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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Координаційна хімія 

Викладач (-і) кандидат фізико-математичних наук Базюк Лілія 

Володимирівна 

Контактний телефон викладача 0667336270 

E-mail викладача liliia.baziuk@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Семестровий 

Обсяг дисципліни 3 кредити 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації щотижня 

2. Анотація до курсу 
Дисципліна «Координаційна хімія» належить до переліку вибіркових дисциплін за освітнім 

рівнем «бакалавр», що пропонується в рамках циклу професійної підготовки студентів за 

освітньою програмою «Середня освіта (Хімія)» на першому році навчання. Вона забезпечує 

формування у студентів науково-дослідницької, професійно-орієнтованої компетентності та 

спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань хімії, які є теоретичною та 

практичною базою для вивчення профільних дисциплін на наступних курсах. Вивчення 

теоретичного курсу базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення курсу 

фундаментальної підготовки «Загальна хімія», «Неорганічна хімія». 

3. Мета та цілі курсу  
Мета: надати студентам уявлення про координаційні сполуки як клас речовин, що 

принципово відрізняється від органічних і неорганічних сполук, про особливу природу зв'язку в 

комплексах та принципи його утворення, про основні типи комплексів і види лігандів. 

 

Завдання: 

• сформувати в студентів уявлення про координаційні сполуки як клас речовин, що принципово 

відрізняється від органічних та неорганічних сполук; ознайомити з особливістю будови і 

хімічного зв’язку в координаційних сполуках; дати уявлення про основні типи реакцій за участю 

координаційних сполук і особливості їх протікання; ознайомити з основними методами 

отримання координаційних сполук; дати уявлення про методи вивчення будови координаційних 

сполук та основні області їх застосування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

• загальні поняття хімії координаційних сполук, їх сучасну номенклатуру;  

• основи теорії хімічного зв’язку і геометричної будови координаційних сполук (КС); 

• основні типи координаційних сполук, 

• оптичні, магнітні, електрофізичні властивості координаційних сполук, зв’язані з їх будовою та 

структурою,  

• загальні методи синтезу, в тому числі, направлений синтез конкретного ізомеру координаційної 

речовини. 

вміти:  

• володіти концепціями сучасної хімії координаційних сполук,  

• розв’язувати конкретні задачі синтезу, в тому числі, направленого – отримання координаційних 

сполук певного складу та будови,  

• використовувати сучасні методи - теорії груп, фізичні методи, для дослідження будови та 

структури комплексів. 

• записувати формули координаційних сполук згідно назви;  

• називати координаційні сполуки за систематичною номенклатурою згідно хімічної формули;  

• провести аналіз будови молекули заданого комплексу перехідного металу в рамках теорії 

кристалічного поля та методу валентних зв'язків і мати уявлення про те, які властивості 

комплексу можуть бути передбачені таким чином;  

• вибирати метод синтезу даної координаційної сполуки;  

http://www.d-learn.pu.if.ua/


• передбачати основні властивості і методи застосування даної координаційної сполуки. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Компетенції соціально-особистісні: 

• креативність, здатність до системного мислення; 

• здатність до критики й самокритики; 

• наполегливість у досягненні мети; 

• здатність до навчання теорії і практики. 

Інструментальні компетенції: 

• здатність до реалізації інноваційних технологій у навчанні; 

• здатність до організації пошуку способів виконання педагогічних дій за зразком або 

алгоритмом. 
Професійні компетенції: 

• здатність до критичного аналізу й оцінки сучасних досягнень науки;  

• генерування нових ідей під час розв’язування дослідницьких і практичних задач; 

• готовність до відкритого застосування хімічних знань у повсякденному житті та у 

широкому діапазоні можливих місць роботи; 

• дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду 

розуміння можливого впливу досягнень з природничих наук на соціальну сферу;  

• здатність цінувати різноманіття та мультикультурність;  

• здатність до критичного мислення, навички обдумування; міцне знання професії на 

практиці. 

• здатність до продуктивного міжособистісного спілкування, до вмінь представляти 

складну комплексну інформацію у стислій формі усно і письмово, використовуючи 

інформаційно-комунікаційні технології. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 14 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 16 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

ІІ 
014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціалізаціями) 

І вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літератур

а 

Завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1. Будова та хімічний зв’язок в координаційних сполуках 
Тема 1. Вступ. Основи 

координаційної теорії. 

Загальні поняття про 

комплексні сполуки. 

лекція/лаб.р. 1-7 

Тестові 

завдання, 

захист лаб.р., 

12 год.  

2 01.03.2020 

Тема 2. Хімічний 

зв’язок і геометрична 

конфіґурація 

координаційних 

(комплексних) сполук. 

лекція 1-5,7 

Тестові 

завдання,  

8 год. 

2 01.03.2020 

Тема 3. Основні типи 

координаційних 

сполук. 

лекція/лаб.р. 1-7 

Тестові 

завдання, 

захист лаб.р., 

12 год. 

4 01.03.2020 



Тема 4. Ізомерія 

комплексних йонів. 
лекція 1-5,7 

Тестові 

завдання, 

8 год. 

2 

Контрольна 

робота 10 

01.03.2020 

Змістовий модуль 2. Термодинаміка. Синтез та дослідження координаційних сполук. 
Тема 1. Методи 

дослідження 

координаційних 

сполук 

лекція 1-5,7 

Тестові 

завдання,  

8 год. 

4 01.03.2020 

Тема 2. 
Термодинаміка 
комплексоутворення. 

лекція 1-5,7 

Тестові 

завдання,  

8 год. 

2 01.05.2020 

Тема 3. Стійкість 
комплексів в розчинах. 

лекція 1-5,7 

Тестові 

завдання, 

8 год. 

4 01.05.2020 

Тема 4. Реакції 
комплексних 
частинок. 

лекція/лаб.р 1-7 

Тестові 

завдання, 

захист лаб.р., 

10 год. 

4 01.05.2020 

Тема 5. Синтез 

координаційних 

сполук. 
лекція/лаб.р. 1-7 

Тестові 

завдання, 

захист лаб.р., 

10 год. 

4 01.06.2020 

Тема 6. Застосування 

координаційних 

сполук. 

лекція 1-5,7 

Тестові 

завдання,  

6 год. 

2 

Контрольна 

робота 10 

01.06.2020 

Підсумковий контроль (екзамен) 50  

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється під час проведення 

лекційних, лабораторних, індивідуальних занять і має на 

меті перевірку знань студентів з окремих тем навчальної 

дисципліни та рівня їх підготовленості до виконання 

конкретної роботи. Оцінки у національній шкалі 

(«відмінно» - 5, «добре» - 4, «задовільно» - 3, 

«незадовільно» - 2), отримані студентами, виставляються 

у журналах обліку відвідування та успішності 

академічної групи. 
Модульний контроль (сума балів за окремий 

змістовий модуль) проводиться (виставляється) на 

підставі оцінювання результатів знань студентів після 

вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 

дисципліни – змістового модуля. 
Завданням модульного контролю є перевірка 

розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), 

вироблення навичок проведення розрахункових робіт, 

вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, 

самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати 

зміст даної частини дисципліни, уміння публічно чи 

письмово подати певний матеріал.  
Семестровий (підсумковий) контроль 

проводиться у формі заліку з оцінок отриманих за два 

змістові модулі. 
Залік − це форма підсумкового контролю, що полягає 

в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з 

дисципліни та на підставі результатів виконання ним 

певних видів робіт на практичних, семінарських або 

лабораторних заняттях, що виставляється під час 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F


залікового тижня. 

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі 

тестових завдань з вибором правильної відповіді. 

Кількість тестових завдань – 30.  

Семінарські заняття - 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Студент допускається до складання екзамену, якщо 

впродовж семестру він за змістові модулі набрав сумарно 

25 балів і вище. 
Студент не допускається до складання екзамену, якщо 

впродовж семестру він за змістові модулі набрав менше 

25 балів. У цьому випадку студенту у відомості робиться 

запис "не допущений" і виставляється набрана кількість 

балів. Допускається, як виняток, з дозволу декана 

факультету за заявою, погодженою з відповідною 

кафедрою, одноразове виконання студентом додаткових 

видів робіт з навчальної дисципліни (відпрацювання 

пропущених занять, перескладання змістових модулів, 

виконання індивідуальних завдань тощо) для підвищення 

оцінок за змістові модулі. 
Напередодні екзамену викладач подає доповідну 

декану про недопуск студентів академічної групи (груп). 

Відмітка про недопуск у відомості робиться за наявності 

розпорядження декана. 

7. Політика курсу 

Регулярне відвідування аудиторних занять, активна участь в обговоренні розглянутих 

питань, відпрацювання пропущених занять в назначений викладачем час з дозволу 

деканату, допуск до лабораторних занять у халатах. 

8. Рекомендована література 

Основна 

1. Голуб А.М., Скопенко В.В. Основи координаційної хімії. Київ: Вища школа, 1977. 

303с. 
2. Гринберг А.А. Введение в химию координационных соединений. Ленинград: Химия, 

1971. 632 с.  

3. Желиговская Н.И., Черняев И.И. Химия координационных соединений. Москва: 

Высшая школа, 1966. 388 с.  

4. Костромина Н.А., Кумок В.Н., Скорик Н.А. Химия координационных соединений. 

Москва: Высшая школа, 1990. 432 с. 

5. Скопенко В.В., Григорьева В.В. Координационная химия. Киев: Высшая школа, 1984. 

152с.  

6. Скопенко В.В., Зуб В.Я. Практикум з координаційної хімії. Київ: Вид. КНУ, 2003. 300с. 

7. Скопенко В.В., Савранський Л.І. Координаційна хімія. Київ: Либідь, 1997. 336 с.  
Допоміжна 

1. Берсукер И.Б. Электронное строение и свойства координационных соединений. 

Ленинград:Химия,1986. 351 с.  

2. Инцеди Я. Применение комплексов в аналитической химии. Москва: Мир, 1979. 376 с.  

3. Кендлин Дж., Тейлор К., Томпсон Д. Реакции координационных соединений 

переходных металлов. Москва: Мир, 1970. 392 с.  

4. Комплексные соединения в аналитической химии. / Ф.Умланд, А. Янсен., Д. Тириг, Г. 

Вюнш. Москва: Мир, 1975. 531 с. 

5. Кукушкин Ю.Н. Реакционная способность координационных соединений. Л.: Химия, 

1987. 390 с.  

6. Кукушкин Ю.Н. Химия координационных соединений. Москва: Высшая школа, 1985. 

455c. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1


7. Сапрыкова З.А.. Физико-химические методы исследования координационных 

соединений. Казань: Изд. Казанск. Ун-та, 1988. 192 с.  

 

 

 

Викладач _________________ Базюк Л.В. 


