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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Здобувачі вищої освіти мають 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. Здобувачі 

вищої освіти мають опрацювати всі лекційні та практичні заняття курсу. 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються в обов’язковому порядку. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття 

упродовж двох тижнів з дня пропуску його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати презентації та завдання до визначених робочою програмою 

тем лабораторних занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій 

за заданою проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні 

окремих лекційних тем чи питань; при виконанні ІНДЗ самостійно 

вибирають його тему та творчо підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати?  Знання про будову речовин в просторі, необхідних для приведення в 

єдину систему теоретичних знань, отриманих при вивченні різних 

хімічних дисциплін, що необхідно для формування наукового типу 

мислення майбутніх фахівців. 

Чому це треба вивчати?  Курс спрямований на забезпечення здобувачів вищої освіти системою 

хімічних знань про будову речовин в просторі, необхідних для 

приведення в єдину систему теоретичних знань, отриманих при вивченні 

різних хімічних дисциплін, що необхідно для формування наукового типу 

мислення майбутніх фахівців. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Здатність проводити дослідження на  сучасному рівні; 

Здатність використовувати методи наукового дослідження в хімії та 

вміння їх застосовувати на практиці. 

Здатність аналізувати основні методи структурних досліджень. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Знати класифікацію, будову, властивості та способи одержання 

неорганічних, органічних речовин, в тому числі комплексних, 

координаційних, гетероциклічних та природних сполук. 

Знати просторову будову органічних молекул, вплив стереохімічних 

особливостей будови на реакційну здатність органічних молекул. 

Зміст дисципліни Вступ 

Предмет стереохімії. Рівні організації матерії. Молекулярний рівень 

організації матерії, ознаки його.  

Конформаційні символи. Номенклатура на базі генетичних рядів.  

Молекулярна симетрія. Енантіометрія. 

Енантіометрія з центральною хіральністю. Чотирикоординовані центри 

хіральності атомів: карбону, силіцію, германію, фосфору. 

Три координовані центри хіральності. Хіральні атоми Нітрогену, 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=10181
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Фосфору, Арсену, Сульфуру. Політопні перегрупування. Хіральні центри 

з координаційним числом 6. 

Енантіометріяз аксіальною хіральністю та з планетарною хіральністю. 

Діастереомерія.  

Діастереомерія молекул з двома елементами хіральності, з кількістю 

елементів хіральності більшою за два. Діастереомерія без елементів 

хіральності. π-Діастереомерія. Топні відношення та прохіральність. 

Діастереотопні та енантіотопні атоми і группи атомів в молекулі. 

Энантіотопні сторони молекулярної площини. 

Методи встановлення конфігурації хіральної молекули 

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 екзамену (перелік питань міститься в ІОС Moodle.); а також 

обов’язкових письмових індивідуальних навчально-дослідних завдань 

(методичні вказівки розміщені в ІОС Moodle). 

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

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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Поточний контроль Виконання завдань  практичних робіт, тестування, ІНДЗ. 

Підсумковий контроль Екзамен. 


