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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Аналітична хімія» є фундаментальною в системі 

базової вищої освіти під час підготовки фахівців за напрямом 6.051401 – 

«Біотехнологія». 

Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних основ хімічного 

аналізу, практичних навичок його виконання й їх використання для розв’язання 

конкретних задач. 

Завдання курсу: 

теоретичні: оволодіння знаннями про базові закономірності та процеси 

проведення якісного та кількісного аналізу; ознайомлення з основними 

хімічними закономірностями; вивчення якісних реакції на катіони й аніони. 

практичні: з’ясування основних закономірностей і законів аналітичної 

хімії; формування навичок роботи в аналітичній лабораторії. 

Перелік знань і умінь студентів 

Студент повинен знати: основні хімічні поняття і закони, типи хімічних 

реакцій; енергетику, напрям, механізм перебігу основних хімічних і 

електрохімічних процесів, властивості металів і неметалів, їх сполук; теоретичні 

основи органічної хімії та властивості органічних речовин; фізичні методи 

аналізу органічних сполук; властивості біоорганічних сполук; значення 

аналітичної хімії для біотехнології та розв’язання практичних задач; галузь 

використання та характеристики обладнання; методики відбору та підготовки 

проб для проведення їх аналізу, витяг, розподіл компонентів проб; основні 

методи хімічного аналізу, їх теоретичні засади. 

Студент повинен уміти: виконувати розрахунки для будь-яких процесів; 

користуватися періодичною системою елементів, складати формули хімічних 

сполук і рівняння хімічних реакцій, які виражають суть процесів між різними 

хімічними речовинами;  встановлювати зв’язок між класами органічних сполук;  

писати рівняння реакцій і назви органічних речовин; складати схеми синтезів 

органічних сполук; правильно виконувати відбір проб; використовувати 
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відповідні методи та засоби контролю при визначенні речовин у необхідному 

об’єкті для аналізу; виконувати обробку результатів вимірювань; створювати 

стабільні високоякісні дисперсні системи (емульсії, порошки, аерозолі, піни, мазі 

й ін.) або вирішувати інші спеціальні задачі, пов’язані з інтенсифікацією 

технологічних процесів одержання й очищення біотехнологічних продуктів і 

лікарських речовин. 

Міждисциплінарні зв’язки. Вивченню аналітичної хімії передують 

дисципліни: органічна,  неорганічна, загальна хімія. Є основою до вивчення 

дисциплін біотехнологічного циклу, зокрема фізичної та колоїдної хімії. 

Основними формами роботи у процесі вивчення дисципліни «Аналітична 

хімія» є лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, індивідуальна робота з 

викладачем. 

Звіт до лабораторної роботи включає такі складові елементи:  

– тема, мета роботи; 

– обладнання та реактиви; 

– начальні елементи, якими має володіти студент; 

– техніка безпеки; 

– короткі та лаконічні відповіді на контрольні питання; 

– записи хімреакцій відповідно до поставлених у роботі завдань. 

Під час самостійної роботи студенти опрацьовують лекційний матеріал, 

джерела літератури із запланованих тем, готують реферати та доповіді до 

практичних занять, виконують розв’язання задач. 

Під час індивідуальної роботи з викладачем студенти консультуються з 

питань підготовки до практичних занять, написання рефератів і доповідей, 

відпрацьовують пропущені заняття і незадовільні оцінки. 

Формами контролю за процесом і результатами засвоєння матеріалу під 

час вивчення дисципліни є поточний модульний контроль успішності, екзамен. 

Модульний контроль проводиться у формі тестування або контрольної роботи.  
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ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА РОБОТИ В ХІМІЧНІЙ ЛАБОТАТОРІЇ 

 

1. Необхідно підтримувати чистоту, тишу, порядок, а також точність при 

виконанні роботи. 

2. Не пити воду з хімічного посуду, не їсти, не пробувати речовину на смак. 

3. Не залишати без догляду прилад, що працює, або розпочатий дослід. 

4. Не виливати у раковину залишки кислот, лугів, вогненебезпечних і 

отруйних рідин, а також кидати папір, пісок та інші тверді залишки. 

5. Не можна нагрівати закупорені посудини або апарати, крім спеціально 

призначених для такого процесу. 

6. Працювати в лабораторії дозволяється тільки в спеціальному одязі. 

7. Необхідно чітко дотримуватися правил роботи та зберігання 

легкозаймистих, отруйних і шкідливих речовин. 

8. Легкозаймисті рідини нагрівати тільки на водяній бані або на плитці із 

закритою спіраллю. 

9. З отруйними та шкідливими речовинами працювати у витяжній шафі. 

10. Якщо відібрано занадто багато реактиву, то його висипають / виливають 

у новий чистий посуд, роблять на ньому напис і використовують надалі. 

11. Не можна плутати корки від посуду з різними реактивами, а також 

берегти реактиви без корків або кришок. Розкривати закритий посуд з 

реактивами треба обережно, щоб у середину не потрапили парафін і бруд із 

корка. Корок не можна ставити дном униз, обов’язково слід перевернути догори 

ногами корок. 

12. Не можна брати реактиви руками. 

13. Під час роботи з порошковими реактивами необхідно використовувати 

пластмасові або фарфорові ложечки, совочки, лопаточки. Пересипати порошки 

можна через лійку, зроблену з чистого аркуша білого паперу, целофану або 

пергаменту. 
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14. Переливати реактиви потрібно дуже акуратно. При переливанні у 

посудину з вузьким горлом необхідно користуватися лійкою. Набирати реактив 

піпеткою можна тільки за допомогою гумової груші. 

15. Великі шматки сухого реактиву варто брати тигельними щипцями, 

шматки розтирають у ступці, дотримуючись запобіжних заходів. 

16. При використанні реактиву, що зберігається в ампулі, спочатку на її 

вузькому кінці роблять надріз напилком, а потім, обгорнувши руки рушником, 

відламують кінець ампули. 

17. Особливої обережності варто дотримуватися при розчиненні кислоти у 

воді. Завжди слід наливати кислоту у воду, а не навпаки. 

18. Працюючи з металічним натрієм чи калієм, сухими лугами, а також з 

вакуумом, обов’язково користуватися захисними засобами. Металічний натрій 

або калій брати лише пінцетом або щипцями і працювати з цими речовинами на 

значній відстані від води. Обрізки цих металів не можна кидати у раковини або 

ящик для сміття. 

19. Після закінчення роботи необхідно вимити та висушити посуд, прибрати 

робоче місце, провітрити приміщення, відключити всі нагрівальні та 

освітлювальні прилади, закрутити водопровідні та газові крани. 

20. Категорично забороняється працювати в лабораторії одному. 

21. Забороняється залишати брудний посуд і неприбране робоче місце. 

 

НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ 

 

Під час роботи в хімічній лабораторії найбільш можливими є порізи склом, 

опіки термічні та хімічні, а також інгаляційне ураження парами токсичних 

речовин.  

При теплових опіках роблять примочку з розчином 2 % калій манганату 

(VII) KMnO 4 або етанолу C2H5OH, а потім наносять мазь від опіків. 
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При хімічних опіках шкіри необхідно насамперед видалити речовину, що 

викликала опік, відповідним розчинником, а потім уражену ділянку обробити 

етиловим спиртом і змазати маззю від опіків. 

При опіках кислотами ушкоджене місце обмивають водою з крану, а потім 

3 % розчином натрій гідрогенкарбонату (питної соди); при опіках їдкими лугами 

– водою, а потім 2 % розчином оцтової або борної кислоти і знову водою. 

При опіках очей кислотою необхідно промити їх великою кількістю води, 

потім обробити тампоном, змоченим у розчині питної соди (3 %), і знову змити 

водою; при опіках очей лугом – промити їх великою кількістю води, потім 

обробити тампоном, змоченим у 2 % розчині борної кислоти, і знову промити 

водою. Після цього необхідно звернутися до лікаря. 

При опіках бромом ушкоджене місце необхідно швидко промити спиртом і 

змастити маззю від опіків. 

У випадку опіку фенолом ушкоджене місце розтирають гліцерилом до 

відновлення природного кольору шкіри, потім промивають водою і накладають 

пов’язку з марлі, що змочена у розчині гліцеролу. 

При порізах склом у першу чергу необхідно пінцетом, попередньо 

промитим спиртом, видалити з рани видимі шматочки скла, рану промити 

дистильованою водою або протерти тампоном, змоченим в етиловому спирті, а 

далі змастити 5 % розчином йоду та забинтувати. Невеликі порізи можна 

заклеїти антисептичним пластирем.  

При вдиханні галогенів, галогеноводнів і оксидів Нітрогену потрібно 

вдихнути спирт або понюхати 5 % розчин амоніаку, а потім вийти на свіже 

повітря. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Хімічний посуд і хімічні реактиви 

Мета: ознайомитись із хімічним посудом і класифікацією реагентів за 

ступенем чистоти; сформувати уявлення про способи очищення реактивів і 

використання посуду за призначенням; виховати культуру поведінки у хімічній 

лабораторії.  

Обладнання та реактиви: хімічний посуд, приклади реагентів. 

Навчальні елементи: колби, кристалізатор, бюкси, ексикатор, аллонж, 

реторти, хімічно чисті реагенти, чисті реагенти. 

Техніка безпеки: робота з скляними предметами; робота з хімречовинами. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Посуд загального призначення 

 1. Пробірки використовують для проведення дослідів з невеликими 

кількостями реактивів. Обсяг реактиву в пробірці не повинен перевищувати 1/3 її 

обсягу. Перемішування речовин у пробірках здійснюють, легко вдаряючи 

пальцем по нижній частині пробірки. Пробірки можна нагрівати відкритим 

полум’ям, використовуючи спеціальний тримач.  

 

Рисунок 1 – Пробірки:  

1 – циліндричні з розвернутим вінцем;  

2 – циліндричні без відгину;  

3 – гостродонні (центрифужні);  

4 – зі взаємнозамінними конусними шліфами  

Види пробірок: проведення пробірочних дослідів (рис 1.1 та 1.2), для 

створення малогабаритних приладів з використанням гумових пробок (рис. 1.1) 

та зі взаємозамінними шліфами (рис. 1.4), для центрифугування (рис.1.3) та 

фільтрування осадів, короткотермінового зберігання проб (рис. 1.1 та 1.4). Часто 

пробірки та хімічні стакани мають позначки наближеного об’єму. 

2. Хімічні стакани різної ємності (від 25 см3 до 5 дм3) використовують для 

приготування розчинів, для проведення реакцій і зважування речовин. Рідину в 
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склянці перемішують плавними круговими рухами або скляною паличкою. 

Склянки з речовинами не можна нагрівати відкритим полум’ям, але можна 

користуватися електричними плитками. Дно склянки при цьому має бути сухим. 

Стакани з товстим дном при нагріванні можуть тріснути.  

3. Колби різної місткості (від 25 см3 до 5 дм3), форми і товщини стінок 

використовують для приготування, зберігання розчинів, проведення реакцій.  

 
Рисунок 2 – Колби: а – плоскодонна вузькошийкова; б – колба плоскодонна 

широко шийкова; в – колба круглодонна з вузькою довгою шийкою; г – колба 

круглодонна широкошийкова; д – колба конічна вузькошийкова (Ерленмейєра); е 

– колба конічна широкошийкова 

 

Тонкостінні колби не можна нагрівати відкритим полум’ям, їх нагрівають у 

спеціальних електричних колбонагрівачах чи на електричних плитках. Колби з 

товстим дном при нагріванні можуть тріснути. Товстостінні колби взагалі не 

можна нагрівати. Є такі види колб (рис. 2): колба плоскодонна вузькошийкова 

(рис. 2, а); колба плоскодонна широкошийкова (рис. 2, б): завдяки широкій 

шийці у пробці до колби можна робити кілька отворів, щоб вставляти кілька 

скляних трубок, термометр тощо; колба круглодонна з вузькою довгою шийкою 

(рис. 2, в), яку застосовують для нагрівання на водяній або масляній бані при 

перегонці низькокиплячих рідин, що легко розбризкуються; колба круглодонна 

широкошийкова (рис. 2, г), яку застосовують для перегонки із зворотним 

холодильником або для фракційної перегонки з дефлегматорами, нагрівають такі 

колби на водяній бані; колба конічна вузькошийкова (Ерленмейєра) (рис. 2, д) – 

термостійка, нагрівання в ній здійснюється швидше і рівномірніше, застосовують 

при титруванні; колба конічна широкошийкова (рис. 2, е) застосовується для 

перегонки і екстрагування.  
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4. Лійки різних конструкцій і розмірів мають різні призначення. Хімічні 

лійки (конічної форми) використовують для переливання рідин, пересипання 

порошків, проведення фільтрування. Краплинні воронки використовують для 

введення рідин у реакційне середовище невеликими порціями або краплинами.  

 
Рисунок 3 – Лійки лабораторні: а – запобіжні з петлею і кульковим 

розширенням; б – ділильні; в – крапельні; г – Брюхнера 

 

Лійки запобіжні з петлею і кульковим розширенням (рис. 3, а) застосовують 

у різних приладах для добування газів (апарат Кіппа, Вульфа та ін.), для 

запобігання викиду рідини при її закипанні або викиду розчину кислоти з 

апарату Кипа. Частина рідини, яку вливають в апарат, залишається у петлі і є 

водяним затвором. Лійки ділильні (рис. 3, б) призначені для розділення двох 

рідин, що не перемішуються між собою, або для екстрагування речовин. Ці лійки 

виготовляють з товстого скла. Вони мають кран біля вихідного отвору і притерту 

пробку в шийці. Працюючи з лійкою, слід наливати рідини в таких кількостях, 

щоб загальний об’єм не перевищував 3/4 місткості лійки. Лійки крапельні (рис. 

3, в) бувають кулястої або циліндрічної форми, з краном для вихідного отвору і з 

притертою пробкою. Їх застосовують, коли треба пускати рідину по краплях. 

Лійки Бюхнера (рис. 3, г) виготовляють з фарфору. Вони мають сітчасте дно і 

застосовуються для фільтрування під зменшеним тиском.  

5. Крапельниці різної форми використовують для зберігання та дозування 

індикаторів і розчинів деяких речовин.  

6. Кристалізатор – низький товстостінний циліндричний посуд з носиком 

або без нього. Застосовують для кристалізацації солей з розчинів. Кристалізатори 

не можна сильно нагрівати, вони виготовлені з товстого скла.  
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7. Бюкси використовують для зберігання або зважування твердих речовин.  

Посуд спеціального призначення  

1. Ексикатор використовують для зберігання речовин, швидко 

поглинаючих вологу, і для їх висушування. У нижню частину 

ексикатора поміщають осушувачі (Р2О5, СаСl2 (безводний.), H2SO4 

(конц.)). Над ними кладуть фарфорову пластину з отворами, на яку 

поміщають посудини з осушуваними речовинами. Ексикатори 

виготовлені з товстого скла, тому їх не можна сильно нагрівати.  

2. Промивні склянки використовують для очищення і висушування газів. Їх 

заправляють відповідними рідинами. (при осушенні газів – концентрованою 

H2SO4, при очищенні від інших домішок – розчинами відповідних речовин).  

3. Колби Бунзена (рис. 4, а) використовуються для фільтрування при 

зниженому тиску. Перед використанням їх необхідно перевіряти на відсутність 

подряпин і тріщин, оскільки при вакуумуванні вони можуть лопнути Ці колби не 

можна сильно нагрівати, так як вони виготовлені з товстого скла. 

4. Холодильники – прилади для охолодження і конденсації парів. Їх 

застосовують при перегонці і екстракції, проведенні синтезів  

5. Аллонжі ( рис. 4, б) – деталі приладів для перегонки речовин. Вони 

з’єднуються з холодильниками Лібіха шліфами або пробками. Аллонж направляє 

конденсат з холодильника в посудину-приймач. 

6. Хлоркальцієві трубки (рис. 4, в) використовують для очищення газів 

пропусканням їх через шар твердого поглинача та для запобігання попадання 

газів у систему.  

 
  

 
а б в г 

Рисунок 4 – Лабораторний посуд: а – колби Бузена; б – алонж; в – 

хлоркальцієва трубка; г – реторта 



13 

 

 

7. Реторти (рис. 4, г) використовують при неорганічному синтезі в якості 

особливих реакційних посудин. Реторти бувають без тубуса та з тубусом.  

Хімічні реактиви (хімічні реагенти) – хімічні препарати, призначені для 

хімічного аналізу. Основною метою застосування реактивів є використання їх у 

лабораторних цілях. У рідкісних випадках очищені хімреактиви можуть 

застосовуватися і для промислових потреб. У більшості випадків хімічні 

реактиви являють собою індивідуальні речовини, але іноді до реактивів 

відносять і деякі суміші речовин. Зрідка реактивами називаються розчини досить 

складного складу спеціального призначення. Основною характеристикою 

хімічних реагентів є їх чистота. За ступенем чистоти та призначенням 

розрізняють і відповідно маркують хімічні реактиви: особливої чистоти (о. с. ч.), 

хімічно чисті (х. ч.), чисті для аналізу (ч. д. а.), чисті (ч.), очищені (очищ.), 

технічні продукти розфасовані в дрібну тару (техн.).  

«Технічний» («технічних») – низька кваліфікація реактиву. Вміст 

основного компонента вище 70 %. Колір смуги на упаковці – світло-коричневий. 

«Чистий» («ч.») – вміст основного компонента (без домішок) 98 % і вище. Колір 

смуги на упаковці – зелений. «Чистий для аналізу» («ч. д. а.») – вміст 

основного компонента може бути вище або значно нижче 98 %, залежно від 

області застосування. Домішки не перевищують допустимої межі, що дозволяє 

проводити точні аналітичні дослідження. Колір смуги на упаковці – синій. 

«Хімічно чистий» («х. ч.») – вища ступінь чистоти реактиву. Вміст основного 

компонента понад 99 %. Колір смуги на упаковці – червоний. «Високо чисті» 

(«в. ч») – кваліфікація встановлена для речовин високої чистоти. Особливо 

чисті речовини містять домішки у такій незначній кількості, що вони не 

впливають на основні специфічні властивості речовин. Колір смуги на упаковці – 

жовтий. Серед ОСЧ виділяють: спектрально-чисті (сп. ч.); еталонної чистоти (р. 

е. ч.); особливо чисті (ос. ч.). У зарубіжних країнах позначають кваліфікацію 

хімічних реактивів латинською мовою, наприклад: Purum (pur.) – «Чистий»; Pro 

Analysi (p.a.) – «Чистий для аналізу»; Purissimum – «Хімічно чистий»; Purissimum 

speciale  – «Особливо чистий». 
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Хімічні реактиви поділяють також на групи в залежності від їх складу: 

неорганічні, органічні реактиви, реактиви, що містять радіоактивні ізотопи, та ін. 

За призначенням виділяють аналітичні реактиви, хімічні індикатори, органічні 

розчинники. Чутливість хімічних реактивів – найменша кількість або 

концентрація речовини (іона), які можуть бути виявлені або кількісно визначені 

при додаванні реактиву. Специфічними вважаються реагенти, які дають 

характерну реакцію з аналізованою речовиною або іоном у відомих умовах, 

незалежно від присутності інших іонів. Специфічних реагентів відомо дуже мало 

(наприклад, крохмаль, застосовуваний для виявлення йоду). 

При зберіганні реагенти можуть забруднюватися матеріалом упаковки. Для 

зменшення забруднень реагентів при транспортуванні краще використовувати 

скляні посудини з притертими пробками та ковпаками. Для зберігання реагентів 

також придатні пластмасові ємності з щільними кришками. Для виділення й 

очищення речовини використовують різні методи: для газоподібних – 

хроматографію; для твердих – сублімацію, перекристалізацію, хроматографію; 

для рідин – різні види перегонок. В основі методу кристалізації лежить різна 

розчинність речовини та домішок в одному й тому ж розчиннику залежно від 

температури. Тому найважливішим при кристалізації є правильний вибір 

розчинника. Добираючи останній, користуються правилом «подібне 

розчиняється в подібному», тобто речовини одного класу взаємно розчинні. 

Перегонка — це процес, при якому рідина при певній температурі кипіння 

переходить у газоподібний стан, а потім за охолодження в холодильнику 

конденсується в рідину і збирається у приймач. 
 

Хід роботи 

Завдання 1. Ознайомитися з правилами поведінки у лабораторії та 

принципами надання першої допомоги. 

Завдання 2. Розглянути лабораторний посуд (колби, лійки, пробірки та ін.), 

замалювати і підписати його. 

Завдання 3. У запропонованих наборах посуду загального та спеціального 

призначення видалити зайві предмети. 

Завдання 4. Проаналізувати надані хімічні реактиви за ступеним чистоти. 
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Котрольні питання 

1. Який хімічний посуд відноситься до посуду загального призначення? 

2. Перелічіть групи реактивів за ступенем чистоти. 

3. У чому полягає суть кристалізації? 

Література: [1, с. 9–20, 44–48; 4, с. 115–118; 7, с. 51–57; 8, с. 5–40; 9, с. 32–

37; 10, с. 30–40; 11, с. 98–108; 12, с. 123–132]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Відбір проб. Консервування проб  

Мета: вивчити основні умови відбору проб та особливості посуду для проб, 

ознайомитись зі способами консервування проб, виховати культуру відбору 

проб. 

Обладнання та реактиви: хімпосуд і реактиви.  

Навчальні елементи: консервування, вилуження металів, фосфати,  

Техніка безпеки: робота з хімічними побутовими засобами та реактивами. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Пробовідбірники для відбору стічних вод повинні бути виготовлені з 

матеріалів, які не викликають забруднення проб, мати просту конструкцію, легко 

очищуватися. Разові проби відбирають вручну. Найпростіше обладнання для 

відбору проб являє собою черпак з ручкою достатньої довжини або банки з 

широкою горловиною, виготовлені з поліетилену, скла або металу, які 

занурюють у воду та виймають після заповнення. При цьому необхідно 

враховувати, що вилуження металів відбувається у металевому посуді, 

вуглеводні можуть абсорбуватися у поліетиленовому посуді, метали – 

адсорбуватися на поверхні скляного посуду. Тому краще використовувати 

пробовідбірники із сталі, яка не іржавіє, оскільки було доведено, що в них 

практично не відбувається вилуження елементів металів (навіть у кислому 

середовищі при рН=4), а також відсутній вплив на органічні сполуки. Для 

зберігання та транспортування проб стічної води використовують банки з 

поліетилену та скла із притертими пробками. Гумові пробки не придатні для 

визначення органічних сполук. При транспортуванні проб у лабораторію треба 
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наглядати за герметичністю пробки, щоб проба не розлилася та не забруднилася. 

Використання непрозорих або коричневих скляних посудин може значно 

зменшити негативний вплив світла на пробу. 

Нові скляні посудини треба промивати, додаючи мийний засіб, для того щоб 

змити пил і залишки пакувального матеріалу, потім біхроматом калію та 

сірчаною кислотою (хромова суміш), та дистильованою або деіонізованою 

водою. Посудини, у яких зберігають проби для визначення фосфатів, ПАР не 

можна мити мийними засобами; не можна використовувати хромову суміш для 

очищення посудин при визначенні сульфатів і хрому. Відбір проб для 

визначення БПК і ХПК і нафтопродуктів проводиться тільки в скляному посуді. 

Коркові пробки слід попередньо прокип’ятити в дистильованій воді, а 

гумові – у 5 % розчині HCl протягом 20–30 хв, а потім – у 20 % розчині NaOH, 

після чого їх ретельно прополіскують дистильованою водою. Поліетиленові 

посудини очищують HCl концентрацією 1 моль/дм3, потім їм дають обсохнути 

протягом 1–2 днів, а потім ретельно промивають дистилятом. Можна 

поліетиленові посудини мити розчином HNO3 або HCl в кількості 1 моль/дм3 і 

залишати у такому стані щонайменше на один день, після чого промити 

дистильованою водою. Посудини з пробами повинні бути марковані.  

Техніка відбору проб. Перед виїздом на відбір проб пробовідбірник 

повинен перевірити наявність бланків актів відбору проб, необхідного для 

відбору проб обладнання та його придатність для використання. При перевірці 

обладнання необхідно переконатися: у відсутності глибоких подряпин, ознак 

зношуваності, чистоті пробовідбірників, лійок; у відсутності ознак зношуваності 

та належності кріплень мотузки, ланцюга, ручки обладнання для відбору проб; у 

наявності необхідної кількості корзин, ящиків для пересування проб, у 

відсутності їх пошкоджень і ознак зношуваності; у тому, що ємності для відбору 

проб не пошкоджені, закриті кришками та зберігаються безпечно. Слід промити 

все обладнання для відбору проб: ємності для транспортування проб, прилад для 

відбирання проб, а також останній метр мотузки або ручки обладнання для 

відбирання проб стічної води. Необхідно простежити, щоб не відбулося 

повторного забруднення цієї частини мотузки, наприклад, при контакті з землею. 
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При заповненні посуду пробою слід уникати сильного перемішування, розриву 

струменя або захвату повітря пробою. 

При відборі проб для визначення фізико-хімічних параметрів необхідно 

заповнювати посудини під пробку, щоб уникнути контакту з повітрям і 

інтенсивного струсу проби. Відбір проб води для визначення нафтопродуктів, 

жирів та масел повинен проводитись сухими скляними широкогорлими банками 

з притертою пробкою шляхом одноразового наповнення без переливу. При 

цьому банки для відбору проб не ополіскують; ці ж банки з відібраною пробою 

доставляються у лабораторію, при виконанні аналізу відібраний об’єм проби 

використовують повністю. Консервація проб води не може повністю запобігти 

зміні їхнього хімічного складу, яка зумовлена протіканням у воді різноманітних 

фізико-хімічних і біологічних процесів. У зв’язку з цим визначення фізичних 

властивостей і хімічного складу законсервованих проб бажано проводити 

наступного дня, але не пізніше, ніж на третій день після відбору проби води. 

Проби води не консервують при визначенні багатьох показників (у дужках 

зазначена допустима тривалість зберігання води): температури, Еh, СО2, НСО3
- 

кислотності, лужності, сульфідів, озону, хлору (одразу); розчиненого кисню 

(фіксують одразу); смаку, запаху, кольоровості (дві години); біохімічного 

споживання кисню (одна доба при 3–4°С); зависей, каламутності, щільності 

прозорості, питомої електропровідності, розчинених речовин, рН, ароматичних 

вуглеводів, жирних кислот (одна доба); Na+, K+,Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4
2-,F-, боратів 

(до трьох діб); фенолів (п’ять діб). 

Найбільш поширеними консервантами води є такі: 

– 1 мл концентрованої H2SO4 на 1 л води при визначенні хімічного 

споживання кисню (ХСК), Cорг, Nзаг, Nорг, NH4
+, NO2

-, NO3
-, Zn2+; 

– 5 мл концентрованої HNO3 на 1 л води при визначенні іонів Mn2+, Cu2+, 

Ni2+, Cd2+, Pb2+, Ag+, Cr (III, IV); 

– 2–4 мл хлороформу на 1 л води при визначенні кольоровості, NH4
+, NO2

-, 

NO3
-, SO4

2-, фосфатів і синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР). 

Іноді застосовують спеціальні способи консервації, які пов’язані з 

хімічними властивостями визначуваного інгредієнта. Для визначення загального 

вмісту заліза пробу консервують, додаючи 25 мл концентрованої HNO3 на 1л 
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води. При цьому гідрооксиди й інші малорозчинні сполуки заліза (II, Ш), а також 

їх комплекси з органічними речовинами природних вод розкладаються і всі 

форми заліза переходять в аква-іони і Fе3+, які визначають фотометрично. Якщо 

потрібно окремо визначити вміст Fе2+ та Fе3+, то пробу води консервують 

сумішшю оцтової кислоти з оцтовокислим натрієм і зберігають, не допускаючи 

контакту з повітрям. Для визначення розчинених сульфідів пробу консервують, 

додаючи до 1 л води 10 мл 10 % розчину ацетату кадмію або цинку. При цьому 

осідають малорозчинні сульфіди цих металів, які тривалий час зберігаються і 

можуть бути визначені після їх розчинення в сірчаній кислоті. 

Хід роботи 

Завдання 1. Відібрати проби води для аналізу. 
 

Контрольні питання 

1. Які існують вимоги до посуду для відбору проб.  

2. Способи консервування проб. 

Література: [1, с. 134–160; 2, с. 22–30; 4, с. 355–359; 5, с. 59–78; 7, с. 248–

251; 8, с. 5–40; 10, с. 50–70; 12, с. 123–132]. 

 

Лабораторні роботи № 3, 4 

Тема. Аналітична класифікація катіонів 

Мета: ознайомитися з правилами виконання аналітичних реакцій, вивчити 

основні якісні реакції катіонів, сформувати уявлення про класифікацію катіонів. 

Обладнання та реактиви: розчини NaНС4Н4О6, Na3[Со(NО2)6], К[Sb(ОН)6], 

NН4Сl, NаОН, Н2S, К4[Fе(СN)6], FеSО4, К3[Fе(СN)6, реактив Несслера (К2[НgІ4] + 

КОН) та Чугуєва, солей Nа і К, Zn, Cu, кристалів NаНСО3. 

Навчальні елементи: катіони, класична сульфідна система, кислотно-

основна система аналізу, амоніачно-фосфатна система аналізу. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Існує декілька класифікацій катіонів: сульфідна, кислотно-основна, 

амоніачно-фосфатна та ін. В основу класичної сульфідної системи (табл. 3.1) 

якісного аналізу покладено різну розчинність сульфідів, хлоридів і карбонатів 
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металів у воді. При систематичному ході аналізу катіонів сульфідної системи 

починають з осадження катіонів п’ятої групи, потім продовжують за порядком і 

закінчують виявленням катіонів першої групи. Класична сульфідна система 

аналізу катіонів має недоліки: розчинність сульфідів ряду катіонів третьої та 

четвертої аналітичних груп дуже близька, тому розділення відбувається неповне, 

через багаторазове розбавлення концентрація катіонів першої аналітичної групи 

стає недостатньою, що дає не точні результати.  

Таблиця 3.1 – Класифікація катіонів за сульфідною системою 

Група Катіони Груповий 
реагент 

Сполуки, що 
утворюються 

Групова характеристика 

І K+, Na+, NH4
+, 

Mg2+ 
Відсутній  

 
Кожен катіон відкривається за 
власною характерною 
реакцією 

ІІ Ва2+, Sr2+, Ca2+ (NH4)2CO3 в 
аміачному 
буфері 

Осад: BaCO3, 
CaCO3, SrCO3 

Утворюють нерозчинні у воді 
карбонати. Не осаджуються 
сульфідом амоніаку та 
сульфідною кислотою 

ІІІ 1 підгрупа – 
Al 3+, Cr3+,  
2 підгрупа – 
Zn2+, Fe2+, Fe3+, 
Mn2+, Со2+, 
Ni2+ 

(NH4)2S в 
нейтральних 
або лужних 
розчинах 
(рН=7-9) 

Осад: 1 підгрупа – 
гідроксиди та 2 
підгрупа – 
сульфіди  

Утворюють нерозчинні у воді 
сульфіди та гідроксиди. Не 
осаджуються сульфідною 
кислотою з кислого розчину у 
вигляді сульфідів 

ІV 1 підгрупа – 
Сu2+, Нg2+, 
Сd2+, Bi3+,  
2 підгрупа – 
As3+, As5+, 
Sn2+, Sn4+, 
Sb3+, Sb5+ 

Н2S в 
присутності 
хлоридної 
кислоти (рН 
0,5) 

Осад: сульфіди Утворюють нерозчинні у воді 
сульфіди. Сульфіди 1 підгрупи 
не розчиняються в розчині 
Na2S та (NH4)2Sх. Сульфіди 2 
підгрупи добре розчинні в 
Na2S з утворенням тіосолей: 
Na3AsS3, Na3SbS3, Na3SnS3. 

V Ag+, Pb2+, 
[Hg2]

2+ 
2 М розчин 
HCl 

Осад: АgС1, РbСl2, 
Нg2С12 

Утворюють нерозчинні у воді 
хлориди 

 

Амоніачно-фосфатна система аналізу (табл. 3.2) катіонів розроблена на 

основі різної розчиннинності фосфатів катіонів у воді й у водному розчині 

амоніаку. За числом визначуваних катіонів амоніачно-фосфатна система аналізу 

аналогічна кислотно-лужній системі, але за методикою проведення аналізу 

набагато складніша, та експериментатор має менше можливостей для проведення 

дробних реакцій, що прискорили б хід аналізу. 

Кислотно-основна система аналізу (табл. 3.3) базується на різному 

відношенні катіонів до сульфатної та хлоридної кислот, лугів і розчину амоніаку. 



20 

 

Аналітичні групи співпадають з групами періодичної системи Д.І. Менделєєва, 

витрати часу зменшуються у 1,5 раза. 

Таблиця 3.2 – Класифікація катіонів за амоніачно-фосфатною системою 

Група Катіони Груповий 
реагент 

Сполуки, що 
утворюються 

Групова характеристика 

І K+, Na+, NH4
+ Відсутній  

 
Кожен катіон відкривається за 
власною характерною реакцією 

ІІ 1 підгрупа – 
Ва2+, Sr2+, Ca2+, 
Mg2+, Fe2+, Mn2+, 
2 підгрупа –Fe3+, 
Al 3+, Cr3+, Bi3+ 

(NH4)2НРО4в 
сильно 
аміачному 
середовищі 

Осад: фосфати 
катіонів 

Утворюють нерозчинні у воді 
фосфати. Фосфати 1 підгрупи 
розчиняються в оцтовій кислоті. 
Фосфати 2 підгрупи не 
розчиняються  

ІІІ Сu2+, Нg2+, 
Сd2+, Со2+, Ni2+, 
Zn2+ 

(NH4)2НРО4 Осад: фосфати 
катіонів 

Утворюють нерозчинні у воді 
фосфати. Фосфати розчиняються в 
розчині амоніаку з утворенням 
амоніак атів типу {Ме(NH3)n]

2+. 
ІV As3+, As5+, Sn2+, 

Sn4+, Sb3+, Sb5+ 
HNO3 при 
нагріванні 

Осад: кислоти Утворюють нерозчинні у воді осади 
кислот H2SnO3, HSbO3. Сполуки 
As(III) при нагріванні з HNO3 
окислюються до арсенатної кислоти 
H3AsO4. 

V Ag+, Pb2+, 
[Hg2]

2+ 
2 М розчин 
HCl 

Осад: АgС1, 
РbСl2, Нg2С12 

Утворюють нерозчинні у воді 
хлориди 

 

Таблиця 3.3 – Класифікація катіонів за кислотно-основним методом 

Група Катіони Груповий 
реагент 

Сполуки, що 
утворюються 

Групова характеристика 

І K+, Na+, NH4
+ Відсутній  

 
Утворюють розчинні у 
воді хлориди, сульфати i 
гідроксиди 

II Ag+, Pb2+, 
[Hg2]

2+ 
2 М розчин 
HCl 

Осад: АgС1, РbСl2, 
Нg2С12 

Нерозчинні у воді 
хлориди 

III Ва2+, Sr2+, Ca2+ 1 М розчин 
Н2SО4, етанол 

Осад: ВаSО4, SrSO4, 
СаSО4 

Нерозчинні або погано 
розчинні у воді та 
кислотах сульфати 

IV Zn2+, Al3+, Cr3+, 
Sn(II), Sn(IV), 
As(III), As(V) 

Надлишок 
конц-ного 
розчину NaОН 
або КОН 

Розчин: [А1(ОН)4]
–, 

[Zn(ОН)4]
2–, АsО4

2–, 
[Sn(ОН)3]

–,[Sn(ОН)6]
2–, 

[Сr(ОН)4]
–,[Аs(ОН)4]

–,  

Гідроксиди, нерозчинні у 
воді, але розчинні в 
надлишку лугу 

V Mg2+, Mn2+, 
Bi3+, Fe2+, Fe3+, 
Sb(III), Sb(V) 

Надлишок 
конц-ного 
розчину 
амоніаку 

Осад: Мg(ОН)2, 
Мn(ОН)2, Ві(ОН)3, 
Fе(ОН)2, Fе(ОН)3, 
Sb(ОН)3, SbО(ОН)3 

Гідроксиди, нерозчинні у 
воді, надлишку розчину 
NaOH, та надл. групового 
реагенту 

VI Сu2+, Нg2+, 
Сd2+, Со2+, Ni2+ 

Надлишок 
конц-ного 
розчину 
амоніаку 

Розчин: [Сu(NH3)4]
2+, 

[Нg(NH3)4]
2+, 

[Сd(NH3)4]
2+, 

[Со(NН3)6]
2+, 

[Ni(NH3)6]
2+ 

Утворюють гідроксиди, 
які нерозчинні у воді та 
надлишку розчину NаОН, 
але розчинні в надлишку 
розчину амоніаку 
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Хід роботи 

Завдання 1. Реакції йонів калію К+ 

1. Дія натрій гідрогентартрату NaНС4Н4О6. Йони К+ з розчином NaНС4Н4О6 

утворюють білий кристалічний осад: К+ + НС4Н4О6
–  КНС4Н4О6. Умови 

виявлення йонів К+: відсутність йонів NН4
+, охолодження, нейтральне 

середовище, потирання скляною паличкою. Граничне розведення 5000 см3/г, 

тобто реакція не дуже чутлива.  

КНС4Н4О6+Н +→  Н2С4Н4О6 + К+,     КНС4Н4O6  +ОН
– → Н20 + К+ + С4Н4О6

2–. 

Дослід. До 4–5 крапель розчину солі Калію додайте 4–5 крапель розчину 

NaНС4Н4О6 і потріть внутрішню стінку пробірки скляною паличкою. Осад, що 

утворився, перемішайте і розділіть на 3 пробірки. У першу пробірку додайте 3–4 

краплі сильної кислоти, у другу – лугу, у третю – гарячої дистильованої води. 

Що спостерігається? Зробіть відповідні висновки. 

2. Дія натрій гексанітрокобальтату (III) Na3[Со(NО2)6] . Йони К+ з 

Na3[Со(NО2)6]  утворюють кристалічний осад жовтого кольору дикалій натрій 

гексанітрокобальтату(III): 2K+ + Na+ + [Со(NО2)6]
3– → К2Nа[Со(NО2)6] . Це 

найбільш чутлива реакція на йони калію. Реакції заважають йони амонію і всі 

інші катіони, які теж утворюють осади з гексанітрокобальтат (III)- іонами. Йон 

гексанітрокобальтат (III) при дії лугу розкладається з утворенням бурого осаду 

кобальт(III) гідроксиду: [Со(NO2)6]
3– +3 ОН– → Со(ОН)3ι + 6NО– . У сильних 

кислотах осад дикалій натрій гексанітрокобальтату (III) розчиняється з 

утворенням слабкої кислоти Н3[Со(NО2)6] . Якщо розчин кислий, до нього 

потрібно долити розчин натрій ацетату. Тоді в розчині утворюється буферна 

суміш, що забезпечує величину водневого показника 4–5. Таке середовище 

найсприятливіше для проведення цієї реакції. 

Дослід. До 5–6 крапель розчину солі Калію додайте 5–6 крапель розчину 

Na3[Со(NО2)6] . Через 1–2 хв. утворюється осад. Перемішайте осад у пробірці і 

відлийте в іншу пробірку. У першу пробірку додайте декілька крапель сильної 

кислоти, в другу – лугу. Що спостерігається? Зробіть відповідні висновки. 

Завдання 2. Реакції йонів натрію Na+ 

1. Дія калій гексагідроксостибату (V) К[Sb(ОН)6] . Розчини солей Натрію 

при взаємодії з розчином К[Sb(ОН)6]  утворюють білий кристалічний осад: 



22 

 

Na+ + [Sb(OH)6]
– → Na[Sb(OH)6]. 

Умови, необхідні для проведення цієї реакції: висока концентрація йонів 

Na+ у розчині, охолодження, потирання скляною паличкою. Реакції заважають 

усі катіони, крім йонів калію. Крім того, необхідна нейтральна або слабко-лужна 

реакція розчину, бо в кислому середовищі реактив розкладається і утворює білий 

аморфний осад НSbO3. 

Дослід: а) до 4–5 крапель солі Натрію додайте 4–5 крапель розчину 

К[Sb(ОН)6] , потріть внутрішню стінку пробірки паличкою. Осад, що утворився, 

перемішайте i відлийте в іншу пробірку. У першу пробірку додайте розчин 

NаОН, у другу – гарячу дистильовану воду. Зробіть відповідні висновки; 

б) до 2–3 крапель розчину К[Sb(ОН)6]  додайте 2–3 краплі 2М розчину НСl. Що 

спостерігається? Зробіть висновки щодо умов виявлення йонів Nа+. 

Завдання 3. Реакції йонів амонію NH4
+ 

1. Дія лугів. Йони амонію взаємодіють з лугами при нагріванні з виділенням 

амоніаку, який можна виявити. Малі кількості амоніаку виявляють за 

забарвленням у синій колір вологої смужки червоного лакмусового паперу, 

оскільки амоніак, розчиняючись у воді, дає лужну реакцію. Ця реакція чутлива та 

специфічна. Інші катіони не заважають виявленню йонів амонію. 

Дослід. Візьміть у пробірку 5–6 крапель розчину NН4Сl, додайте 5–6 крапель 

2М розчину NаОН і нагрійте на водяній бані. До отвору пробірки піднесіть 

вологий червоний лакмусовий папірець, не торкаючись стінки пробірки. 

Зазначте зміну кольору папірця. 

2. Дія реактиву Несслера (К2[НgІ4] + КОН). 

Йони амонію з реактивом Несслера утворюють аморфний осад червоно-

бурого або жовто-бурого (при малих концентраціях) кольору комплексної солі: 

NH4
+ + 2[HgI4]

2– → [O< >NH 2]I ι + 7I– + 3 H2O. 

Ця реакція проводиться в нейтральному або лужному середовищі, оскільки 

в кислому середовищі реактив Несслера руйнується з утворенням червоного 

осаду НgI2. При дуже малих концентраціях йонів NH4
+ осад не утворюється, а 

розчин забарвлюється в жовтий колір. Реакції заважають катіони важких металів, 

які в лужному середовищі утворюють кольорові гідроксиди (Fе(ОН)3, Сr(ОН)3, 

Со(ОН)3 та ін.). Катіони Nа+ і К+ не заважають проведенню реакції. 
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Дослід. До 2–3 крапель розчину NН4Сl додайте 2–3 краплі реактиву 

Несслера. Що спостерігається? 

Завдання 4. Реакції сполук Арсену (Обережно! Сполуки Арсену отруйні) 

Арсен в кислих розчинах знаходиться у вигляді сполук НАsО2, Н3АsО3, 

Н3АsО4 та відповідних цим кислотам гідрогенаніонів (Н2АзО3
–, Н2АзО4

–, НАsО4
2–

), у нейтральних і лужних розчинах – у вигляді оксоаніонів АsО2
– (арсеніт-іон), 

АsО4
3– (арсенат-іон) і гідроксокомплексу [Аs(ОН)4]

–  

1. Реакція окислення сполук Аs (ІІІ). Розчин йоду окиснює арсеніт-іон до 

арсенат-іона і знебарвлюється: АsО2
– + І2 + 2Н2О → Н2АsО4

–+2I– + 2Н+. 

Залежно від рН середовища реакція окиснення арсеніт-іонів може протікати 

зліва направо (в лужному середовищі) та справа наліво (у кислому середовищі). 

Оптимальне значення рН для цієї реакції забезпечують, додаючи, наприклад, 

натрій гідрогенкарбонат NaНСО3. 

Дослід. До 3–4 крапель розчину натрій арсеніту додайте декілька кристалів 

NаНСО3, перемішайте. Додайте 2–3 краплі розчину йоду. Що спостерігається? 

Завдання 5. Реакції катіонів Zn2+ 

1. Дія гідроген сульфіду Н2S. Гідроген сульфід утворює з йонами Zn2+ осад 

білого кольору ZnS, який розчиняється в мінеральних кислотах. Тому для його 

повного осадження використовують ацетатний буферний розчин. 

Дослід. До 3–4 крапель розчину солі Цинку додайте 3–4 краплі натрій 

ацетату і 4–5 крапель розчину Н2S (або розчину Nа2S). Зазначте аналітичний 

ефект. Запишіть рівняння відповідної реакції. 

2. Дія розчину калій гексаціаноферату (II) К4[Fе(СN)6] . У слабкокислому 

середовищі цей реактив з йонами Zn2+ утворює осад білого кольору подвійної 

солі: 3Zn2+ +2К+ +2[Fе(СN)б;]
4– → Zn3К2[Fе(СN)6] 2. Дослід. До 5–6 крапель 

розчину солі Цинку додайте такий же об’єм розчину К4[Fе(СN)6] . Утворений 

осад розділіть на 2 пробірки: у першу долийте декілька крапель мінеральної 

кислоти, а в другу – декілька крапель розчину лугу. Що спостерігається?  

Завдання 6. Реакції катіонів Fе2+. Для феруму(II)-катіонів характерним є 

утворення подвійних солей і комплексних сполук. Солі ферум(II)-катіона більш-

менш стійкі лише у твердому стані. Окрім фосфату, карбонату, сульфіду та 
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деяких основних солей феруму(II)-катіонів, усі інші солі добре розчинні у воді. 

Йони Fе2+ у водних розчинах порівняно швидко окиснюються до Fе3+. 

1. Дія розчину калій гексаціаноферату (III) К3[Fе(СN)6] . Йони 

Fе2+ утворюють з розчином К3[Fе(СN)6]  осад синього кольору – малорозчинну 

сполуку КFе[Fе(СN)6] . Осад не розчиняється в кислотах, але легко розкладається 

лугами з утворенням Fе(ОН)3.  

Дослід. До 2–3 крапель розчину солі FеSО4 долийте 5–6 крапель води та 1–2 

краплі розчину К3[Fе(СN)6] . Розлийте осад на дві пробірки. В одну долийте 

розчин НС1, у другу – розчин NaОН. Що спостерігається? 

2. Реакція з диметилгліоксимом (реактивом Чугаєва). Реактив Чугаєва з 

йонами Fe2+ утворює розчинну у воді комплексну сполуку червоного кольору. 

Дослід. У пробірку наливають декілька крапель розчину солі Феруму (ІІ), 

додають 2–3 краплини розчину амоніаку (якщо в розчині присутній Fe3+, то для 

запобігання утворенню бурого осаду Fe(OH)3 додають розчин винної кислоти, 

що зв’язує іони Fe3+ у тривкий комплекс), 3–4 краплини реактиву Чугаєва. 

Завдання 7. Реакції катіонів Fе3+. Для Fe3+ характерним є утворення 

подвійних солей та комплексних сполук. Більшість солей  Fe3+ добре розчинні у 

воді, окрім фосфату, сульфіду та деяких основних солей. Солі Fe3+ стійкі у 

твердому стані, у водних розчинах підлягають гідролізу. Розчини мають кислу 

реакцію та жовто-бурий колiр. 

1. Реакція з калій йодидом KI. Йодид-іони відновлюють іони Fe3+ до Fe2+, 

при цьому утворюється вільний йод, що забарвлює розчин у бурий колір (або за 

наявності крохмалю – в темно-синій): 2Fe3+ + 2I– → 2Fe2+ + I2. 

Завдання 8. Реакції катіонів Мn2+ 

1. Реакція з калій гексаціаноферратом (ІІІ) K3[Fe(CN)6] . Іони Mn2+ 

утворюють з K3[Fe(CN)6]  осад бурого кольору, що добре розчиняється в 

хлоридній кислоті: 3MnSO4 + 2 K3[Fe(CN)6] → Mn3[Fe(CN)6] 2+ 3K2SO4. 

Завдання 9. Реакції катіонів Сu2+. Солі Купруму(II), які містять 

кристалізаційну воду, мають синій або зелений колір, безводні солі – жовтий або 

білий. Розчинам солей Купруму(II) у воді притаманний блакитний колір, 

обумовлений забарвленням гідратованого йона [Сu(Н2О)4]
2+. 



25 

 

1. Дія амоніаку. Амоніак у великому надлишку утворює з йонами 

Сu2+ амоніачний комплекс [Сu(NН3)4]
2+ інтенсивно-синього кольору. Ця реакція 

є характерною для виявлення катіонів Купрум (II).  

2. Дія гідроген сульфіду (H2S). Гідроген сульфід утворює з йонами 

Cu2+ чорний осад – CuS, що не розчиняється у розведеній хлоридній і сульфатній 

кислотах, сульфідах лужних металів, але розчиняється при нагріванні в 2н. 

розчині HNO3 і повільно окиснюється у вологому стані киснем повітря до CuSO4: 

3CuS + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 3S + 2NO + 4H2O. 

Дослід. У пробірку наливають декілька крапель розчину солі Купруму і 

доливають розчин сірководню. Перевіряють розчинність утвореного осаду у 

сильних кислотах (HCl, H2SO4) та 2н. HNO3 при нагріванні. 

3. Дія калій йодиду (KI). Унаслідок взаємодії йонів Cu2+ та I– утворюється 

білий осад купрум(І) йодиду, що здається забарвленим у червоно-жовтий колір 

унаслідок адсорбції йоду: 2Cu2+ + 4I– → 2CuI + I2. 

Контрольні питання 

1. За яким принципом проводять класифікацію аналітичних груп катіонів? 

2. Які катіони належать до першої, другої та третьої аналітичних груп за 

сульфідною класифікацією?  

Література: [2, с. 30–32; 4, с. 122–285; 7, с. 66–175; 8, с. 75–128; 10, с. 82–

175; 12, с. 140–205]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Аналіз аніонів 

Мета: вивчити основні характерні реакції аніонів аналітичних груп, 

навчитися виявляти аніони різних груп, розвивати навички абстрактного 

мислення. 

Обладнання та реактиви: BaCI2, FeSO4, NaNO3, AgNО3, Na2SO4, H2SO4, HCl. 

Навчальні елементи: аніони, галогенід-йони. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Єдиного принципу розподілу аніонів на групи немає. У більшості випадків 

класифікація аніонів ґрунтується на відмінності в розчинності солей барію і 
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аргентуму відповідних аніонів (табл. 4.1), запропонований німецьким ученим 

Бунзеном у 1878 р. 

 
Таблиця 4.1 –  Класифікація аніонів 

Група Аніони Груповий реагент Характеристика групи 

І SO4
2–, SO3

2–, CO3
2–, SiO3

2–, 
PO4

3–, S2O3
2–, CrO4

2–, C2O4
2– 

ВаС12 у нейтральному або 
слабкокислoму розчині 

Солі Барію нерозчинні у 
воді 

II Cl–, Br–, I–, S2–, SCN– АgNO3 у присутності 
НNО3 

Солі Аg нерозчинні у 
воді і розведеній НNО3 

ПІ NO3
–, NO2

–, СН3СОО
– Відсутній Солі Барію і Аргентуму 

розчинні у воді 
 

Групові реагенти для аніонів мають інше значення, ніж групові реагенти в 

ході аналізу катіонів. У ході аналізу катіонів групові реагенти мають 

призначення для виявлення і відділення однієї групи катіонів від іншої. 

Використання групових реагентів у процесі аналізу аніонів дозволяє вирішити 

питання, присутня чи відсутня дана група аніонів, і тим самим спростити аналіз. 

Наприклад: якщо при дії розчину барій хлориду в нейтральному або 

слаболужному середовищі осад не утворюється, то немає аніонів І групи.  
 

 

NO2 – , NO3 – , I– , Br– 
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SО4 
2–, SО3 

2–, S2О3 
2–, S2– 

 

 
галогенід-йонів (Cl–, Br–, I–) 

 

Реакції аніонів першої групи на прикладі реакції сульфат-аніону SO4 
2- 

1. Хлорид барію BaCI2 створює з аніоном SO4 
2- білий осад BaSO4: 

BaCI2+ H2SO4 → BaSO4 + 2НСl                           Ва2+ + SO4 
2- → BaSO4. 

2. Нітрат срібла AgNО3 при взаємодії з аніоном SO4 
2- у концентрованих 

розчинах утворює білий осад Ag2S04, розчинний в азотній кислоті: 

Na2SO4 + 2AgNО3 → Ag2SO4 + 2NaNO3              SO4 
2- + 2Ag+

→ Ag2SO4. 
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Реакції аніонів другої групи на прикладі реакції хлорид-іона С1- . 

1. AgNО3 утворює з аніоном С1- білий  осад, нерозчинний у воді і кислотах. 

Осад розчиняється в аміаку, при цьому утворюється комплексна сіль 

[Ag(NН3)2]С1. При дії HNO3 комплексний іон руйнується і хлорид срібла знову 

випадає в осад. Реакції протікають у такій послідовності: С1- + Ag+ → AgCl, 

AgCl + 2NH4OH → [Ag(NН3)2]С1+ 2H2О    [Ag(NН3)2]С1+ 2H+ → AgCl + 2NH4+ 
 

Хід роботи 

Завдання 1. До 2–3 крапель розчину солей І групи додати 2–3 краплі BaCl2. 

У пробірках спостерігати випадання осаду. Перевірити розчинність осаду у 

H2SO4/HCl. Спостерігати виділення газу при розчиненні BaCO3. 

Завдання 2. Налийте у дві пробірки по 3–4 краплі розчину Na2SO4 і додайте 

в першу 2–3 краплі розчину BaCl2, а в другу – 3–4 краплі розчину AgNО3. 

Зверніть увагу на характер осадів і перевірте їх розчинність. 

Завдання 1. До 4–5 крапель NaNO3 додати 4–5 крапель насиченого розчину 

FeSO4, збовтати. Нахиливши пробірку, обережно та повільно по стінці пробірки, 

по краплях (2–3) влити концентровану H2SO4, щоб рідини, по можливості, не 

змішувались. Пробірку обережно помістити у вертикальний стан. Звернути увагу 

на «буре» кільце чи побуріння розчину. 

Контрольні питання 

1. Аналітичні класифікації аніонів за группами. 

3. Як відрізнити крейду від гіпсу? 

Література: [2, с. 32–35; 4, с. 286–318; 7, с. 175–193; 8, с. 128–140; 9, с. 251–

269; 10, с. 180–194; 12, с. 206–240]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Титриметричний аналіз. Готування розчинів точних кон-

центрацій 

Мета: ознайомитись із способами приготування стандартних розчинів, 

сформувати навики приготування розчинів. 

Обладнання та реактиви: соляна кислота, аерометр, хімпосуд, 

дистильована вода, мірна колба, мірний стакан. 
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Навчальні елементи: гігроскопічність, нормальність. 

Техніка безпеки: робота з хімреактивами, робота зі скляним хімпосудом. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Робочим або титрованим розчином називається розчин реактиву відомої 

концентрації. Існують основні способи приготування робочих розчинів: 

1. Безпосереднє зважування потрібної кількості необхідної речовини та 

розчинення взятої наважки в певному об’ємі розчинника. Вихідні (еталонні) 

речовини повинні відповідати вимогам: бути хімічно чистими і за складом чітко 

відповідати хімічній формулі; бути стійкими під час зберігання (не бути 

гігроскопічними, не поглинати з повітря вуглекислий газ тощо); мати відносно 

велику молекулярну масу. До вихідних речовин належать такі хімічні сполуки: 

NaCl – натрій хлорид; Na2B4O7 ×10H2O – натрій тетраборат декагідрат (бура); 

Н2С2О4×2Н2О – оксалатної кислоти дигідрат; К2Сг2О7 – калій дихромат; КВгО3 – 

калій бромат. Більшість речовин, які застосовують в об’ємному аналізі, не є 

вихідними речовинами. Наприклад, сульфатна кислота H2SО4 є гігроскопічною 

речовиною; натрій гідроксид NaOH вбирає СО2 з повітря; соляна кислота НС1 

«димить» на повітрі. Взяти точну наважку цих речовин практично неможливо, 

тому можна приготувати розчин лише приблизної концентрації.  

2. Установлення концентрації робочих розчинів за розчинами вихідних 

речовин. Наважку речовини для приготування робочого розчину беруть на 

технічних терезах, не звертаючи особливої уваги на точність зважування, і 

розчиняють у потрібному об’ємі води. Потім відбирають певний об’єм розчину 

вихідної речовини і титрують його робочим розчином. 

3. Установлення концентрації робочих розчинів за іншими робочими 

розчинами. Робочий розчин, концентрація якого встановлена за розчином 

вихідної речовини, можна використати для встановлення концентрації іншого. 

4. Іноді робочі розчини готують із стандарт-титрів або фіксаналів. Фіксанал 

містить точну наважку речовини (найчастіше 0,1 моль-еквівалент) у скляній 

запаяній ампулі. Вміст ампули кількісно переносять у мірну колбу певної 

місткості, розчиняють у воді й доводять об’єм до мітки. 

Титр розчинів з часом змінюється і його потрібно перевіряти через певні 
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проміжки часу. Якщо робочий розчин готують за точно взятою наважкою, то 

його титр відповідає титру приготовленого обмежений період часу. З метою 

стандартизації робочих розчинів використовують спеціальні речовини – первинні 

стандарти, які повинні відповідати таким вимогам: речовина повинна бути 

чистою, тобто не містити сторонніх домішок або легко очищуватись 

перекристалізацією; мати склад, який точно відповідає хімічній формулі; бути 

стійкою на повітрі та під час зберігання; не повинна бути гігроскопічною; мати 

велику молекулярну масу, щоб відносна похибка при її зважуванні була 

мінімальною; реакція титранту з первинним стандартом має відповідати 

вимогам, які ставляться до титриметричних реакцій (відбуватися швидко та 

кількісно). Найчастіше в об’ємному аналізі використовують такі стандартні 

розчини: Na2CO3; калій гідрогенфталат KHC8H4O4; натрій тетраборат декагідрат 

Na2BO4 
. 10H2O; оксалатну кислоту H2C2O4 

. 2H2O; NaCI; KCI; K2Cr2O7. 

Приготування розчину калій перманганату. Для приготування 1 л 0,1 н. 

розчину КМnО4, зважують на технічних терезах близько 3,2 г препарату, що 

становить 1/50 частину молекулярної ваги. Наважку переносять у мірну колбу і 

заливають приблизно наполовину дистильованою водою, після чого старанно 

перемішують до повного розчинення кристалів КМnО4. 

Установлювати СН розчину перманганату за вихідною речовиною доцільно 

через 10–12 днів після приготування. У перші дні концентрація розчину помітно 

змінюється внаслідок відновлення перманганату домішками органічних речовин, 

які попадають у дистильовану воду з повітря. Розчин перманганату треба 

захищати від світла, тому що під дією світла відбувається самовільне 

відновлення КМnО4. Приготований розчин треба зберігати в склянці з темного 

скла, закритій скляною пробкою. Перед установленням молярної концентрації 

еквіваленту розчину КМnО4 осад манган (IV) оксиду, який може утворитись при 

розкладанні перманганату, треба відділити фільтруванням. 

Виготовлення і встановлення робочого розчину лугу. Виготовити розчин 

лугу з точним його вмістом наважки не можна тому, що і гідроксид натрію і 

гідроксид калію містить домішки води та карбонату. Готують розчин лугу 

приблизного вмісту, а потім установлюють його точну концентрацію. На 

технічних вагах зважують 4,5–4 г гідроксиду натрію (4 г становить 0,1 молярної 
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маси еквівалента NaOH). Щоб відмити від соди, наважку обмивають спочатку 

простою, а потім дистильованою водою і розчинять в 1 л дис. води. Вода 

повинна бути очищена від вуглекислого газу кип’ятінням. Для встановлення 

концентрації лугу можна використовувати титрований розчин хлоридної 

кислоти, сильний індикатор (метиловий оранжевий). У конічну колбу на 150–200 

мл відбирають 25 мл титрованого розчину HCl, додають 1–2 краплі метилового 

оранжевого і титрують лугом. Обчислюють концентрацію лугу за формулою: 

Сек(NaOH) = Сек(HCl)*V(HCl)/ V(NaOH). 

Приготування 0,1 н розчину соляної кислоти. Нормальна концентрація – 

кількість еквівалентів даної речовини в 1 літрі розчину. Наприклад, розчин, що 

містить 0,1 моль-екв/л, називають децинормальним і записують як 0,1 н. 

,                          (6.1) 

де ν – кількість розчиненої речовини, моль; V – загальний об’єм розчину, л; z – 

число еквівалентності (фактор еквівалентності ). 

За допомогою аерометра визначити густину концентрованої соляної 

кислоти. Наприклад, густина становить 1,19 г/см3. За таблицею 6.1 визначити 

масову частку HCl у розчині (ɷ). У даному випадку це 38 %.  

Розрахуємо кількість кислоти для приготування 500 мл 0,1 н розчину HCl: 

У формулу 6.1 підставляємо: � �
��

����

; 	
 �
ɷ∙����

�
, отримаємо: 

СН �
ɷ ∙ 	���

100 ∙ ���� ∙ fекв ∙ �р�ну
 

Звідси  

	��� �
100 ∙ �Н ∙ ���� ∙ fекв ∙ �р�ну

ɷ
 

Таблиця 6.1 – Співвідношення густини розчину та вмісту HCl 

Густина при 
20ºС/±4 

Вміст HCl Густина при 
20ºС/±4 

Вміст HCl 
% г/л % г/л 

1,0032 1 10,03 1,1083 22 243,8 
1,0082 2 20,16 1,1187 24 268,5 
1,0181 4 40,72 1,1290 26 293,5 
1,0279 6 61,67 1,1392 28 319,0 
1,0376 8 83,01 1,1493 30 344,8 
1,0474 10 104,7 1,1593 32 371,0 
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1,0574 12 126,9 1,1691 34 397,5 
1,0675 14 149,5 1,1789 36 424,4 
1,0776 16 172,4 1,1885 38 451,6 
1.0878 18 195,8 1,1980 40 479,2 
1,0980 20 219,6 – – – 

 

Оскільки, масу кислоти відміряти незручно, використовуючи відношення 

	 � � ∙ �, отримаємо: 

���� =
100 ∙ �Н ∙ ���� ∙ fекв ∙ �р�ну

ɷ ∙ ρ���

 

Розрахуємо: ���� =
�∙,�∙!",#∙�∙,#

!$∙�,�%
= 4, 0. 

Відміряйте знайдений об’єм HCl, налийте у мірний посуд, додайте 

дистильованої води, щоб загальний об’єм розчину становив 500 мл, 

перемішуючи розчин.  

Хід роботи 

Завдання 1. Приготувати робочий розчин НСl.  

Контрольні питання 

1. Як приготувати стандартний розчин? 

2. Способи приготування робочих розчинів. 

Література: [1, с. 215–228, 294–300; 2, с. 83–100, 172–280; 4, с. 319–325, 

380–383; 7, с. 18–22, 263–267; 8, с. 160–163; 9, с. 323–325; 11, с. 114–118; 12, 

с. 20–35]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Титриметричний аналіз. Метод нейтралізації 

Мета: ознайомитись з методом нейтралізації; навчитися визначати титр і 

нормальність розчину, що титрують. 

Обладнання та реактиви: соляна кислота, їдкий натрій, фенолфталеїн. 

Навчальні елементи: метод нейтралізації, алкаліметричне титрування, 

ацидометричне титрування. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Методи нейтралізації засновані на застосуванні реакції нейтралізації. 

Основним рівнянням процесу нейтралізації у водних розчинах є взаємодія іонів 
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гідроксонію (або водню) з іонами гідроксилу, що супроводжується утворенням 

слабодиссоційованих молекул води: Н3О
+ + ОН– →2Н2О або Н+ + ОН– →Н2О. 

Методи нейтралізації дозволяють кількісно визначати кислоти, основи та 

інші речовини, що реагують у спецспіввідношеннях з кислотами і основами у 

водних розчинах (наприклад, солі амонію, що реагують з лугами; карбонати, що 

реагують з кислотами, тощо). Методами нейтралізації можна визначати вміст 

солей, диференційовано (роздільно) титрувати суміші сильних, слабких і дуже 

слабких кислот, а також суміші основ і солей у неводних розчинах. 

Серед видів кислотно-основного титрування розрізняють: 

–  ацидометричне титрування – використовують для визначення речовин з 

основною функцією. Робочим розчином в ацидиметрії є 0,1 н. HCl або H2SO4; 

–  алкаліметричне титрування – використовують для визначення речовин з 

кислотною функцією. Робочим розчином в алкаліметрії є 0,1 н розчин лугу. 

Титрування кислотами і основами. Користуючись будь-яким розчином, що 

містить іони гідроксиду можна титрувати основи; розчинами основ титрують 

кислоти. Техніка визначення полягає в тому, що до певної кількості розчину 

основи/кислоти поступово доливають із бюретки титрований розчин 

кислоти/основи) до настання точки еквівалентності. Кількість основи/кислоти, 

що міститься в досліджуваному розчині, обчислюють за обсягом титрованного 

розчину кислоти/основи), витраченого на нейтралізацію певного об’єму розчину 

аналізованого зразка або наважки досліджуваного продукту. 

Визначення Na2CO3 і NaOH при спільній наявності. Гідроксиди натрію та 

калію з повітря поглинають СО2 і перетворюються в карбонати: 

NaOH+СО2→Na2CO3+H2O. Тому як тверда речовина, так і розчини цих реагентів 

часто мають домішки карбонатів. У лабораторній практиці нерідко доводиться 

визначати карбонат натрію в присутності гідроксиду натрію. Для цього можна 

застосовувати 2 способи: перший – фіксуванням (на кривій титрування Na2CO3) 

двох точок еквівалентності (спосіб Уордера); другий – титруванням розчину 

NaOH, осадивши спочатку CO3
2- за допомогою іона барію Ba2+ (спосіб Вінклера). 

За першим способом титрування суміші карбонату натрію і гідроксиду 

натрію соляної кислотою виражається рівняннями: 

NaOH + Na2CO3 +2HCI →2NaCI + NaHCO3 + H2O3 + HCI→ NaCI+ H2O+ СО2. 
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Рисунок 7.1 – Крива титрування сильної кислоти лугом 

 

Перша фаза закінчується при pH 8,3 в області переходу забарвлення 

індикатора фенолфталеїну, а друга – при pH 3,85 в інтервалі зміни забарвлення 

метилового оранжевого. Отже, в першій точці еквівалентності відтитровують із 

фенолфталеїном весь NaOH і половину Na2CO3, а у другій – половину Na2CO3 

дотитровують із метиловим оранжевим. 

Взяття наважки на об’єм мірної колби (250 мл): М (NaOH) = 40; М (Na2CO3) 

=106. Наважку NaOH і Na2CO3 поміщають у мірну колбу на 250 мл, розчиняють 

дистильованою водою і доводять об’єм до мітки. Потім беруть піпеткою 10 мл 

цього розчину, переносять в іншу колбу і додають 4–5 крапель 0,1 % розчину 

фенолфталеїну, титрують розчином HCl до знебарвлення. 

Витрачений кількість HCl відміряють за бюреткою і записують. Потім 

додають в колбу з розчином 2–3 краплі метилового оранжевого, отримують 

жовте забарвлення аналізованого розчину і титрують з тієї ж бюретки HCl до 

появи жовтогарячого фарбування. Титрування повторюють три рази і беруть 

середню величину: а) з фенолфталеїном: 1) 12,2 мл HCl; 2) 12,1 мл HCl; 3) 11,9 

мл HCl; Vсер = 12,06 мл HCl; б) з метиловим оранжевим: 1) 17,2 мл HCl; 2) 

17,1мл HCl; 3) 16,8 мл HCl; Vср = 17,03 мл HCl. Отже, на титрування NaOH і 

половини Na2CO3 витратили 12,06 мл HCl, а на весь NaOH і Na2CO3 – 17,03 мл 

HCl; на половину Na2CO3 – (17,03-12,06) = 4,97 HCl; на всю кількість Na2CO3 – 

(4,97*2) = 9,94мл HCl; на титрування NaOH – (17,03 -9,94) = 7,09 мл HCl. 

У подальшому розрахунок можна вести двома способами: через титр або 

через нормальну концентрацію: 
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                     (7.1) 

де Vзразка – об'єм розчину визначуваної речовини; Valicv – аліквотний об'єм 

розчину визначуваної речовини, необхідний для одноразового титрування. 

Як видно, при переході від формули для способу окремих наважок до 

формули для способу піпетування вводиться співмножник Vзразка/Valicv, а при 

розрахунку процентного вмісту – співмножник 100/mзразка. При застосуванні тих 

же прийомів і способів, але з урахуванням титру за визначуваній речовині 

формули розрахунку мають вигляд: 

                               (7.2) 

Дуже часто розрахунок вмісту проводять за титром речовини до певної 

теоретичної нормальності титранту. Тоді необхідно знати виправковий 

коефіцієнт титранту до відповідної теоретичної нормальності: 

                       (7.3) 

Для підвищення точності аналізу рекомендується: а) титрування з 

фенолфталеїном вести обережно, особливо до кінця, щоб зменшити можливість 

утворення вугільної кислоти; б) зменшити поглинання СО2 з повітря 

аналізованим розчином, для чого не слід давати стояти розчину у відкритій колбі 

до титрування, обережно перемішувати його в процесі титрування. 

Хід роботи 

 Завдання 1. Провести визначення гідроксиду натрію і карбонату натрію при 

спільній наявності. 
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 Завдання 2. На титрування 21,50 см3 розчину H2SO4 витрачено 20,00 см3 0,1 

н NaOH. Розрахуйте титр і нормальність розчину H2SO4. 

Контрольні питання 

1. Які особливості методу нейтралізації? 

2. Перерахуйте види кислотно-основного титрування. 

Література: [1, с. 232–291; 2, с. 189–219; 4, с. 405–425; 6, с. 40–60; 7, с. 269–

298; 8, с. 163–169; 9, с. 338–370; 11, с. 167–223; 12, с. 293–306]. 

 

Лабораторна робота № 8  

Тема. Титриметричний аналіз. Методи редоксиметрії 

Мета: ознайомитись із метеодом редоксиметрії, поглибити аналітичні 

знання. 

Обладнання та реактиви: хімреактиви, дистильована вода. 

Навчальні елементи: оксидиметрія, перманганатометрія, йодометрія, 

дихроматометрія, церіметрія, броматометрія. 

Техніка безпеки: робота з хімреактивами. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Окиснювально-відновним титруванням або редоксиметрією називають 

визначення речовин титрування розчинами окиснювачів або відновників. При 

цьому методи титрування розчинами окиснювачів слід називати оксидиметрією, 

а методи титрування розчинами віновників – редуциметрією. 

Часто всі титриметричні методи, які базуються на редоксиреакціях, 

називають оксидиметричними. Реакції, які застосовуються в методі 

окиснювально-відновного титрування, повинні відповідати загальним вимогам, 

які ставляться до реакції в титриметричному аналізі: повинні перебігати швидко, 

кількісно, стехіометрично. 

Найбільш важливими факторами, які впливають на швидкість реакції 

окиснення-відновлення є: значення окиснювально-відновного потенціалу ред-

окс-системи, так як електрорушійна сила ред-окс-реакції визначається різницею 

потенціалів окиснювача і відновника: ЕРС = Еох – Еred; форми існування в 

розчинах реагуючих іонів, наприклад, для феруму: Fe3+, [FeCl4]
-, [FeF6]

3-, 
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[Fe(CN)6]
3-, [Fe(CrO4)3]

3-, [Fe(SCN)6]
3- і т. д.; концентрації реагуючих речовин, 

оскільки значення ред-окс-потенціалу залежить від концентрації ох і red форм; 

рН розчинів, коли Е = ƒ(рН); температура, із зміною якої змінюється ох-

red потенціал системи; природа реагуючих речовин, характер середовища, 

присутність каталізаторів, комплексоутворення, спряженість реакцій. 

Залежно від основного окисника чи відновника, розрізняють методи: 

перманганатометрія – титрант KMnO4; йодометрія – титрант І2; дихроматометрія 

– титрант K2Cr2O7; церіметрія – титрант Ce(SO4)2; броматометрія – 

титрант KbrO3. Рідко застосовують титрування: аскорбінометричне – титрант 

розчин аскорбінової кислоти; титанометричне – титрант розчин ТiС13; 

йодхлорометричне – титрант розчин ІCl тощо. Використовують також декілька 

видів окисно-відновного титрування: пряме, зворотне, замісне. Пряме 

титрування проводять, якщо різниця електродних потенціалів окисника та 

відновника перевищує 0,4 В. Це забезпечує необхідну повноту та швидкість 

протікання реакції. При прямому титруванні до аналізованого розчину поступово 

додають робочий розчин. Зворотне титрування використовується при окисно-

відновних реакціях, що протікають повільно. При цьому до розчину, який 

титрують, додають надлишок титранта і витримують певний час для того, щоб 

реакція пройшла практично до кінця. Потім надлишок цього титранта 

відтитровують іншим титрантом. Такий спосіб застосовують, наприклад, при 

визначенні сульфітів. До розчину натрій сульфіту додають надлишок розчину І2, 

залишок І2 потім титрують розчином Na2S2O3. Замісне титрування проводять, 

титруючи замісник, тобто речовину, яка утворилась в еквівалентній кількості при 

взаємодії визначуваної речовини з яким-небудь реактивом. Наприклад, при 

кількісному визначенні активного хлору в хлорному вапні до суспензії хлорного 

вапна додають надлишок КI, а йод, що виділився, титрують Na2S2O3. 

 

Хід роботи 

Завдання 1. Провести реакцію йодометрії. 

Контрольні питання 

1. На чому заснований метод редоксиметрії? 

2. Які фактори впливають на швидкість окисно-відновної реакції? 
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3. Як розрізняють методи редоксиметрії залежно від основного окисника чи 

відновника? 

Література: [1, с. 343–416; 2, с. 268–307; 4, с.427–461; 6, с. 82–96; 7, с.299–

314; 8, с. 169176; 9, с. 372–390; 11, с. 119–166; 12, с. 331–353]. 

 

Лабораторна робота № 9  

Тема. Титриметричний аналіз. Методи осадження 

Мета: сформувати поняття про методи осадження; навчитися проводити 

титриметричний аналіз. 

Обладнання та реактиви: хімреактиви.  

Навчальні елементи: сульфатометрія, меркурометрія, аргентометрія. 

Техніка безпеки: робота з хімічними речовинами. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Методи осаджувального титрування об’єднують методи титриметричного 

визначення, при яких у результаті реакції проходить кількісне осадження 

речовини, що визначають. Основну реакцію методу осадження в загальному 

вигляді можна виразити рівнянням: mKt+ + n An- = KtmAnn↓. Широкому 

використанню реакцій осадження заважають проблеми: у момент 

еквівалентності між речовиною і  титрованим розчином часто не буває досить 

повного осадження йону; утворюються аморфні осади, які адсорбують на 

поверхні йони, що заважає точному встановленню точки кінця титрування; осад 

заважає спостереженню зміни забарвлення індикатора; у зв’язку з 

різноманітністю складу осадів не існує індикаторів, загальних для методу 

осадження. Основною вимогою є мінімальна розчинність утвореного осаду.  

Класифікація методів осаджувального титрування: 

 1. Аргентометрія – метод титриметрії, оснований на застосуванні 

стандартного розчину AgNO3. Використовується, зазвичай, для визначення 

галогенід–іонів: Ag+ + НаІ- = Ag НаІ↓. 

2. Меркурометрія – метод титриметрії, оснований на утворенні 

малорозчинних сполук одновалентного меркурію: Нg2
2+ + 2Сl- = Нg2Сl2↓. Як 

індикатор у меркурометрії використовують: розчин ферум тіоціонату 



39 

 

(характерного «криваво–червоного» забарвлення), який знебарвлюється в 

присутності надлишку Нg2
2+ – йонів: 3Нg2

2+ + 2Fe(CNS)3 = 2Fe3+ + 3Hg2(CNS)2 

дифенілкарбозон, який утворює з Нg2
2+ комплексну сполуку синього кольору 

(власне забарвлення індикатора червоне).  

3. Сульфатометрія – метод осаджувального титрування, оснований на 

застосуванні стандартного розчину Na2SO4. Точку кінця титрування 

встановлюють за допомогою металохромних індикаторів. Застосування K2CrO4 в 

якості індикатора ґрунтується на тому, що йон CrO4
2- з Ag+ утворює осад 

цегляно–червоного кольору Ag2CrO4: 2Ag+ + CrO4
2- = Ag2CrO4↓. При титруванні 

розчинів, що містять йони Сl- або Вr- розчином нітрату аргентуму спочатку 

утворюється осад AgСl або AgВr . Після того, як усі йони Сl- будуть практично 

осаджені, починається взаємодія між CrO4
2- і Ag+ з утворенням забарвленого 

осаду, при цьому лимонно–жовте забарвлення розчину переходить у рожеве. 

Титрування припиняють.  

Титрування за методом Мора проводиться при рН 7,0–10,0. У кислих 

розчинах титрування проводити неможливо, тому що осад Ag2CrO4 розчиняється 

в лужному середовищі. Йони Ag+ з йонами ОН- утворюють AgОН, котрий 

розпадається: 2AgОН=Ag2О+Н2О. Метод Мора неможливо застосовувати в 

аміачному середовищі, тому що осади AgСl та Ag2CrO4 розчиняються з 

утворенням комплексного йону [Ag(NН3)2]
+: 

AgСl+2NН4ОН=[Ag(NН3)2]Сl+2Н2О, Ag2CrO4+2NН4ОН=[Ag(NН3)2]CrO4+2Н2О 

Метод не можна застосовувати в присутності йонів Ва2+, Рb2+, Ві3+, які 

утворюють осади з K2CrO4, а також у присутності забарвлених розчинів. 

Титрування за методом Мора проводять у певній послідовності: завжди до 

відміреного об’єму солі галогену додають розчин солі аргентуму, тобто 

титрування проводять від галогену до нітрату аргентуму, утворюється різка 

зміна забарвлення індикатора. Наприкінці титрування розчин нітрату аргентуму 

додають по краплях, щоб осад уплотнився.  

Визначення Сl- у технічній кухонній солі за методом Мора базується на 

прямому титруванні розчину стандартним розчином AgNO3 у присутності 

K2CrO4: Ag++Сl-=AgСl↓. Розраховану наважку технічної кам’яної солі  
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	нав =
�Н ∙ �*+�� ∙ fекв ∙ �р�ну

1000
 

переносять у мірну колбу, доводять об’єм дистильованою водою до мітки і 

старанно перемішують. Відбирають аліквоту і титрують нітратом аргентуму в 

присутності хромату калію до утворення червоного осаду. Масову частку NaCl 

або Сl- розраховують за формулою:  

ɷ��� =
�,-*.! ∙ ��� ∙ fекв ∙ �/-*.! ∙ �0

10 	нав  ∙ �н
 

Хід роботи 

Завдання 1. Провести визначення Сl- у технічній кухонній солі за методом 

Мора. 

Контрольні питання 

1. Як класифікують методи осаджувального титрування?  

2. Яким умовам повинна відповідати реакція осадження, щоб її можна було 

використовувати для кількісного аналізу? 

3. Чому метод Мора проводять у нейтральному або слаболужному 

середовищі?  

4. Порядок титрування в методі Мора.  

Література: [1, с. 314–340; 2, с. 143–147, 256–260; 4, с. 462–470; 6, с. 96–

102; 7, с. 315–320; 9, с. 394–402; 11, с. 224–235; 12, с. 311–321]. 

 

Лабораторна робота № 10 

Тема. Титриметричний аналіз. Методи комплексонометрії 

Мета: ознайомитися з методом комплексонометрії, навчитися визначати 

жорсткість води. 

Обладнання та реактиви: колби конічні місткістю 250 мл, піпетки 

місткістю 100 мл, 50 мл, 25 мл, бюретки для титрування місткістю 25 мл, 

амонійна буферна суміш (рН = 9,2), робочий розчин трилону Б, індикатор. 

Навчальні елементи: специфічні та металохромні індикатори. 

Техніка безпеки: робота з хімічними речовинами. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 
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При комплексонометричному титруванні потрібно дотримуватись основної 

умови: у точці еквівалентності визначувані катіони повинні практично бути 

зв’язані в комплексі. Титрування катіонів розчином комплексону проводиться 

при дотриманні ряду умов: відсутність побічних реакцій з іонами титрованого 

металу; контрастний перехід забарвлення індикатора; певне значення рН 

титрованого розчину. При взаємодії з комплексоном ІІІ іони металу витісняють 

іони Гідрогену, тому концентрація гідроген-іонів у процесі титрування зростає. 

Рівновага реакції зміщується вліво, реакція між комплексоном ІІІ і металом не 

відбувається до кінця і титрування не може бути закінчене. Для зв’язування іонів 

Н
+ перед початком титрування в титрований розчин додають буферну суміш. 

Для титрування багатьох катіонів (Са2+, Mg2+ та інші) застосовують буферну 

суміш NH4Cl+NH4OH (рН 8,0–10,0). Однак рН розчину не повинно бути вищим 

за 10,0,  так як у такому випадку випадає осад гідроксиду металу. Оптимальне 

значення для визначення іонів Са2+  і Mg2+ близько 9,0. Титрування деяких 

катіонів проводять, застосовуючи CH3COOH+CH3COONa (рН 6,0).  

Комплексонометричні індикатори. Розрізняють дві групи індикаторів: 

специфічні та металохромні. Специфічні індикатори реагують тільки з певним 

металом. Іони Fe3+ можна титрувати комплексоном ІІІ при рН 2,0, 

використовуючи в якості індикаторів реактиви, що дають забарвлені сполуки з 

Fe3+, наприклад, калій тіоціанат, натрій саліцилат. Металохромні індикатори – 

органічні речовини, здатні утворювати з катіонами металів забарвлені 

внутрішньокомплексні сполуки, зокрема хромоген чорний. У процесі титрування 

розчином трилону Б забарвлені комплекси металу з індикатором руйнуються з 

виділенням вільного індикатору, і в точці еквівалентності розчин набуває 

забарвлення вільної форми індикатору. Наприклад, під час титрування катіонів 

Са
2+ розчином трилону Б за наявності індикатору спочатку катіони металу 

утворюють комплекс з індикатором, забарвлений у червоний колір: 

Са
2++Н2 Ind Червоний = Са Ind +2Н+ Синій.  

У процесі титрування вільні катіони Кальцію реагують з титрантом: 

Са
2++Н2Y

2- → СаY2-+2H+. Біля точки еквівалентності відбувається руйнування 

комплексу індикатору з кальцій-іоном і забарвлення розчину змінюється на синє: 

Са Ind -Червоний+Н2Y
2-
→СаY2-+Н2 Ind- Синій. Широко застосовують також 
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індикатор хромоген темно-синій. Цей індикатор забарвлений при рН 8,0–10,0 у 

синій колір, а його комплекси з іонами деяких металів – у рожевий колір. 

Розчини цього індикатора більш стійкі і можуть зберігатись більше місяця. 

Відомий також індикатор мурексид, який погано розчиняється у воді і його 

розчин нестійкий. У кінці титрування забарвлення з червоного стає фіолетовим. 

Визначення твердості води проводять при рН = 9,2. У конічну колбу 

місткістю 250 мл відміряти необхідний об’єм води, що аналізується, залежно від 

припущеної твердості (табл. 9.1). Додати 5 мл амонійної буферної суміші та 5–6 

кристалів індикатору. Титрувати розчином трилону Б до переходу вишнево-

червоного забарвлення в синє, енергійно перемішуючи вміст колби.  

Таблиця 9.1 – Рекомендований об’єм досліджуваної води і концентрації 

трилону Б залежно від припущеної твердості 

Припущена твердість 

води, ммоль екв/л 

Об’єм проби води для 

аналізу, мл 

Концентрація розчину 

трилону Б, моль екв/л 

0,005–5,0 

5,0–10,0 

10,0–20 

50 

25 

10 

0,05 

0,05 

0,05 

Записати результати титрування і зробити розрахунок загальної твердості 

води ТЗ за формулою: 

, ммоль екв/л, 

де СТР – нормальна концентрація робочого розчину трилону Б, моль екв/л; VТР – 

об’єм робочого розчину трилону Б, мл;  – об’єм проби води для титрування, 

мл. 

Таблиця 9.2 –Типи води за твердістю 

Тип води Показник Тип води Показник 

Дуже м’яка  0–1,5 мг-екв/л Досить тверда 4,5–6,5 мг-екв/л 

М’яка 1,5–3,0 мг-екв/л Тверда 6,5–11,0 мг-екв/л 

Середньої твердості  3,0–4,5 мг-екв/л Дуже тверда понад 11,0 мг-екв/л 
 

Хід роботи 

Завдання 1. Провести визначення твердості водопровідної води. 
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Контрольні питання 

1.  Яка  сутність методів комплексонометричного аналізу? 

2. Вимоги до реакцій, які використовуються в комплексонометричних 

методах аналізу. 

3. У якому середовищі проводиться комплексонометричне визначення 

загальної твердості води і чому? Поясніть дію аміачної буферної суміші. 

Література: [1, с. 336–340; 2, с. 67–80, 232–245; 4, с. 470–476; 6, с. 60–82; 7, 

с. 321–325; 9, с. 404–410; 11, с. 237–243; 12, с. 321–330]. 

 

Лабораторна робота № 11 

Тема. Гравіметричний аналіз 

Мета: засвоїти основні положення гравіметричного методу аналізу; 

виробити навички зважування, осадження, фільтрування; закріпити практичні 

навички гравіметричних вимірювань. 

Обладнання та реактиви: FeCl3, HNO3, розчин аміаку, розчин NH4NO3. 

Навчальні елементи: гравіметричні методи, метод осадження; методи 

відгонки; метод виділення; електрогравіметрія; термогравіметричні методи.  

Техніка безпеки: робота з хімічними речовинами. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Гравіметричні (вагові) методи аналізу основані на точному вимірюванні 

маси компонента, який визначають, відокремленого від інших компонентів 

системи в елементному вигляді (тобто у сталій формі) або у вигляді його сполуки 

точно відомого складу. Класифікація гравіметричних методів аналізу: метод 

осадження; методи відгонки; метод виділення; електрогравіметрія; 

термогравіметричні методи. Метод осадження оснований на хімічній реакції 

компонента, що визначається, з реагентом-осаджувачем з утворенням 

малорозчинної сполуки, яку відокремлюють, промивають, висушують 

(прожарюють), а потім зважують на аналітичних терезах. Наприклад, під час 

гравіметричного визначення йонів Ва2+ у розчинах солей як осаджувач 

використовують сульфатну кислоту. У результаті реакції утворюється білий 

кристалічний осад ВаSO4 – осаджена форма (І): Ва2++SO4 
2 –
↔ВаSO4↓↔ВаSO4. 
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Вимоги до осадженої форми: компонент, який визначають, повинен 

кількісно переходити в осад – Кs ≥ 10–8; осад не повинен розчинятися у 

надлишку осаджувача з утворенням розчинних комплексних сполук; осад не 

повинен містити сторонніх домішок і бути стійким відносно зовнішнього 

середовища; осаджена форма повинна якомога повніше перетворюватись у 

гравіметричну при висушуванні або прожарюванні досліджуваної речовини; 

агрегатний стан осаду повинен забезпечувати оптимальні умови його 

фільтрування та промивання. До основних операцій гравіметричного аналізу 

належать: розрахунок наважки; взяття наважки; розчинення аналізуючої 

речовини; осадження; фільтрування; промивання осаду; висушування; 

прокалювання та зважування, розрахунок результатів. Наприклад, 

FеСl3+3NH4OH→Fе(ОН)3↓+3NH4Cl; 2Fе(ОН)3 →Fе2O3↓+3H2O.  

(Fе(ОН)3 – осаджена форма; Fе2O3 – гравіметрична форма), Ферум (ІІІ) гідроксид 

– аморфний осад, тому масу гравіметричної форми (Fе2О3) приймаємо рівною 0,1 

г. Обчислюємо гравіметричний фактор (F): 1 =
2∙�(4567)

�(459.6)
. 

Маса заліза у пробі, що анлізується: 	45 = 	 ∙ 1, де m – маса наважки, г. 

Обчислюють масову частку досліджуваного компонента (ω, %): ω =
�∙�гр.ф.∙4

�
. 

 

Хід роботи 

Завдання 1. Визначити вміст заліза в розчині хлориду заліза (III) 

1. Осадження. У чистий хімічний стакан беруть для аналізу розчин 

FeCl3. Підкисляють його 3–5 мл 2 н. розчину HNO 3 та обережно нагрівають, не 

допускаючи кипіння. До гарячого розчину додають по краплях 10 % розчин 

аміаку до слабкого, але відчутного запаху. Потім вміст склянки ретельно 

перемішують паличкою, розбавляють 100 мл гарячої дистильованої води і ще раз 

перемішують. Дають осаду відстоятися, а коли розчин над ним стане прозорим, 

роблять пробу на повноту осадження 1–2 краплями розчину аміаку. 

2. Фільтрування та промивання. Переконавшись у повноті осадження 

приступають до фільтрування. Осад промивають у склянці 2–3 рази 2 % гарячим 

розчином NH4NO3, переносять осад на фільтр і продовжують промивати до 

негативної реакції фільтрату з нітратом срібла (у присутності HNO3) на іон Cl-.. 
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3. Висушування та прожарювання. Фільтр з осадом підсушують у 

сушильній шафі і злегка вологим переносять у тигель, попередньо доведений до 

постійної маси. Обережно озоляють фільтр на електроплитці, стежачи, щоб він 

не спалахнув. 

4. Обчислення результатів аналізу. 

Контрольні питання 

1. Яким вимогам повинні відповідати хімічні реакції в гравіметрії?  

2. Назвіть основні етапи проведення гравіметричного аналізу. 

3. Що таке фактор перерахунку? В яких розрахунках його можна 

використати? 

Література: [1, с. 65–132; 2, с. 143–168; 4, с. 334–370; 6, с. 5–28; 7, с. 217–

247; 8, с. 146–1556; 9, с. 281–315; 11, с. 11–90; 12, с. 261–277]. 

 

Лабораторна робота № 12 

Тема. Фотоколориметрія. Метод градуювального графіка 

Мета: ознайомитись із методом фотоколориметрії, виховувати культуру 

роботи з хімреактивами. 

Обладнання та реактиви: стандартний розчин Купруму; розведений (1:1) 

водний розчин амоніаку; мірні колби місткістю 50 мл; піпетка на 10 мл; пальчикові 

мірні пробірки місткістю 10 мл; фотоколориметр; кювети на 5 см. 

Навчальні елементи: закон світлопоглинання, поліхроматичний світловий 

потік. 

Техніка безпеки: робота з хімречовинами. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Колориметричні, фотоколориметричні та спектрофотометричні методи 

аналізу засновані на вимірюванні інтенсивності світлового потоку, що пройшов 

через пофарбований розчин. У колориметрії та фотоколориметрії світловий потік 

– поліхроматичний, у спектрофотометрії – монохроматичний. Графічна 

залежність між оптичним поглинанням і довжиною хвилі світла називається 

спектром поглинання. Роботу починають із побудови калібрувального графіка. У 

ряд мірних колб на 50 мл наливають 1,0; 3,0; 5,0; 7,0; 8,0 мл стандартного 
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розчину сульфату міді. За результатами вимірів будують графік залежності 

оптичного поглинання від концентрації міді в (мг/л). Аналізований розчин 

поміщають у мірну колбу місткістю 50 мл, додають 5 мл надлишку розчину 

аміаку, доводять водою до мітки та ретельно перемішують. Вимірюють оптичне 

поглинання розчину у кюветі з ℓ = 5 см. Обчислення у фотометрії ґрунтуються на 

використанні формули: 

�
 =
�?@×B�

B?@
, 

де Сх – вміст йону в розчині; Сст – вміст йону в станд. розчині; Dх – оптична 

густина аналізованого розчину; Dст– оптична густина станд. розчину. 

Хід роботи 

 Завдання 1. За графіком визначити концентрацію міді в розчині. 

Контрольні питання 

1. Охарактеризувати фотоколориметричний метод. 

Література: [1, с. 458–496; 3, с. 62–80; 4, с. 477–500; 6, с. 337–340; 8, с. 181–

186; 9, с. 432–450; 11, с. 266–276; 12, с. 355–370]. 

 

Лабораторна робота № 13 

Тема. рН-метрія 

Мета: ознайомитися з особливостями проведення рН-метрії, розвивати 

навички роботи з хімреактивами. 

Обладнання та реактиви: H2SO4, NaOH, пробірка, рН-метр. 

Навчальні елементи: рН-метри, потенціал індикаторного електрода. 

Техніка безпеки: робота з хімічними реагентами. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Для визначення pH розчину застосовуються спеціальні прилади – рН-метри. 

У досліджуваний розчин занурюють два електроди – індикаторний і 

стандартний. Потенціал індикаторного електрода залежить від pH розчину. 

Міллівольтметр приладу безпосередньо градуюється в одиницях рН. При 

потенціометричному титруванні в аналізований розчин опускаються електроди 

та додається робочий розчин. 
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Рисунок 13 – Установка для 

диференційного потенціометричного 

титрування: 1 – магнітна мішалка; 2 –

 ідентичні індикаторні електроди; 3 –

 гумова груша; 4 – отвір; 5 – бюретка 
 

На прикладі розчину H2SO4 з концентрацією 0.1 н проведемо 

потенціометричне титрування розчином NaOH 0,1 н. З початкової проби об’ємом 

200 мл сірчаної кислоти відбираємо пробу 30 мл і проводимо дослід. У пробірку 

додаємо по 2 мл NaOH 0.1 н і відзначаємо зміну рН за допомогою рН-метра, 

відзначаємо стрибок рН і титруємо до 30 мл NaOH. У другому випадку під час 

стрибка додаємо NaOH по 0.2 мл, що допоможе точніше провести вимірювання. 

Хід роботи 

Завдання 1. Визначити рН розчину. 

Контрольні питання 

1. У чому полягає суть рН-метрії? 

Література: [1, с. 434–450; 2, с. 188–220; 4, с. 500–508; 6, с. 132–150; 9, 

с. 421–425; 12, с. 377–380]. 

 

Лабораторна робота № 14 

Тема. Хроматографія 

Мета: ознайомитися з методикою проведення хроматографії. 

Обладнання та реактиви: таблиці, реактиви. 

Навчальні елементи: хроматографія колонкова, капілярна, іонообмінна, 

осадова та розподільча, хроматографічна камера. 

Техніка безпеки: робота з хімічними реагентами. 

Короткі теоретичні відомості та методичні поради 

Хроматографія (з грецьк. хромо – колір, графо – пишу ) – 

високоефективний фізико-хімічний метод розділення і аналізу, в якому речовина 

розподіляється між двома фазами: рухомою і нерухомою. 
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Розрізняють: за середовищем, в якому відбувається розділення (газова та 

рідинна); за механізмом розділення (молекулярна, йонообмінна, осадова та 

розподільча); за технікою проведення розділення (колонкова, капілярна, 

тонкошарова та хроматографія на папері, HPLC (ВЕРХ – високо ефективна 

рідинна хроматографія)). Xроматографію широко використовують при аналізі 

корисних копалин, гірських порід і мінералів у технологічних процесах для 

очищення і опріснення води, для отримання речовин високої чистоти. У 

нафтовій аналітичній практиці широко застосовують різні види хроматографії на 

алюмосилікатних сорбентах і на спеціальному хроматографічному папері. Інша 

назва – хроматографічний аналіз. 

Застосовувана в паперовій хроматографії апаратура відрізняється своєю 

простотою та доступністю, що вигідно відрізняє цей метод від колонкової 

хроматографії. Хроматографування проводять у камері, в якості якої можна 

застосувати будь-яку посудину з герметичною кришкою, щоб не відбувалося 

випаровування розчинника. Таким інструментом може бути циліндр, високий 

стакан, ексикатор. Аналізований розчин наносять на стартову лінію не більше 5–

10 мкл за допомогою мікропіпетки, каліброваного капіляра або мікрошприца. 

Чим менша площа стартової плями, тим менше розмитою буде зона речовини 

після хроматографувания. Тому пробу суміші речовин наносять в одну і ту ж 

точку повторно в кілька прийомів, кожен раз підсушуючи пляму. Підсушувати 

плями над нагрівальними приладами треба обережно, щоб не видалити з пір 

хроматографічного паперу нерухому фазу. Під час хроматографувания не можна 

відкривати кришку посудини, щоб не змістити рівновагу між фазами. 

Хід роботи 

Завдання 1. Провести паперову хроматографію. 
 

Контрольні питання 

1. Охарактеризувати хроматографію як хімічний метод. 

Література: [1, с. 130–140; 3, с. 334–345; 4, с. 101–104; 5, с. 265–339; 7, 

с. 357–364; 9, с. 237–250]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

А 5 (відмінно) 90−100 

Студент має глибокі, міцні та системні знання з усього теоретичного 

курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях 

спеціальну термінологію з хімії, володіє понятійним апаратом; уміє 

застосувати здобуті теоретичні знання під час розв’язання практичних завдань, 

що стосуються нових технологій дослідження; самостійно може підготувати 

змістовний реферат і захистити основні його положення. 

В 4,5 (добре) 85−89 

Студент має глибокі, міцні та системні знання з усього теоретичного 

курсу, може чітко сформулювати та використовує у своїх відповідях 

спеціальну термінологію з дисципліни, володіє понятійним апаратом, але у 

своїх відповідях може допустити неточності, зустрічаються незначні помилки 

під час виконання завдань; самостійно може підготувати змістовний реферат і 

захистити основні його положення. 

С 4 (добре) 75−84 

Студент знає програмний матеріал, має практичні вміння, але не вміє 

самостійно логічно мислити, підготувати реферат і захищати його положення. 

Відповідь повна, змістовна, але з певними неточностями. 

D 3,5 (задовільно) 65−74 

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання та розуміння основних положень, за допомогою викладача може 

аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість 

суттєвих. За допомогою викладача може підготувати реферативну роботу. 

E 3 (задовільно) 60−64 

Студент має початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та 

навичками для вирішення стандартних завдань; виявляє розуміння основних 

положень навчального матеріалу на відтворюючому рівні; здатний з 
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помилками дати визначення понять і термінів, що вивчаються; може 

самостійно оволодівати частиною навчального матеріалу, але висновки робить 

нелогічні, непослідовні. 

FХ 2 (незадовільно) 35−59 

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; слабко 

орієнтується в поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання навчального 

матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу розповісти суть заданого, 

але відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи «ні»; однак 

може самостійно знайти в підручнику відповідь. 

X 1 (незадовільно) 1−34 

Студент зовсім не володіє необхідними знаннями, уміннями, навичками та 

науковими термінами з дисципліни, що вивчається, зовсім не здатний до 

самостійного вивчення дисципліни. 

Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у вигляді екзамену, що 

проводиться після закінчення курсу. Отриману кількість балів переводять у 

національну шкалу відповідно до таблиці та виставляють у екзаменаційну 

відомість: 

Оцінка за 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою 

90–100 відмінно   

82–89 
добре  

74–81 

64–73 
задовільно  

60–63 

35–59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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