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1. Мета дисципліни – формування цілісного уявлення про взаємозв’язок між хімічною 

будовою молекул та їхніми електронними та фізико-хімічними властивостями, є формування 

базових знань про сучасні методи дослідження хімічної будови різних типів органічних сполук, 

освоєння їх практичного застосування. Підготовка магістрів як ефективних дослідників і 

викладачів вищої школи, здатних аналізувати спеціальну літературу, що стосується встановлення 

взаємозв’язку між будовою та властивостями молекул, стежити за тенденціями в розробці нових 

методів  та застосовувати отриману інформацію для розв’язання практичних задач. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Знати основи загальної фізики, квантової механіки 

2. Вміти застосовувати попередні знання з курсів математичного аналізу, диференціальних 

та інтегральних рівнянь, загальної фізики  

3. Володіти елементарними навичками користування персональним комп’ютером 

3. Анотація навчальної дисципліни: курс «Теорія барвників» забезпечує професійний розвиток 

магістра та спрямована на отримання поглиблених знань з методів дослідження взаємозв’язку 

хімічної будови молекул з їхньою електронною структурою та фізико-хімічні властивостями; що 

необхідно для подальшої успішної самостійної дослідницької роботи. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): оволодіння методами квантово-хімічних розрахунків, що необхідні 

в майбутній практичній діяльності фахівця, вміння їх застосовувати для пояснення 

експериментальних результатів, отриманих при виконанні магістерських робіт та при подальшій 

роботі за фахом.  

 характеристик органічних сполук, складати звіт по роботі та оформляти наукові статті, 

користуватись довідковими матеріалами. 

 Застосовувати одержані теоретичні знання та практичні навички в подальшій 

професійній діяльності. 

 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність) Форми 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 

Код Результат навчання 

1.1 Знати. Сучасний стан методів фізико-хімічних досліджень 

будови органічних молекул, класифікація методів і специфіка їх 

застосування. Квантово-хімічні методи розрахунків 

молекулярної геометрії та електронної структури  органічних 

молекул. Напів-емпіричні та не-емпіричні методи. Молекулярні 

орбіталі, оцінка донорних та акцепторних властивостей молекул. 

Стереохімічні особливості будови  насичених і спряжених 

органічних сполук. Конформаційний аналіз.  

Метод рентгено-структурного аналізу; кристали, елементарні 

комірки, далекий порядок в кристалах, надмолекулярні 

композити;застосування РСА для дослідження барвників. Метод 

ядерного магнітного резонансу; хімічні зсуви, спін-спінова 

взаємодія, одномірні методики ЯМР, двохвимірні спекри. 

Лекції 

Самостійн

а робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

перевірка 

рефератів та 

інших форм 

самостійної 

роботи,  

залік 

50 



4 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2 

  +    

   +   

   +   

Інтерпретація спектрів ЯМР та кореляція хімзсувів з розподілом 

електронної густини в молекулах. Особливості будови 

спряжених молекул, гетеро ароматичних сполук, в тому числі – 

природних.  Специфіка застосування методів ЯМР для 

встановлення атомних зарядів у спряжених системах. 

Класифікація спектральних методів: спектри поглинання, 

флеоресценції, фото-електронні методи вимірювання потенців 

іонізації, часово-роздільні методи із застосування імпульсних 

лазерів. Лінійні та нелінійно оптичні методи. Особливості 

спектрів спряжених молекул. Зв'язок молекулярних рівнів з 

потенціалами іонізації та спорідненістю до електрона, 

класифікацію, структурні особливості та хімічні властивості 

природних та синтетичних барвників 

1.2 Вміти. Проводити квантово-хімічні розрахунки різних типів 

органічних молекул в основу та збудженому станах, моделювати 

хімічні перетворення, моделювати взаємодію молекул – 

потенційних фармакофорів з біологічними полімерами.  

Встановлювати кореляції розрахованих характеристик молекул з 

експериментальними даними: оптимізовану молекулярну 

геометрію з даними РСА; розраховані заряди на атомах з даними 

ЯМР спектрів. 

Розраховувати конформаційні перетворення молекул,  

встановлювати особливості конформацій за допомогою 

квантово-хімічних розрахунків та спектральних методів. 

Орієнтуватися в сучасних методах розрахунків, 

вмітикорстуватися пакетами програм; вміти встановлювати 

надійні кореляції орозрахованихданих з результатами 

експериментальних досліджень.  

Оцінювати взаємозв’язок між будовою та властивостями 

органічних молекул, вміти прогнозувати властивості нових 

сполук за їх хімічною будовою. 

Самостійно працювати з учбовою, довідковою та науковою 

хімічною літературою, проводити літературний пошук в області 

фізико-хімічних досліджень органічних  сполук, робити 

узагальнюючі висновки. 

Ставити навчально-дослідні експерименти на основі оволодіння 

основними прийомами проведення квантово-хімічного 

моделювання та вимірювання експерметальних характеристик 

органічних сполук., складати звіт по роботі та оформляти 

наукові статті, користуватись довідковими матеріалами. 

Застосовувати одержані теоретичні знання та практичні навички 

в подальшій професійній діяльності. 

 

Лекції 

Самостійн

а робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

перевірка 

рефератів та 

інших форм 

самостійної 

роботи,  

залік 

Опитування в 

процесі лекції, 

перевірка 

рефератів та 

інших форм 

самостійної 

роботи, залік 

50 
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7. Схема формування оцінки: 

8.1 Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / 

оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків) 

- семестрове оцінювання:  

1.  Модульна контрольна робота 1 (10 балів – 20 балів).  Захист реферату 1 (5 балів –10 балів). 

2. Модульна контрольна робота 2 (10 балів – 20 балів). Захист реферату 2 (5 балів – 10 балів).  

        
 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: (обов’язкове проведення екзаменаційного 

оцінювання в  письмовій формі) 

 Частина 1 (за наявності) Частина 2 (за наявності) Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 15 15 0 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 30 балів. 

8.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 

робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, результатів 

навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням).   

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни / Fail 
0-34 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  ____________  занять 

№ 

п/п 
Номер і назва теми 

Кількість годин 

лекції 

семінари/ 

практичні/ 

лабораторні 

вибрати 

необхідне 

Самостійна 
робота 

 

1 

Квантова хімія – розділ квантової механіки 

молекул. Органічні молекули – 

хромофори та флюорофори. 

Поліметинові барвники. Розрахунки 

характеристик електронних переходів. 

Пакети квантово-хімічних програм 

2 

 

1 

2 

Квантово-хімічні дослідження електронних та 

спектральних властивостей молекул.  

Оптимізація молекулярної геометрії в 

основному і збуджених станах. 

Енергетичні рівні.  Розподіл електронної 

густини та перерозподіл при 

переходах.Дипольні моменти переходів.       

Природа електронних переходів. 

2 1 

3 

Одно-електронне наближення - метод 

самоузгодженого поля (метод Хартрі). 

Врахування спіна електрона (метод Хартрі-

Фока). Детермінант Слетера. Орбіталі і спін-

орбіталі. 

 

2  1 

4 

Ітераційний спосіб рішення рівняння 

Шредінгера. (Метод Рутана. Наближення 

МОЛКАО: молекулярні орбіта лі – 

лінійна комбінація атомних орбіта лей. 

Заряди на атомах та порядки зв’язків. 

2  2 

5 

Наближені методи квантової хімії. Емпіричний 

(топологічний) метод Хюккеля. Напів-

емпіричні методи: ППП, ППДП./2, АМ1, 

РМ3. ZINDO/1. Історія інших методів. 

2  5 

6 

Програмні пакети. Пакет  HYPERCHEM, 

MOPAC, GAUSSIAN. Опції. Обмежений і 

необмежений за спіном наближення Хартрі-

Фока. Побудова молекул. 

 

2  5 

7 

Типи органічних молекул: насичені і 

ненасичені. Спряжені системи: особливості їх 

електронної будови. - та -електрони. 

Колективна система. -електронів в хромофорах 

поліметинових барвників та полієнів. Інжекція 

заряду в йонах спряжених систем. Солітонні 

рівні в енергетичній щілині.  

 

2  5 

8 

Розрахунки рівноважної геометрії молекул. 

Методи молекулярної механіки: МM+, 

AMBER, OPLS. Типи атомів за їх 

2  5 



7 

 

валентністю. Силове поле 

9 

Неемпіричний метод ab initio. Функції Гауса. 

Базисні набори.  

   Врахування електронної кореляції – метод 

DFT.  

 

2  5 

10 

Збуджені стани.  Синглетні та триплетні стани 

для систем з закритою електронною 

оболонкою. Дублетні стани для систем з 

відкритою оболонкою. Метод Хартрі-Фока 

для збуджених станів. Молекулярні орбіталі 

та електронні конфігурації. Діаграми 

збуджених станів. Метод конфігураційної 

взаємодії. 

2  5 

11 

Одно-електронні збудження. Схема 

Тамма-Данкова. Теорема Бриллюєна. Напів-

емпіричний метод ZINDO/S. Двократно 

збуджені стани. Проблема референного стану. 

Змішані стани. Метод TD DFT.  

 

2  5 

12 

Класифікація збуджених станів та 

електронних переходів за симетрією. Дипольні 

моменти переходів. Поляризація переходів. 

Заборонені та дозволені переходи.  

 

2  5 

13 

Розподіл заряду в основному та 

збудженому станах лінійних хромофорів. 

Зарядові хвилі та хвилі довжин зв’язків в йонах 

спряжених систем. Діаграми перерозподілу 

електронної густини при збудженні та 

локалізація переходів.   

 

2  5 

14 

Квантово-хімічне моделювання 

електронних переходів. Рівноважна геометрія 

вихідного стану.   Правило Франка-Кондона..  

Розрахунки спектрів поглинання та спектрів 

флоресценції. Динаміка збуджених станів.  

 

2  5 

15 

Проблеми розрахунків збуджених станів: 

залежність енергії переходу від довжини 

хромофора; системи з двома 

потенціальними ямами, порушення симетрії. 

Час життя молекул в збудженому стані і 

моделювання конформаційних перетворень. 

Кореляції з експериментальними даними 

2  5 

 ВСЬОГО 30  60 

 

Загальний обсяг 90  год., в тому числі: 

Лекцій – 30_ год. 

Практичні заняття - ____ год. 

Лабораторні заняття - год. 

Консультації - ___ год. 

Самостійна робота - 60 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основна: (Базова) 

1. Дьюар М., Теория молекулярных орбиталей в органической химии.  М.: Мир, 1972 

2.. Хедвиг П.  Прикладная квантовая химия . M.: „Mир“. 1977. 

3. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии. М.: Мир, 1986. 

4. Качковский А.Д. Строение и цвет полиметиновых красителей. Киев, Наукова думка. 1989. 

Додаткова: 

1. Качковский А. Д. Солитонная природа электронного строения ионов линейных сопряженных 

систем / Качковский А. Д. // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2005. – T. 41. – C. 

139–164. 

2. Качковский А. Д. Природа электронных переходов в линейных сопряженных системах 

     //Успехи химии. – 1997. – T. 66. – C. 715–734. 

 

 


