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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і лабораторні 

заняття курсу згідно розкладу занять. 

Пропуски  лабораторних занять відпрацьовуються в обов’язковому 

порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний відпрацювати пропущене 

заняття. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Підтримується. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

готувати презентаціїі до визначених робочою програмою тем  

лабораторних занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за 

заданою проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем або питань, проявляючи творчий підхід. 

Що будемо вивчати?  – Освоєння понять «біоелемент», «біоліганд», «біокомплекс», 

«металолігандний гомеостаз»; висвітлення значення електроно-хімічних 

властивостей біометалів в структурі та специфічності функціонування їх 

координаційних сполук з біолігандами; визначення ролі 

комплексоувторення для біологічних систем; ознайомлення з основними 

напрямками розвитку та методами дослідження біонеорганічної хімії. 

  

Чому це треба вивчати?  Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних користуватися 

символікою і сучасною хімічною термінологією, розкривати загальну 

структуру, основні закони і теорії хімічної науки на основі 

взаємозв’язку сучасних уявлень про будову атома, речовини, 

періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їх сполук, 

хімічний зв’язок, закономірності перебігу, механізми та типи хімічних 

реакцій, їхні термодинамічні аспекти. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Знати вчення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів та їх 

сполук, про будову речовини та розуміти взаємозв’язок між ними.  

Знати та розуміти основні концепції, теорії та загальну структуру 

хімічних наук. 

Уміти застосовувати знання сучасних теоретичних основ хімії для 

пояснення будови, властивостей і класифікації неорганічних речовин, 

періодичної зміни властивостей хімічних елементів та їх сполук, 

утворення хімічного зв’язку, направленості (хімічна термодинаміка) та 

швидкості (хімічна кінетика) хімічних процесів. 

Уміти характеризувати речовини і хімічні реакції в єдності якісної та 

кількісної сторін. 
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(Задорожна О. М.) 

 

Уміти висловлювати судження про залежність властивостей речовин від їх 

будови. 

 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Здатність генерувати нові ідеї (креативність), а також формулювати судження, 

маючи неповну або обмежену інформацію. 

Здатність здобувати нові знання в галузі хімії та інтегрувати їх із уже наявними.. 

Здатність використовувати хімічний експеримент як засіб навчання і як метод 

наукового пізнання навколишнього середовища у власній професійній та 

дослідницькій діяльності. 

 

Зміст дисципліни Визначення біонеорганічної хімії як науки. 

Біоелементи у періодичній системі Д.І. Менделєєва. 

Класифікація біогенних елементів. 

Елементи s-блоку та їх біологічна роль. 

Елементи p-блоку та їх біологічна роль. 

Біохімічні характеристики елементів d-блоку. 

Комплекси металів. 

Характеристика головних біолігандів (амінокислот, пептидів, білків, 

нуклеїнових кислот тощо) і їх комплексів з «металами життя». 

Біологічна роль найбільш  важливих металокомплексів в організмі. 

Використання принципів біонеорганічної хімії для запобігання 

забрудненню навколишнього середовища. 

 

Обов’язкові завдання Виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових завдань передбачає 

поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або питань; виконання 

лабораторних робіт та їх оформлення; підготовку до поточного контролю 

знань, що полягає в опрацюванні контрольних запитань, питань для 

самодіагностики, самостійному опрацюванні теоретичного матеріалу за 

зазначеною тематикою; систематизацію вивченого матеріалу з метою 

підготовки до заліку. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна хімія. неорганічна хімія, біологічна хімія. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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