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Методичні рекомендації по вивченню дисципліни 
 

Дисципліна „Основи сучасної спектроскопії” є базовою дисципліною для 
спеціалізації "високі технології", яка викладається в 2 семестрі магістратури в обсязі 4 
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі 51 
годин аудиторних занять. Всього на вивчення дисципліни відводиться 34 годин лекцій та 
17 годин семінарських занять. Заплановано 50 годин самостійної роботи. Підсумковий 
контроль  – іспит. 

Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами основних теоретичних 
положень  методів ЯМР, ІЧ, оптичної, ЕПР і мас спектроскопії, одержання практичних 
навичок з інтерпретації відповідних спектрів і їх використанню для встановлення складу 
і будови сполук та структур на їх основі.  

Предметом навчальної дисціпліни „Основи сучасної спектроскопії” є 
спектроскопічні методи дослідження сполук та структур на їх основі. 

Вимоги до знань та вмінь. Після засвоєння курсу студент має вміти на основі 
даних кількох фізичних методів дослідження запропонувати склад та будову  речовини. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна 
„Основи сучасної спектроскопії” є базовою з циклу професійної підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”. 

 

Контроль знань 
 

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Форми контролю: 
поточний і підсумковий. 
 
ПОТОЧНИЙ 
Робота з вивчення програмного матеріалу поділяється на два змістовні модулі. При 
виставленні балів при поточному контролі враховуються: 
- якість виконання і оформлення лабораторних робіт, знання і розуміння матеріалу 
відповідної теми при захисті кожної роботи; 
- ступінь активності студента під час семінарських занять; 
- якість самостійної роботи студента оцінюється по результатам виконання ним 
контрольних і лабораторних робіт.  
 
Підсумковий контроль знань студента проводиться у формі письмового екзамену, під 
час якого може бути отримана максимальна кількість балів - 40. 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка складається з семестрової модульної та 
екзаменаційної оцінок і дорівнює 100 балам.  

При цьому кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 
65-74 – «задовільно»; 
75 - 84 – «добре»; 
85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 
90 - 100 – «відмінно». 
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Шкала відповідності 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав 
сумарну оцінку за два змістовні модуля, яка менше ніж 40 балів, то студент не 
допускається до заліку і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 
передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни „Основи сучасної 
спектроскопії”. 
 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  ЛЕКЦІЙ ТА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
 

№ 
лекц
ії 

 
Назва лекцій 
 

Кількість годин 

лекції Практ. 
зан. і 
лаб. 
роботи  

самості
йна 
робота 

 

 
Змістовний модуль 1  
Тема: Вступ та основні положення мас-спектрометрії 

1 Поняття про фізичні методи в хімії, основні 
терміни, класифікація методів, їх 
загальний огляд 

2    

2 Основні принципи мас-спектрометрії 2    

3 Застосування мас-спектрометрії для 
визначення складу і будови хімічних 
сполук – частина перша 

2    

4 Застосування мас-спектрометрії для 
визначення складу і будови хімічних 
сполук – частина друга 

2    

5 Модульна контрольна робота 1 2    

 
Змістовний модуль 2  
Тема: ЯМР спектроскопія 

6 Вступ. Фізичні явища, що лежать в основі 
ЯМР. Основні принципи методу. 

2  2  

7 Блок-схема ЯМР спектрометра. Поняття 
про Фур’є ЯМР-спектроскопію. Технічні 
аспекти зйомки спектрів ЯМР. 

2  2  

8 Хімічний зсув сигналів ЯМР: зв’язок з 
будовою хімічних сполук 

2  2  

9 Спін-спінова взаємодія: її прояв в спектрах 
ЯМР, використання 

2  2  

За 100-бальною 
шкалою 

Оцінка за національною 
шкалою  

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84 

65 – 74 
3 задовільно 

60 – 64 

35 – 59 
2 незадовільно 

1 – 34 
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10 Основні параметри спектрів 1Н-ЯМР – 
аналіз прикладів 

2  2  

11 Спектроскопія ЯМР на ядрах 13С. 
Порівняння з 1Н-ЯМР-спектроскопією 

2  2  

12 Спеціальні методики в ЯМР. Декаплінг. 
Ядерний ефект Оверхаузера 

2  2  

13 Мультиядерний ЯМР 2  2  

14 Динамічні ефекти в ЯМР 2  2  

15 Двовимірні методики в ЯМР. Типи 
двовимірних спектрів 

2  4  

16 Використання двовимірних методик ЯМР в 
структурних дослідженнях 

2  4  

  17 Стратегія комбінованого використання 
фізичних методів дослідження для 
вирішення складних структурних проблем. 

 
 
 
2 

  
 
 
2 

  

18 Модульна контрольна робота 2 2    

 ВСЬОГО 18  10 2   
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Докладний план лекцій та самостійних завдань 
 

2 семестр 
 

Лекція 1. Поняття про фізичні методи дослідження в хімії. Спектроскопічні, дифракційні 
методи дослідження, та методи, що базуються на перетворенні речовин, що 
досліджуються, в йони. Діапазони частот (довжин хвиль) для різних спектроскопічних 
методів дослідження (гама-резонансної спектроскопії, рентгенівській, фотоелектронній, 
електронній, коливальній, обертальній спектроскопії, методах ЕПР, ЯМР та ЯКР). 
Пряма та обернена спектральні задачі. Характеристичний час фізичних методів 
дослідження. Значення фізичних методів для теорії та практики хімії, сучасний стан в 
даній галузі та перспективи її розвитку. 
Лекція 2. Основні принципи мас-спектрометрії та галузі її застосування. Одиниці виміру 
і форми представлення мас-спектрів. Принципова блок-схема мас-спектрометра. 
Йонізація в мас-спектрометрії електронним ударом (ЕУ). Основні процеси, що 
відбуваються при ЕУ. Хімічна йонізація та області її аналітичного застосування. Методи 
йонізації лабільних молекул (польова йонізація, польова десорбція, FAB, електроспрей-
йонізація) та їх порівняння з методом ЕУ. Основні методи аналізу йонів – магнітний, 
часопролітний, квадрупольний. Роздільна здатність мас-спектрометра. Mac-
спектроскопія високої роздільної здатності. 
Лекція 3. Типи йонів у мас-спектрі: молекулярний йон, уламкові йони, перегруповані, 
метастабільні, двозарядні та ізотопні йони. Визначення брутто-формули, виходячи з 
даних мас-спектрометрії: за допомогою точного значення маси молекулярного йону та з 
використанням таблиць Бейнона. Основні правила розшифрування мас-спектрів 
(азотне правило, правила фрагментації йонів). Характеристичні йони та характерні 
фрагментації (на прикладі основних класів органічних сполук – вуглеводнів, 
галогенпохідних вуглеводнів, спиртів). 
Лекція 4. Характеристичні йони та характерні фрагментації (на прикладі основних 
класів органічних сполук – етерів, альдегідів, кетонів, карбонових кислот, нітрилів, 
естерів, амінів, гетероциклічних сполук). Найбільш характеристичні фрагментації 
молекулярних йонів з відщепленням нейтральних частинок. Характеристичні 
перегрупування йонів. Перегрупування Мак-Лаферті. 
 
Завдання для самостійної роботи (10 год) змістового модуля 1 
1. Поняття про дифракційні методи дослідження .  
2. Принцип Фур’є мас-спектрометра. 
3. Характеристичні нейтральні та негативно заряджені частинки, що проявляються в 
мас-спектрах. 
 
Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 

1. В чому відмінність між спектроскопічними та неспектроскопічними методами 
дослідження? 

2. Який основний принцип мас-спектрометрії? 
3. Які хімічні проблеми можна вирішити за допомогою мас-спектрометрії? 
4. Які Ви знаєте методи йонізації хімічних сполук? Що є перевагами, а що – 

недоліками кожного з методів? 
5. Які фізичні принципи покладено в основу аналізу йонів та їх детекції? 
6. Що таке мас-спектр, які його основні параметри? 
7. Як знайти молекулярний йон в мас-спектрах? 
8. Що таке ізотопні піки, та як їх використовують в мас-спектрометрії? 
9. Наведіть приклади характеристичних осколочних йонів в мас-спектрах основних 

класів органічних сполук. 
 
Запитання, що виносяться на іспит: 
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1. Поняття про фізичні методи дослідження в хімії. Спектроскопічні, дифракційні 
методи дослідження, та методи, що базуються на перетворенні речовин, що 
досліджуються, в йони.  

2. Діапазони частот (довжин хвиль) для різних спектроскопічних методів 
дослідження (гама-резонансної спектроскопії, рентгенівській, фотоелектронній, 
електронній, коливальній, обертальній спектроскопії, методах ЕПР, ЯМР та ЯКР).  

3. Пряма та обернена спектральні задачі. Характеристичний час фізичних методів 
дослідження.  

4. Значення фізичних методів для теорії та практики хімії, сучасний стан в даній 
галузі та перспективи її розвитку.  

5. Основні принципи мас-спектрометрії та галузі її застосування. Одиниці виміру і 
форми представлення мас-спектрів.  

6. Принципова блок-схема мас-спектрометра.  
7. Йонізація в мас-спектрометрії електронним ударом (ЕУ).  
8. Основні процеси, що відбуваються при ЕУ.  
9. Хімічна йонізація та області її аналітичного застосування.  
10. Методи йонізації лабільних молекул (польова йонізація, польова десорбція, FAB, 

електроспрей-йонізація) та їх порівняння з методом ЕУ.  
11. Основні методи аналізу йонів – магнітний, часопролітний, квадрупольний.  
12. Типи йонів у мас-спектрі: молекулярний йон, уламкові йони, перегруповані, 

метастабільні, двозарядні та ізотопні йони.  
13. Роздільна здатність мас-спектрометра.  
14. Mac-спектроскопія високої роздільної здатності.  
15. Визначення брутто-формули, виходячи з даних мас-спектрометрії: за допомогою 

точного значення маси молекулярного йону та з використанням таблиць 
Бейнона.  

16. Основні правила розшифрування мас-спектрів (азотне правило, правила 
фрагментації йонів). Характеристичні йони (на прикладі основних класів 
органічних сполук – вуглеводнів, галогенпохідних вуглеводнів, спиртів, етерів, 
альдегідів, кетонів, карбонових кислот, нітрилів, естерів, амінів, гетероциклічних 
сполук).  

17. Найбільш характеристичні фрагментації молекулярних йонів з відщепленням 
нейтральних частинок.  

18. Характеристичні перегрупування йонів. Перегрупування Мак-Лаферті. 
Перелік рекомендованої літератури. 

1. Лебедев А. М. Мас-спектрометрия органических веществ, М., 2005, 520 с. 
2. Бейнон А. Таблицы соотношений интенсивностей изотопных ионов. М., 1972, 666 

с. 
 
 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 
 
Тема: ЯМР-спектроскопія 
 
Лекція 1. Характеристика магнітних ядер (спін, магнітний момент, гіромагнітне 
відношення). Взаємодія магнітних моментів ядер з магнітним полем. Ядерна прецесія. 
Моделі, що використовуються для ілюстрації поведінки магнітних ядер в постійному 
магнітному полі. Макроскопічна ядерна намагніченість, залежність від температури та 
напруженості зовнішнього магнітного поля. Спін-ґраткова і спін-спінова релаксація, час 
релаксації. Розподілення ядер між рівнями енергії в зовнішньому магнітному полі 
(розподілення Больцмана). Умови ядерного магнітного резонансу. Основне рівняння 
ЯМР. Поняття про рівняння Блоха, форма сигналу ЯМР. 
Лекція 2. Способи реєстрації сигналу ЯМР – метод повільного проходження та Фур’є-
спектроскопія. Вплив радіочастотного імпульсу на макроскопічну ядерну намагніченість. 
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Спад вільної індукції (СВІ). Фур’є перетворення кривої спаду вільної індукції. Переваги 
Фур’є ЯМР-спектроскопії над методом повільного проходження. Блок-схема 
спектрометра ЯМР. Характеристики приладів ЯМР – чутливість та роздільна здатність, 
робоча частота. Обертання зразка та його наслідки. Розчинники в ЯМР та вимоги до 
них. 
Лекція 3. Хімічне зміщення сигналу ЯМР, константа екранування ядер, діамагнітний та 
парамагнітний вклади в константу екранування. Одиниці вимірювання хімічного зсуву в 
спектроскопії ЯМР. Поняття про ізохронні, хімічно (не)еквівалентні, магнітно 
(не)еквівалентні ядра. Еталонні речовини в спектроскопії ЯМР та вимоги до них, шкали 
хімічних зміщень. Залежність хімічного зсуву від будови речовин (на прикладі  1Н-ЯМР 
та 13С-ЯМР. Магнітно-анізотропні групи, їх вплив на навколишні ядра. Кільцеві 
ароматичні токи, їх вплив на резонанс навколишніх ядер. Використання хімічного зсуву 
в структурних дослідженнях. Кореляційні таблиці хімічних зсувів. 
Лекція 4. Спін-спінова взаємодія, її прояв в спектрах ЯМР. Мультиплетність сигналів 
ЯМР. Правила розщеплення ЯМР сигналів першого порядку. Константи спін-спінової 
взаємодії (КССВ), їх класифікація в залежності від кількості зв’язків між магнітними 
ядрами. Позначення спінових систем. Типовий вигляд сигналів ЯМР спінових систем 
АХ, АВ, АМХ, АВС, АА’ВВ’, АА’ХХ’. ЯМР Магнітних ядер в діастереотопних групах. 
Ефекти вищого порядку в спектрах ЯМР. Залежність КССВ від геометрії молекул. 
Формула Карплуса. 
Лекція 5. Аналіз типових спектрів ЯМР на ядрах 1Н. Знаходження та практичне 
використання параметрів ЯМР для дослідження складу та будови хімічних сполук. 
Лекція 6. Методики зйомки спектрів на ядрах 13С, особливості (в порівнянні зі 
спектрами на ядрах 1Н). Кореляційні таблиці хімічних зсувів, типові (характеристичні) 
значення хімічних зміщень для спектроскопії на ядрах 13С. 
Лекція 7. Подвійний резонанс, практичне використання в ЯМР. Явище насичення в 
ЯМР, практичне застосування. Ефект Оверхаузера, практичне застосування. 
Лекція 8. Поняття про шкали хімічних зміщень та властивості спектрів ЯМР на інших 
магнітних ядрах – 19F, 31P, 15N, 14N. 
Лекція 9. Шкала часу в ЯМР; швидкі та повільні процеси з точки зору ЯМР. Практичне 
знаходження константи швидкості обмінного процесу за спектрами ЯМР. ЯМР 
парамагнітних речовин, зсув та уширення сигналів ЯМР.   
Лекція 10. Поняття про двовимірну спектроскопію ЯМР. Принципова відмінність 
двовимірних спектрів ЯМР від одновимірних. Типи двовимірних спектрів. Двовимірні 
кореляційні спектри: методики COSY, HSQC, HMBC, NOESY, INADEQUATE. Способи 
зображення двовимірних спектрів. Двовимірнa J-спектроскопія – кореляція хімічних 
зсувів з константами спін-спінової взаємодії. 
Лекція 11. . Типи задач у хімії, що можуть бути розв’язані за допомогою двовимірних 
кореляційних спектрів. Приклади. 
Лекція 12. Стратегія використання різних фізичних методів дослідження для вирішення 
складних структурних проблем. 
 
 
Завдання для самостійної роботи (26 год) змістовного модуля 2 
1. Рівняння Блоха.  
2. Підготовка зразка для з’йомки спектрів ЯМР. 
3. Робота з комп’ютерними програмами обробки одновимірних спектрів ЯМР.  
4. Інтегрування сигналів ЯМР в спектрах. Використання інтегрування для кількісного 
аналізу зразків. 
5. Лантаноїдні зміщуючі реагенти. Застосування в ЯМР-спектроскопії. 
6. Робота з комп’ютерними програмами обробки двовимірних спектрів ЯМР. 
 
Контрольні запитання до змістовного модуля 2:  
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1. Чому для отримання спектрів ЯМР необхідно помістити зразок, що 
досліджується, в магнітне поле? 

2. Які математичні моделі використовуються для описання поведінки магнітних 
ядер в магнітному полі?   

3. Що називають „основним рівнянням ЯМР”?  
4. В чому полягає відмінність між Фур’є-ЯМР та методом повільного проходження в 

ЯМР. 
5. Як можна підвищити роздільну здатність та чутливість ЯМР спектрометрів? 
6. Чому зразок, як правило, обертають в датчику ЯМР для отримання якісного ЯМР-

спектра? 
7. Чим відрізняються ізохронні, хімічно еквівалентні та хімічно нееквівалентні ядра? 
8. Поясніть відмінність між квартетом, дублетом дублетів, двома дублетами. 
9. Константи спін-спінової взаємодії є стереоспецифічними. Що це означає? 
10. Якими будуть наслідки додаткового опромінення зразка радіочастотним полем, 

що проявляються в спектрах ЯМР? 
11. Що сталося б з ЯМР-спектроскопією, якщо б не існувало явища релаксації? 
12. Які особливості спектроскопії ЯМР на ядрах 13С, в порівнянні з 1Н-ЯМР 

спектроскопією? 
13. Порівняйте параметри спектрів ЯМР на ядрах 1Н, 19F, 31P, 15N, 14N. 
14. Що означає вислів: „процес є повільним в шкалі часу ЯМР”? 
15. Як досліджують швидкості перебігання хімічних процесів за допомогою ЯМР? 
16. В чому полягає принципова відмінність двовимірних спектрів ЯМР від 

одновимірних? 
17. Які Ви знаєте типи двовимірних експериментів ЯМР? Для вирішення яких задач 

вони використовуються? 
 
Запитання, які виносяться на іспит: 
 

1. Характеристика магнітних ядер (спін, магнітний момент, гіромагнітне 
відношення). Взаємодія магнітних моментів ядер з магнітним полем.  

2. Ядерна прецесія. Моделі, що використовуються для ілюстрації поведінки 
магнітних ядер в постійному магнітному полі.  

3. Макроскопічна ядерна намагніченість, залежність від температури та 
напруженості зовнішнього магнітного поля.  

4. Спін-ґраткова і спін-спінова релаксація, час релаксації.  
5. Розподілення ядер між рівнями енергії в зовнішньому магнітному полі 

(розподілення Больцмана).  
6. Умови ядерного магнітного резонансу. Основне рівняння ЯМР.  
7. Поняття про рівняння Блоха, форма сигналу ЯМР.  
8. Способи реєстрації сигналу ЯМР – метод повільного проходження та Фур’є-

спектроскопія.  
9. Вплив радіочастотного імпульсу на макроскопічну ядерну намагніченість.  
10. Спад вільної індукції (СВІ). Фур’є перетворення кривої спаду вільної індукції. 

Переваги Фур’є ЯМР-спектроскопії над методом повільного проходження.  
11. Блок-схема спектрометра ЯМР. Характеристики приладів ЯМР – чутливість та 

роздільна здатність, робоча частота.  
12. Обертання зразка та його наслідки. Розчинники в ЯМР та вимоги до них.  
13. Хімічне зміщення сигналу ЯМР, константа екранування ядер, діамагнітний та 

парамагнітний вклади в константу екранування. 
14.  Одиниці вимірювання хімічного зсуву в спектроскопії ЯМР. Поняття про 

ізохронні, хімічно (не)еквівалентні, магнітно (не)еквівалентні ядра.  
15. Еталонні речовини в спектроскопії ЯМР та вимоги до них, шкали хімічних 

зміщень. 
16.  Залежність хімічного зсуву від будови речовин (на прикладі  1Н-ЯМР та 13С-ЯМР.  
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17. Магнітно-анізотропні групи, їх вплив на навколишні ядра. Кільцеві ароматичні 
токи, їх вплив на резонанс навколишніх ядер.  

18. Використання хімічного зсуву в структурних дослідженнях. Кореляційні таблиці 
хімічних зсувів, типові (характеристичні) значення хімічних зміщень для 
спектроскопії на ядрах 1Н та 13С.  

19. Поняття про шкали хімічних зміщень та властивості спектрів ЯМР на інших 
магнітних ядрах – 19F, 31P, 15N, 14N.  

20. Спін-спінова взаємодія, її прояв в спектрах ЯМР. Мультиплетність сигналів ЯМР.  
21. Правила розщеплення ЯМР сигналів першого порядку.  
22. Константи спін-спінової взаємодії (КССВ), їх класифікація в залежності від 

кількості зв’язків між магнітними ядрами. 
23.  Позначення спінових систем. Типовий вигляд сигналів ЯМР спінових систем АХ, 

АВ, АМХ, АВС, АА’ВВ’, АА’ХХ’.  
24. ЯМР Магнітних ядер в діастереотопних групах.  
25. Ефекти вищого порядку в спектрах ЯМР.  
26. Залежність КССВ від геометрії молекул. Формула Карплуса.  
27. Подвійний резонанс, практичне використання в ЯМР.  
28. Явище насичення в ЯМР, практичне застосування.  
29. Ефект Оверхаузера, практичне застосування.  
30. Шкала часу в ЯМР; швидкі та повільні процеси з точки зору ЯМР.  
31. Практичне знаходження константи швидкості обмінного процесу за спектрами 

ЯМР.  
32. Інтегрування сигналів ЯМР в спектрах. Використання інтегрування для кількісного 

аналізу зразків.  
33. ЯМР парамагнітних речовин, зсув та уширення сигналів ЯМР   
34. Лантаноїдні зміщуючі реагенти. Застосування в ЯМР-спектроскопії.  
35. Поняття про двовимірну спектроскопію ЯМР. Типи двовимірних спектрів.  
36. Двовимірні кореляційні спектри: методики COSY, HSQC, HMBC, NOESY, 

INADEQUATE.  
37. Способи зображення двовимірних спектрів.  
38. Типи задач у хімії, що можуть бути розв’язані за допомогою двовимірних 

кореляційних спектрів.  
39. Принципова відмінність двовимірних спектрів ЯМР від одновимірних.  
40. Двовимірнa J-спектроскопія – кореляція хімічних зсувів з константами спін-

спінової взаємодії.  
  
Семінарські/лабораторні роботи – див. Додаток 1. 
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