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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Координаційна хімія 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) 

Викладач (-і) доцент, кандидат фізико-математичних наук Базюк 

Лілія Володимирівна  

Контактний телефон викладача 0667336270 

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

Формат дисципліни Семестровий 

Обсяг дисципліни 6 кредитів 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

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

Classroom (Код класу qfvuv77) 

Консультації Щотижня 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Координаційна хімія» належить до переліку вибіркових дисциплін 

освітнього рівня «бакалавр», що пропонується в рамках циклу професійної підготовки 

студентів за освітньою програмою «Середня освіта (хімія)». Вона забезпечує формування у 

студентів науково-дослідницької, професійно-орієнтованої компетентності та спрямована 

на поєднання знань з різних розділів хімії, зокрема загальної та неорганічної хімії, 

органічної хімії, основ хімічного аналізу. Студенти отримають уявлення про теорію будови, 

номенклатуру, основні властивості координаційних сполук та їх роль у природі та житті 

людини. 

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; 
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• 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;  

• передбачати основні властивості і методи застосування даної координаційної сполуки. 

4. Компетентності 

ФК 1. Здатність оперувати сучасною термінологією, науковими поняттями, законами, 

концепціями, вченнями і теоріями хімії, екології та природознавства. 

ФК 2. Здатність аналізувати хімічні об’єкти та феномени як природного походження, так і 

технологічні, з погляду фундаментальних фізико-хімічних принципів і знань, а також на 

основі відповідних фізико-хімічних та математичних методів. 

ФК 4. Уміння застосовувати сучасні методи хімічних, фізичних, біологічних та екологічних 

досліджень для обґрунтування цілісності та єдності природи, використовувати та 

інтерпретувати результати досліджень. 

ФК 6. Здатність застосовувати набуті знання з предметної галузі, сучасних методик і 

освітніх технологій для формування в учнів закладів загальної середньої освіти ключових і 

предметних компетентностей відповідно до вимог державного стандарту з освітньої галузі 

«Природознавство». 

5. Результати навчання  

ПРН 4. Уміння використовувати математичні методи, створювати математичні моделі 

природних явищ і процесів; організовувати пошук методів за зразком або алгоритмом при 

розв’язанні розрахункових хімічних та екологічних задач. 

ПРН 8. Уміння аналізувати явища як природного, так і техногенного походження з погляду 

фундаментальних фізичних законів, принципів і закономірностей хімії, екології та 

природознавства; описати широке коло природних речовин, їх колообіг, процеси, що 

відбуваються у Всесвіті, живій і неживій природі; оперувати сучасною термінологією, 

науковими поняттями, законами, концепціями, вченнями і теоріями. 

ПРН 13. Уміння і навички техніки експериментування для перевірки гіпотез, дослідження 

явищ, демонстрації фізичних і хімічних властивостей речовин, підтвердження й ілюстрації 

законів, принципів хімії. 

ПРН 14. Уміння застосовувати знання та розуміння на операційному рівні теоретичної і 

прикладної хімії та сумісних наук (біохімії, фізики, біології, медицини, екології тощо), щоб 

розвинути розуміння міждисциплінарних зв’язків курсів природничих і соціально-

гуманітарних наук. 

ПРН 15. Уміння застосовувати базові знання, уміння і навички знань вибіркових дисциплін 

у викладанні шкільних курсів хімії, екології та природознавства для організації і проведення 

позашкільних заходів. 

6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 30 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 30 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

3 
014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

2 вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література 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 1-5,7 

Тестові 

завдання,  

6 год.  

2 06.09.2021 

Тема 2. Хімічний 

зв’язок і 

геометрична 

конфіґурація 

координаційних 

(комплексних) 

сполук. 

лекція/практ. 1-7 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

10 год.  

2 13.09.2021 

Тема 3. Основні 

типи 

координаційних 

сполук. 

лекція/практ. 1-7 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

10 год.  

2 13.09.2021 

Тема 4. Ізомерія 

комплексних 

йонів. 

лекція/практ. 1-7 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

10 год.  

2 

Контрольна 

робота 2 

20.09.2021 

Змістовий модуль 2. Термодинаміка комплексоутворення. Синтез та дослідження 

координаційних сполук. 
Тема 1. Методи 

дослідження 

координаційних 

сполук 

лекція 1-5,7 

Тестові 

завдання,  

8 год. 

1 04.10.2021 

Тема 2. 
Термодинаміка 
комплексоутворенн
я. 

лекція/практ. 1-7 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

10 год. 

1 04.10.2021 

Тема 3. Стійкість 
комплексів в 
розчинах. 

лекція/практ. 1-7 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

10 год. 

1 11.10.2021 

Тема 4. Реакції 
комплексних 
частинок. 

лекція/практ. 1-7 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

10 год. 

1 11.10.2021 

Тема 5. Синтез 

координаційних 

сполук. 
лекція/практ. 1-7 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

10 год.  

1 18.10.2021 



Тема 6. 

Застосування 

координаційних 

сполук. 

лекція 1-5,7 

Тестові 

завдання, 

6 год. 

1 

Контрольна 

робота 4 

18.10.2021 

Змістовий модуль 3. Загальні поняття перехідних елементів 

Тема 1. Поняття 

про перехідні 

елементи. 

лекція 1,2,6 

Тестові 

завдання,  

6 год. 

1 25.10.2021 

Тема 2. Загальні 

закономірності, що 

проявляються у 

перехідних 

елементів та 

визначають їх 

подібні 

властивості 

лекція/практ. 1,2,6 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

10 год. 

1 01.11.2021 

Тема 2. Загальна 

характеристика d-

елементів  
3-В групи 
Періодичної 
системи елементів 
та їх 
координаційних 
сполук 

лекція 1,6 

Тестові 

завдання,  

4 год. 

1 08.11.2021 

Тема 3. Загальна 

характеристика d-

елементів  
4-В групи 
Періодичної 
системи елементів 
та їх 
координаційних 
сполук 

лекція/практ. 1,6 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

10 год. 

1 08.11.2021 

Тема 4. Загальна 

характеристика d-

елементів  

5-В групи 
Періодичної 
системи елементів 
та їх 
координаційних 
сполук 

лекція/практ. 1,6 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

10 год. 

1 15.11.2021 

Тема 5. Загальна 

характеристика d-

елементів  

6-В групи 

Періодичної 

системи елементів 

та їх 

координаційних 

сполук 

лекція/практ. 1-4,6 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

10 год. 

1 

Контрольна 

робота 5 

15.11.2021 

Змістовий модуль 4. Характеристика координаційних сполук перехідних 

елементів 



Тема 1. Загальна 

характеристика d-

елементів  

7-В групи 

Періодичної 

системи елементів 

та їх 

координаційних 

сполук 

лекція/практ. 1,3-5 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

10 год. 

2 22.11.2021 

Тема 2. Загальна 

характеристика d-

елементів  

8-В групи 

Періодичної 

системи елементів 

та їх 

координаційних 

сполук 

лекція/практ. 1,2,8 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

10 год.  

2 29.11.2021 

Тема 3. Загальна 

характеристика d-

елементів  

1-В групи 

Періодичної 

системи елементів 

та їх 

координаційних 

сполук 

лекція/практ. 1,2,8 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

10 год.  

2 29.11.2021 

Тема 4. Загальна 

характеристика d-

елементів  

2-В групи 

Періодичної 

системи елементів 

та їх 

координаційних 

сполук 

 

лекція/практ. 1,2,8 

Тестові 

завдання, 

розв’язування 

практичних 

задач, 

10 год.  

2 

Контрольна 

робота 2 

06.12.2021 

Підсумковий контроль (екзамен) 60  

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 екзамену. 
Екзамен – форма підсумкового контролю, яка 

передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та 

практичного програмного матеріалу з усієї дисципліни, 

здатності творчо використовувати здобуті знання та 

вміння, формувати власне ставлення до певної проблеми 

тощо.  

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі 

тестових завдань з вибором правильної відповіді. Кількість 

тестових завдань – 60.  

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. 

8. Політика курсу 
Регулярне відвідування аудиторних занять, активна участь в обговоренні розглянутих питань, 

відпрацювання пропущених практичних занять в назначений викладачем час з дозволу деканату. 

Обов’язкова присутність студента на модульних та семестровому контролях. Під час виконання 

завдань будь-яких контролів здобувач має дотримуватись норм академічної доброчесності. Якщо ці 

норми порушуються, викладач має право знизити бали за виконання певних завдань. 
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