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Методичні рекомендації по вивченню дисципліни 
 

Дисципліна „Супрамолекулярна хімія” є дисципліною для спеціалізації "високі 
технології", яка викладається в 3 семестрі магістратури в обсязі 3 кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі 51 година 
аудиторних занять. З них  34 годин лекцій, 17 годин – семінарські заняття та 57 години 
самостійної роботи. Підсумковий контроль  – іспит. 

Метою вивчення  дисципліни "Супрамолекулярна хімія" є ознайомлення 
студентів з основними положеннями, методами супрамолекулярної хімії,  основними 
сучасними підходами молекулярного дизайну функціональних молекул та 
нанорозмірних структур  на основі глибокого розуміння  невалентних взаємодій між 
молекулами.   

Предметом навчальної дисципліни „супрамолекулярна хімія” є сучасні 
уявлення про міжмолекулярні взаємодії, їх використання для створення 
функціональних молекул та самоорганізованих наноструктур (нековалентний синтез).  

На яскравих прикладах з сучасної наукової літератури буде продемонстровано 
ефективність методів супрамолекулярної хімії та нековалентного синтезу в створенні 
нових функціональних матеріалів і керуванні хімічними та фізичними процесами.  

Вимоги до знань та вмінь. 
Знати: властивості міжмолекулярних взаємодій, їх вплив на фізичні, хімічні та 

спектральні властивості речовин, основні концепції супрамолекулярної хімії.  
Вміти: передбачати фізичні, хімічні та спектральні властивості хімічних сполук на 

основі розуміння природи міжмолекулярних взаємодій та основних принципів 
супрамолекулярної хімії. Проводити ковалентний синтез функціональних молекул та 
нековалентний синтез самозбірних функціональних наноструктур, характеризувати 
міжмолекулярні структури спектральними та дифракційними методами.    

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна 
„супрамолекулярна хімія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня „магістр”, і є дисциліною по вибору для студентів 3-го семестру 
навчання. 

 

Контроль знань 
 

 Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Підсумкова оцінка 
розраховується за накопичувальною системою. При цьому максимальна кількість 
балів встановлюється наступним чином: 
 

6 семестр 
Змістовний 

модуль 1 
Змістовний 

модуль 2 
Іспит 

Підсумкова 
оцінка за 
повний 

курс 

Максимальна 
кількість балів 

40 40 20 
100 

 

 
 
На семестр заплановано 6 самостійних завдань. 
 
За 1 контрольну роботу студент може отримати - максимум 15 балів. 
За кожне самостійне завдання в першому модулі – максимум 2 бали, всього за 3 
самостійних завдань – 6 балів. 
За перший змістовний модуль – максимум 40 балів. 
 
За 2 контрольну роботу студент може отримати - максимум 15 балів. 
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За кожне самостійне завдання в другому модулі – максимум 2 бали, всього за 3 
самостійних завдань – 6 балів. 
За другий змістовний модуль – максимум 40 балів. 
 
Терміни проведення модульних контролів у 3 семестрі : 
 
 1 модульний контроль – до 15 жовтня 20 --року; 
 2 модульний контроль – до 20 грудня 200-року; 
  

При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо») ; 
65-74 – «задовільно»; 
75 - 84 – «добре»; 
85 - 89 – «добре» («дуже добре»); 
90 - 100 – «відмінно». 

Шкала відповідності 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав 
сумарну оцінку за два змістовні модуля, яка менше ніж 40 балів, то студент не 
допускається до екзамену і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 
передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни „супрамолекулярна 
хімія”. 

 

За 100-бальною 
шкалою 

Оцінка за національною 
шкалою  

90 – 100 5 відмінно 

85 – 89 
4 добре 

75 – 84 

65 – 74 
3 задовільно 

60 – 64 

35 – 59 
2 незадовільно 

1 – 34 
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Тематичний план лекцій, семінарів та лабораторних занять 
 

1 семестр 
 

 

Номер 
лекції Назва лекції 

Кількість годин 

лекції 
лабор
аторні 

Семінар
ські 

заняття 

Контро-
льно 

модульна 
робота 

Інші 
форми 

контролю 

 
ЗМ1: Основи молекулярного дизайну та молекулярне розпізнавання 
 
1 Вступна лекція.  2     

2 Основні концепції супрамолекулярної 
хімії: молекулярне розпізнавання, 
молекулярна самоорганізація, 
комплементарність  та 
самокомплементарність.   

2     

3 Рецептори на катіони (частина перша) 2  2   

4 Рецептори на катіони (частина друга) 2     

5 Рецептори на аніони та йонні пари 2     

6 Міжфазний каталіз та екстракція металів 2  2   

7 Молекулярне розпізнавання нейтральних 
молекул (частина перша) 

2     

8 Молекулярне розпізнавання нейтральних 
молекул (частина друга) 

2  2   

 Модульна контрольна робота №1    1  
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ЗМ2: Молекулярна самоорганізація та нанохімія 
  
9 Молекулярна самоорганізація. Водневі 

зв’язки (частина перша) 

2  2   

10 Молекулярна самоорганізація. Водневі 
зв’язки (частина друга) 

2     

11 Молекулярна самоорганізація. Водневі 
зв’язки (частина третя) 

2  2   

12 Молекулярна самоорганізація. 
Координаційні  зв’язки (частина перша) 

2     

13 Молекулярне машинобудування 2  2   

14 Самоорганізація на поверхні  2     

15 Молекулярне самоскладання 2  2   

16 Дендримери. Синтез та властивості 2     

17 Супрамолекулярні ефекти в кінетиці, 
каталізі та автокаталізі.  Стабілізація 
реакційноздатних частинок 

2  1   

 Модульна контрольна робота №2    1  

 ВСЬОГО 34  17 2   
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Докладний план лекцій та самостійних завдань 
 

1 семестр 
 

Змістовний модуль 1:  Основи молекулярного дизайну та молекулярне 
розпізнавання 
 
ЛЕКЦІЯ 1. (2 години) 
Вступ. Роль міжмолекулярних зв’язків у природі. Приклади з біохімії та молекулярної 
біології. Предмет супрамолекулярної хімії, її місце серед природничих наук та роль у 
високих технологіях. Історія розвитку супрамолекулярної хімії. Енергетична 
характеристика міжмолекулярних взаємодій: йоний зв'язок, заряд-диполь, диполь-
диполь, диполь-індукований диполь, сили Ван дер Ваальса, водневі та координаційні 
зв’язки. Вплив міжмолекулярних зв’язків на хімічні та фізичні властивості речовин.  
Термодинамічні характеристики міжмолекулярних комплексів (константи стійкості,  
вільна енергія, ентальпія та ентропія комплексоутворення. Кінетичні характеристики 
міжмолекулярних комплексів. Вільна енергія, ентропія та ентальпія активації 
комплексоутворення. 
 
Семінарське заняття №1. Міжмолекулярні (нековалентні) зв’язки. На семінарському 
занятті будуть закріплені знання про відомі міжмолекулярні зв’язки (йоний зв'язок, 
заряд-диполь, диполь-диполь, диполь-індукований диполь, сили Ван дер Ваальса, 
водневі та координаційні зв’язки) шляхом опитування студентів та розв’язку задач. 
 
Самостійне завдання  №1. Вплив розчинника на силу міжмолекулярних взаємодій у 
розчинах.  
 
ЛЕКЦІЯ 2. (2 години) Молекулярне розпізнавання в живих організмах. Приклад 
міоглобіну. Принципи  ключ-замок  та індукована відповідність. Комплементарність та 
самокомплементарність молекул. Молекулярна передорганізація і селективність 
комплексоутворення. Основні типи молекулярних макроциклічних платформ – 
каліксарени, порфірини, фталоціаніни.   
 
ЛЕКЦІЯ 3. (2 години) Молекулярне розпізнавання катіонів. Основні принципи 
молекулярного дизайну рецепторів на катіони. Темплатний синтез та рецепторні 
властивості краун етерів.   
 
Семінарське заняття №2. Основні типи молекулярних макроциклічних платформ – 
каліксарени, порфірини, фталоціаніни. Планується детальне обговорення недоліків і 
переваг кожної з платформ для супрамолекулярної хімії. 
 

ЛЕКЦІЯ 4. (2 години)  Синтез та рецепторні властивості подандів, криптандів та 
сферандів.  Синтез та властивості катіонних рецепторів на основі каліксаренів.  
 
Самостійне завдання №2 Ларіатні та сендвічеві комплекси краун-етерів  з катіонами 
металів. Ефект страуса. 
 
ЛЕКЦІЯ 5. (2 години) Молекулярне розпізнавання аніонів. Основні принципи дизайну 
рецепторів на аніони. Кулонівські сили, водневі та  координаційні зв’язки в розпізнаванні 
аніонів. Розпізнавання йонних пар мультитопними рецепторами. Кооперативне 
(синергетичне) комплексоутворення.  
 
Семінарське заняття №3. Катіонні та аніонні рецептори. Їх порвняння. 
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ЛЕКЦІЯ 6. Використання катіонних рецепторів в міжфазному каталізі та для селективної 
екстракції металів. Йонофори. Технологія очистки відходів атомної енергетики.  
 
Самостійне завдання №3. Молекулярне перемикання. Електрохімічне та фотохімічне 
керування процесами зв’язування катіонів.   
 
ЛЕКЦІЯ 7. (2 години)  Молекулярне розпізнавання нейтральних молекул. Основні 
принципи дизайну рецепторів на нейтральні молекули. Рецепторні властивості 
каліксаренів, кавітандів, карцерандів та гемікарцерандів.  
 
Семінарське заняття №4. Молекулярне розпізнавання нейтральних молекул. 
 
Самостійне завдання № 4.  Супрамолекулярна технологія  очищення фулеренів.  
 
ЛЕКЦІЯ 8.  Кристалічні сполуки включення. Включення молекул гостей в кристали води, 
сечовини та тіосечовини. Квазірозчини. Основи кристалоінженерії.  
 
 
Модульний контроль №1 
Контрольні запитання.  

1. Що вивчає супрамолекулярна хімія? Охарактеризувати положення супрамолекулярної 
хімії серед природничих наук показати її міждисциплінарний характер.  

2. Назвіть основні типи міжмолекулярних взаємодій та охарактеризуйте залежність їх 
енергії від відстані між молекулами.  Яка природа міжмолекулярних взаємодій? 

3. Якими величинами характеризується стабільність міжмолекулярних комплексів? 
Навести формули для констант  стійкості та вільної енергії комплексоутворення. 
Фізичний сенс ентальпії та ентропії комплексоутворення.  

4. Якими величинами характеризується кінетика комплексоутворення? Фізичний сенс 
ентальпії та ентропії активації  комплексоутворення. Наведіть приклади.  

5. Обчисліть  параметри  стійкості молекулярних комплексів за спектральними  даними. 
Як  досліджуються нековалентні взаємодії методом рентгеноструктурного аналізу? 

6. Що таке молекулярне розпізнавання, молекулярна самоорганізація, 
комплементарність та самокомплементарність?  Навести приклади з біохімії. Що таке 
передорганізація та молекулярна платформа? Навести приклади синтезу 
молекулярних платформ (каліксаренів, циклодекстринів, циклотрикатехіленів).  

7. Назвати основні принципи дизайну рецепторів на катіони. Що таке темплатний синтез 
краун-етерів? Охарактеризуйте селективність зв’язування катіонів металів  краун-
етерами.  

8. Охарактеризуйте рецепторні властивості подандів, криптандів та сферандів. На 
прикладі подандів, краун етерів та криптандів продемонструйте макроциклічний ефект 
та дайте його термодинамічне пояснення.  

9. Назвіть основні принципи молекулярного дизайну рецепторів на аніони. Наведіть 
приклади рецепторів на аніони та йонні пари.  

10.  Що таке йонофори, йонний транспорт та міжфазний каталіз? Яким чином зв’язування 
з рецепторами впливає на розчинність та реакційну здатність катіонів та аніонів?  
Наведіть приклади використання краун-етерів в органічному синтезі.  

11.  Наведіть основні принципи дизайну рецепторів на нейтральні молекули. Дайте 
визначення кавітанду, карцеранду та гемікарцеранду.  

12. Що таке клатрати і квазірозчини?  
13. Якого типу сполуки включення утворює сечовина і тіосечовина? Наведіть приклади 

використання сполук включення в хімічній технології.  
14. Що таке кристалоінженерія?  

 
 
Самостійна робота студентів.   
Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

- робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою літературою; 
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- виконання домашніх завдань; 
- опрацювання частини лекційного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення, а 

саме: 
 
1. Вплив розчинника на силу міжмолекулярних взаємодій у розчинах.  
 
2.  Ларіатні та сандвічеві комплекси краун-етерів  з катіонами металів. Ефект страуса.  
 
3. Молекулярні перемикачі. Електрохімічне та фотохімічне керування процесами зв’язування 
катіонів.   
  
 
Примірні теми індивідуальних навчальних проектів: 

1. Аналіз міжмолекулярних взаємодій  в кристалічному стані. Робота з програмою XP. 
2. Дослідження кінетики та термоодинаміки комплексоутворення спектральними методами. 
3. Моделювання процесів молекулярного розпізнавання методами квантової хімії та 

молекулярної механіки. 
 

 
Змістовний модуль 2:  Молекулярна самоорганізація та нанохімія.  
 
ЛЕКЦІЯ 9. (2 години) Визначення молекулярної самоорганізації. Нековалентний синтез.  
Роль комплементарності та самокомплементарності в молекулярній самоорганізації. 
Дизайн та властивості самоорганізованих  водневозв’язаних  молекулярних капсул.   
 
Семінарське заняття №5. Дизайн та властивості самоорганізованих  водневозв’язаних  
молекулярних капсул. 
 
ЛЕКЦІЯ 10. (2 години) Самоорганізовані водневозв’язані нанорозмірні молекулярні 
капсули.  
 
Самостійне завдання № 1. Перевага самоорганізації над ковалентним синтезом у 
створенні наноструктур на прикладі ковалентного «холанда» та нанорозмірного 
волейбольного мяча.  
 
Самостійне завдання №2. Соціальна та констеляційна ізомерія капсульних комплексів. 
Карцеризм. Молекулярні “матрьошки”.   
 

 
ЛЕКЦІЯ 11. (2 години) Самоорганізовані  водневозв’язані розетки, бокси, та нанотрубки.  
Використання пептидних нанотрубок в медицині.  
 
Семінарське заняття №6. Самоорганізовані водневозв’язані нанорозмірні молекулярні 
капсули.  
 
ЛЕКЦІЯ 12. (2 години) Використання координаційних зв’язків для створення 
самоорганізованих функціональних наноструктур. Молекулярні капсули та решітки.   
 

ЛЕКЦІЯ  13. (2 години)  Молекулярне машинобудування. Використання самоорганізації 
для створення катенанів,  ротаксанів, вузлів та боромерних кілець.  
 
Семінарське заняття №7. Катенани, ротаксани, вузли. 
 
Самостійне завдання №3. Використання сольвофобії  в самоорганізації. Димеризація 
молекулярних паперових зміїв в кристалічному та рідкому стані. Термодинаміка та 
кінетика  утворення велкраплексів. 
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ЛЕКЦІЯ 14. (2 години)  Самоорганізація на поверхні. Самоорганізація двовимірних 
твердих тіл. Технології  створення робочих тіл сенсорних пристроїв.  
 
ЛЕКЦІЯ 15. (2 години) Молекулярне самоскладання у Природі – утворення активних 
конформацій  протеїнів.  Приклади  штучних  самоскладальних функціональних  
молекул.  
 
Семінарське заняття №8. Самоорганізація. 
 
ЛЕКЦІЯ 16. (2 години). Дендримери – молекулярні дерева. Ковалентний та 
нековалентний синтез та рецепторні властивості дендримерів. Практичне використання 
дендримерів.  
 
ЛЕКЦІЯ 17. (2 години)    Вплив супрамолекулярних ефектів на кінетику та термодинаміку 
хімічних реакцій. Каталіз,  автокаталіз та стабілізація реакційноздатних частинок.  
 
Семінарське заняття №9. Дендримери. 
 
Модульний контроль №2 
Контрольні запитання.  

1. Що таке молекулярна самоорганізація? На прикладах поясніть роль комплементарності 
та самокомплементарності в утворенні молекулярних агрегатів. 

2. Що таке молекулярна капсула? Наведіть приклади водневозв’язаних  молекулярних 
капсул та охарактеризуйте взаємодії між капсулою та включеним «гостем».  

3. Назвіть унікальні властивості нанорозмірних капсул. Що таке молекулярна 
«матрьошка»? Наведіть приклади.  

4. Що таке катенани, ротаксани та вузли? Наведіть приклади  їх синтезу з використанням 
супрамолекулярних ефектів.  

5. Що таке дендримери і які властивості вони мають? Наведіть приклади ковалентного та 
нековалентного синтезу дендримерів.  

       
Самостійна робота студентів.  
Постійними завданнями для самостійної роботи є:  

- робота над лекційним матеріалом з конспектом та рекомендованою літературою; 
- виконання домашніх завдань; 

- опрацювання частини лекційного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення, а 
саме: 

 
1.      Перевага самоорганізації над ковалентним синтезом у створенні наноструктур на прикладі 
ковалентного «холанда» та нанорозмірного волейбольного м’яча.  
2.  Соціальна та констеляційна ізомерія капсульних комплексів. Карцеризм. Молекулярні 
“Матрьошки”. 
3.  Використання сольвофобії  в самоорганізації. Димеризація молекулярних паперових зміїв в 
кристалічному та рідкому стані. Термодинаміка та кінетика  утворення велкраплексів. 

.   
 
Примірні теми індивідуальних навчальних проектів (кінцевий варіант списку готується протягом 
перших 2-3 лекцій) 

1. Синтез та спектральне дослідження димерних молекулярних капсул. 
2. Синтез та спектральне дослідження гексамерних нанорозмірних капсул. 
3. Керування  процесами самоорганізації.  
4. Віртуальна комбінаторна хімія. Синтез комбінаторних бібліотек самоорганізованих 

структур.  
 
 

Підсумковий контроль – іспит. 
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[3]  Г. Вебер, Ф. Фѐгтле Химия комплексов гость-хозяин. М. 1987.  
[4] О. М. Шиванюк  Супрамолекулярна  хімія функціональних каліксаренів. Наукова 
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