про присутність в розчині:  
А йодид -іонів    B бромід -
іонів   
С хлорид-іонів    
D сульфіт-іонів    
E фторид-іонів   
12 До розчину, що містить 
аніони другої аналітичної групи, 
додали розчин аргентум нітрату. 
Утворився чорний осад, 
нерозчинний в розчині аміаку, але 
розчинний при нагріванні в 
розведеній нітратній кислоті. Які 
аніони присутні в розчині :   
A Сульфід-іони.    
B Йодид-іони.   
C Хлорид-іони.   
D Бромід-іони.   
E Арсеніт-іони.   
13 До розчину, що містить 
аніони другої аналітичної групи, 
долили розчин аргентум нітрату. 
Утворився блідо-жовтий осад, 
нерозчинний в азотній кислоті і 
частково розчинний в розчині 
аміаку. Які аніони присутні в 
розчині :   
A Бромід-іони.    B Йодид-іони.   
C Хлорид-іони.    
D Сульфід-іони.   
E Арсеніт-іони.   
14 Укажіть груповий реагент на 
другу групу аніонів: 
A розчин AgNO3   
B розчин Ba(NO3)2   
C розчин NaOH   
D розчин NH3   

E розчин Н2SO4 
15 Укажіть, який реагент 
використовують для відокремлення 
осаду AgCl вiд AgI?   
A Водний розчин аміаку.    
B Концентрована нітратна кислота.   
C Розведена нітратна кислота.   
D Концентрований розчин калію 
хлориду.   
E Розчин сульфатної кислоти.   
16 Які аніони з розчином срібла 
(І) нітрату утворюють осад, 
розчинний в 12% розчині амонію 
карбонату?   
А Хлорид-іони   
B Бромід-іони   
С Сульфід-іони   
D Йодид-іони   
E Тіоціанат-іони   
17 При виявленні аніонів у 
розчині дробним методом провели 
реакцію з антипірином у  
середовищі сульфатної кислоти – 
з’явилося смарагдово-зелене  
забарвлення розчину. Який аніон 
обумовив цей аналітичний ефект? 
A нітрит-іон  B
 хромат-іон 
C нітрат-іон  D
 бромід-іон 
E йодид-іон 
18 Для визначення нітрат-
аніонів до досліджуваного розчину 
додали дифеніламін. Який 
аналітичний ефект при цьому 
спостерігається:   
A Розчин синього кольору. . 
B Осад жовтого кольору.   
C Осад синього кольору.  
D Виділення бурого газу.   
E Поява характерного запаху.  
19 До розчину FeSO4 у 
присутності H2SO4 концентрованої 
додали досліджуваний розчин. 
Появлення бурого кільця вказує на 
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присутність в розчині:    
А Нітрат-іонів   B Ацетат-
іонів   
С Карбонат-іонів   
D Оксалат-іонів   
E Фосфат-іонів   
20 До підкисленого сірчаною 
кислотою розчину, що містить 
аніони третьої аналітичної групи 

додали розчин калію йодиду. 
Спостерігається виділення вільного 
йоду. Які аніони присутні в 
розчині? 
A Нітрит-іони.    B Нітрат-іони.   
C Сульфіт-іони.   
D Бромід-іони.   
E Арсеніт-іони.   
 

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 1 бал 
Оцінювання знань.  

3 бали – відмінно.  
2 бали – добре.  
1 бал – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 4: Аналіз суміші невідомого складу. 

 
Конкретні цілі:  
Знати: 
- основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
- аналітичні властивості речовин, аналітичні ефекти, класифікацію 
методів якісного аналізу, аналітичних реакцій, засоби збільшення чутливості 
та зниження межі визначення аналітичних реакцій, засоби підвищення 
селективності реакцій; 
- методи маскування та вилучення іонів в якісному аналізі;  
- використання мікрокристалоскопічного аналізу;  
- реакції забарвлення полум'я.  
- основні методи розділення та концентрування; 
- властивості осадів, умови одержання кристалічних та аморфних осадів, 
роль колоїдних розчинів у хімічному аналізі, застосування неорганічних та 
органічних реагентів для осадження. 
- підготовку зразків до аналізу, засоби переведення речовини, що 
аналізується у розчинений стан;  
- якісні реакції катіонів та аніонів 
- хід систематичного аналізу суміші катіонів та аніонів 
 
Вміти:  
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− записувати іонні та окислювально-відновні рівняння реакцій;  
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− проводити розрахунки констант дисоціації, гідролізу, добутку 
розчинності, рН розчинів кислот, основ, солей, буферних розчинів; 
− готувати буферні розчини; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Як упевнитися в частковій розчинності речовин у воді?  
2. Чому у випадку часткової розчинності речовини у воді окремий аналіз 
розчину і нерозчинного залишку являється доцільним?  
3. Чому аналіз невідомої суміші слід починати з визначення катіонів?  
4. Навіщо готують содову витяжку в аналізі аніонів?  
5. Катіони яких аналітичних груп осаджуються при приготуванні содової 
витяжки, а які залишаються у розчині?  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Попередні дослідження при аналізі суміші невідомого складу.  
2. Середня проба та її приготування.  
3. Хід систематичного аналізу суміші невідомого складу.  
Перелік практичних навичок:  
Провести аналіз суміші невідомого складу.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 В розчині присутні катіони 
кальцію, барію, алюмінію, калію, 
натрію. До розчину додали 
невелику кількість гідроксиду 
амонію і розчин алізарину. 
Утворився червоний осад. Який іон 
виявили цією реакцією? 
A Алюмінію. 
B Кальцію. 
C Барію. 
D Калію. 
E Натрію. 
2 У розчині, що містить  
катіони міді (ІІ) і цинку, катіони 
міді можна визначити за 
допомогою надлишку реагенту: 
A 6М розчину аміаку  
B 2М розчину сульфатної кислоти   
C 6М розчину калію гідроксиду 
D 2М розчину хлороводневої 
кислоти 
E 2М розчину амонію карбонату 

3 Досліджувана суміш містить 
катіони Mg2+, Ni2+, Со2+. За 
допомогою якого реактиву можна 
виявити катіон Ni2+ у цій суміші? 
A диметилгліоксиму.   
B розчину аміаку.   
C 1-нітрозо-2-нафтолу.  
D магнетону-1.   
E алізарину.   
4 Виберіть реагент, що 
дозволяє відокремити осад Cu(OH)2 
від осаду гідроксидів Fe(OH)3, 
Cr(OH)3, Sn(OH)2, Mn(OH)2:    
А NH4OН   
B CH3COOH   
С HCl   
D HNO3   
E H2SO4   
5 Досліджуваний розчин 
лікарського препарату містить 
катіони магнію, алюмінію. За 
допомогою якого реагенту можна 
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розділити вказані катіони при 
аналізі цього препарату?   
A розчину лугу;   
B пероксиду водню в кислому 
середовищі;   
C розчин нітрату срібла;   
D пероксиду водню в аміачному 
середовищі;   
E розчину хлоридної кислоти;   
6 Які аніони утворюють з 
солями кальцію білий кристалічний 
осад тільки при кип'ятінні розчину.   
А Цитрат-іони   
B Тартрат-іони   
С Хлорид-іони   
D Нітрат-іони   
E Ацетат-іони   
7 Досліджуваний розчин 
лікарської речовини містить аніони 
ацетату, оксалату, сульфіту, 
сульфіду, нітриту. Який із 
наведених аніонів не реагує з 
перманганатом калію в кислому 
середовищі?   
A ацетат;    B оксалат;   
C сульфіт;    D сульфід;   
E нітрит;   
8 В лабораторії необхідно 
ідентифікувати катіон амонію. 
Можна використати розчин:   
A  Калію хромату.   
B Реактиву Неслера   
C Цинку уранілацетату.   
D Реактиву Чугаєва.   
E Натрію сульфату.   
9 До досліджуваного розчину 
додали 2М розчин HCl. При цьому 
утворився білий осад, який при 
обробці розчином аміаку почорнів. 
Який катіон присутній у розчині:    
A  Pb2+     B Ag+   
C Hg2

2+     D Ba2+   
E Mg2+    
10 До досліджуваного розчину 
додали розчин калію хромату. 

Випав осад жовтого кольору, який 
не розчинюється в оцтовій кислоті. 
Це свідчить про присутність у 
розчині катіонів:  
A Барію.  B Кальцію.  
C Натрію.  D Кобальту. 
E Магнію.   
11 Яка спільна властивість 
сполук катіонів об'єднує їх в IV 
аналітичну групу (кислотно-
основна класифікація)? 
A  Нерозчинність солей у воді. 
B Амфотерність гідроксидів.   
C Добра розчинність деяких солей.   
D Розчинність гідроксидів в 
кислотах.   
E Розчинність гідроксидів в 
надлишку розчину аміаку.   
12 До досліджуваного розчину 
додали концентрованої нітратної 
кислоти та кристалічний діоксид 
плюмбуму. Розчин набув 
малинового кольору. На 
присутність якого катіону вказує 
цей аналітичний ефект:   
A  Феруму (ІІІ). 
B Бісмуту (ІІІ). 
C Мангану  (ІІ). 
D Хрому  (ІІІ). 
E Стануму (ІІ). 
13 Груповим реактивом на 
катіони VI аналітичної групи 
(кислотно-основна класифікація) є 
надлишок концентрованого амонію 
гідроксиду. При цьому 
спостерігається: 
A Утворення гідроксидів 
катіонів,  розчинних в кислотах.   
B Утворення розчинних у воді 
аміачних комплексних сполук.   
C Утворення забарвлених, 
нерозчинних у воді сполук. 
D Утворення гідроксидів катіонів,  
розчинних у лугах. 
E Утворення гідроксидів катіонів, 
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не розчинних в надлишку амонію 
гідроксиду.   
14 Розчин арсенату натрію 
можна відрізнити від розчину 
арсеніту натрію за допомогою 
наступного реагенту:   
А магнезійна суміш   
B калію сульфат   
С калію нітрат   
D натрію хлорид   
E натрію фториду   
15 При додаванні до 
аналізованого розчину барій 
хлориду утворився білий осад, 
нерозчинний в кислотах і лугах. Це 
свідчить про присутність в 
досліджуваному розчині:   
А сульфат-іонів   
B хлорид-іонів   
С нітрат-іонів   
D перманганат-іонів    
E іонів заліза (II)   
16 Арсеніт- і арсенат-іони 
входять до складу деяких 
фармацевтичних препаратів. 
Фармакопейною реакцією для 
виявлення названих іонів6 служить 
реакція з розчином:   
А Срібла (І) нітрату.   
B Антипірину.   
С Калія йодиду.   
D Амонія гідроксиду.   
E Натрію гідроксиду.   
17 Виберіть реагенти для 
виявлення сульфат-іонів в розчині, 
що містить карбонат, сульфат, 

тіосульфат, фосфат-аніони:    
А Ba(NO3)2, HCl   
B Ba(NO3)2, NaOH   
С BaCl2, H2O  
D CaCl2, NH4ОH   
E AgNO3, HNO3 
18 Який іон при нагріванні з 
металевим цинком у кислому 
середовищі утворює газ – арсин, 
що викликає появу темної плями на 
фільтрувальному папері, 
просоченому розчином нітрату 
аргентуму:   
A. Арсенат   B. Фосфат    
C. Нітрат   D. Сульфід    
E. Сульфат    
19 Який іон при нагріванні з 
металевим цинком у кислому 
середовищі утворює газ – арсин, 
що викликає появу жовто-бурої 
плями на  папері, просоченому 
солями ртуті (II): 
A. Арсенат   B. Фосфат    
C. Нітрат   D. Сульфід    
E. Сульфат    
20 До досліджуваного розчину 
додали хлороформ і по краплях 
хлорну воду. Хлороформний шар 
забарвився в оранжевий колір. Це 
свідчить про присутність у розчині:   
A Бромід-іонів. 
B Сульфіт-іонів. 
C Сульфат-іонів. 
D Нітрат-іонів.  
E Йодид-іонів. 
 

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 1 бал 
Оцінювання знань.  

3 бали – відмінно.  
2 бали – добре.  
1 бал – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  
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Тема 5: Гравіметричний метод аналізу. Методи осадження, відгонки. 

Розрахунки в гравіметрії. Визначення вологи. 
 
Конкретні цілі:  
Знати: 
− основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
− властивості осадів, умови одержання кристалічних та аморфних осадів, 
роль колоїдних розчинів у хімічному аналізі, застосування неорганічних та 
органічних реагентів для осадження. 
− підготовку зразків до аналізу, засоби переведення речовини, що 
аналізується у розчинений стан;  
− класифікацію гравіметричних методів аналізу;  
− методики кількісного визначення вмісту різних речовин методом 
осадження та відгонки; 
− техніку виконання операцій у кількісному гравіметричному аналізі; 
− поняття гравіметричного фактору;  
− розрахунки процентного вмісту досліджуваної речовини за 
результатами аналізу; 
− використання гравіметричних методів аналізу в контролі якості 
лікарських засобів.  
 
Вміти:  
− виконувати основні аналітичні операції;  
− готувати реактиви для аналізу; 
− проводити розрахунки молярної маси та гравіметричного фактору;  
− проводити операції методів осадження та відгонки;  
− проводити розрахунки процентного вмісту досліджуваної речовини за 
результатами аналізу;  
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Предмет і задачі кількісного аналізу.  
2. Класифікація методів кількісного аналізу.  
3. Гравіметричгий аналіз, класифікація методів гравіметричного аналізу.  
4. Обладнання і техніка виконання основних операцій.  
5. Як розраховують масу наважки в гравіметричному методі аналізу.  
6. Як розраховують об’єм промивної рідини?   
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Для кожного із названих іонів наведіть гравіметричне визначення методом 
осадження: барій, кальцій, магній, плюмбув, ферум, алюміній, сульфат-, 
хлорид-, фосфат-іони.  
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А) напишіть рівняння реакцій;  
Б) обчисліть масу наважки;  
2. Обчисліть об’єм осаджувача (0,2 М розчину кислоти оксалатної для 
гравіметричного визначення іонів кальцію в 0,1825 г кальцію хлориду.  
3. Скільки разів необхідно промити осад барію сульфату рівними порціями 
промивної рідини по 10 мл, щоб вміст домішок зменшився в 70 разів, якщо 
при кожному промиванні осад утримує 3,5 мл промивної рідини?  
4. В якому випадку осад буде краще промитий: якщо промивати його 2 рази 
порціями по 50 мл промивної рідини чи 5 разів порціями по 20 мл цієї 
рідини?  
5. Обчисліть втрату на розчинність при промиванні 0,4811 г осаду аргентуму 
хромату 250 мл води.  
6. Обчислити масову частку гігроскопічної вологи в каоліні, якщо наважка 
речовини 0,5037 г після прожарювання зменшилась до 0,4528 г.  
7. Для визначення вологи наважку коренів кульбаби масою 5,1123 г 
висушують у бюксі до сталої маси 074284 г. Обчисліть вологість ЛРС.  
Перелік практичних навичок:  
Завдання 1. Визначення відсоткової частки сульфат-іонів у магнію сульфаті 
методом осадження.  
Завдання 2. Визначення вмісту вологи в ЛРС методом непрямої відгонки.  
Завдання 3. Визначення вмісту загальної золи у ЛРС методом виділення.  
Завдання 4. Визначення вмісту золи, нерозчинної у хлористоводневій 
кислоті,  у ЛРС методом виділення.  
Завдання 5. Визначення вмісту сульфатної золи у ЛРС методом виділення.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Для визначення масової 
частки алюмінію в лікарському 
препараті застосували 
гравіметричний метод. В якості 
осаджувача використали розчин 
гідроксиду амонію. 
Гравіметричною формою в даному 
випадку є: 
A Оксид алюмінію.   
B Гідроксид алюмінію.   
C Хлорид амонію.   
D Нітрат амонію.   
E Карбонат алюмінію.   
2 Гравіметричне визначення 
вологи у фармацевтичних 
препаратах виконують методом :   
A Непрямої відгонки .   
B Виділення.   C Осадження .  
D Прямої відгонки.  

E Виділення та непрямої відгонки .  
3 Гравіметричне визначення 
карбонат-іонів у забрудненому 
препараті СаСО3 проводять:   
A Методом прямої відгонки . 
B Методом осадження .  
C Методом виділення  . 
D Методом непрямої відгонки.  
E Методами виділення та непрямої 
відгонки .  
4 Аналіз кристалогідрату 
натрію сульфату виконали 
гравіметричним методом, 
осаджуючи сульфат-іони розчином 
барію хлориду. Після дозрівання 
осад барію сульфату промивають 
декантацією з використанням в 
якості промивної рідини:   
A Розведений розчин сірчаної 
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кислоти   
B Дистильована вода     
C Розчин барію хлориду     
D Розчин натрію сульфату   
E Розчин амонію сульфату    
5 Для гравіметричного 
визначення сульфат-іонів як 
осаджувач використовують розчин:   
А Барію хлориду   
B Магнію хлориду   
С Цинку хлориду   
D Срібла нітрату   
E Заліза (II) хлориду   
6 При гравіметричному 
визначенні масової частки сульфат-
іонів у лікарському препараті,  
магнію сульфат, осадження 
проводять розчином барію 
хлориду. Осад барію сульфату слід 
промивати: 
A Розведеним розчином сульфатної 
кислоти.   
B Дистильованою водою 
C Розчином барію хлориду.   
D Розчином  натрію сульфату.   
E Розчином хлороводневої кислоти 
7 Укажіть який об’єм реагенту 
осадника рекомендується брати в 
гравіметричному аналізі, щоб 
досягнути повноти осадження 
досліджуваної речовини?   
A Півтора кратний надлишок     
B Еквівалентний    
C Довільно надлишковий   
D Трикратний надлишок   
E Двократний надлишок   
8 Укажіть умови необхідні для 
утворення кристалічних осадів:   
A Повільне осадження із гарячих 
розведених розчинів   
B Швидке осадження із гарячих 
розведених розчинів     
C Повільне осадження із холодних 
розведених розчинів    
D Швидке осадження із гарячих 

концентрованих розчинів   
E Повільне осадження із холодних 
концентрованих розчинів   
9 Укажіть умови  необхідні для 
утворення аморфних осадів?   
A Швидке осадження із гарячих 
концентрованих розчинів   
B Повільне осадження із гарячих 
концентрованих розчинів   
C Повільне осаджування із 
холодних концентрованих розчинів   
D Швидке осадження із холодних 
концентрованих розчинів    
E Швидке осадження із гарячих 
розведених розчинів    
10 Для визначення масової 
частки кальцію в  лікарському 
препараті застосували  
гравіметричний метод осадження. 
В якості осаджувача використали 
розчин амонію оксалату. 
Гравіметричною формою в даному 
випадку є:   
A Кальцію оксид.   
B Кальцію оксалат безводний.   
C Кальцію оксалат моноводний.   
D Кальцію карбонат.   
E Кальцію гідроксид.   
11 Вкажіть який реагент-
осаджувач доцільно 
використовувати при 
гравіметричному визначенні солей 
кальцію:   
А (NH4)2C2O4   B K2C2O4   
С Na2C2O4   D Na2CO3  E
 K2CO3   
12 Для виготовлення та аналізу 
лікарських препаратів широко 
застосовуються буферні розчини. 
Буферні розчини використовують 
для:   
A Підтримки певного значення 
величини рН розчину.   
B Зміни величини рН розчину.  
C Зміни константи іонізації 
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речовини.   
D Зміни іонної сили розчину.   
E Зміни добутку розчинності 
речовини.   
13 В аналізі та при виробництві 
ліків широко застосовується 
рівноважна екстракція. Кількісною 
характеристикою процесу 
екстракції є:   
A Константа розподілу.   
B Константа дисоціації.   
C Константа солюбілізації.   
D Константа гідролізу.   
E Константа стійкості.   
14 Укажіть чим 
характеризується міра здатності 
реагенту давати добре фіксований 
аналітичний ефект при взаємодії з 
досліджуваною  речовиною?   
A Чутливістю реакції   
B Вибірністю реакції   
C Специфічністю реакції   
D Селективністю 
E Кількістю реагенту 
15 Як називаються реакції і 
реагенти, що дають можливість при 
певних умовах визначити данні 
іони в присутності інших іонів?   
A Специфічними   B
 Вибірковими   
C Груповими   E Загальними 
D Характерними   
16 Як називається в аналізі 
прийом зв’язування сторонніх 
іонів?   
A Аналітичним “маскуванням”   
B Аналітичним розділенням 
C Аналітичним вилученням 
D Аналітичним концентруванням 
E Аналітичним співосадженням 
17 Укажіть яким є процес 
дисоціації слабкого електроліту і 
чи можна до нього застосувати 
закон діючих мас?   

A Зворотним, можна застосувати 
закон дії мас   
B Незворотним, не можна 
застосувати закон дії мас 
C Зворотним, не можна застосувати 
закон дії мас   
D Незворотним, можна застосувати 
закон дії мас   
E Не можна застосувати закон дії 
мас   
18 Для підтримки певного 
значення рН середовища 
використовують буферні розчини. 
Укажіть суміш речовин, яка не 
утворює буферний розчин?   
A NaOH+NaCI   
B CH3COOH+CH3COONa   
C NH4CI+NH3·H2O   
D НCOОН+НCOОNа   
E NaH2PO4+Na2HPO4   
19 Укажіть який спосіб 
вираження концентрації 
застосовують при обчисленні у 
рівнянні добутку розчинності?   
A Молярна концентрація   
B Масова частка  
C Молярна концентрація 
еквівалента   
D Молярна частка   
E Моляльна концентрація   
20 Досліджувана суміш вміщує 
іони Cl–, Br– та I– в еквімолярних 
кількостях. Послідовність 
утворення осадів при 
аргентометричному титруванні 
буде визначатися:   
A Добутком розчинності 
утворюваних галогенідів срібла.   
B Константою гідролізу нітрату 
срібла.   
C Вибором способу титрування – 
прямим чи зворотнім.   
D Концентрацією індикатора.   
E Іонною силою розчину.   
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Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 2 бали 
Оцінювання знань.  

4 бали – відмінно.  
3 бали – добре.  
2 бал – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 6: Титриметричні методи аналізу. Титранти, їх приготування, 

розрахунки в титриметрії. 
 
Конкретні цілі:  
Знати: 
− основні правила роботи та техніки безпеки в лабораторії аналітичної 
хімії;  
− аналітичні властивості речовин, аналітичні ефекти,  
− класифікацію титриметричних методів аналізу; 
− підготовку зразків до аналізу, засоби переведення речовини, що 
аналізується у розчинений стан;  
− освоїти методики кількісного визначення вмісту різних речовин 
титриметричними методами;  
− техніку виконання операцій у кількісному титриметричному аналізі; 
− розрахунки процентного вмісту досліджуваної речовини за 
результатами аналізу; 
− правила титрування; 
− вихідні речовини для виготовлення стандартних розчинів, їх 
приготування; 
− розрахунки величини наважки при виготовленні стандартних розчинів. 
 
Вміти:  
− проводити розрахунки молярної маси еквіваленту речовини при 
виготовленні розчинів; 
− встановлювати точку кінця титрування; 
− виготовити стандартні розчини; 
− проводити титрування речовин методом аргентометрії,  
− дотримуючись умов титрування; 
− володіти технікою та методиками прямого та зворотнього титрування; 
− кількісно визначати речовини, які застосовуються у фармації; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Суть та класифікація титриметричних методів аналізу.  
2. Вимоги до реакцій у титриметричних методах аналізу.  
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3. Стандартні речовини і вимоги до них.  
4. Стандартні розчини, їх приготування.  
5. Стандартизація титрованих розчинів.  
6. Способи титрування, особливості їх використання.  
7. Закон еквівалентів.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Назвіть посуд, який використовується в титриметричних методах.  
2. Який об’єм кислоти хлористоводневої з масою часткою 35% необхідно 
взяти для приготування 0,1М розчину кислоти хлористоводневої?  
3. Як приготувати 0,01М розчин кислоти хлористоводневої, маючи 0,1М 
розчин?  
4. Яку масу натрію гідроксиду необхідно взяти для приготування 0,1М 
розчину натрію гідроксиду?  
5. Який об’єм розчину натрію гідроксиду з концентрацією 0,0924 моль/л 
необхідний для титрування 20,00 мл 0,1012М розчину кислоти 
хлористоводневої?  
6. Що таке коефіцієнт поправки титрованих розчинів?  
7. Провізор-аналіти приготував 0,1М розчин кислоти хлористоводневої. При 
стандартизації одержаного розчину його концентрація становила 0,1012 
моль/л. Визначити коефіцієнт поправки одержаного титр анту і його 
доброякісність.  
Перелік практичних навичок:  
Завдання 1. Калібровка мірного посуду.  
А) перевірка місткості мірної колби;  
Б) перевірка місткості піпетки;  
В) перевірка місткості бюретки.  
2. Приготування стандартних розчинів титрантів із фіксаналів.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
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 Значення рН при якому 
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відбувається найбільш різка зміна 
забарвлення індикатора, 
називається:   
A Показником титрування   
B Показником індикатора   
C Інтервалом переходу забарвлення 
індикатора   
D Точкою еквівалентності   
E Точкою кінця титрування   
5 Вам необхідно приготувати 
аміачний буферний розчин. Для 
цього Ви до водного розчину 
аміаку необхідно додати:   
A Розчин амонію хлориду.   
B Розчин хлоридної кислоти.   
C Розчин сульфатної кислоти.   
D Розчин калію хлориду.   
E Розчин натрію сульфату.   
6 Для підвищення сили 
кислоти необхідно застосувати:    
AРозчинники з основними 
(протонноакцепторними) 
властивостями   
B Кислотні розчинники (з 
протонно-донорними 
властивостями)   
C Нівелюючі розчинники   
D Диференціюючі розчинники   
E Малополярні розчинники   
7 В аналізі широко 
застосовують буферні розчини для:   
A Підтримування сталим певного 
значення рН середовища   
B Забарвлення розчинів   
C Утворення комплексних сполук 
D Досягнення повноти осадження 
аналітичної групи катіонів   
E Зміни рН середовища   
8 Розчинники, що 
використовують в аналітичній 
хімії, класифікують по їх здатності 
приєднувати або віддавати 
протони. Вкажіть, до яких 
розчинників відносять спирти: 
А Амфіпротні   

B Протогенні     
С Протофільні  
D Апротонні     
E Протогенні та амфіпротні   
9 Дисоціацію малорозчинних 
речовин (типу AgCl або BaSO4) 
характеризують за допомогою 
спеціальної константи, яку 
називають.   
А Добутком розчинності   
B Константою Больцмана   
С Ступенем іонізації   
D Іонним добутком   
E Постійною Планка   
10 Процес екстракції 
характеризується константою 
розподілу та коефіцієнтом 
розподілу. За якої умови константа 
розподілу буде чисельно 
дорівнювати коефіцієнту 
розподілу?   
A Речовина перебуває в однаковій 
хімічній формі в обох фазах.    
B Співвідношення об’ємів 
органічної і водної фази дорівнює 
одиниці.   
C Система перебуває в стані 
рівноваги при певній температурі і 
однаковій аналітичній концентрації 
речовини.   
D Екстрагент змішується з водою.   
E Співвідношення об’ємів 
органічної і водної фази дорівнює 
одиниці і аналітична концентрація 
речовини є однаковою.    
11 При проведенні аналітичних 
реакцій широко застосовуються 
буферні суміші. При якому 
значенні рН буферна ємність 
розчину є максимальною ?   
A Співвідношення компонентів 
буферної суміші є еквімолярним.   
B Концентрація компонентів 
буферної суміші є 1 М.   
C При додаванні 100 мл 1 М 
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розчину кислоти.   
D При додаванні 100 мл 1 М 
розчину лугу.   
E Загальний об’єм буферної суміші 
рівний 1 л.   
12 До речовин, з яких можна 
приготувати первинні стандартні 
розчини  відносять:   
A К2Cr2О7    B NaOH   
C I2     D KMnO4   
E HCl   
13 При підборі рН-індикаторів 
найбільш істотне значення має:   
А рН середовища в точці 
еквівалентності     
B Природа титранту   
С Властивості продуктів реакції   
D Природа визначуваних речовин   
E Зміна рН середовища в процесі 
титрування   
14 Підберіть відповідний 
методичний прийом, якщо 
речовина реагує з титрантом 
швидко, але не стехіометрично: 
А Спосіб замісного титрування    
B Спосіб прямого титрування   
С Спосіб зворотного титрування   
D Титрування з інструментальною 
фіксацією  точки еквівалентності   
E Метод окремих наважок   
15 В реакціях окислення-
відновлення для визначення 
молярної маси еквіваленту 
речовини, її молярну масу ділять 
на:   
A Число електронів, що беруть 
участь в реакції 
B Число іонів водню, що беруть 
участь в реакції 
C Число іонів гідроксиду, що 
беруть участь в реакції 
D Число атомів металу   
E Валентність металу 
16 Укажіть, яку величину 
використовують для 

характеристики окисно-відновних 
процесів:  
A Значення редокс – потенціалів   
B Значення електронегативності 
елементів   
C Числом прийнятих чи відданих 
електронів   
D Значення ступені окислення 
металу   
E Число іонів водню що беруть 
участь в реакції   
17 Висновок про можливість та 
напрямок протікання окисно-
відновних процесів можна зробити 
на підставі:   
A Стандартних електродних 
потенціалів окисно-відновних пар    
B Концентрації реагуючих речовин 
C Термодинамічних констант 
рівноваги окисно-відновних 
реакцій   
D Перебігу конкуруючих реакцій з 
учасниками окисно-відновного 
процесу   
E Природи окисно-відновних пар   
18 Гравіметричне визначення 
вологи у фармацевтичних 
препаратах виконують методом :   
A Непрямої відгонки .   
B Виділення.   
C Осадження .  
D Прямої відгонки.  
E Виділення та непрямої відгонки .  
19 Аналіз кристалогідрату 
натрію сульфату виконали 
гравіметричним методом, 
осаджуючи сульфат-іони розчином 
барію хлориду. Після дозрівання 
осад барію сульфату промивають 
декантацією з використанням в 
якості промивної рідини:   
A Розведений розчин сірчаної 
кислоти   
B Дистильована вода     
C Розчин барію хлориду     
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D Розчин натрію сульфату   
E Розчин амонію сульфату    
20 Укажіть умови  необхідні для 
утворення аморфних осадів?   
A Швидке осадження із гарячих 
концентрованих розчинів   
B Повільне осадження із гарячих 

концентрованих розчинів   
C Повільне осаджування із 
холодних концентрованих розчинів   
D Швидке осадження із холодних 
концентрованих розчинів    
E Швидке осадження із гарячих 
розведених розчинів    

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 2 бали 
Оцінювання знань.  

4 бали – відмінно.  
3 бали – добре.  
2 бал – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

 
Тема 6: Кислотно-основне титрування. 

 
Конкретні цілі:  
Знати: 
− освоїти методики кількісного визначення вмісту різних речовин 
методом кислотно-основного титрування; 
− техніку виконання операцій у кількісному титриметричному аналізі; 
− розрахунки процентного вмісту досліджуваної речовини за 
результатами аналізу; 
− умови титрування методом нейтралізації; 
− вихідні речовини для виготовлення стандартних розчинів; 
− індикатори методу нейтралізації 
− розрахунки величини наважки при виготовленні стандартних розчинів. 
 
Вміти:  
− проводити розрахунки молярної маси еквіваленту речовини при 
виготовленні розчинів; 
− встановлювати точку кінця титрування; 
− виготовити стандартні розчини; 
− проводити титрування речовин методом нейтралізації,  
− дотримуючись умов титрування; 
− володіти технікою та методиками прямого та зворотнього титрування; 
− кількісно визначати речовини, які застосовуються у фармації, методом 
нейтралізації; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
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1. Кислотно-основне титрування.  
2. Показник титрування та інтервал переходу індикатора  
3. Правила вибору індикатора за продуктами реакції та за кривими 
титрування.  
4. Можливість визначення солей методом нейтралізації.  
5. Можливість визначення сумішей кислот методом нейтралізації.  
6. Класифікація розчинників.  
7. Що таке константа автопротолізу?  
8. Диференціююча та нівелююча здатність розчинника.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Назвіть титранти методу нейтралізації.  
2. Назвіть індикатори методу нейтралізації та їх інтервали переходу.  
3. В яких випадках використовують титрування в неводних розчинниках?  
4. Фактори, що впливають на силу кислоти або основи в неводних 
розчинниках.  
5. Які з перелічених розчинників є амфіпротними, а які – апротонниии: 
льодяна оцтова кислота, діоксан, етилендіамін, бензол, вода, ізопропанол, 
ацетон, диметилформамід.  
6. Для чого в неводній ацидиметрії використовують оцтовий ангідрид?  
7. Визначити масову частку кислоти щавлевої в забрудненому препараті, 
якщо на титрування наважки масою 0,1582 г витрачено 21,37 мл розчину 
0,1093М розчину калію гідроксиду.  
Перелік практичних навичок:  
Завдання 1. Стандартизація розчину кислоти хлористоводневої відповідно до 
ДФУ.  
Завдання 2. Стандартизація розчину натрію гідроксиду відповідно до ДФУ.  
Завдання 3. Визначення масової частки кислоти щавлевої в субстанції.  
Завдання 4. Визначення масової частки натрію саліцилату у субстанції.  
Завдання 5. Визначення масової частки натрію гідроксиду та натрію 
карбонату у суміші.  
Завдання 6. Визначення масової частки натрію гідроксиду та натрію 
гідрокарбонату у суміші.  
Завдання 7. Визначення масової частки натрію карбонату та натрію 
гідрокарбонату у суміші.  
Завдання 8. Визначення масової частки аміаку у розчині.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Який з приведених розчинів 
використовують як робочий 
(титрант) в методі алкаліметрії:   
A  Хлоридної кислоти.   
B Калію гідроксид.   
C Оксалатної кислоти.   
D Натрію тетраборат.   

E Амонію гідроксид.   
2 В контрольно-аналітичній 
лабораторії хіміку необхідно 
провести стандартизацію розчину 
натрію гідроксиду. Який 
первинний стандартний розчин він 
може для цього використати:    
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A Оксалатної кислоти.   
B Ацетатної кислоти.   
C Хлоридної кислоти.   
D Натрію тетраборату.   
E Натрію хлориду.   
3 В кислотно-основному методі 
титрування використовують рН-
індикатори, інтервал переходу яких 
залежить від:   
A Константи іонізації індикатора.   
B Концентрації титранту  .  
C Концентрації досліджуваного 
розчину.    
D Концентрації розчину індикатору  
E Природи досліджуваної 
речовини.   
4 Для кількісного визначення 
натрію карбонату в препараті 
методом кислотно-основного 
титрування застосовують 
індикатор:   
A Метиловий  оранжевий.   
B Мурексид .  
C Метиленовий синій  . 
D Дифеніламін  . 
E Фероїн . 
5 При зворотному титруванні 
водного розчину ацетатної кислоти 
в якості індикатора 
використовують:  
A  Мурексид   
B Дифеніламін   
C Дифенілкарбазон   
D Еріохром чорний Т   
E Фенолфталеїн   
6 Досліджувана проба 
міститься натрій гідрокарбонат і 
натрій хлорид. Запропонуйте 
титриметричний метод кількісного 
визначення натрію гідрокарбонату:   
А Кислотно-основний   
B Дихроматометрія   
С Цериметрія   
D Трилонометрія   
E Йодометрія  

7 Борну кислоту (Ка= 5,8*10-10) 
у водному розчині у присутності 
гліцерину можна визначати 
методом:   
А Алкаліметрії   
B Ацидиметрії   
С Йодометрії   
D Перманганатометрії   
E Цериметрії   
8 Вкажіть стандартні речовини, 
які використовують для 
стандартизації розчинів-титрантів 
(NaOH, KOH) методу алкаліметрії   
А Щавлева і янтарна кислоти   
B Оцтова і янтарна кислоти   
С Мурашина і оцтова кислоти   
D Сульфанілова і щавлева кислоти   
E Сульфанілова і саліцилова 
кислоти   
9 Для визначенні кінцевої 
точки титрування у методі 
кислотно-основного титрування  
використовують індикатори:  
A рН- індикатори   
B Редокс-індикатори   
C Адсорбційні індикатори   
D Металоіндикатори   
E Люмінесцентні індикатори  
10 Укажіть, які стандартні 
розчини (титранти) 
використовують у методі кислотно-
основного титрування?   
A  KI, K2Cr2O7   
B AgNO3, BaCl2   
C NaNO2, Na2S2O3   
D NaOH, HCl   
E КІ, KMnO4   
11 При титруванні в неводному 
середовищі в якості титрантів 
використовують: 
A Хлорна кислота та натрія етилат   
B Сульфатна кислота та барія 
гідроксид   
C Хлороводнева кислота та калія 
етилат   
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D Нітратна кислота та натрія 
гідроксид   
E Хлорна кислота та барія 
гідроксид   
12 Методом кислотно-основного 
титрування визначають:   
А Кислоти, основи і солі, що 
гідролізуються   
B Тільки сильні кислоти   
С Тільки сильні основи  
D Тільки сильні кислоти і слабкі 
основи  
E Тільки солі, які гідролізуються  
13 Для вибору індикатора в 
методі кислотно-основного 
титрування будують криву 
титрування, яка є залежністю:   
А  Концентрації аналізованого 
розчину від рН - розчину 
B рН розчину  від концентрації 
розчину  доданого титранту    
С рН розчину  від об'єму 
аналізованого розчину  
D рН розчину  від об'єму доданого 
титранту.   
E рН- розчину від температури.   
14 Яким методом 
титриметричного аналізу можна 
провести кількісне визначення 
сульфатної кислоти розчином 
калію гідроксида?   
А Алкаліметрія   
B Ацидиметрія   
С Окисно-відновним 
D Осадження   
E Комплексоутворення 
15 Вкажіть значення фактора 
еквівалентності Na2CO3 при 
кількісному визначенні згідно 
реакції: 
Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3  
А f=1   
B f=1/2   
С f=2   

D f=1/4   
E f=4   
16 Виберіть пару титрантів для 
визначення СН3СООН методом 
зворотного титрування:   
А NaOH, HCl   
B NaOH, KOH   
С NaOH, AgNO3   
D HCl, H2SO4   
E NH4NCS, AgNO3   
17 Вкажіть, яку пару з 
приведених речовин слід визначати 
методом зворотного кислотно-
основного титрування:   
А NH3*H2O, CH3COOH   
B NaOH, KOH   
С KOH, K2CO3   
D NaHCO3, NaOH   
E Na2CO3, NaCl   
18 Визначення борної кислоти в 
медичному препараті здійснюють 
методом:   
А  Комплексонометрії 
B Окисно-відновного титрування   
С Осаджувального титрування   
D Кислотно-основного титрування   
E Фотометрії   
19 Кількісне визначення 
карбонатів і гідрокарбонатів 
проводять методом:     
А Прямої ацидиметрії     
B Зворотної ацидиметрії     
С Прямої алкаліметрії   
D Зворотної алкаліметрії     
E Комплексонометрії   
20 Вкажіть пару стандартних 
речовин для стандартизаціїї 
титрантів методу ацидиметрії   
A Натрій карбонат, натрій 
тетраборат   
B Натрій хлорид, натрій тетраборат   
C Натрій сульфат, натрій карбонат   
D Натрій оксалат, натрій сульфіт   
E Натрій бромід, натрій ацетат   
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Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 2 бали 
Оцінювання знань.  

4 бали – відмінно.  
3 бали – добре.  
2 бал – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  
 
Тема 7: Осаджувальне титрування. Аргентометрія, меркурометрія. 

 
Конкретні цілі:  
Знати: 
− освоїти методики кількісного визначення вмісту різних речовин 
методом осаджувального ттрування; 
− техніку виконання операцій у кількісному титриметричному аналізі; 
− розрахунки процентного вмісту досліджуваної речовини за 
результатами аналізу; 
− правила титрування в осаджувальному титруванні; 
− вихідні речовини для виготовлення стандартних розчинів; 
− індикатори методу осаджувального титрування; 
− розрахунки величини наважки при виготовленні стандартних розчинів. 
 
Вміти:  
− проводити розрахунки молярної маси еквіваленту речовини при 
виготовленні розчинів; 
− встановлювати точку кінця титрування; 
− виготовити стандартні розчини; 
− проводити титрування речовин методом аргентометрії,  
− дотримуючись умов титрування; 
− володіти технікою та методиками прямого та зворотнього титрування; 
− кількісно визначати речовини, які застосовуються у фармації, методом 
осаджувального титрування; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. На яких реакціях ґрунтуються осаджувальні методи кількісного 
визначення?  
2. Назвіть титранти та індикатори аргентометрії 
Метод Мора  
Метод Фаянса-Ходакова  
Метод Фольгарда  
3. Порівняйте прямий та непрямий метод Фольгарда на прикладі титрування 
натрію хлориду 



 68 

4. Напишіть рівняння реакції, що лежить в основі стандартизації розчину 
срібла нітрату  
5. Напишіть рівняння реакції, що лежить в основі стандартизації розчину 
амонію тіоціанату  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Умови титрування за методом Мора  
2. Умови титрування за методом Фаянса-Ходакова  
3. Умови титрування за методом Фольгарда  
4. Назвіть титрант методу меркурометрії  
5. Назвіть індикатори меркурометричного методу  
6. Переваги меркурометричного методу  
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Визначеня масової частки натрію хлориду в ізотонічному розчині.  
Дослід 2. Визначення масової частки калію йодиду.  
Дослід 3. Визначення масової відсоткової частки аргентуму (І) нітрату в 
досліджуваному зразку.  
Задачі.  
1. На титрування 20,00 мл розчину хлориду натрію з молярною 
концентрацією 0,0512 моль/л витрачено 19,85 мл розчину нітрату срібла. 
Розрахуйте молярну концентрацію, титр і масу нітрату срібла в 
досліджуваному розчині. 
2. До розчину, в якому знаходиться 0,1097 г KСl, додали 30,00 мл розчину 
нітрату срібла. Надлишок нітрату срібла відтитрували 4,10 мл розчину 
тіоціанату амонію. На титрування 20,00 мл розчину нітрату срібла 
витрачається 19,60 мл тіоціанату амонію. Розрахувати молярну концентрацію 
еквіваленту та титр розчину нітрату срібла, Т(АgNO3/КВr), Т(АgNO3/КCl). 
3. Наважку 1,4580 г хлориду натрію розчинили в мірній колбі об’ємом 500,00 
мл. На титрування 25,00 мл цього розчину витрачається 23,40 мл 0,04996 Н 
нітрату срібла. Розрахувати вміст хлориду натрію у препараті (%). 
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Досліджуваний препарат 
містить калію нітрат і калію 
хлорид. Запропонуйте метод 
кількісного визначення калію 
хлориду:    
A  Йодиметрія.   
B Нітритометрія.   
C Перманганатометрія.   
D Аргентометрія.   
E Йодхлориметрія.   
2 Для кількісного визначення 
аргентуму в фармацевтичному 
препараті застосували метод 

Фольгарда. Для фіксування 
кінцевої точки титрування  
використовують iндикатор :   
A Залiзо-амонiйний галун.    
B Натрiю еозинат.   
C Калiю хромат.    
D Крохмаль.   
E Дифенілкарбазон.   
3 Для визначення масової 
частки натрію хлориду в 
фізіологічному розчині хімік-
аналітик застосував метод Мора, 
титрантом якого є:   
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A Аргентуму нітрат.   
B Амонiю тіоціонат.   
C Натрію тетраборат.   
D Меркурію (І) нітрат.   
E Меркурію (ІІ) нітрат.   
4 Для визначення масової 
частки хлорид-іонів в зразку 
кухонної солі приготували розчин і 
відтитрували його розчином 
аргентуму нітрату в присутності 
індикатора калію хромату. Який 
метод аналізу був застосований: 
A  Трилонометрія.   
B Метод Фольгарда.   
C Метод Фаянса-Ходакова.   
D Меркурометричне титрування.   
E Метод Мора.   
5 Виберіть індикатор для 
аргентометричного визначення 
хлорид-іонів методом Мора.   
A Калію  хромат. 
B Дифенілкарбазон.  
C Еозин .  
D Флюоресцеїн.   
E Метиловий червоний. 
6 Для визначення масової 
частки натрію хлориду в 
лікарському препараті 
використовують метод Фаянса-
Ходакова. Титрування проводять у 
присутності розчину індикатора:   
A Флуоресцеїну.   
B Метилового червоного . 
C Калію хромату.   
D Амонію феруму (III) сульфату .  
E Фенолфталеїну. 
7 При визначенні хлоридів у 
питній воді застосовують метод 
меркурометрії. Як титрант 
використали розчин :  
A  HgCl2 
B Hg2(NO3)2   
C  Hg(NO3)2   
D HgSO4   
E Hg2Cl2   

8 Розчин калію йодиду 
титрують стандартним розчином 
срібла нітрату (пряме титрування) 
використовуючи як індикатор:   
А Флуоресцеїн   
B Калій хромат   
С Залізо-амонійний галун   
D Натрію арсенат   
E Калію йодид   
9 Розчин містить суміш 
хлоридної і азотної кислот. 
Запропонуйте титриметричний 
метод кількісного визначення 
хлоридної кислоти.    
А Меркурометрія   
B Аргентометрія (по Мору)   
С Комплексонометрія   
D Кислотно-основне титрування 
E Цериметрия   
10 Визначення галогенід-іонів 
аргентометричним методом по 
Фольгарду слід проводити в:   
А оцтовокислому середовищі   
B азотнокислому середовищі   
С нейтральному середовищі   
D слабколужному середовищі   
E сильнолужному середовищі   
11 Для визначення масової 
частки аргентуму нітрату в 
лікарському препараті  
використовують метод прямого 
титрування за методом Фольгарда. 
Титрування проводять у 
присутності розчину індикатора:   
A Амонію заліза (ІІІ) сульфату.    
B калію хромату . 
C флуоресцеїну. 
D дифенілкарбазону . 
E еозину. 
12 Галогенід-іони в лікарських 
засобах визначають методом 
титрування в основі якого лежать 
реакції:  
A Осадження   
B Окислення 
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C Відновлення   
D Кислотно-основні  
E Комплексоутворення 
13 Укажіть метод, який 
базується на реакціях осадження 
галогенідів у вигляді 
малорозчинних солей ртуті (І):   
A Меркурометрія 
B Аргентометрія  
C Роданометрія 
D Меркуриметрія  
E Трилонометрія 
14 Укажіть який аналітичний 
ефект спостерігають при 
фіксуванні кінцевої точки 
титрування у методі Мора?   
A Забарвлення розчину у червоний 
колір   
B  Випадіння осаду цегляно-
червоного кольору   
C Забарвлення розчину у жовтий 
колір   
D Утворення білого кольору   
E Утворення осаду жовтого 
кольору   
15 Укажіть який аналітичний 
ефект спостерігають при  
фіксуванні кінцевої точки 
титрування у методі Фольгарда:   
A Забарвлення розчину у червоний 
колір  
B Утворення осаду червоного 
кольору     
C Забарвлення розчину у жовтий 
колір   
D Утворення осаду бурого кольору   
E Утворення осаду жовтого 
кольору   
16 Укажіть який стандартний 
розчин (титрант) використовують у 
методі Фольгарда за способом 

прямого титрування:  
A Амонію роданіду 
B Натрію хлориду 
C Срібла нітрату  
D Калію хромату 
E Калію дихромату 
17 При визначенні вмісту 
аргентуму по методу осадження, 
після розчинення його сплаву в 
нітратній кислоті, використовують 
метод: 
A Фольгарда   
B Мора 
C Гей-Люссака 
D Фаянса-Ходакова 
E Меркурометрію   
18 Для стандартизації розчину 
титранту аргентум нітрату в методі 
Мора використовують  розчин:   
A Натрію хлориду   
B Натрію карбонату   
C Калію дихромату   
D Натрію тетраборату   
E Натрію оксалату 
19  Залізо-амонійний галун в 
якості індикатора використовують 
в:   
А Аргентометрії, метод Мора   
B Аргентометрії, метод Фольгарда   
С Алкаліметрії   
D Ацидиметрії   
E Комплексонометрії   
20 Який індикатор застосовують 
в методі Фаянса-Ходакова при 
визначенні йодиду натрію?      
А Еозин     
B Метилоранж   
С Дифенілкарбазон   
D Хромат калію     
E Залізо-амонійний галун   
  

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 2 бали 
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Оцінювання знань.  
4 бали – відмінно.  
3 бали – добре.  
2 бал – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 8: Комплексиметричні методи аналізу. Меркуриметрія, 

комплексонометрія. 
 
Конкретні цілі:  
Знати: 
− освоїти методики кількісного визначення вмісту різних речовин 
методом комплексонометрії; 
− техніку виконання операцій у кількісному титриметричному аналізі; 
− розрахунки процентного вмісту досліджуваної речовини за 
результатами аналізу; 
− правила титрування в комплексонометрії; 
− вихідні речовини для виготовлення стандартних розчинів; 
− індикатори методу комплексонометрії; 
− розрахунки величини наважки при виготовленні стандартних розчинів. 
 
Вміти:  
− проводити розрахунки молярної маси еквіваленту речовини при 
виготовленні розчинів; 
− встановлювати точку кінця титрування; 
− виготовити стандартні розчини; 
− проводити титрування речовин методом комплексонометрії,  
− дотримуючись умов титрування; 
− володіти технікою та методиками прямого та зворотнього титрування; 
− кількісно визначати речовини, які застосовуються у фармації, методом 
комплексонометрії; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. На яких реакціях ґрунтуються комплексиметричні методи кількісного 
визначення?  
2. Які вимоги до реакцій у комплексометрії?  
3. Напишіть формулу калію гексаціаноферату (ІІІ) і вкажіть 
комплексоутворювач та його координаційне число, ліганди та їх дентатність, 
внутрішню і зовнішню сфери, заряди іонів 
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Назвіть титрант меркуриметрії. Як його стандартизують?  
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2. Назвіть індикатори меркуриметрії 5. Напишіть рівняння реакції, що лежить 
в основі стандартизації меркурію нітрату за натрію хлоридом, індикатор – 
дифенілкарбазон  
3. Чому можливе безіндикаторне титрування йодидів?  
4. Вкажіть переваги меркуриметричного методу та його недоліки  
5. На яких реакціях ґрунтується комплексонометричний метод кількісного 
визначення  
6. Назвіть титрант комплексонометричного методу  
7. Назвіть індикатори комплексонометричного методу  
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Визначення загальної твердості води.  
Дослід 2. Визначення масових часток магнію і кальцію при сумісній 
присутності.  
Задачі.  
1. Розрахуйте концентрацію мекв/л магнію у воді, якщо при титруванні 
100,00 мл води трилоном Б з хромогеном чорним до синього забарвлення 
пішло 19,20 мл 0,1012 Н розчину трилону Б. 
2. Для визначення кальцію і магнію взято 2,0850 г препарату і розчинено в 
мірній колбі на 250,00 мл. На титрування 25,00 мл одержаного розчину 
витрачено 11,20 мл 0,05240 Н робочого розчину трилону Б, а на титрування 
100,00 мл (після відділення Са2+) пішло 21,65 мл. Розрахуйте масові частки (в 
%) кальцію і магнію в препараті . 
3. Розрахуйте молярну концентрацію еквіваленту розчину NaCl, 20,00 мл 
якого відтитрували 18,62 мл 0,1000 Н Hg(NO3)2. 
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Методом прямої 
комплексонометрії визначають 
концентрацію:    
A  Гідроксид-іонів.   
B Аніонів сильних кислот.   
C Аніонів слабких кислот.   
D Катіонів металів.   
E Гідроген-іонів.   
2 В лікарському препараті 
визначають кількісний вміст  
кальцію хлориду  методом прямого 
комплексонометричного 
титрування. Виберіть індикатор для 
фіксування кінцевої точки 
титрування:    
A Еріохром чорний Т   
B Крохмаль.   
C Флуоресцеїн.   
D Калію хромат.   

E Еозин.   
3 Який метод аналізу хімік-
аналітик може застосувати  для 
визначення вмісту алюмінію в 
лікарському препараті алюмаг 
(маалокс) способом непрямого 
титрування:    
A Комплексонометрія.   
B Дихроматометрія.   
C Аргентометрія.   
D Меркурометрія.   
E Йодометрія.   
4 Для стандартизації 
титрованого розчину трилону Б 
використовують стандартний 
розчин:   
A Калію дихромату.   
B Натрію тетраборату.  
C Натрію хлориду  . 
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D Цинку сульфату . 
E Оксалатної кислоти  . 
5 Для кількісного визначення 
магнію сульфату в розчині можна 
використали метод: 
A Комплексонометрії 
B Нітритометрії 
C Аргентометрії 
D Тіоціанатометрії 
E Ацидиметрії 
6 Титрант методу 
комплексонометрії - розчин 
трилону Б - утворює з катіонами 
металів незалежно від їх  
валентності комплексні сполуки у 
співвідношенні:    
A 1:1   
B 1:3   
C 1:2   
D 2:1   
E 3:1   
7 Виберіть титриметричний 
метод кількісного визначення 
магнію сульфату у розчині для 
ін’єкцій:  
A Кислотно-основне титрування 
B Цериметрія. 
C Комплексонометрія . 
D Йодхлориметрія.   
E Нітритометрія.   
8 Для кількісного визначення 
калію хлориду в препараті 
використали метод меркурометрії. 
В якості індикатора застосували:   
A Дифенілкарбазон   
B Метиловий червоний   
C Фенолфталеїн   
D Флуоресцеїн   
E Фероїн   
9 При проведенні 
титриметричного визначення 
речовин методом  
меркуриметричного титрування в 
якості  індикатора можна 
використати:   

A Дифенілкарбазид.   
B Хромат калію.   
C Еріохром чорний Т.   
D Крохмаль.   
E Тропеолін 00   
10  Вміст магнію сульфату в 
лікарському препараті визначають 
методом  комплексонометричного 
титрування. Запропонуйте 
індикатор для фіксування кінцевої 
точки  титрування:  
A  Еозин.   
B Фенолфталеїн.   
C Метиловий оранжевий.   
D Дифенілкарбазон.  
E Хромоген чорний.    
11 В лабораторіях різного 
профілю для визначення загальної 
твердості питної води 
використовують метод:   
A Комплексонометрії   
B Ацидиметрії  
C Осадження   
D Оксидиметрії   
E Алкаліметрії  
12 Укажіть який тип реакцій 
використовують при визначенні 
загальної твердості води:    
A Комплексоутворення   
B Кислотно-основний 
C Електрофільного заміщення 
D Осадження   
E Окислення-відновлення   
13 У методі трилонометрії одна 
молекула трилону Б взаємодіє лише 
з одним іоном металу (не залежно 
від валентності металу). Чому 
дорівнює фактор еквівалентності (f) 
солей при визначенні їх цим 
методом: 
A f=1 
B f=2 
C f=1\3 
D f=1\2 
E f=1\5 
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14 Укажіть титриметричний 
метод аналізу, який заснований на 
утворенні комплексних сполук з 
органічними реагентами:   
A  Гравіметрія 
B Метод осадження   
C Редоксметрія   
D Комплексонометрія   
E Кислотно основний метод   
15 У методі комплексонометрії 
кінцеву точку титрування 
визначають за допомогою:   
A Метало-індикаторів 
B Редокс-індикаторів 
C рН-індикаторів  
D Адсорбційних індикаторів 
E Хемілюмінесцентних індикаторів 
16 Твердість води контролюють 
комплексонометричним методом, 
яка обумовлена катіонами:   
A Кальцію і магнію   
B Кальцію і натрію   
C Магнію і натрію   
D Натрію і калію   
E Калію , магнію   
17 При визначенні загальної 
твердості води 
комплексонометричним методом 
застосовують індикатори:   
A Металохромні   
B Кислотно-основні   

C Адсорбційні   
D Редокс-індикатори   
E Осаджувальні 
18 Приготували 0,05 М розчин 
Трилону Б. Вкажіть речовину-
стандарт для стандартизації цього 
розчину:   
A Цинк металевий 
B Натрію тетраборат.   
C Натрію гідроксид.   
D Оксалатна кислота.   
E Калію дихромат.    
19 Кількісне визначенні вісмуту 
в препараті проводять методом:      
А  Перманганатометрії 
B Йодометрії   
С Меркуриметрії   
D Комплексонометрії   
E Аргентометрії   
20 Розчин, який містить катіони 
кальцію та магнію, титрують 
розчином трилону Б. У якому 
середовищі проводиться 
комплексонометричне титрування 
цих катіонів?   
A В середовищі амонійного 
буферного розчину;   
B У лужному розчині;   
C В нейтральному розчині;   
D В кислому розчині  ; 
E В оцтовокислому середовищі 

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 2 бали 
Оцінювання знань.  

4 бали – відмінно.  
3 бали – добре.  
2 бал – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

 
Тема 9: Йодометрія. Йодохлорметрія. 

 
Конкретні цілі:  
Знати: 
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− освоїти методики кількісного визначення вмісту різних речовин 
методом йодометрії; 
− техніку виконання операцій у кількісному титриметричному аналізі; 
− розрахунки процентного вмісту досліджуваної речовини за 
результатами аналізу; 
− правила титрування в йодометрії; 
− вихідні речовини для виготовлення стандартних розчинів; 
− індикатори методу йодометрії; 
− розрахунки величини наважки при виготовленні стандартних розчинів. 
 
Вміти:  
− проводити розрахунки молярної маси еквіваленту речовини при 
виготовленні розчинів; 
− встановлювати точку кінця титрування; 
− виготовити стандартні розчини; 
− проводити титрування речовин методом йодометрії,  
− дотримуючись умов титрування; 
− володіти технікою та методиками прямого та зворотнього титрування; 
− кількісно визначати речовини, які застосовуються у фармації, методом 
йодометрії; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Які ступені окислення характерні для йоду?  
2. Наведіть формули і назвіть кислоти йоду та солі, що відповідають цим 
кислотам.  
3. Напишіть рівняння реакцій взаємодії:  
А) калію дихромату і калію йодиду в середовищі сірчаної кислоти;  
Б) натрію нітриту і калію йодиду;  
В) йоду і сульфіту натрію;  
В) йоду і натрію гідроксиду.  
4. На яких реакціях ґрунтується йодохлориметричний метод кількісного 
визначення?  
5. Які вимоги до реакцій у йодохлориметрії?  
6. Назвіть титрант йодохлориметрії. Як його готують і стандартизують?  
7. В якому середовищі проводять йодохлориметричне титрування і чому?  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. На яких реакціях ґрунтується йодометричний метод кількісного 
визначення?  
2. Які вимоги до реакцій у йодометрії?  
3. Назвіть титрант йодометрії. Як його стандартизують?  
4. В якому середовищі проводять йодометричне титрування і чому?  
5. Назвіть індикатор йодометрії  
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6. Наведіть приклади йодометричного титрування (напишіть рівняння 
реакцій)  
А) прямого  
Б) зворотного  
В) за замісником  
7. Наведіть приклади йодохлориметричного титрування (напишіть рівняння 
реакцій)  
А) прямого  
Б) зворотного  
В) за замісником  
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Визначення вмісту аскорбінової кислоти у субстанції.  
Дослід 2. Визначення вмісту формальдегіду у розчині.  
Дослід 3. Визначення масової відсоткової частки купруму (II) сульфату в 
препараті 
Дослід 4. Визначення масової відсоткової частки калію перманганату 
Дослід 5. Визначення вмісту натрію сульфіту у субстанції йодхлорметричним 
методом.  
Задачі.  
1. Для аналізу зважили 3,6000 г хлорного вапна, перенесли в мірну колбу на 
200,00 мл і перемішали. 20,00 мл одержаної суспензії обробили розчином 
калію йодиду в кислому середовищі. На титрування виділеного йоду 
витратили 18,05 мл 0,0980 Н розчину натрію тіосульфату. Визначте масову 
частку (%) активного хлору в хлорному вапні. 
2. До певного об’єму розчину аскорбінової кислоти додали 20,00 мл 0,1 М 
розчину йоду. На титрування надлишку йоду було витрачено 15,00 мл 0,05 М 
розчину тіосульфату натрію. Визначте масу аскорбінової кислоти, що 
знаходилась в розчині. 
3. До наважки 0,1020 г K2Cr2O7 добавили надлишок розчину KI і H2SO4. 
Йод, який утворюється відтитрували 20,05 см3 розчину Na2S2O3. Розрахуйте 
молярну концентрацію еквіваленту розчину тіосульфату натрію, його титр і 
титр за йодом. 
4. Розрахувати молярну концентрацію розчину йоду моно хлориду, 
поправковий коефіцієнт, якщо на титрування 20 мл цього розчину витрачено 
20,45 мл розчину натрію тіосульфату з концентрацією 0,1004 моль/л.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 При броматометричному 
визначенні стрептоциду 
(первинний ароматичний амін) 
застосовують пряме титрування 
стандартним розчином калію 
бромату. Як індикатор цього 
титрування застосовують:    
A метиловий оранжевий   

B фенолфталеїн   
C еріохром чорний Т   
D ферум (ІІІ) тіоціанат   
 E мурексид   
2 Для кількісного визначення 
вмісту стрептоциду 
використовують метод 
броматометричного титрування. 
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Титрант методу – розчин калію 
бромату, його можна готувати як: 
A Первинний так і вторинний 
стандартний розчин.    
B Тільки первинний стандартний 
розчин .   
C Тільки вторинний стандартний 
розчин.   
D Розчин з приготовленим титром.   
 E Розчин  з установленим 
титром.   
3 Укажіть титриметричний 
метод кількісного визначення 
фенолу та його похідних:   
A Броматометрія   
B Цериметрія   
C Нітритометрія 
D Перманганатометрія   
E Аскорбінометрія   
4 Необхідно визначити 
кількість саліцилату натрію у 
розчині. Який метод 
титриметричного аналізу можна 
використати для кількісного 
визначення ароматичних сполук?   
A Бромометрії. 
B Меркурометрії 
C Цериметрії 
D Аргентометрії. 
E Комплексонометрії. 
5 Оберіть відповідний 
індикатор для фіксування кінцевої 
точки титрування в методі 
броматометрії:   
A  Крохмаль 
B Фенолфталеїн   
C Метиловий червоний     
D Метиловий синій    
E Тропеолін 00   
6 Запропонуйте редокс-метод 
кількісного визначення солей заліза 
(II) в розчині що містить хлоридну 
кислоту:   
А Дихроматометрія   
B Іодометрія   

З Перманганатометрія   
D Нітритометрія   
E Аскорбінометрія   
7 Для стандартизації розчину 
натрію тіосульфату 
використовують розчин калію 
дихромату. При цьому проводять: 
A Титрування  замісника. 
B Пряме титрування в 
сильнокислому середовищі. 
C Зворотне титрування в кислому 
середовищі. 
D Зворотне титрування в лужному 
середовищі. 
E Пряме титрування в лужному 
середовищі. 
8 В контрольно-аналітичній 
лабораторії для визначення вмісту 
хлору в питній воді 
використовують метод:   
A Йодометрії  . 
B Перманганатометрії.   
C Хроматометрії  . 
D Нітритометрії  . 
E Церіметрії  . 
9 Укажіть тип реакції, яка 
перебігає при визначенні 
аскорбінової кислоти у препараті 
йодометричним методом:   
A Окиснення-відновлення .   
B Ацилювання .  
C Нейтралізації .  
D Осадження.   
E Комплексоутворення  . 
10 Одним із методів 
редоксиметрії є йодометрія. В 
якості титранту  методу йодометрії 
використовують розчин:   
A Натрію гидроксиду 
B Церію сульфату 
C Натрію нітріту 
D Натрію тіосульфату 
E Калію перманганату 
11 Визначення оксиду миш'яку 
(III) в лікарських препаратах 



 78 

проводять иодометричним 
методом. Оберіть індикатор.   
А Розчин крохмалю   
B Мурексид   
С Тропеолін ОО   
D Еозін   
E Фенолфталеїн   
12 Укажіть який тип реакції 
перебігає при титруванні 
тіосульфату натрію розчином йоду?   
A Окиснення-відновлення   
B Кислотно-основний 
C Нуклеофільного заміщення 
D Осадження   
E Комплексоутворення   
13 Укажіть стандартний розчин 
йодометричного визначення 
відновників (пряме титрування)?   
A Розчин I2   
B Розчин KMnO4 
C Розчин Na2S2O3 
D Розчин K2Cr2O7 
E Розчин КІ 
14 Укажіть, який індикатор 
використовують у методі 
йодометрії?   
A Розчин крохмалю   
B Розчин фенолфталеїну   
C Розчин хромогену чорного   
D Розчин дифеніламіну   
E Розчин метилового червоного   
15 Укажіть стандартний розчин 
(титрант) для йодометричного 
визначення окисників?   
A  Розчин KMnO4 
B Розчин Na2S2O3   
C Розчин I2   
D Розчин K2Cr2O7  
E Розчин КВrО3  
16 В йодометрії використовують 
титровані розчини йоду і Na2S2O3. 
Яку речовину застосовують для 
стандартизації  розчину натрію 
тіосульфату  ?   

A K2Cr2O7.   
B NaCl.   
C Na2B4O7.   
D К2CO3.   
E As2O3.   
17 Який  титриметричний метод 
аналізу лежить в основі кількісного 
визначення йоду розчином натрій  
тіосульфату?     
А Окиснення- відновлення 
B Алкаліметрія     
С Ацидиметрія.    
D Осадження. 
E Комплексоутворення.  
18 Вкажіть  розчин титранта  
для стандартизації розчину йоду 
монохлориду:   
А Натрію тіосульфат   
B Натрію тетраборат   
С Натрію хлорид   
D Натрію карбонат   
E Йод   
19 Для визначення вмісту 
купрум (ІІ) сульфату застосували 
метод  йодометричного титрування. 
Титрантом метода є:   
A Розчин натрій тіосульфату   
B Розчин калій гідроксиду   
C Розчин йоду в розчині калій 
йодиду   
D Розчин калій перйодату   
E Розчин калій перманганату   
20 Підберіть відповідний метод 
визначення активного хлору у  
вапні.   
А  Нітритометрія   
B Перманганатометрія через стадію 
утворення важкорозчинних 
оксалатів   
С Броматометрія через 8-
оксихінолінати   
D Дихроматометрія   
E Йодометрія   
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Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 3 бали 
Оцінювання знань.  

5 балів – відмінно.  
4 бали – добре.  
3 бал – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема: Бромо- та броматометрія. 

Конкретні цілі:  
Знати: 
− освоїти методики кількісного визначення вмісту різних речовин 
методом броматометрії; 
− техніку виконання операцій у кількісному титриметричному аналізі; 
− розрахунки процентного вмісту досліджуваної речовини за 
результатами аналізу; 
− правила титрування в броматометрії; 
− вихідні речовини для виготовлення стандартних розчинів; 
− індикатори методу броматометрії; 
− розрахунки величини наважки при виготовленні стандартних розчинів. 
 
Вміти:  
− проводити розрахунки молярної маси еквіваленту речовини при 
виготовленні розчинів; 
− встановлювати точку кінця титрування; 
− виготовити стандартні розчини; 
− проводити титрування речовин методом броматометрії,  
− дотримуючись умов титрування; 
− володіти технікою та методиками прямого та зворотнього титрування; 
− кількісно визначати речовини, які застосовуються у фармації, методом 
броматометрії; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Які ступені окислення характерні для брому?  
2. Наведіть формули і назвіть кислоти брому та солі, що відповідають цим 
кислотам.  
3. Напишіть рівняння реакцій взаємодії:  
А) калію бромату і калію броміду в середовищі сірчаної кислоти;  
Б) калію бромату і оксиду арсену (ІІІ) в середовищі хлористоводневої 
кислоти;  
В) калію бромату і калію йодиду в середовищі сірчаної кислоти.  
Г) брому і калію йодиду;  
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Д) брому і натрію гідроксиду;  
Е) брому і фенолу.  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. На яких реакціях ґрунтується броматометричний метод кількісного 
визначення?  
2. Які вимоги до реакцій у броматометрії?  
3. Назвіть титрант броматометрії. Як його стандартизують?  
4. В якому середовищі проводять броматометричне титрування і чому?  
5. Назвіть індикатор броматометрії  
6. Наведіть приклади броматометричного титрування (напишіть рівняння 
реакцій)  
А) прямого  
Б) зворотного  
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Стандартизація розчину калію бромату.  
Дослід 2. Визначення кількісного вмісту стрептоциду у субстанції.  
Задачі.  
1. Для броматометричного визначення As2O3 в препараті приготували 60,00 
мл розчину, в якому розчинена наважка препарату масою 0,1014 г. На 
титрування 20,00 мл цього розчину витрачено 6,80 мл стандартного розчину 
бромату калію з титром за As2O3 0,004946 г/мл. Розрахуйте масову частку 
(%) As2O3 в наважці препарату. 
2. Яку наважку препарату з масовою часткою стрептоциду 60% необхідно 
взяти, якщо при титруванні стрептоциду (ME = 172,21 г/моль) в кислому 
середовищі в присутності KBr було витрачено 21,05см3 0,09872 Н розчину 
KBrO3. Вкажіть індикатор данного визначення. 
3. Розрахуйте молярну концентрацію еквіваленту і титр розчину калію 
дихромату, одержаного при розчиненні 2,4515 г калію дихромату в 500,00 мл 
води. 
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 При броматометричному 
визначенні стрептоциду 
(первинний ароматичний амін) 
застосовують пряме титрування 
стандартним розчином калію 
бромату. Як індикатор цього 
титрування застосовують:    
A метиловий оранжевий   
B фенолфталеїн   
C еріохром чорний Т   
D ферум (ІІІ) тіоціанат   
 E мурексид   
2 Для кількісного визначення 

вмісту стрептоциду 
використовують метод 
броматометричного титрування. 
Титрант методу – розчин калію 
бромату, його можна готувати як: 
A Первинний так і вторинний 
стандартний розчин.    
B Тільки первинний стандартний 
розчин .   
C Тільки вторинний стандартний 
розчин.   
D Розчин з приготовленим титром.   
 E Розчин  з установленим 
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титром.   
3 Укажіть титриметричний 
метод кількісного визначення 
фенолу та його похідних:   
A Броматометрія   
B Цериметрія   
C Нітритометрія 
D Перманганатометрія   
E Аскорбінометрія   
4 Необхідно визначити 
кількість саліцилату натрію у 
розчині. Який метод 
титриметричного аналізу можна 
використати для кількісного 
визначення ароматичних сполук?   
A Бромометрії. 
B Меркурометрії 
C Цериметрії 
D Аргентометрії. 
E Комплексонометрії. 
5 Оберіть відповідний 
індикатор для фіксування кінцевої 
точки титрування в методі 
броматометрії:   
A  Крохмаль 
B Фенолфталеїн   
C Метиловий червоний     
D Метиловий синій    
E Тропеолін 00   
6 Запропонуйте редокс-метод 
кількісного визначення солей заліза 
(II) в розчині що містить хлоридну 
кислоту:   
А Дихроматометрія   
B Іодометрія   
З Перманганатометрія   
D Нітритометрія   
E Аскорбінометрія   
7 Для стандартизації розчину 
натрію тіосульфату 
використовують розчин калію 
дихромату. При цьому проводять: 
A Титрування  замісника. 
B Пряме титрування в 
сильнокислому середовищі. 

C Зворотне титрування в кислому 
середовищі. 
D Зворотне титрування в лужному 
середовищі. 
E Пряме титрування в лужному 
середовищі. 
8 В контрольно-аналітичній 
лабораторії для визначення вмісту 
хлору в питній воді 
використовують метод:   
A Йодометрії  . 
B Перманганатометрії.   
C Хроматометрії  . 
D Нітритометрії  . 
E Церіметрії  . 
9 Укажіть тип реакції, яка 
перебігає при визначенні 
аскорбінової кислоти у препараті 
йодометричним методом:   
A Окиснення-відновлення .   
B Ацилювання .  
C Нейтралізації .  
D Осадження.   
E Комплексоутворення  . 
10 Одним із методів 
редоксиметрії є йодометрія. В 
якості титранту  методу йодометрії 
використовують розчин:   
A Натрію гидроксиду 
B Церію сульфату 
C Натрію нітріту 
D Натрію тіосульфату 
E Калію перманганату 
11 Визначення оксиду миш'яку 
(III) в лікарських препаратах 
проводять иодометричним 
методом. Оберіть індикатор.   
А Розчин крохмалю   
B Мурексид   
С Тропеолін ОО   
D Еозін   
E Фенолфталеїн   
12 Укажіть який тип реакції 
перебігає при титруванні 
тіосульфату натрію розчином йоду?   
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A Окиснення-відновлення   
B Кислотно-основний 
C Нуклеофільного заміщення 
D Осадження   
E Комплексоутворення   
13 Укажіть стандартний розчин 
йодометричного визначення 
відновників (пряме титрування)?   
A Розчин I2   
B Розчин KMnO4 
C Розчин Na2S2O3 
D Розчин K2Cr2O7 
E Розчин КІ 
14 Укажіть, який індикатор 
використовують у методі 
йодометрії?   
A Розчин крохмалю   
B Розчин фенолфталеїну   
C Розчин хромогену чорного   
D Розчин дифеніламіну   
E Розчин метилового червоного   
15 Укажіть стандартний розчин 
(титрант) для йодометричного 
визначення окисників?   
A  KMnO4  B Na2S2O3   
C I2     D K2Cr2O7  
E   КВrО3  
16 В йодометрії використовують 
титровані розчини йоду і Na2S2O3. 
Яку речовину застосовують для 
стандартизації  розчину натрію 
тіосульфату  ?   
A K2Cr2O7.    B NaCl.   
C Na2B4O7.   D К2CO3.   
E As2O3.   
17 Який  титриметричний метод 
аналізу лежить в основі кількісного 

визначення йоду розчином натрій  
тіосульфату?     
А Окиснення- відновлення 
B Алкаліметрія     
С Ацидиметрія.    
D Осадження. 
E Комплексоутворення.  
18 Вкажіть  розчин титранта  
для стандартизації розчину йоду 
монохлориду:   
А Натрію тіосульфат   
B Натрію тетраборат   
С Натрію хлорид   
D Натрію карбонат   
E Йод   
19 Для визначення вмісту 
купрум (ІІ) сульфату застосували 
метод  йодометричного титрування. 
Титрантом метода є:   
A Розчин натрій тіосульфату   
B Розчин калій гідроксиду   
C Розчин йоду в розчині калій 
йодиду   
D Розчин калій перйодату   
E Розчин калій перманганату   
20 Підберіть відповідний метод 
визначення активного хлору у  
вапні.   
А  Нітритометрія   
B Перманганатометрія через стадію 
утворення важкорозчинних 
оксалатів   
С Броматометрія через 8-
оксихінолінати   
D Дихроматометрія   
E Йодометрія   

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 3 бали 
Оцінювання знань.  

5 балів – відмінно.  
4 бали – добре.  
3 бал – задовільно.   
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Тема 9: Перманганатометрія. 
 

Конкретні цілі:  
Знати: 
− освоїти методики кількісного визначення вмісту різних речовин 
методом перманганатометрії; 
− техніку виконання операцій у кількісному титриметричному аналізі; 
− розрахунки процентного вмісту досліджуваної речовини за 
результатами аналізу; 
− правила титрування в перманганатометрії; 
− вихідні речовини для виготовлення стандартних розчинів; 
− індикатори методу перманганатометрії; 
− розрахунки величини наважки при виготовленні стандартних розчинів. 
 
Вміти:  
− проводити розрахунки молярної маси еквіваленту речовини при 
виготовленні розчинів; 
− встановлювати точку кінця титрування; 
− виготовити стандартні розчини; 
− проводити титрування речовин методом перманганатометрії,  
− дотримуючись умов титрування; 
− володіти технікою та методиками прямого та зворотнього титрування; 
− кількісно визначати речовини, які застосовуються у фармації, методом 
перманганатометрії; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Назвіть ступені окислення, характерні для мангану.  
2. Напишіть рівняння реакції взаємодії:  
А) калію перманганату і калію йодиду в середовищі сірчаної кислоти;  
Б) калію перманганату і сірководню;  
В) калію перманганату і хлороводню;  
Г) калію перманганату і натрію нітриту в середовищі сірчаної кислоти 
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. На яких реакціях ґрунтується перманганатометричний метод кількісного 
визначення?  
2. Які вимоги до реакцій у перманганатометрії?  
3. Назвіть титрант перманганатометрії. Як його стандартизують?  
4. В якому середовищі проводять перманганатометричне титрування і чому?  
5. Назвіть індикатор перманганатометрії  
6. Наведіть приклади перманганатометричного титрування (напишіть 
рівняння реакцій)  
А) прямого  
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Б) зворотного  
В) за замісником  
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Визначення вмісту гідрогену пероксиду в ЛЗ.  
Дослід 2. Визначення вмісту натрію нітриту у субстанції.  
Задачі.  
1. Скільки г перманганату калію необхідно взяти для приготування 1 л 
розчину з T(KMnO4/Na2C2O4) = 0,008348 г/мл? 
2. Наважку зразку щавелевої кислоти масою 2,0000 г розчинили в 300,00 мл 
води. На титрування 25,00 мл одержаного розчину витратили 24,50 мл 0,1064 
Н розчину калію перманганату. Розрахуйте масову частку щавелевої кислоти 
в досліджуваному зразку. 
3. На титрування 20,00 мл розчину (NН4)2С2О4 ∙ Н2О витрачено 18,25 мл 
розчину КМnО4 з Т(KMnO4/Fe) = 0,005585 г/мл. Розрахувати вміст (г) 
кристалогідрату амонію оксалату у титрованому розчині. 
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 В якому із титриметричних 
методів аналізу використовують 
зовнішні і  внутрішні індикатори:   
A Нітритометрія.   
B Алкаліметрія.   
C Комплексонометрія. 
D Перманганатометрія.   
E Аргентометрія. 
2 Титрантом методу 
нітритометрії є 0,1 М розчин 
натрію нітриту, який готують як 
вторинний стандартний розчин. 
Точну концентрацію натрію 
нітриту встановлюють за:   
A Сульфаніловою кислотою.   
B Хлоридною кислотою   . 
C Ацетатною кислотою .  
D Оксалатною кислотою.   
E Сульфатною кислотою .  
3 Сульфаніламідні препарати у 
своїй структурі мають первинну 
ароматичну аміногрупу. Вкажіть 
метод кількісного визначення цих 
сполук:    
A Нітритометрія  .  
B Йодометрія  . 
C Дихроматометрія  . 
D Перманганатометрія  . 

E Церіметрія .  
4 Найчастіше кількісний  вміст 
первинних та вторинних 
ароматичних амінів у лікарських 
засобах визначають методом: 
A  Перманганатометрії 
B Цериметрії   
C Аскорбінометрії   
D Нітритометрії   
 E Тітанометрії  
5 Підберіть відповідні 
індикатори для фіксації кінцевої 
точки титрування в методі 
нітритометрії:   
А Тропеолін 00+метиленовий синій  
B Метиленовий синій   
С Метиловий оранжевий   
D Розчин крохмалю   
E Дифеніламін   
6 При визначенні стрептоциду 
(ароматичного аміну) методом 
нітритометрії для прискорення 
реакції діазотування додають 
каталізатор. Вкажіть речовину, яка 
виконує роль каталізатора   
A Калій бромід   
B Хлоридна кислота   
C Калій сульфат  
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D Сульфатна кислота    
E Натрій хлорид 
7 Нітритометричне визначення 
кількісного вмісту сполук, що 
мають первинну ароматичну 
аміногрупу,  відбувається за умов:    
A З дотриманням усіх  перелічених 
умов   
B При температурі до 10^оС    
C При додаванні кристалічного 
KBr(каталізатор)   
D При надлишку хлоридної кислоти   
E При повільному  титруванні   
8 При нітритометричному 
визначенні первинних ароматичних 
амінів в кислому середовищі 
продуктом реакції є:   
А  Нітрозоариламін   
B Нітрозоамін   
С Сіль діазонію   
D Нітрозоантипірин   
E Азид   
9 Кількісний вміст пероксиду 
водню можна визначити  
безіндикаторним методом:   
A Перманганатометрії .  
B Броматометрії.   
C Йодиметрії  . 
D Нітритометрії . 
E Аргентометрії . 
10 Для кількісного визначення 
заліза(ІІ) в фармацевтичному 
препараті використовують 
безіндикаторний метод:     
A Перманганатометрія .    
B Комплексонометрія.  
C Аргентометрія . 
D Йодометрія  . 
E Нітритометрія  . 
11 У якому середовищі 
здійснюють перманганатометричне 
титрування?     
A Сульфатнокислому     
B Спиртовому     
C Нітратнокислому     

D Лужному     
E Солянокислому     
12 При визначенні масової 
частки пероксиду водню методом 
перманганатометрії необхідне 
значення рН середовища 
створюють за допомогою:   
A  Хлороводневої кислоти.   
B Нітратної кислоти.   
C Оцтової кислоти.   
D Сульфатної кислоти.   
E Щавлевої кислоти.   
13 Титрантом методу 
перманганатометрії є  0,1М розчин 
калію перманганату, який готують 
як вторинний стандартний розчин. 
Його стандартизують за: 
A Оксидом миш’яку (ІІІ).   
B Калію дихроматом.   
C Натрію хлоридом.   
D Натрію карбонату.   
E Оксиду кальцію.   
14 Укажіть умови (середовище, 
t) перебігу реакції при 
стандартизації розчину калію 
перманганату за розчином натрію 
оксалату : 
A Кислотне, нагрівання   
B Нейтральне, нагрівання   
C Лужне, нагрівання   
D Кислотне, охолодження   
E Нейтральне, охолодження 
15 3% розчин пероксиду водню 
застосовують як зовнішній 
лікарський засіб, вміст якого в 
розчині визначають методами 
оксидиметрії. Укажіть тип реакцій, 
які при цьому перебігають: 
A Окиснення-відновлення    
B Алкілування  
C Осадження   
D Кислотно-основний 
E Комплексоутворення   
16 Приготований 0,1 М розчин 
KMnO4. Укажіть пару речовин, які  
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можна застосовувати для його 
стандартизації:   
A  CH3COOK, H2C2O4   
B K2CO3, CH3COOH   
C Na2C2O4, H2C2O4    
D KHC2O4, HCOOH   
E Na2C2O4, CH3COOH   
17  По якій речовині проводять 
стандартизацію розчину KMnO4?   
А Кислота щавлева.   
B Натрію тетраборат.    
С Калія дихромат.   
D Натрію нітрит.   
E Калія йодид.   
18 Вкажіть, як визначають 
кінцеву точку титрування  в методі 
перманганатометрії :    
А По появі забарвлення розчину від 
надлишкової краплі титранту 
B За кольором комплексної сполуки 
індикатора з титрантом   
С За кольором малорозчинної 
сполуки індикатора з титрантом    
D За кольором малорозчинної 
сполуки індикатора з визначуваною 
речовиною   
E По руйнуванню комплекса 

титранту з визначуваною 
речовиною   
19 Кількісне визначення 
пероксиду водню проводять 
титриметричним методом:      
А Перманганатометрія   
B Йодометрія   
С Меркуриметрія   
D Аргентометрія   
E Кислотно-основне титрування   
20 Кількісний вміст оксалатної 
кислоти визначають методом 
перманганатометричного 
титрування. Як встановлюється 
точка еквівалентності в цьому 
методі?   
A  За допомогою розчину 
крохмалю; 
B За допомогою редокс – 
індикатора дифеніламіну;   
C За допомогою рН – індикатора;   
D За допомогою специфічного 
індикатора;   
E За зміною забарвлення реакційної 
суміші під час додавання зайвої 
краплі робочого розчину. 
 

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 3 бали 
Оцінювання знань.  

5 балів – відмінно.  
4 бали – добре.  
3 бал – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

 
Тема 9: Дихроматометрія. Нітритометрія. Цериметрія.  

 
Конкретні цілі:  
Знати: 
− освоїти методики кількісного визначення вмісту різних речовин 
методом дихроматометрії, нітритометрії, цериметрії; 
− техніку виконання операцій у кількісному титриметричному аналізі; 
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− розрахунки процентного вмісту досліджуваної речовини за 
результатами аналізу; 
− правила титрування в дихроматометрії, нітритометрії, цериметрії; 
− вихідні речовини для виготовлення стандартних розчинів; 
− індикатори методу дихроматометрії, нітритометрії, цериметрії; 
− розрахунки величини наважки при виготовленні стандартних розчинів. 
 
Вміти:  
− проводити розрахунки молярної маси еквіваленту речовини при 
виготовленні розчинів; 
− встановлювати точку кінця титрування; 
− виготовити стандартні розчини; 
− проводити титрування речовин методом дихроматометрії, 
нітритометрії, цериметрії,  
− дотримуючись умов титрування; 
− володіти технікою та методиками прямого та зворотнього титрування; 
− кількісно визначати речовини, які застосовуються у фармації, методом 
дихроматометрії, нітритометрії, цериметрії; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Назвіть ступені окислення хрому.  
2. Напишіть рівняння реакцій взаємодії  
А) калію дихромату із калію йодидом в середовищі сірчаної кислоти;  
Б) калію дихромату і калію нітриту в середовищі сірчаної кислоти;  
В) калію дихромату і заліза (ІІ) сульфату в середовищі сірчаної кислоти.  
3. Назвіть ступені окислення нітрогену.  
4. Назвіть нітрогенвмісні кислоти та їх солі.  
5. Які властивості проявляють нітрогенвмісні кислоти та їх солі?  
6. Що таке реакція діазотування?  
7. Назвіть ступені окислення церію. Які властивості проявляють сполуки 
церію?  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. На яких реакціях ґрунтується дихроматометричний метод кількісного 
визначення?  
2. Які вимоги до реакцій у дихроматометрії?  
3. Назвіть титрант дихроматометрії. Як його стандартизують?  
4. В якому середовищі проводять дихроматометричне титрування і чому?  
5. Назвіть індикатор дихроматометрії  
6. Наведіть приклади дихроматометричного титрування (напишіть рівняння 
реакцій)  
7. На яких реакціях ґрунтується нітритометричний метод кількісного 
визначення?  
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8. Які вимоги до реакцій у нітритометрії?  
9. Назвіть титрант нітритометрії. Як його стандартизують?  
10. В якому середовищі проводять нітритометричне титрування і чому?  
11. Назвіть індикатори нітритометрії  
12. Наведіть приклади нітритометричного титрування (напишіть рівняння 
реакцій)  
13. На яких реакціях ґрунтується цериметричний метод кількісного 
визначення?  
14. Які вимоги до реакцій у цериметрії?  
15. Назвіть титрант цериметрії. Як його стандартизують?  
16. В якому середовищі проводять цериметричне титрування і чому?  
17. Назвіть індикатор цериметрії  
18. Наведіть приклади цериметричного титрування (напишіть рівняння 
реакцій)  
А) прямого  
Б) зворотного  
В) за замісником  
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Визначення вмісту феруму (ІІ) сульфату у субстанції.  
Дослід 2. Визначення вмісту стрептоциду у субстанції.  
Дослід 3. Визначення масової відсоткової частки феруму (ii) сульфату в 
препараті 
Задача.  
1. Розрахувати масу наважки калію дихромату для приготування 500 мл 0,1М 
розчину калію дихромату.  
2. При прямому нітритометричному визначенні етазолу C10H12N4O2S2 
наважку препарату масою 0,3000 г розчинили в хлороводневій кислоті, 
додали калію бромід і відтитрували етазол стандартним розчином натрію 
нітриту з титром за етазолом 0,02844 г/мл. Розрахуйте масову частку етазолу 
в препараті. 
3. Розрахувати масу наважки амоній церій (IV) сульфату для приготування 1 
л 0,1М розчину.  
4. Розрахувати молярну концентрацію розчину церію (IV) сульфату, його 
титр, титр за оксидом арсену (ІІІ),- якщо на титрування наважки оксиду 
арсену (ІІІ) масою 0,2015 г вирачено 21,05 мл цього розчину.  
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 В якому із титриметричних 
методів аналізу використовують 
зовнішні і  внутрішні індикатори:   
A Нітритометрія.   
B Алкаліметрія.   
C Комплексонометрія. 
D Перманганатометрія.   
E Аргентометрія. 

2 Титрантом методу 
нітритометрії є 0,1 М розчин 
натрію нітриту, який готують як 
вторинний стандартний розчин. 
Точну концентрацію натрію 
нітриту встановлюють за:   
A Сульфаніловою кислотою.   
B Хлоридною кислотою   . 
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C Ацетатною кислотою .  
D Оксалатною кислотою.   
E Сульфатною кислотою .  
3 Сульфаніламідні препарати у 
своїй структурі мають первинну 
ароматичну аміногрупу. Вкажіть 
метод кількісного визначення цих 
сполук:    
A Нітритометрія  .  
B Йодометрія  . 
C Дихроматометрія  . 
D Перманганатометрія  . 
E Цериметрія .  
4 Найчастіше кількісний  вміст 
первинних та вторинних 
ароматичних амінів у лікарських 
засобах визначають методом: 
A  Перманганатометрії 
B Цериметрії   
C Аскорбінометрії   
D Нітритометрії   
 E Тітанометрії  
5 Підберіть відповідні 
індикатори для фіксації кінцевої 
точки титрування в методі 
нітритометрії:   
А Тропеолін 00+метиленовий синій  
B Метиленовий синій   
С Метиловий оранжевий   
D Розчин крохмалю   
E Дифеніламін   
6 При визначенні стрептоциду 
(ароматичного аміну) методом 
нітритометрії для прискорення 
реакції діазотування додають 
каталізатор. Вкажіть речовину, яка 
виконує роль каталізатора   
A Калій бромід   
B Хлоридна кислота   
C Калій сульфат  
D Сульфатна кислота    
E Натрій хлорид 
7 Нітритометричне визначення 
кількісного вмісту сполук, що 
мають первинну ароматичну 

аміногрупу,  відбувається за умов:    
A З дотриманням усіх  перелічених 
умов   
B При температурі до 10^оС    
C При додаванні кристалічного 
KBr(каталізатор)   
D При надлишку хлоридної кислоти   
E При повільному  титруванні   
8 При нітритометричному 
визначенні первинних ароматичних 
амінів в кислому середовищі 
продуктом реакції є:   
А  Нітрозоариламін   
B Нітрозоамін   
С Сіль діазонію   
D Нітрозоантипірин   
E Азид   
9 Кількісний вміст пероксиду 
водню можна визначити  
безіндикаторним методом:   
A Перманганатометрії .  
B Броматометрії.   
C Йодиметрії  . 
D Нітритометрії . 
E Аргентометрії . 
10 Для кількісного визначення 
заліза(ІІ) в фармацевтичному 
препараті використовують 
безіндикаторний метод:     
A Перманганатометрія .    
B Комплексонометрія.  
C Аргентометрія . 
D Йодометрія  . 
E Нітритометрія  . 
11 У якому середовищі 
здійснюють перманганатометричне 
титрування?     
A Сульфатнокислому     
B Спиртовому     
C Нітратнокислому     
D Лужному     
E Солянокислому     
12 При визначенні масової 
частки пероксиду водню методом 
перманганатометрії необхідне 
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значення рН середовища 
створюють за допомогою:   
A  Хлороводневої кислоти.   
B Нітратної кислоти.   
C Оцтової кислоти.   
D Сульфатної кислоти.   
E Щавлевої кислоти.   
13 Титрантом методу 
перманганатометрії є  0,1М розчин 
калію перманганату, який готують 
як вторинний стандартний розчин. 
Його стандартизують за: 
A Оксидом миш’яку (ІІІ).   
B Калію дихроматом.   
C Натрію хлоридом.   
D Натрію карбонату.   
E Оксиду кальцію.   
14 Укажіть умови (середовище, 
t) перебігу реакції при 
стандартизації розчину калію 
перманганату за розчином натрію 
оксалату : 
A Кислотне, нагрівання   
B Нейтральне, нагрівання   
C Лужне, нагрівання   
D Кислотне, охолодження   
E Нейтральне, охолодження 
15 3% розчин пероксиду водню 
застосовують як зовнішній 
лікарський засіб, вміст якого в 
розчині визначають методами 
оксидиметрії. Укажіть тип реакцій, 
які при цьому перебігають: 
A Окиснення-відновлення    
B Алкілування  
C Осадження   
D Кислотно-основний 
E Комплексоутворення   
16 Приготований 0,1 М розчин 
KMnO4. Укажіть пару речовин, які  
можна застосовувати для його 
стандартизації:   
A  CH3COOK, H2C2O4   
B K2CO3, CH3COOH   
C Na2C2O4, H2C2O4    

D KHC2O4, HCOOH   
E Na2C2O4, CH3COOH   
17  По якій речовині проводять 
стандартизацію розчину KMnO4?   
А Кислота щавлева.   
B Натрію тетраборат.    
С Калія дихромат.   
D Натрію нітрит.   
E Калія йодид.   
18 Вкажіть, як визначають 
кінцеву точку титрування  в методі 
перманганатометрії :    
А По появі забарвлення розчину від 
надлишкової краплі титранту 
B За кольором комплексної сполуки 
індикатора з титрантом   
С За кольором малорозчинної 
сполуки індикатора з титрантом    
D За кольором малорозчинної 
сполуки індикатора з визначуваною 
речовиною   
E По руйнуванню комплекса 
титранту з визначуваною 
речовиною   
19 Кількісне визначення 
пероксиду водню проводять 
титриметричним методом:      
А Перманганатометрія   
B Йодометрія   
С Меркуриметрія   
D Аргентометрія   
E Кислотно-основне титрування   
20 Кількісний вміст оксалатної 
кислоти визначають методом 
перманганатометричного 
титрування. Як встановлюється 
точка еквівалентності в цьому 
методі?   
A  За допомогою розчину 
крохмалю; 
B За допомогою редокс – 
індикатора дифеніламіну;   
C За допомогою рН – індикатора;   
D За допомогою специфічного 
індикатора;   
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E За зміною забарвлення реакційної 
суміші під час додавання зайвої 

краплі робочого розчину. 

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 3 бали 
Оцінювання знань.  

5 балів – відмінно.  
4 бали – добре.  
3 бал – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

 
Тема 10: Інструментальні методи аналізу. Молекулярно-абсорбційний 

аналіз. Фотометрія. Спектрофотометричне визначення речовин.  
 
Конкретні цілі:  
Знати: 
− освоїти методики кількісного визначення вмісту різних речовин 
фотоелектроколориметричним і спектрофотометричним методами; 
− техніку виконання операцій у фотоелектроколориметричному і 
спектрофотометричному аналізі; 
− розрахунки процентного вмісту досліджуваної речовини за 
результатами аналізу; 
 
Вміти:  
− володіти технікою та методиками фотоелектроколориметричного і 
спектрофотометричного аналізу; 
− кількісно визначати речовини, які застосовуються у фармації, 
фотоелектроколориметричним і спектрофотометричним методами; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Класифікація інструментальних методів  
2. Переваги інструментальних методів  
3. Закон Бугера-Ламберта-Бера  
4. Що таке оптична густина?  
5. Що таке спектр поглинання речовини?  
6. Що таке питомий показник поглинання  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Класифікація оптичних методів  
2. Назвіть методи аналізу, пов’язані із взаємодією світлового 
випромінювання із суспензіями?  



 92 

3. Назвіть методи аналізу, ґрунтуються на явищі поляризації молекул під 
дією світлового випромінювання?  
4. Що таке спектрометрія атомної абсорбції?  
5. Що таке резонансна частота?  
6. Якими методами проводять кількісне визначення методом спектрометрії 
атомної абсорбції?  
7. На якому явищі ґрунтується молекулярний абсорбційний аналіз?  
8. Специфіка колориметричних визначень  
9. Наведіть приклади використання колориметричного методу  
10. Специфіка фотоелектроколориметричних визначень  
11. Наведіть приклади використання фотоелектроколориметричних 
визначень  
12. Специфіка спектрофотометричних визначень  
13. Наведіть приклади використання спектрофотометричних визначень  
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Визначення вмісту калію дихромату у субстанції.  
Дослід 2. Визначення масової відсоткової частки ферум(iii)-іонів методом 
фотоколориметрії в залізо-амонійних галунах.  
Задачі.  
1. Визначити молярний коефіцієнт поглинання розчину дикалію дихромату, 
якщо оптична густина його 0,005 моль/дм3 розчину, вимірюваного в кюветі з 
товщиною шару 20 мм, дорівнює 0,37. 
2. При фотометричному визначенні розчину, який містить Zn(II)-іони, 
визначали їх вміст методом визначення по середньому значенню молярного 
коефіцієнта світлопоглинання. Середня величина молярного коефіцієнта 
світлопоглинання дорівнює 94 000 дм3/моль•см, оптична густина розчину, що 
визначають, дорівнює 0,425, товщина шару — 2 см. Яку концентрацію має 
розчин? 
3. Визначити концентрацію розчину калію гексаціаноферату (ІІ), якщо 
оптична густина його розчину дорівнює 0,435, а товщина шару — 2 см. 
Молярний коефіцієнт поглинання речовини — 230 дм3/моль•см. 
4. Визначити величину молярного коефіцієнта світлопоглинання амоніачного 
комплексу купруму (II), якщо оптична густина його розчину 0,005моль/дм3 
дорівнює 0,545, товщина шару — 3 см. 
5. При вимірюванні оптичної густини розчинів на ФЕКі одержані результати: 

 
Вибрати довжину хвилі, при якій необхідно проводити кількісне визначення. 
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1
 Фотоелектроколориметричний 
метод аналізу дозволяє визначити 
концентрацію:   

A  Будь-якого розчину.   
B Каламутного розчину.   
C Оптично-активної речовини.   
D Безбарвного розчину.   
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E Забарвленого розчину.   
2 Закон Бугера-Ламберта-Бера-
лежить в основі молекулярного 
абсорбційного аналізу. Згідно з цим 
законом оптична густина розчину:   
A Прямо пропорцiйна товщинi 
шару i концентрацiї речовини.   
B Прямо пропорцiйна товщинi 
шару i показнику  поглинання.   
C Обернено пропорцiйна товщинi 
шару i концентрацiї речовини.   
D Прямо пропорцiйна концентрацiї, 
обернено пропорцiйна товщинi 
шару.   
E Прямо пропорційна концентрації 
і обернена пропорційна показнику 
поглинання.   
3 На аналіз надійшов розчин 
калію дихромату. Який із фізико-
хімічних методів аналізу 
використав хімік для визначення 
його концентрації:   
A Спектрофотометричний.   
B Флуориметричний.   
C Поляриметричний.   
D Кулонометричний.   
E Кондуктометричне титрування.   
4 Кількісне визначення 
фотометричним методом солей 
купруму проводять за 
градуювальним графіком, який 
будують у координатах:    
A Оптична густина – концентрація. 
B Оптична густина – температура  . 
C Оптична густина – товщина шару 
рідини  . 
D Інтенсивність світлопоглинання – 
довжина хвилі .  
E Оптична густина – довжина 
хвилі. 
5 Зазначте реагент для 
виявлення і фотометричного 
визначення катіонів Fe(II) та 
Fe(III):    
A Оксалатна кислота 

B Сульфосаліцилова кислота 
C п-амінобензойна кислота   
D Фенілоцтова кислота  . 
E Хлороцтова кислота  . 
6 Молярний коефіцієнт 
поглинання представляє значення 
оптичної густини розчину при 
товщині поглинаючого шару 1 см і 
концентрації:   
А 1 моль/л   
B 0,1 моль/л   
З 1 %    
D 1г/мл   
E 1 г/л   
7 При виборі сполуки для 
фотометричного визначення 
перевагу надають тій, молярний 
коефіцієнт світлопоглинання якої є 
вищим. Величина молярного 
коефіцієнта світлопоглинання 
залежить від:   
A Природи досліджуваної 
речовини. 
B Концентрації досліджуваної 
речовини.  
C Густини розчину досліджуваної 
речовини. 
D Товщини шару досліджуваного 
розчину. 
E Інтенсивності поглинання 
падаючого світла досліджуваним 
розчином.    
8 Одним із найширше 
вживаних інструментальних 
методів аналізу є фотометрія, яка 
базується на вимірюванні:   
A Оптичної густини  
B Показника заломлення.   
C кута обертання   
D довжину хвилі  
E інтенсивність флуоресценції   
9 Важливою аналітичною 
характеристикою речовини є її 
спектр поглинання у 
ультрафіолетовій (УФ) ділянці 
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спектру, яке зумовлене:    
A Електронними переходами у 
молекулі речовини.  
B Обертальним рухом молекули у 
просторі.   
C Коливальним рухом атомів, які 
утворюють ковалентний зв’язок.   
D Конформаційними 
перетвореннями молекули.   
E Іонізацією атомів речовини.   
10 Для кількісного визначення 
CuSO4 провели фотометричну 
реакцію з розчином аміаку. При 
фотометруванні одержаного 
розчину вимірюють:   
А  Кут обертання   
B Показник заломлення   
С Потенціал напівхвилі   
D Довжину хвилі   
E Оптичну густину   
11 В кількісному аналізі для 
ідентифікації речовин 
використовується специфічна 
характеристика речовин  -  крива 
світлопоглинання. Крива 
світлопоглинання – це графічна 
залежність:   
A Оптичної густини розчину від  
довжини хвилі світла, що падає. 
B Оптичної густини розчину від 
концентрації забарвленої речовини. 
C Інтенсивності забарвлення 
розчину від товщини поглинаючого 
шару. 
D Оптичної густини від товщини 
поглинаючого шару. 
E Інтенсивності світлового потоку, 
що виходить з розчину, від 
товщини поглинаючого шару. 
12 Абсорбційні оптичні методи 
аналізу засновані на використанні:   
A Об’єднаного закону 
світлопоглинання Бугера-
Ламберта-Бера.    
B Закону Гесса 

C Закону Фарадея 
D Закону Кольрауша   
E Закону Ломеля-Стокса  
13 Укажіть, який розчин можна 
фотоколориметрувати за власним 
поглинанням:    
A Калію хромату  
B Калію хлориду   
C Калію сульфату 
D Калію нітрату    
E Калію  фосфату  
14 Аналіз солей міді проводили 
фотометричним методом. 
Кількісний вміст визначили за 
градуювальним графіком, який 
заснований на залежності: 
A  Оптичної густини від 
використовуваних світлофільтрів.   
B Оптичної густини від товщини 
шару рідини.   
C Оптичної густини від 
концентрації досліджуваної 
речовини.   
D Інтенсивності світлопоглинання 
від довжини хвилі  
E Оптичної густини від довжини 
хвилі.   
15 При фотоколорометричному 
визначенні масової частки калію 
дихромату будують градуювальний  
графік в координатах:    
А Оптична густина -   концентрація 
B Показник заломлення  -  
концентрація  
С Інтенсивність флуоресценції -   
концентрація   
D Кут обертання площини 
поляризації - концентрація  
E Інтенсивність падаючого світла  -  
концентрація 
16 Який фізико-хімічний метод 
аналізу може бути використаний 
для кількісного визначення розчину 
калію перманганату ?   
A Фотометрія   
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B Поляриметрія   
C Флуориметрія   
D Турбидиметрія   
E Нефелометрія   
17 Для кількісного визначення 
іонів Fe3+ провели фотометричну 
реакцію з сульфосаліциловою 
кислотою. При фотометричному 
визначенні одержаного розчину 
вимірюють:   
A Оптичну густину   
B Питоме обертання   
C Показник заломлення   
D Довжину хвилі   
E Потенціал напівхвилі   
18 У фотометричному методі 
аналізу серія з 6-8 стандартних 
розчинів готується для : 
А Побудови калібрувального 
графіку   
B Оцінки методики визначення   
С Спрощення методики роботи   

D Вибору кювет   
E Вибору світлофільтру   
19 В методах атомно-
абсорбційної спектроскопії 
використовують:   
А  Поліхроматичне 
випромінювання   
B Монохроматичне 
випромінювання   
С Відображене світло   
D Заломлений промінь світла   
E Розсіяне випромінювання   
20 Розчини яких із наведених 
речовин можна досліджувати 
фотометричним методом за 
власним поглинанням.   
A Калію перманганат;   
B Марганцю сульфат;   
C Плюмбум нітрат;   
D Натрію форміат;   
E Алюмінію хлорид 

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 4 бали 
Оцінювання знань.  

6 балів – відмінно.  
5 балів – добре.  
4 бали – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

 
Тема 10: Рефрактометрія. Поляриметрія. Флуориметрія та інші оптичні 

методи. 
 
Конкретні цілі:  
Знати: 
− освоїти методики кількісного визначення вмісту різних речовин 
рефрактометричним, поляриметричним та флуориметричним методами; 
− техніку виконання операцій у рефрактометричному та 
поляриметричному аналізі; 
− розрахунки процентного вмісту досліджуваної речовини за 
результатами аналізу; 
 
Вміти:  
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− володіти технікою та методиками рефрактометричного та 
поляриметричного аналізу; 
− кількісно визначати речовини, які застосовуються у фармації, 
рефрактометричним та поляриметричним методами 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Класифікація інструментальних методів  
2. Переваги інструментальних методів  
2. Фізичний зміст показника заломлення  
3. Що таке абсолютний показник заломлення  
4. Що таке відносний показник заломлення  
5. Від яких факторів залежить показник заломлення  
6. Які речовини оптично активні?  
7. Що таке кут обертання?  
8. Що таке питоме обертання?  
9. Що таке люмінесценція?  
10. Що таке флуоресценція?  
11. Фактори, які впливають на інтенсивність флуоресценції  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. На якому явищі ґрунтується рефрактометричний метод аналізу  
2. За яких умов проводять рефрактометричні вимірювання  
3. Наведіть приклади використання рефрактометрії в якісному аналізі  
4. Наведіть приклади використання рефрактометрії в кількісному аналізі  
5. Наведіть рівняння, що лежить в основі розрахунків  
6. Що таке фактор показника заломлення  
7. Який прилад використовують для визначення показника заломлення  
8. На якому явищі ґрунтується поляриметричний метод аналізу  
9. Що таке поляризований промінь  
10. Що таке площина коливання поляризованого променя  
11. Що таке площина поляризації поляризованого променя?  
12. Як проводять поляриметричні вимірювання  
13. Наведіть приклади використання поляриметрії в якісному аналізі  
14. Наведіть приклади використання поляриметрії в кількісному аналізі  
15. Наведіть рівняння, що лежить в основі розрахунків  
16. Класифікація люмінесцентних методів  
17. Наведіть приклади використання флуориметрії в якісному аналізі  
18. Наведіть приклади використання флуориметрії в кількісному аналізі  
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Визначення ступеня чистоти глюкози і аскорбінової кислоти за 
величинами питомого обертання 
Дослід 2. Ідентифікація право- і лівообертаючої камфори 
Дослід 3. Визначення концентрації глюкози в розчині 
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Дослід 4. Контроль якості концентрованих розчинів і термінів їх зберігання.  
Дослід 5. Визначення концентрації етанолу у водно-спиртових розчинах.  
Дослід 6. Визначення концентрації натрію броміду і кальцію хлориду у 
суміші.  
Задачі.  
1. Визначити концентрацію розчину глюкози, якщо кут обертання α цього 
розчину дорівнює +7,05°, товщина шару — 1 дм, а питоме обертання 
глюкози +53,1°. 
2. Визначити питоме обертання глюкози, якщо відомо, що кут обертання 
поляризованого променя дорівнює +18,60° при вимірюванні в кюветі 
довжиною 1 дм. С = 35,00 %. 
3. Визначити концентрацію KІ (%), якщо n = 1,3450, F = 0,00130, а показник 
заломлення розчинника дорівнює 1,3330. 
4. Визначити концентрацію розчину глюкози (%), якщо відомо, що показник 
заломлення цього розчину дорівнює 1,3557, F = 0,00142, а показник 
заломлення розчинника дорівнює 1,3330. 
5. Визначити концентрацію розчину аскорбінової кислоти (%), якщо відомо, 
що показник заломлення цього розчину дорівнює 1,3346, F = 0,00160, а 
показник заломлення розчинника дорівнює 1,3330. 
6. Визначити концентрацію розчину CaCl2 (%), якщо відомо, що показник 
заломлення цього розчину дорівнює 1,33025, F = 0,00115, а показник 
заломлення розчинника дорівнює 1,3330. 
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 варіант  
1 Для ідентифікації лікарського 
препарату застосували 
рефрактометричний  метод аналізу, 
в основі якого лежить залежність 
між:   
A  Концентрацією у розчині 
речовини та його оптичною 
густиною. 
B Електричною провідністю 
розчину та його концентрацією.   
C Концентрацією у розчині 
речовини та його кутом обертання .  
D Показником заломлення та 
концентрацією речовини  у розчині 
E Інтенсивністю світла поглинання 
розчином та його  концентрацією . 
2 При кількісному визначенні 
глюкози поляриметричним 
методом вимірюють:    
A Кут обертання поляризованого 

променю світла .  
B Коефіцієнт заломлення світла  . 
C Ступінь поглинання 
поляризованого променю світла 
розчином  . 
D Дисперсію променю світла 
розчином .  
E Оптичну густину розчину   . 
3 Концентрацію етилового 
спирту в деяких лікарських формах 
і настоянках визначають 
рефрактометричним методом. Для 
цього вимірюють:   
А Показник заломлення розчину  . 
B Кут обертання площини 
поляризованого світла. 
С Кут повного внутрішнього 
віддзеркалення променя світла  . 
D Кут падіння променя світла  . 
E Кут заломлення променя світла .  
4 Кут обертання площини 
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поляризації оптично активними 
речовинами вимірюють за 
допомогою приладу:   
А Потенціометра B Рефрактометра   
С Кондуктометра  D 
Спектрофотометра   
E   Поляриметра 
5 Поляриметричний метод 
аналізу використовують для аналізу 
деяких фармацевтичних препаратів. 
Поляриметричний метод аналізу 
заснований на:  
А Вимірюванні кута обертання 
площини поляризації  
поляризованого світла, що 
пройшло крізь оптично активне 
середовище   
B Вимірюванні різниці потенціалів 
у процесі титрування. 
C Вимірювання падіння напруги у 
комірці, що заповнена 
аналізованим розчином. 
D Іонному обміні між розчином, що 
аналізується, і катіонітом. 
E Вимірюванні показника 
заломлення розчину, що 
аналізують. 
6 Виберіть найбільш 
раціональний метод кількісного 
визначення вітамінів, для яких 
характерне явище люмінесценції : 
A Флуориметрія B Нефелометрія 
C Турбідіметрія D Поляриметрія 
E Рефрактометрія 
7 Кількісний вміст глюкози у 
розчині визначають 
поляриметричним методом. Яку  
величину вимірюють для 
визначення концентрації оптично 
активних речовин 
поляриметричним методом? 
A Кут обертання площини 
поляризованого світла.   
B Світлопоглинання розчину.   
C Показник заломлення розчину.   

D Оптичну густину розчину.    
E Коефіцієнт світлопоглинання   
8 Вкажіть, який метод 
заснований на вимірюванні кута 
обертання площини поляризації 
поляризованного світла розчином 
оптично активної речовини 
A Інтерферометрія B 
Рефрактометрія.   
C Поляриметрія 
D Фотоколориметрія.   
E Спектрофотометрія 
9 При визначенні ступеня 
чистоти розчинів глюкози 
поляриметричним методом 
розраховують величину:   
А Кута питомого обертання  
площини поляризації 
B Кута обертання площини 
поляризації   
С Абсолютного показника 
заломлення   
D Відносного показника 
заломлення   
E Питомого коефіцієнта 
світлопоглинання 
10 Концентрацію глюкози у 
розчині визначають 
поляриметричним методом. 
Вкажіть, яку величину при цьому 
вимірюють:   
A  Показник заломлення   
B Оптичну густину  
C Кут обертання площини 
поляризованого світла   
D Питомий коефіцієнт 
світлопоглинання   
E Молярний коефіцієнт 
світлопоглинання   
11
 Фотоелектроколориметричний 
метод аналізу дозволяє визначити 
концентрацію:   
A  Будь-якого розчину.   
B Каламутного розчину.   
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C Оптично-активної речовини.   
D Безбарвного розчину.   
E Забарвленого розчину.   
12 Кількісне визначення 
фотометричним методом солей 
купруму проводять за 
градуювальним графіком, який 
будують у координатах:    
A Оптична густина – концентрація. 
B Оптична густина – температура  . 
C Оптична густина – товщина шару 
рідини  . 
D Інтенсивність світлопоглинання – 
довжина хвилі .  
E Оптична густина – довжина 
хвилі. 
13 Одним із найширше 
вживаних інструментальних 
методів аналізу є фотометрія, яка 
базується на вимірюванні:   
A Оптичної густини  
B Показника заломлення.   
C Кута обертання  D Довжини 
хвилі  
E Інтенсивності флуоресценції   
14 Важливою аналітичною 
характеристикою речовини є її 
спектр поглинання у 
ультрафіолетовій (УФ) ділянці 
спектру, яке зумовлене:    
A Електронними переходами у 
молекулі речовини.  
B Обертальним рухом молекули у 
просторі.   
C Коливальним рухом атомів, які 
утворюють ковалентний зв’язок.   
D Конформаційними 
перетвореннями молекули.   
E Іонізацією атомів речовини.   
15 Для кількісного визначення 
CuSO4 провели фотометричну 
реакцію з розчином аміаку. При 
фотометруванні одержаного 
розчину вимірюють:   
А Кут обертання B Показник 

заломлення   
С Потенціал напівхвилі   
D Довжину хвилі  E Оптичну 
густину   
16 В кількісному аналізі для 
ідентифікації речовин 
використовується специфічна 
характеристика речовин  -  крива 
світлопоглинання. Крива 
світлопоглинання – це графічна 
залежність:   
A Оптичної густини розчину від  
довжини хвилі світла, що падає. 
B Оптичної густини розчину від 
концентрації забарвленої речовини. 
C Інтенсивності забарвлення 
розчину від товщини поглинаючого 
шару. 
D Оптичної густини від товщини 
поглинаючого шару. 
E Інтенсивності світлового потоку, 
що виходить з розчину, від 
товщини поглинаючого шару. 
17 Абсорбційні оптичні методи 
аналізу засновані на використанні:   
A Об’єднаного закону 
світлопоглинання Бугера-
Ламберта-Бера.    
B Закону Гесса C Закону Фарадея 
D Закону Кольрауша   
E Закону Ломеля-Стокса  
18 У фотометричному методі 
аналізу серія з 6-8 стандартних 
розчинів готується для : 
А Побудови калібрувального 
графіку   
B Оцінки методики визначення   
С Спрощення методики роботи   
D Вибору кювет E Вибору 
світлофільтру   
19 В методах атомно-
абсорбційної спектроскопії 
використовують:   
А  Поліхроматичне 
випромінювання   
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B Монохроматичне 
випромінювання   
С Відображене світло   
D Заломлений промінь світла   
E Розсіяне випромінювання   
20 Закон Бугера-Ламберта-Бера-
лежить в основі молекулярного 
абсорбційного аналізу. Згідно з цим 
законом оптична густина розчину:   
A Прямо пропорцiйна товщинi 
шару i концентрацiї речовини.   

B Прямо пропорцiйна товщинi 
шару i показнику  поглинання.   
C Обернено пропорцiйна товщинi 
шару i концентрацiї речовини.   
D Прямо пропорцiйна концентрацiї, 
обернено пропорцiйна товщинi 
шару.   
E Прямо пропорційна концентрації 
і обернена пропорційна показнику 
поглинання.   

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 4 бали 
Оцінювання знань.  

6 балів – відмінно.  
5 балів – добре.  
4 бали – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

 
Тема 11: Електрохімічні методи аналізу. Потенціометрія.  

 
Конкретні цілі:  
Знати: 
− освоїти методики кількісного визначення вмісту різних речовин 
потенціометричним методом; 
− техніку виконання операцій у потенціометричному аналізі; 
− розрахунки процентного вмісту досліджуваної речовини за 
результатами аналізу; 
 
Вміти:  
− володіти технікою та методиками потенціометричного аналізу; 
− кількісно визначати речовини, які застосовуються у фармації, 
потенціометричним методо;м 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Що таке окислювально-відновні реакції?  
2. Рівняння Нернста  
3. Що таке коло з переносом?  
4. Для чого використовують сольовий місток?  
5. Чому дорівнює ЕРС кола?  
Самостійна аудиторна робота.  
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Контрольні запитання:  
1. Класифікація електрохімічних методів  
2. Який процес лежить в основі потенціометричного методу  
3. Які електроди використовують у потенціометрії?  
4. Що таке пряма потенціометрія?  
5. Що таке потенціометричне титрування?  
6. Як обчислити еквівалентний об’єм за кривими потенціометричного 
титрування?  
7. Назвіть типи індикаторних електродів  
8. Назвіть типи електродів порівняння  
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Потенціометричне визначення рН.  
Дослід 2. Визначення вмісут хлористоводневої і борної кислоти шляхом 
потенціометричного титрування.  
Дослід 3. Визначення ферум(ii)-іонів методом потенціометричного 
титрування.  
Задачі.  
1. Розрахувати, як зміниться ЕРС електрохімічного кола з калію селективним 
електродом за умови, що концентрація калій-іона зміниться на 1 %. При 
розрахунках коефіцієнт активності калію прийняти рівним одиниці. 
2. Розрахувати активність хлорид-іонів у розчині, якщо ЕРС кола з 
хлоридселективним електродом дорівнює –0,156 В, а в розчині з активністю 
хлорид-іонів 0,010М ЕРС цього ж кола дорівнює –0,104 В. 
3. ЕРС потенціометричної комірки зі скляним електродом у розчині з рН = 
4,01 дорівнює 0,2094 В. Розрахувати рН розчину, який досліджується, якщо 
ЕРС у ньому дорівнює 0,0710 В. 
4. У комірку для потенціометричного титрування помістили 15,00 см3 
розчину NaCl і відтитрували його розчином 0,1012 моль/дм3 AgNO3. 
Результати титрування наведені в таблиці: 
Об’є
м, 
мл 

19,
00 

20,
00 

20,
10 

20,
20 

20,
30 

20,
40 

20,
50 

20,
60 

20,
70 

21,
00 

21,
50 

22,
00 

23,
00 

ЕРС, 
мВ 

106 175 180 192 222 290 306 315 322 334 350 362 370 

Побудуйте інтегральну та диференційну криві титрування і визначте вміст 
натрію хлориду у г/см3 
5. У комірку для потенціометричного титрування помістили 25,00 см3 
розчину оксалатної кислоти і відтитрували розчином 0,0985 моль/дм3 NaOH. 
Результати титрування наведені в таблиці: 
Об’єм, 
мл 

10,00 14,00 15,00 15,50 15,60 15,70 15,80 16,00 17,00 18,00 

рН 5,89 6,63 7,08 7,75 8,40 9,29 10,07 10,65 11,34 11,63 
Побудуйте інтегральну та диференційну криві титрування і визначте 
концентрацію оксалатної кислоти. 
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Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Для ідентифікації лікарських 
препаратів полярографічним 
методом визначають :   
A Потенціал напівхвилі .   
B Потенціал виділення   . 
C Потенціал розкладу . 
D Граничний дифузійний струм .  
E Залишковий струм  .  
2 Концентрацію стрептоциду в 
стрептоцидовій мазі визначають 
методом потенціометричного 
титрування, титрант – стандартний 
розчин натрію нітриту. Виберіть 
необхідну пару електродів для 
титрування:   
A Платиновий, хлорсрібний;   
B Скляний, каломельний;   
C Водневий, хлорсрібний;   
D Срібний, цинковий;   
E Скляний, хлорсрібний.         
3 Для потенціометричного 
визначення аміаку в розчині при 
титруванні натрій гідроксидом 
придатний індикаторний електрод:   
А Скляний   
B Платиновий   
С Срібний   
D Хлорсрібний   
E Цинковий   
4 Одним із електрохімічних 
методів аналізу є полярографія. 
Кількість речовини у 
досліджуваній системі в ході 
полярографічного аналізу 
визначається за:   
A Висотою полярографічної хвилі.   
B Величиною електрорушійної 
сили.   
C Силою струму.   
D Положенням полярографічної 
хвилі.   
E Шириною полярографічної хвилі.   
5 Вкажіть фізико-хімічний 
метод аналізу, заснований на 

вимірюванні електропровідності 
досліджуваних розчинів, яка 
змінюється в результаті хімічної 
реакції:.   
А Кондуктометрія   
B Кулонометрія   
С Потенціометрія   
D Полярографія   
E Амперометрія    
6 Вкажіть метод, заснований на 
вимірюванні кількості електрики, 
витраченої на електроліз певної 
кількості речовини:   
А Кулонометрія   
B Амперометрія   
С Потенціометрія   
D Полярографія   
E Кондуктометрія   
7 Виберіть пару електродів для 
потенціометричного визначення 
рН:     
A Скляний  хлорсрібний.    
B Каломельний – хлорсрібний.   
C Хінгідронний-сурм’яний.   
D Сірчанокислий ртутний - 
хлорсрібний.   
E Скляний – сурм’яний.   
8 Для кількісного визначення 
феруму (ІІ) сульфату методом 
потенціометричного титрування в 
якості індикаторного електроду 
застосовують:    
A Платиновий електрод.   
B Хлорсрібний електрод.   
C Хінгідронний електрод.   
D Сірчанокислий ртутний електрод.   
E Скляний  електрод.   
9 Полярографічним методом 
широко користуються для аналізу 
неорганічних катіонів і аніонів. 
Процес електровідновлення 
досліджуваних іонів відбувається 
на:   
A Ртутному краплинному 
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електроді.   
B Платиновому електроді.   
C Сурм’яному електроді.   
D Каломельному електроді.   
E Срібному електроді..   
10 Укажіть, яку величину 
вимірюють при 
кондуктометричному титруванні 
розчинів електролітів:   
A Електропровідність   
B Електрорушійну силу   
C В’язкість розчину   
D Кислотність середовища   
E Концентрацію розчину   
11 Виберіть пару електродів для 
визначення FeSO4 методом 
потенціометричного титрування.   
A Платиновий і  хлорсрібний 
електрод    
B Мідний і скляний    
C Хінгідронний  і цинковий   
D Водневий і скляний    
E Сурм’яний і срібний   
12 Амперометричне титрування  
використовують для аналізу деяких 
фармацевтичних препаратів. Метод 
амперометричного титрування 
заснований на:    
A Визначенні точки еквівалентності 
по різкій зміні дифузійного струму 
в процесі титрування   
B Вимірюванні різниці потенціалів 
між електродами у процесі 
титрування. 
C Вимірюванні напруги у комірці 
під час титрування. 
D Іонному обміні між розчином, що 
аналізується, і катіонітом. 
E Іонному обміні між аніонітом і 
розчином, що аналізують 
13 Кондуктометричне 
титрування використовують для 
аналізу деяких фармацевтичних 
препаратів. Метод 
кондуктометричного титрування 

заснований на:    
A Залежності електричної 
провідності  розчинів електролітів 
від їх концентрації   
B Вимірюванні різниці потенціалів 
між електродами у процесі 
титрування.   
C Вимірюванні напруги у комірці 
під час титрування. 
D Іонному обміні між розчином, що 
аналізується, і катіонітом. 
E Іонному обміні між аніонітом і 
розчином, що аналізується. 
14 При кондуктометричному 
титруванні суміші кислот HCl і 
CH3COOH 0,1 М розчином NаOH 
вимірюють: 
A Електропровідність розчину.   
B pH середовища.   
C Різницю потенціалів 
D Кут обертання площини 
поляризованого світла.   
E Показник заломлення.   
15 Кулонометрія базується на 
вимірюванні кількості електрики, 
що витрачається на електродну 
реакцію. Вкажіть, який закон 
лежить в основі кулонометричного 
визначення речовин:   
A Фарадея.  B Архімеда 
C Ньютона. D Стокса   
E Бугера-Ламберта-Бера. 
16 Полярографія одночасно 
якісний і кількісний метод аналізу. 
Що є кількісною характеристикою 
в цьому методі?   
А Величина граничного дифузного 
струму   
B Електродний потенціал    
С Потенціал напівхвилі   
D Опір розчину   
E Величина електрорушійної сили   
17 Виберіть індикаторний 
електрод для кількісного 
визначення аргентуму (І) нітрату  
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методом потенціометричного 
титрування:    
А Хлорсрібний   
B Скляний   
С Цинковий   
D Водневий   
E Платиновий    
18 Потенціометричне 
титрування застосовують у 
випадках, коли неможливо 
застосувати візуальні індикатори. В 
ході цього титрування 
вимірюється:   
A Потенціал індикаторного 
електрода.   
B Потенціал електрода порівняння.   
C Потенціал окисно-відновної 
системи.   
D Потенціал дифузного шару.   
E Дзета-потенціал.   

19 Вкажіть метод титрування з 
використанням пари електродів 
«скляний-хлорсрібний», який 
можна застосувати для визначення 
компонентів лікарської  субстанції    
A Потенціометричний   
B Комплексонометричний   
C Кондуктометричний   
D Амперометричний   
E Осаджувальне   
20 При потенціометричному 
титруванні досліджуваного розчину 
поблизу точки еквівалентності 
спостерігали різку зміну величини    
A Потенціалу   
B Сили струму   
C Дифузійного струму   
D Опору   
E Інтенсивності флуоресценції   
 

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 4 бали 
Оцінювання знань.  

6 балів – відмінно.  
5 балів – добре.  
4 бали – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 11: Кондуктометрія, вольтамперометрія та кулонометрія. 

 
Конкретні цілі:  
Знати: 
− освоїти методики кількісного визначення вмісту різних речовин 
кондуктометричним, кулонометричним та вольтамперометричним методами; 
− техніку виконання операцій у кондуктометричному, кулонометричному 
та вольтамперометричному аналізі; 
− розрахунки процентного вмісту досліджуваної речовини за 
результатами аналізу; 
 
Вміти:  
− володіти технікою та методиками кондуктометричного, 
кулонометричного та вольтамперометричного аналізу; 
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− кількісно визначати речовини, які застосовуються у фармації, 
кондуктометричним, кулонометричним та вольтамперометричним методами; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Що таке питома електрична провідність?  
2. Що таке еквівалента електрична провідність  
3. Що таке гранична електропровідність?  
4. Що таке електрохімічна комірка?  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Який процес лежить в основі кондуктометричного методу  
2. Що таке пряма кондуктометрія?  
3. Що таке крива кондуктометричного титрування?  
4. Переваги низькочастотного кондуктометричного титрування  
5. Переваги високочастотного кондуктометричного титрування  
6. Які електроди використовують в кондуктометрії?  
7. Що таке константа комірки, як її визначають?  
8. Який процес лежить в основі вольтамперометричних методів  
9. Що являє собою електрохімічне коло у вольтамперометричних методах?  
10. Що таке полярографічний аналіз? 1 
11. Що таке поляризаційна крива  
12. Що таке потенціал виділення?  
13. Що таке граничний (дифузійний) струм?  
14. Що таке полярографічна хвиля?  
15. Що таке потенціал напівхвилі?  
16. Як його визначають і для чого використовують?  
17. Рівняння Ільковича  
18. Що таке висота полярографічної хвилі і для чого її визначають?  
19. Що таке амперметричне титрування?  
20. Назвіть види кривих амперметричного титрування?  
21. Переваги амперметричного титрування  
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Визначення вмісту сульфатної та ацетатної кислот у суміші 
методом низькочастотного кондуктометричного титрування 
Дослід 2. Визначення вмісту KCl та KI в суміші методом низькочастотного 
кондуктометричного титрування 
Задачі.  
1. У комірку для кондуктометричного титрування поміщають наважку масою 
0,5082 г забрудненого MgSO4, додають 50 см3 води і відтитровують 
розчином 0,1008 моль/дм3 BaCl2. Дані титрування наведені в таблиці: 

Об’єм, 
мл 

15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 

Опір, Ом 80,0 81,0 79,3 80,4 81,2 80,0 71,3 58,2 43,2 29,1 
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Побудуйте криву титрування та визначте масову відсоткову частку MgSO4 в 
наважці. 
2. Вихідний розчин ацетатної кислоти з концентрацією 0,1025 моль/дм3 
розвели вдвічі. Визначте в скільки разів при цьому змінилась питома 
електропровідність розчину кислоти. 
3. Електричний опір кондуктометричної комірки з розчином 0,1000 моль/дм3 
KСl складає 14,86 Ом. Визначте сталу цієї кондуктометричної комірки. 
4. У комірку для кондуктометричного титрування помістили 20,00 см3 
розчину, який містить суміш натрію гідроксиду і аніліну. Потім виконали 
кондуктометричне титрування розчином 0,1012 моль/дм3 HСl. Дані 
титрування наведені в таблиці: 

 
Побудуйте криву кондуктометричного титрування та визначте концентрацію 
компонентів розчину. 
5. Вміст кадмію в розчині аналізували полярографічно методом стандартних 
добавок. 20,00 см3 вихідного розчину помістили в полярографічну комірку і 
при полярографуванні його визначили величину дифузійного струму, що 
дорівнює 1,86 мкА. Після введення в ту ж комірку 5,00 см3 добавки 
стандартного розчину 2,15•10–3 моль/дм3 кадмію дифузійний струм став 
рівним 5,27 мкА. Розрахувати концентрацію кадмію у вихідному розчині. 
6. Вміст ніколу в розчині визначали полярографічно методом стандартних 
розчинів. Висота полярографічної хвилі стандартного розчину 1,0•10–3 
моль/дм3 дорівнює 56 мм, а висота полярографічної хвилі розчину, що 
аналізують, дорівнює 62 мм. Розрахувати концентрацію ніколу у вихідному 
розчині. 
7. Маса краплі ртуті, що витікає з краплинного електрода за 60 с, складає 
0,102 г. Час життя 10 крапель дорівнює 44,6 с. Дифузійний струм такого 
електрода в стандартному розчині 1,0•10–3 моль/дм3 плюмбуму дорівнює 9,12 
мкА. Розрахувати концентрацію плюмбуму в розчині, якщо величина 
дифузійного струму складає 17,24 мкА. 
4. Полярографічно методом градуювального графіка визначали вміст 
плюмбуму (ІІ) нітрату. Дані для побудови градуювального графіка наведені в 
таблиці: 

 
Вихідний розчин для аналізу готували розчиненням наважки массою 0,2037 г 
у 25,00 см3 фонового електроліту. При полярографуванні цього розчину була 
зареєстрована висота хвилі 5,9 см. Визначити масову відсоткову частку 
плюмбуму (ІІ) нітрату в наважці. 
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8. Вміст Pb(NO3)2 визначали амперометричним титруванням розчином 
0,05020 моль/дм3 H2SO4. Наважку масою 0,2045 г вносили в амперометричну 
комірку, додавали 25,00 см3 фонового електроліту і виконували титрування. 
Результати титрування наведені в таблиці: 

 
Розрахувати масову відсоткову частку плюмбуму (ІІ) нітрату в наважці. 
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 Для ідентифікації лікарських 
препаратів полярографічним 
методом визначають :   
A Потенціал напівхвилі .   
B Потенціал виділення   . 
C Потенціал розкладу . 
D Граничний дифузійний струм .  
E Залишковий струм  .  
2 Концентрацію стрептоциду в 
стрептоцидовій мазі визначають 
методом потенціометричного 
титрування, титрант – стандартний 
розчин натрію нітриту. Виберіть 
необхідну пару електродів для 
титрування:   
A Платиновий, хлорсрібний;   
B Скляний, каломельний;   
C Водневий, хлорсрібний;   
D Срібний, цинковий;   
E Скляний, хлорсрібний.         
3 Для потенціометричного 
визначення аміаку в розчині при 
титруванні натрій гідроксидом 
придатний індикаторний електрод:   
А Скляний   
B Платиновий   
С Срібний   
D Хлорсрібний   
E Цинковий   
4 Одним із електрохімічних 
методів аналізу є полярографія. 
Кількість речовини у 
досліджуваній системі в ході 

полярографічного аналізу 
визначається за:   
A Висотою полярографічної хвилі.   
B Величиною електрорушійної 
сили.   
C Силою струму.   
D Положенням полярографічної 
хвилі.   
E Шириною полярографічної хвилі.   
5 Вкажіть фізико-хімічний 
метод аналізу, заснований на 
вимірюванні електропровідності 
досліджуваних розчинів, яка 
змінюється в результаті хімічної 
реакції:.   
А Кондуктометрія   
B Кулонометрія   
С Потенціометрія   
D Полярографія   
E Амперометрія    
6 Вкажіть метод, заснований на 
вимірюванні кількості електрики, 
витраченої на електроліз певної 
кількості речовини:   
А Кулонометрія   
B Амперометрія   
С Потенціометрія   
D Полярографія   
E Кондуктометрія   
7 Виберіть пару електродів для 
потенціометричного визначення 
рН:     
A Скляний  хлорсрібний.    
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B Каломельний – хлорсрібний.   
C Хінгідронний-сурм’яний.   
D Сірчанокислий ртутний - 
хлорсрібний.   
E Скляний – сурм’яний.   
8 Для кількісного визначення 
феруму (ІІ) сульфату методом 
потенціометричного титрування в 
якості індикаторного електроду 
застосовують:    
A Платиновий електрод.   
B Хлорсрібний електрод.   
C Хінгідронний електрод.   
D Сірчанокислий ртутний електрод.   
E Скляний  електрод.   
9 Полярографічним методом 
широко користуються для аналізу 
неорганічних катіонів і аніонів. 
Процес електровідновлення 
досліджуваних іонів відбувається 
на:   
A Ртутному краплинному 
електроді.   
B Платиновому електроді.   
C Сурм’яному електроді.   
D Каломельному електроді.   
E Срібному електроді..   
10 Укажіть, яку величину 
вимірюють при 
кондуктометричному титруванні 
розчинів електролітів:   
A Електропровідність   
B Електрорушійну силу   
C В’язкість розчину   
D Кислотність середовища   
E Концентрацію розчину   
11 Виберіть пару електродів для 
визначення FeSO4 методом 
потенціометричного титрування.   
A Платиновий і  хлорсрібний 
електрод    
B Мідний і скляний    
C Хінгідронний  і цинковий   
D Водневий і скляний    
E Сурм’яний і срібний   

12 Амперометричне титрування  
використовують для аналізу деяких 
фармацевтичних препаратів. Метод 
амперометричного титрування 
заснований на:    
A Визначенні точки еквівалентності 
по різкій зміні дифузійного струму 
в процесі титрування   
B Вимірюванні різниці потенціалів 
між електродами у процесі 
титрування. 
C Вимірюванні напруги у комірці 
під час титрування. 
D Іонному обміні між розчином, що 
аналізується, і катіонітом. 
E Іонному обміні між аніонітом і 
розчином, що аналізують 
13 Кондуктометричне 
титрування використовують для 
аналізу деяких фармацевтичних 
препаратів. Метод 
кондуктометричного титрування 
заснований на:    
A Залежності електричної 
провідності  розчинів електролітів 
від їх концентрації   
B Вимірюванні різниці потенціалів 
між електродами у процесі 
титрування.   
C Вимірюванні напруги у комірці 
під час титрування. 
D Іонному обміні між розчином, що 
аналізується, і катіонітом. 
E Іонному обміні між аніонітом і 
розчином, що аналізується. 
14 При кондуктометричному 
титруванні суміші кислот HCl і 
CH3COOH 0,1 М розчином NаOH 
вимірюють: 
A Електропровідність розчину.   
B pH середовища.   
C Різницю потенціалів 
D Кут обертання площини 
поляризованого світла.   
E Показник заломлення.   
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15 Кулонометрія базується на 
вимірюванні кількості електрики, 
що витрачається на електродну 
реакцію. Вкажіть, який закон 
лежить в основі кулонометричного 
визначення речовин:   
A Фарадея.  B Архімеда 
C Ньютона. D Стокса   
E Бугера-Ламберта-Бера. 
16 Полярографія одночасно 
якісний і кількісний метод аналізу. 
Що є кількісною характеристикою 
в цьому методі?   
А Величина граничного дифузного 
струму   
B Електродний потенціал    
С Потенціал напівхвилі   
D Опір розчину   
E Величина електрорушійної сили   
17 Виберіть індикаторний 
електрод для кількісного 
визначення аргентуму (І) нітрату  
методом потенціометричного 
титрування:    
А Хлорсрібний   
B Скляний   
С Цинковий   
D Водневий   
E Платиновий    
18 Потенціометричне 
титрування застосовують у 

випадках, коли неможливо 
застосувати візуальні індикатори. В 
ході цього титрування 
вимірюється:   
A Потенціал індикаторного 
електрода.   
B Потенціал електрода порівняння.   
C Потенціал окисно-відновної 
системи.   
D Потенціал дифузного шару.   
E Дзета-потенціал.   
19 Вкажіть метод титрування з 
використанням пари електродів 
«скляний-хлорсрібний», який 
можна застосувати для визначення 
компонентів лікарської  субстанції    
A Потенціометричний   
B Комплексонометричний   
C Кондуктометричний   
D Амперометричний   
E Осаджувальне   
20 При потенціометричному 
титруванні досліджуваного розчину 
поблизу точки еквівалентності 
спостерігали різку зміну величини    
A Потенціалу   
B Сили струму   
C Дифузійного струму   
D Опору   
E Інтенсивності флуоресценції   
 

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 4 бали 
Оцінювання знань.  

6 балів – відмінно.  
5 балів – добре.  
4 бали – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  

  
Тема 12: Хроматографічні методи. Паперова, тонкошарова та колонкова 

хроматографія. 
 
Конкретні цілі:  
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Знати: 
− освоїти методики хроматографічного аналізу; 
− техніку виконання операцій у паперовій, тонкошаровій, колонковій 
хроматографії; 
− методи ідентифікації досліджуваної речовини за результатами аналізу; 
 
Вміти:  
− володіти технікою та методиками паперової, тонкошарової, колонкової 
хроматографії; 
− проводити ідентифікацію речовин, які застосовуються у фармації, 
методами паперової, тонкошарової, колонкової хроматографії; 
− робити висновки з результатів аналізу і оформляти їх у вигляді 
протоколу. 
 
Самостійна позааудиторна робота.  
1. Що таке хроматографія  
2. Як класифікують хроматографічні методи за механізмом розділення  
3. Як класифікують хроматографічні методи за агрегатним станом рухомої 
фази  
4. Як класифікують хроматографічні методи за технікою виконання аналізу  
5. Що таке коефіцієнт затримки?  
6. Що таке іонообмінна хроматографія?  
7. Як проводять іонообмінну хроматографію?  
8. Які сорбенти використовують в іонообмінній хроматографії?  
Самостійна аудиторна робота.  
Контрольні запитання:  
1. Що таке розподільна хроматографія  
2. Що таке осадова хроматографія?  
3. Що таке паперова хроматографія?  
4. Як класифікують паперову хроматографію?  
5. Що таке тонкошарова хроматографія?  
6. Які сорбенти використовують в ТШХ?  
7. Як проводять ідентифікацію методом ТШХ? 
8. Що таке газова хроматографія?  
9. Що таке рідинна хроматографія?  
10. Що таке хроматограма?  
11. Що таке пік?  
12. Як проводять ідентифікацію в рідинній і газовій хроматографії?  
13. Що таке відносний час утримування?  
14. Як проводять кількісне визначення в рідинній і газовій хроматографії?  
15. Як проводять перевірку придатності хроматографічної системи?  
Перелік практичних навичок:  
Дослід 1. Розділення і виявлення Hg2

2+-, Bi3+-, Ni2+-іонів методом осадової 
хроматографії на папері 
Дослід 1. Визначення масової відсоткової частки натрію цитрату 
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Задачі.  
1. При хроматографуванні розчинів глюкози та лактози були одержані 
відповідні відстані від стартової лінії до верхньої кромки плями кожного з 
них: 4,6 см та 2,3 см відповідно; а відстань від стартової лінії до лінії фронту 
розчинника 10 см. Визначити Rf для кожного з цукрів. 
2. При хроматографуванні розчинів фруктози та сахарози були одержані 
відстані від стартової лінії до верхньої кромки плями кожного з них: 6,0 см та 
4,3 см відповідно; а відстань від стартової лінії до лінії фронту розчинника 12 
см. Визначити Rf для кожного з цукрів. 
3. При хроматографуванні розчинів фенобарбіталу та бутадіону були 
одержані відстані від стартової лінії до верхньої кромки плями кожного з 
них: 5,1 см та 6,1 см відповідно; а відстань від стартової лінії до лінії фронту 
розчинника 10 см. Визначити Rf для кожної з речовин та Rs бутадіону 
відповідно фенобарбіталу. 
4. При хроматографуванні розчинів кофеїну та бутадіону були одержані 
відстані від стартової лінії до верхньої кромки плями кожного з них: 7,0 см та 
6,1 см відповідно; а розчинник за той же час досягнув 10 см. При 
хроматографуванні розчину, що визначається, одержано пляму, верхній край 
якої на відстані 8,4 см від стартової лінії, а розчинник досяг відстані 12 см. 
Яка з речовин була в розчині? 
5. Значення Rf при хроматографічному розділенні на папері становлять: 
Cd2+= 0,6; Zn2+= 0,6; Co2+= 0,1; Bi3+= 0,5; Al3+= 0,1. Які з катіонів не можуть 
бути ідентифіковані в суміші? 
а) Zn2+, Al3+, Co2+; б) Cd2+, Zn2+, Co2+; в) Bi3+, Al3+, Co2+. 
6. Наважку NaCl масою 0,2015 г розчинили у воді та отриманий розчин 
пропустили крізь катіоніт у H-формі. Елюат відтитрували 20,35 см3 розчином 
0,1083 моль/дм3 NaOH. Визначити масову відсоткову частку NaCl. 
7. Наважку KNO3 масою 0,5525 г розчинили у воді та отриманий розчин 
пропустили крізь аніоніт у OH-формі. Елюат відтитрували 23,15 см3 
розчином 0,1025 моль/дм3 HCl. Визначити масову відсоткову частку KNO3. 
8. Наважку NaBr масою 0,5075 г розчинили у воді та отриманий розчин 
пропустили крізь аніоніт у OH-формі. Елюат відтитрували 20,90 см3 
розчином 0,1000 моль/дм3 HCl. Визначити масову відсоткову частку NaBr. 
 
Перелік тестових контрольних завдань.  
1 В хімічну лабораторію 
надійшов препарат, який є 
сумішшю глюкози і маннози. Для 
ідентифікації цих речовин в суміші 
можна використати метод:   
A Хроматографії в тонкому шарі 
сорбенту.   
B Поляриметрії.   
C Спектрофотометрії.   
D Полярографії.   

E Амперометричного титрування.   
2 В газорідинній хроматографії 
досліджувані речовини  вводять в 
потік газу-носія, який повинен 
відповідати вимогам:   
А Інертністю по відношенню до 
нерухомої фази і досліджуваних 
речовин. 
B Високою теплопровідністю .  
С Великою молекулярною масою .  
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D Швидкістю руху по колонці .  
E Спорідненістю до нерухомої фази  
3 Виберіть оптимальну 
хроматографічну систему для 
ідентифікації глюкози методом 
тонкошарової хроматографії за 
величиною Rf:   
А 0,45   
B 0,96   
С 0,90   
D 0,08   
E 0,15   
4 В основі кількісного аналізу в 
газовій хроматографії лежить 
залежність:   
A Висоти хроматографічного піка і 
його площі від концентрації 
речовини.    
B Часу утримування від 
концентрації речовини.   
C Об’єму утримування від 
концентрації речовини.   
D Ширини хроматографічного піка 
від концентрації.   
E Висоти, еквівалентної 
теоретичній тарілці, від кількості 
речовини.   
5 У кількісному аналізі 
використовують метод 
іонообмінної хроматографії. 
Укажіть який процес лежить в 
основі методу іонообмінної 
хроматографії?  
A Оборотний (стехіометричний) 
обмін іонів 
B Адсорбція іонів на поверхні за 
правилом Панета – Фаянса.   
C Окислювально-відновний процес 
D Реакції утворення та розчинення 
осадів  
E Утворення 
внутрішньокомплексної сполуки  
6 При визначенні вмісту 
залишкових кількостей 
розчинників в субстанціях 

лікарських засобів найбільш 
раціонально застосувати:   
A Метод газової хроматографії   
B Метод рідинної хроматографії   
C Метод іонообмінної 
хроматографії  
D Метод паперової хроматографії   
E Метод тонкошарової 
хроматографії   
7 При визначення малих 
кількостей термічно нестійких 
сторонніх домішок найбільш 
раціонально використати:   
A Високоефективну рідинну 
хроматографію   
B Газову хроматографію   
C Паперову хроматографію   
D Іонно-обмінну хроматографію   
E Тонкошарову хроматографію   
8 Хроматографічні методи 
класифікують за механізмом 
процесу розділення. До якого типу 
хроматографії відноситься метод 
газорідинної хроматографії?   
A Розподільча.   
B Адсорбційна  
C Іонно-обмінна.   
D Гель-хроматографія.   
E Афінна.   
9 Розділення речовин у методі 
газорідинної хроматографії 
відбувається за рахунок різної 
швидкості руху речовин у колонці. 
Що є рухомою фазою у цьому 
методі аналізу?   
A Газ-носій   
B Твердий носій.   
C Рідкі фази.   
D Вода.   
E Органічний розчинник.   
10 При хроматографуванні 
новокаїну в тонкому шарі сорбенту 
після проявлення пластинки 
одержали пляму, відстань до якої 
від лінії старту 3 см, а відстань 
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фронту розчинників –10 см. Яке 
значення Rf новокаїну?   
A 0,3   
B 0,4   
C 0, 5   
D 0, 6   
E 0,7   
11 Вкажіть метод 
хроматографічного аналізу, в якому 
при дослідженні компонентів 
лікарської субстанції в якості 
сорбенту використовують іоніти   
A Іонообмінна   
B Газова 
C Паперова   
D Тонкошарова   
E Гель-фільтрація   
12 Для ідентифікації лікарського 
препарату методом тонкошарової 
хроматографії використовують 
параметр:   
A Rf   
B n    
C E, mV   
D I, A   
E Kр   
13 В методі хроматографії 
розділення речовин засновано:    
А На здатності розподілятися між 
рухомою і нерухомою фазами   
B На здатності розподілятися між 
двома рухомими фазами   
С На здатності розподілятися між 
двома нерухомими фазами   
D На здатності розчинятися   
E На здатності осідати   
14 В хімічну лабораторію 
надійшов препарат, який є 
сумішшю глюкози і маннози. Для 
ідентифікації цих речовин в суміші 
можна використати метод:   
A Хроматографії в тонкому шарі 
сорбенту.   
B Поляриметрії.   
C Спектрофотометрії.   

D Полярографії.   
E Амперометричного титрування.   
15 В газорідинній хроматографії 
досліджувані речовини  вводять в 
потік газу-носія, який повинен 
відповідати вимогам:   
А Інертністю по відношенню до 
нерухомої фази і досліджуваних 
речовин. 
B Високою теплопровідністю .  
С Великою молекулярною масою .  
D Швидкістю руху по колонці .  
E Спорідненістю до нерухомої фази  
16 Виберіть оптимальну 
хроматографічну систему для 
ідентифікації глюкози методом 
тонкошарової хроматографії за 
величиною Rf:   
А 0,45   
B 0,96   
С 0,90   
D 0,08   
E 0,15   
17 В основі кількісного аналізу в 
газовій хроматографії лежить 
залежність:   
A Висоти хроматографічного піка і 
його площі від концентрації 
речовини.    
B Часу утримування від 
концентрації речовини.   
C Об’єму утримування від 
концентрації речовини.   
D Ширини хроматографічного піка 
від концентрації.   
E Висоти, еквівалентної 
теоретичній тарілці, від кількості 
речовини.   
18 У кількісному аналізі 
використовують метод 
іонообмінної хроматографії. 
Укажіть який процес лежить в 
основі методу іонообмінної 
хроматографії?  
A Оборотний (стехіометричний) 
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обмін іонів 
B Адсорбція іонів на поверхні за 
правилом Панета – Фаянса.   
C Окислювально-відновний процес 
D Реакції утворення та розчинення 
осадів  
E Утворення 
внутрішньокомплексної сполуки  
19 При визначенні вмісту 
залишкових кількостей 
розчинників в субстанціях 
лікарських засобів найбільш 
раціонально застосувати:   
A Метод газової хроматографії   
B Метод рідинної хроматографії   

C Метод іонообмінної 
хроматографії  
D Метод паперової хроматографії   
E Метод тонкошарової 
хроматографії   
20 При визначення малих 
кількостей термічно нестійких 
сторонніх домішок найбільш 
раціонально використати:   
A Високоефективну рідинну 
хроматографію   
B Газову хроматографію   
C Паперову хроматографію   
D Іонно-обмінну хроматографію   
E Тонкошарову хроматографію   

 
Форми контролю.  
Тестовий – 20 запитань – 2 бали 
Виконання практичного завдання – 4 бали 
Оцінювання знань.  

6 балів – відмінно.  
5 балів – добре.  
4 бали – задовільно.  
Для допуску до підсумкового модульного контролю необхідно 36 балів.  
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