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1. Опис навчальної дисципліни 
  

 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами нявчання 

денна заочна 

Органічна хімія 

Статус дисципліни обов’язкова 

українська Мова викладання, навчання 

таоцінювання 

Загальний обсяг: кредитів / годин 8/240 8/240 (з яких пере 

зараховано - 3,75/112,5; до 

опанування- 

4,25/127,5) 

Курс 2 1,2 

Семестр 3 4 2 3 

Кількість змістовних модулів за 

розподілом 

3 2 3 2 

Обсяг кредитів 4 4 2,25 2 

Обсяг годин, в тому числі 121 119 67,5 60 

Аудиторні 76 72 24 22 

Підсумковий контроль  2  2 

Самостійна робота 45 45 43,5 36 

Форма семестрового контролю залік Іспит залік Іспит 

 

«Органічна хімія» – навчальна дисципліна, яка розглядає класифікацію, будову, фізичні та 

хімічні властивості органічних сполук, методи їх добування та  значення у життєдіяльності 

людини.  

Робоча програма дисципліни розроблена на підставі освітньої програми «Фармація» галузі знань 

22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація». 

Предмет навчальної дисципліни «Органічна хімія» – органічні речовини та їх властивості . 

 

Міждисциплінарні зв’язки. Органічна хімія як навчальна дисципліна: 

а) ґрунтується на знаннях таких дисциплін, як: загальна та неорганічна  хімія, аналітична хімія; 

б) дає змогу здобувачам вищої освіти краще засвоювати знання з таких дисциплін як: фізична та 

колоїдна хімія, біологічна хімія, фармацевтична хімія, фармакогнозія, фармакологія, технологія 

ліків,  токсикологічна та судова хімія, лікарська токсикологія та ін.; 

в) дає змогу більш професійно виконувати обов’язки у майбутній практичній діяльності. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 

240 годин, 8 кредитів ECTS. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Органічна хімія» 

 

 сформувати теоретичні знання у здобувачів вищої з визначення властивостей  органічних 

сполук на основі будови їх молекул. 

 засвоєння закономірностей стосовно хімічних властивостей органічних сполук у 

взаємозв’язку з їхньою будовою і на цій основі розуміння біохімічних процесів, які мають 

місце у біологічних системах. 

 оволодіння основними методами синтезу органічних сполук як основної передумови для 

розуміння принципів створення нових біологічно активних речовин. 

 здобуття практичних навичок, які допоможуть здобувачеві вищої освіти  у майбутньому 

засвоїти методи стандартизації та контролю якості лікарських препаратів. 

 оцінка практичних аспектів органічної хімії, шляхів і методів використання її досягнень у 

фармацевтичній практиці. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Органічна хімія» – здобувачі вищої освіти в повній 

чи частковій мірі повинні  

ЗНАТИ: 

1. основні принципи класифікації, номенклатури та структурної ізомерії органічних сполук. 

2. типи хімічних зв’язків, спряженні системи, електронні ефекти, кислотність та основність 

органічних сполук як базову основу їх реакційної здатності 
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3. принципи класифікації органічних реакцій за напрямком, способом розриву зв’язку та 

механізмом їх перебігу. 

4. хімічні властивості та способи добування основних класів органічних сполук. 

5. принципи порівняння  реакційної здатності органічних сполук за наявністю в їх будові 

певних функціональних груп. 

ВМІТИ: 

1. Складати назви по замісниковій номенклатурі  (ІЮПАК) та структурні формули за 

хімічною назвою для органічних сполук ; 

2. Визначити можливість утворення ізомерів та будувати структури ізомерних сполук; 

3. Описувати фізичні властивості органічних сполук; 

4. Визначати розподіл електронної густини та розташування реакційних центрів в молекулах; 

5. Визначати донорні та акцепторні замісники в молекулах та їх вплив на реакційну здатність 

речовини; 

6. Порівнювати кислотно-основні властивості органічних сполук; 

7. Інтерпретувати механізми хімічних реакцій; 

8. Визначати реакційну здатність органічних сполук в реакціях різних типів;  

9. Складати рівняння реакцій що підтверджують хімічні властивості органічних сполук; 

10. Вибирати способи добування органічних сполук; 

11. Проводити реакції ідентифікації органічних сполук. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

3.1. За результатами вивчення дисципліни «Органічна хімія» здобувачі вищої 

освіти повинні в повній чи частковій мірі набути наступні 

компетентності: 

 інтегральна: 

Здатність робити висновки, формувати судження при обмеженій інформації, ясно їх 

висловлювати та обґрунтовувати для фахової та нефахової аудиторії. Здатність справлятися 

з нестандартними та типовими фаховими ситуаціями у професійній діяльності на основі 

знань, умінь та навичок здобутих при вивченні фундаментальних, хімічних, технологічних, 

біомедичних та соціально-економічних наук. 

 загальні: 

ЗК 3. Здатність навчатися, абстрактно мислити, аналізувати, робити висновки.  
ЗК 4. Здатність розуміти предметну область та розуміння фахової  діяльності.  

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК 8. Здатність використовувати критерії підбору методів проведення досліджень та 

гарантувати їх виконання на відповідному рівні. 
ЗК 11. Здатність критично оцінювати виконану роботу та забезпечувати її якість. 

ЗК 12. Здатність приймати обгрунтовані рішення та застосовувати загальні та фахові 

знання, уміння та навички у практичних ситуаціях. 
ЗК 14. Здатність збільшувати та зберігати наукові, культурні досягнення і цінності 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку  предметної області, її 
місця у загальній системі знань. 

 фахові 

ФК2. Здатність із урахуванням фізико-хімічних, фармакокінетичних, фармакодинамічних 

якостей лікарських засобів здійснювати консультування щодо рецептурних та 

безрецептурних лікарських засобів, також інших товарів аптечного асортименту; із 

урахуванням показів та протипоказів, сумісності та співвідношення ризик/користь 

лікарських засобів здійснювати фармацевтичну опіку . 

ФК6. Здатність підбирати методи та проводити хіміко-токсикологічні дослідження з метою 

діагностики гострих отруєнь, наркотичного та алкогольного сп’янінь, визначати  

ксенобіотики, лікарські засоби, токсини та їх метаболіти у біологічних рідинах та тканинах 

організму. 

ФК7. Здатність відповідно до правил Належної практики зберігання (GSP) та фізико-

хімічних властивостей лікарських засобів та товарів медичного призначення забезпечувати 

належне зберігання у закладах охорони здоров’я. 
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ФК14. Здатність відповідно Належній аптечній практиці (GPP) обґрунтовувати вибір 

допоміжних матеріалів, технологій виготовлення лікарських засобів за рецептами лікарів 

та замовленнями закладів охорони здоров'я в умовах аптек у різних лікарських формах, 

організовувати та виготовляти ці лікарські форми.  

ФК15. Здатність відповідно Належній виробничій практиці (GMP) обирати обладнання, 

обґрунтовувати технологічний процес, оформляти необхідні документи, організовувати та 

брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах хіміко-фармацевтичних 

підприємств. 

ФК19. Здатність відповідно до належних фармацевтичних практик та Державної 

фармакопеї України проводити стандартизацію лікарських засобів, вірно обирати методи 

відбору проб для контролю якості, запобігати розповсюдженню фальсифікованих 

лікарських засобів.  

ФК20. Здатність використовуючи  фізичні, хімічні, фізико-хімічні, біологічні, 

фармакоорганолептичні, мікробіологічні, фармакотехнологічні методи контролю 

розробляти методики контролю якості лікарської рослинної сировини, допоміжних 

речовин, активних фармацевтичних інгредієнтів та лікарських засобів. 
3.2. Відповідно до освітньої програми здобувачів вищої освіти повинні в повній чи частковій мірі 

досягти планованих результатів навчання (ПРН): 

ПРН 2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

ПРН 3. Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки безпеки при 

здійснення професійної діяльності. 

ПРН 4. Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних 

джерел та використання цих результатів для рішення типових та складних спеціалізованих 

завдань професійної діяльності. 

ПРН 6. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність за них у 

стандартних і нестандартних професійних ситуаціях; дотримуватися принципів 

деонтології та етики у професійній діяльності. 

ПРН 12. Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових досліджень, 

узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній діяльності. 

ПРН 16. Визначати вплив факторів, що впливають на процеси всмоктування, розподілу, 

депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу і обумовлені станом, 

особливостями організму людини та фізико-хімічними властивостями лікарських засобів. 

ПРН 26. Обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські засоби у різних 

лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями лікувальних закладів, 

оформлювати їх до відпуску. Виконувати технологічні операції: відважувати, відмірювати, 

дозувати різноманітні лікарські засоби за масою, об’ємом тощо. Розробляти й 

оформлювати технологічну документацію щодо виготовлення лікарських засобів в 

аптеках. 

ПРН 27. Обґрунтовувати технологію та організовувати виробництво лікарських засобів на 

фармацевтичних підприємствах та оформлювати технологічну документацію щодо 

виробництва лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах. 

ПРН 31. Здійснювати усі види контролю якості лікарських засобів; складати сертифікати 

якості серії лікарського засобу та сертифікату аналізу враховуючи вимоги чинних 

нормативних документів, Державної фармакопеї України та результати проведеного 

контролю якості. Розробляти специфікації та методики контролю якості відповідно до 

вимог чинної Державної фармакопеї України. 

ПРН 32. Визначати основні органолептичні, фізичні, хімічні фізико-хімічні та 

фармакотехнологічні показники лікарських засобів, обґрунтовувати та обирати методи їх 

стандартизації, здійснювати статистичну обробку результатів згідно з вимогами чинної 

Державної фармакопеї України. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
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Тематичний план для денної форми навчання 
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Модуль 1. Основи будови органічних сполук. Вуглеводні та їх функціональні похідні. 

Змістовий модуль 1. Основи будови органічних сполук. 

Тема 1. Класифікація та номенклатура органічних 

сполук. Хімічний посуд. Введення в органічний 

практикум. 

 0,5  

 

2   2 

Тема 2. Хімічний зв’язок та взаємний вплив атомів в 

органічних сполуках. Елементний аналіз: визначення 

Карбону, Гідрогену, Нітрогену, Сульфуру, галогенів.  

 0,5  3   2 

Тема 3. Ізомерія органічних сполук. Просторова 

будова молекули. Визначення фізичних констант 

органічних сполук (температура плавління, 

температура кипіння). 

 0,5  2   2 

Тема 4. Кислотні та основні властивості органічних 

сполук. Класифікація органічних реакцій і реагентів. 

 0,5  3   2 

Разомза змістовим модулем 1 20 2  10   8 

Змістовий модуль 2. Вуглеводні, їх галоген- та нітрогенпохідні. 

Тема 5. Алкани. Циклоалкани. Реакції радикального 

заміщення. Алкени, алкіни, алкадієни. Реакції 

електрофільного приєднання. 

 4  6   3 

Тема 6. Моноядерні арени. Реакції електрофільного 

заміщення в аренах. Правила орієнтації 

замісників.Багатоядерні арени з конденсованими і 

ізольованими ядрами. 

 2  6   3 

Тема 7. Галогенопохідні вуглеводнів. Реакції 

нуклеофільного заміщення та елімінування.  
 1  4   3 

Тема 8. Нітросполуки. Аміни. Діазо- та азосполуки. 

Теорія кольоровості. 
 1  6   3 

Разом за змістовим модулем 2. 
42 8  22   12 

Змістовий модуль 3.Оксигенпохідні вуглеводнів. 

Тема 9. Спирти. Аміноспирти. Етери. Феноли. 

Амінофеноли. 

 2  6 
  6 

Тема 10. Аліфатичні альдегіди. Аліфатичні кетони. 

Ароматичні альдегіди та кетони. 

 2  6 
  4 

Тема 11. Монокарбонові кислоти. Дікарбонові 

кислоти. 

 1  6 
  4 

Тема 12. Функціональні похідні карбонових кислот.  0,5  2 
  4 

Тема 13. Гетеро-функціональні карбонові кислоти. 

Вугільна кислота. Похідні вугільної кислоти. 

 0,5  6 
  4 

Разом за змістовим модулем 3. 54 6  26 
  22 

Підсумковий модульний контроль    2 
  3 

Усього годин за модуль 1. 
121 16  60 

  45 

Модуль 2. Гетероциклічні та природі сполуки. 
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Змістовий модуль 4. Гетероциклічні сполуки. 

Тема 1. Три- та чотиричленні гетероциклічні сполуки     3 
  3 

Тема 2. П’ятичленні гетероцикли з одним гетеро 

атомом. Похідні піролу, фурану,  тіофену. Індол. 

 1  6 
  3 

Тема 3. П’ятичленні гетероцикли з двома 

гетероатомами 

 1  3 
  3 

Тема 4. Шестичленні гетероцикли з одним 

гетероатомом. Піридин Шестичленні гетероцикли з 

одним гетероатомом. Хінолін, ізохінолін, акридин. 

Похідні пірану. 

 2  7 
  3 

Тема 5. Шестичленні гетероцикли з двома 

гетероатомами. 

 1  3 
  4 

Тема 6. Конденсовані системи гетероциклів. 

Алкалоїди. 

 1  6 
  4 

Разом за змістовим модулем 4. 54 6  28 
  20 

 Змістовий модуль 5. Природні сполуки. 

Тема 7. Вуглеводи. Моносахариди. Дісахариди. 

Полісахариди. 

 2  9   5 

Тема 8. Ліпіди. Омиляємі ліпіди. Неомиляємі ліпіди. 

Стеран. Стероїди. 

 2  9   5 

Тема 9. Амінокислоти.Білки. Нуклеїнові кислоти.  4  9   6 

Тема 10. Синтези органічних сполук.    3   4 

Разом за змістовим модулем 5. 58 8  30   20 

Підсумковий модульний контроль    2   5 

Усього годин за модуль 2. 119 14  60   45 

Усього годин за дисципліну 240 30  120   90 

Тематичний план для заочної форми навчання 

 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Модуль 1. Основи будови органічних сполук. Вуглеводні та їх функціональні похідні. 

Змістовий модуль 1. Основи будови органічних сполук. 

Тема 1. Класифікація та номенклатура органічних 

сполук. Хімічний посуд. Введення в органічний 

практикум. 

 1  1   3 

Тема 2. Хімічний зв’язок та взаємний вплив атомів 

в органічних сполуках. Елементний аналіз : 

визначення Карбону, Гідрогену, Нітрогену, 

Сульфуру, галогенів.  

 0,5  1   3 

Тема 3. Ізомерія органічних сполук. Просторова 

будова молекули. Визначення фізичних констант 

органічних сполук (температура плавління, 

температура кипіння). 

 0,5  1   3 

Тема 4. Кислотні та основні властивості 

органічних сполук. Класифікація органічних 

реакцій і реагентів. 

   1   2,5 

Разом за змістовим модулем 1. 40 2  4   8,5 

Змістовий модуль 2. Вуглеводні, їх галоген- та нітрогенпохідні. 
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Тема 5. Алкани. Циклоалкани. Реакції 

радикального заміщення. Алкени, алкіни, 

алкадієни. Реакції електрофільного приєднання. 

 1  2   3 

Тема 6. Моноядерні арени. Реакції 

електрофільного заміщення в аренах. Правила 

орієнтації замісників.Багатоядерні арени з 

конденсованими і ізольованими ядрами. 

 1  1   3 

Тема 7. Галогенопохідні вуглеводнів. Реакції 

нуклеофільного заміщення та елімінування. 

 1  1   2 

Тема 8. Нітросполуки. Аміни. Діазо- та 

азосполуки. Теорія кольоровості. 

      2 

Разом за змістовим модулем 2. 38 3  4   10 

Змістовий модуль 3. Оксигенпохідні вуглеводнів. 

Тема 9. Спирти. Аміноспирти. Етери. Феноли. 

Амінофеноли. 

 1  1   4 

Тема 10. Аліфатичні альдегіди. Аліфатичні кетони. 

Ароматичні альдегіди та кетони.  

 1  2   4 

Тема 11. Монокарбонові кислоти. Дікарбонові 

кислоти. 

 1  2   4 

Тема 12. Функціональні похідні карбонових 

кислот. 

   1   4 

Тема 13. Гетеро-функціональні карбонові кислоти. 

Вугільна кислота. Похідні вугільної кислоти. 

   1   4 

Разом за змістовим модулем 3. 30 3  7   20 

Підсумкове заняття.    1   5 

Усього годин за модуль 1. 67,5 8  16   43,5 

Модуль 2. Гетероциклічні та природі сполуки. 

Змістовий модуль 4. Гетероциклічні сполуки. 

Тема 1. Три- та чотиричленні гетероциклічні 

сполуки 

      2 

Тема 2. П’ятичленні гетероцикли з одним гетеро 

атомом. Похідні піролу, фурану,  тіофену. Індол. 

 1  1   4 

Тема 3. П’ятичленні гетероцикли з двома 

гетероатомами 

 1  1   3 

Тема 4. Шестичленні гетероцикли з одним 

гетероатомом. Піридин Шестичленні гетероцикли з 

одним гетероатомом. Хінолін, ізохінолін, акридин. 

Похідні пірану. 

 1  2   4 

Тема 5. Шестичленні гетероцикли з двома 

гетероатомами. 

 1  0,5   3 

Тема 6. Конденсовані системи гетероциклів. 

Алкалоїди. 

   0,5   2 

Разом за змістовим модулем 4. 79 4  5   18 

Змістовий модуль 5. Природні сполуки. 

Тема 7. Вуглеводи. Моносахариди. Дісахариди. 

Полісахариди. 

 2  2   4 

Тема 8. Ліпіди. Омиляємі ліпіди. Неомиляємі 

ліпіди. Стеран. Стероїди. 

 2  2   4 

Тема 9. Амінокислоти. Білки. Нуклеїнові кислоти.    2   4 

Тема 10. Синтези органічних сполук.    3   2 

Разом за змістовим модулем 5. 59 4  9   14 

Підсумковий модульний контроль    2   4 

Усього годин за модуль 2. 60 8  16   36 

Усього годин за дисципліну 127,5 16  32   79,5 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Основи будови органічних сполук. Вуглеводні та їх функціональні похідні.  

Змістовий модуль 1.Основи будови органічних сполук. 
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Тема 1. Класифікація та номенклатура органічних сполук.  

Предмет органічної хімії. Історія становлення та розвитку органічної хімії. Органічна хімія як 

базова дисципліна в системі фармацевтичної освіти. Основні способи зображення органічних 

молекул. Класифікація органічних сполук за будовою вуглецевого скелету і природою 

функціональних груп. Основні функціональні групи і відповідні їм класи органічних сполук. 

Номенклатурні системи (тривіальна, раціональна, міжнародна (ИЮПАК). Основні принципи 

побудови назв органічних сполук за номенклатурою ИЮПАК (замісникова і радикало-

функціональна номенклатура). 

Тема 2. Хімічний зв’язок та взаємний вплив атомів в органічних сполуках. 

Типи хімічних зв'язків в органічних молекулах (іонний, ковалентний, координаційний, 

семиполярний). Водневий зв'язок. Квантово-механічні основи теорії хімічного зв'язку. Види 

гібридизації атомних орбіталей вуглецю, азоту, кисню. Електронна будова подвійних і потрійних 

вуглець-вуглецевих зв'язків і їх характеристика (довжина, енергія, полярність, здатність до 

поляризації). Індуктивний ефект. Кон'юговані системи з відкритим і замкненим ланцюгами. 

Мезомерний ефект. Сумісний вплив індуктивного і мезомерного ефектів замісників. 

Електронодонорні і електроно-акцепторні замісники. Способи зображення розподілу електронної 

густини в молекулах. 

Тема 3.Ізомерія органічних сполук. 

Просторова будова молекули. Структурна ізомерія (ізомерія вуглецевого ланцюга, ізомерія 

положення і ізомерія функціональних груп). Стереоізомери; їх класифікація. Способи зображення 

просторової будови органічних сполук. Оптична ізомерія. Оптична активність і питоме обертання. 

Хіральність і ахіральність молекул. Асиметричний атом вуглецю. Сполуки з одним асиметричним 

атомом вуглецю, енантіомери, рацемічна форма. Зображення оптичних ізомерів на площині 

(проекційні формули Фішера). Молекули з двома і більше центрами хіральності. Діастереомери та 

мезоформа. Геометрична ізомерія. Цис-транс- системи позначень конфігурацій геометричних 

ізомерів. Конформаційна (поворотна) ізомерія. Конформації як результат обертання навколо -

зв'язку. Енергетична характеристика заслоненених, загальмованих та скошених конформацій. 

Торсійна напруга. Бар'єр обертання. 

 Тема 4.Кислотні і основні властивості органічних сполук.   

Електролітична і протонна теорія кислот і основ. Визначення понять «кислота» і «основа» за 

теорією Бренстеда. Типи органічних кислот: Залежність кислотності органічних сполук від їх 

будови і природи розчинника. ипи органічних основ . Фактори, які впливають на силу основ. 

Електронна теорія кислот і основ (теорія Льюїса). Поняття про концепцію жорстких і м'яких 

кислот і основ (принцип ЖМКО). 

Класифікація органічних реакцій і реагентів. Основи теорії реакцій органічних сполук. Типи 

механізмів реакцій (гемолітичний, гетеролітичний, періциклічний). Типи органічних реакцій 

(приєднання, заміщення, відщеплення,перегрупування, реакції окиснення і відновлення). 

Проміжні активні частинки:їх  будова,  вплив  структурних  особливостей  на стабільність  

карбкатіонів, карбаніонів, вільних радикалів. 

Змістовий модуль 2. Вуглеводні, їх галоген- та нітрогенпохідні. 

Тема 5.Аліфатичні вуглеводні. 

Алкани.Гомологічний ряд. Номенклатура, ізомерія. Способи  добування. Хімічні 

властивості. Реакції радикального заміщення (SR) алканів: галогенування, нітрування, 

сульфохлорування та їх механізм. Поняття про цепні процеси. Окиснення і крекінг алканів. 

Ідентифікація алканів. Вазелинове масло, парафін, озокерит. 

Циклоалкани. Класифікація за розміром циклу та кількістю циклів. Номенклатура. Ізомерія. 

Будова циклопропану, циклобутану, циклопентану і циклогексану. Теорія напруги (кутова та 

торсійна). Хімічні властивості. Особливості малих циклів (реакції приєднання). Реакції зміщення в 

середніх циклах.  

Алкени. Номенклатура, ізомерія, способи добування. Хімічні властивості. Реакції 

електрофільного приєднання (АE): галогенування, гідрогалогенування, гідратації, їх механізм, роль 

кислотного каталізу. Правило Марковнікова. Окиснення алкенів (гідроксилування, озонування). 

Каталітичне гідрування. Полімерізація алкенів. Методи ідентифікації подвійного зв'язку.  
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Алкадієни. Три типи дієнів. Будова, номенклатура, способи добування. Супряжені дієни. 

Особливості реакцій електрофільного приєднання (АЕ). Полімерізація 1,3-дієнів (бутадієн, ізопрен). 

Алкіни. Номенклатура. Способи добування. Хімічні властивості. Реакції електрофільного 

приєднання. Гідратація ацетилену та його гомологів (реакція Кучерова). Реакція заміщення як 

наслідок кислотності алкінів. Димерізація (вінілацетилен) і циклотримеризація (бензол) ацетилену. 

Ідентифікація алкінів. 

Тема 6.Ароматичні вуглеводні. 

Номенклатура. Будова бензолу. Ароматичні властивості. Загальні критерії ароматичності. Хімічні 

властивості. 

Реакції електрофільного заміщення (SE). Механізм галогенування, нітрування, сульфування, 

алкілування, ацилювання (- та -комплекси). Роль каталізатора. Вплив електронодонорних та 

електроноакцепторних замісників на напрям та швидкість реакцій електрофільного заміщення 

(SЕ).Механізм галогенування,нітрування,сульфування,алкілування,ацилювання. Роль каталізатора. 

Правила орієнтаціі в бензольному ядрі. Узгоджена та неузгоджена орієнтація. Реакції приєднання 

(гідрування, приєднання хлору). Окиснення аренів. Бензол. Толуол. Ксилоли. Стирол. Кумол.   

Нафталін. Будова, ароматичні властивості. Реакціі електрофільного заміщення(SE ): 

нітрування, сульфування, галогенування. Правила орієнтаціі в нафталіновому ядрі. Відновлення та 

окислення аренів. Антрацен. Фенантрен. Будова та хімічні властивості.  

Дифеніл. Дифенілметан. Трифенілметан. Будова. Атропізомерія. Способи добування. 

Хімічні властивості. Трифенілхлорметан. Трифенілметанол. 

Тема 7.Галогенопохідні вуглеводнів. 

Галогеналкани. Реакціі нуклеофільного заміщення (SN). Механізм реакціі, іх стереохімічна 

направленність. Перетворення галогеналканів в спирти, прості та складні ефіри, сульфіди, аміни, 

нітрили, нітросполуки. Реакція відщеплення (елімінування). Механізми Е1, Е2. 

Дегідрогалогенування. Дегалогенування. Правило Зайцева.  

Галогеналкени. Хімічні властивості алліл- та вінілгалогенів. Галогенарени і арилалкіл-

галогеніди. Рухливість атома галогену в ароматичному ядрі та боковому ланцюгу. Реакціі 

нуклеофільного заміщення галогену в ядрі. Дезактивуюча та орієнтуюча дія галогена в реакціях 

електрофільного заміщення. Ідентифікація галогенопохідних вуглеводнів.  

Тема 8. Нітрогенпохідні вуглеводнів. 

Нітросполуки. Класифікація. Номенклатура. Електронна будова нітрогрупи. Способи 

добування. Хімічні властивості. Аци-нітро-таутомерія, взаємодія с лугами. Взаємодія нітросполук 

з азотистою кислотою. Відновлення нітроаренів (реакція Зініна). Реакціі електрофільного 

заміщення в ряду нітроаренів. 

Аміни. Класифікація. Номенклатура. Способи добування аліфатичних та ароматичних 

амінів. Хімічні властивості. Основність амінів. Реакціі алкілування, ацилювання, утворення основ 

Шиффа, ізонітрильна реакція. Взаємодія первинних, вторинних, третинних аліфатичних та 

ароматичних амінів з азотистою кислотою. Окиснення амінів. Вплив аміногрупи в ароматичних 

амінах на проходження реакцій електрофільного заміщення (SE): галогенування, сульфування, 

нітрування, нітрозування. Сульфанілова кислота: синтез, хімічні властивості, похідні. Синтез 

стрептоциду. Сульфаніламідні препарати. Ідентифікація амінів. 

Діазо- та азосполуки.Класифікація. Номенклатура. Реакція діазотування, умови і 

проведення, механізм. Будова солей діазонія. Залежність будови діазосполук від рН-середовища. 

Реакціі солей діазонія з виділенням азоту (заміщення діазогрупи на гідрокси-, алкокси-нітро-, 

цианогрупу, атоми водню, галогенів). Реакція солей діазонія без виділення азоту. Реакція 

азосполучення, умови її проведення. Азобарвники (метилоранж), індікаторні властивості. 

Змістовий модуль 3. Оксигенпохідні вуглеводнів. 

Тема 9. Спирти. Феноли. 

Спирти. Способи добування. Хімічні властивості одноатомних спиртів. Утворення 

галогеналканів, складних ефірів. Міжмолекулярна та внутрішньомолекулярна дегідратація. 

Окиснення спиртів. Хімічні властивості гліколів та гліцерину. Хімічні властивості ненасичених 

спиртів. Правило Ельтекова. Ідентифікація спиртів  
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Аміноспирти. Хімічні властивості аміноспиртів як біфункціональних сполук. Біологічно 

активні алканоламіни (Коламін. Холін).  Класифікація. Номенклатура. Способи добування. 

Етери. Способи добування. Фізичні властивості. Основні властивості (утворення 

оксонієвих солей). Розщеплення простих ефірів (ацидоліз). Окиснення. Ідентифікація простих 

ефірів. Диетиловий ефір. Діоксан. Анізол. Фенетол.  

Феноли. Фізичні та хімічні властивості. Реакціі по зв’язку ОН–(утворення фенолятів, 

простих та складних ефірів). Реакціі електрофільного заміщення (SE): галогенування, нітрування, 

нітрозування, сульфування, алкілування, ацилювання, азосполучення, карбоксилювання, 

гідроксиметилювання. Відновлення та  окислення фенолів. Ідентифікація фенолів. Фенол. Крезоли. 

Тимол. Пікринова кислота. Нафтоли. Пірокатехін. Резорцин. Гідрохінон. Флороглюцин. Пірогалол.  

Амінофеноли. Особливості іх хімічних властивостей. Фенетілін. Парацитамол. 

Тема 10. Альдегіди. Кетони. 

Класифікація. Номенклатура. Ізомерія. Способи добування аліфатичних та ароматичних 

оксосполук. Шляхи прямого введення альдегідної групи. Електронна будова карбонільної групи. 

Вплив природи вуглеводневого радикалу на реакційну здатність оксосполук. Хімічні властивості. 

Реакціі нуклеофільного приєднання (АN), механізм. Гідратація альдегідів. Утворення напівацеталей 

та ацеталей. Приєднання гідросульфіту натрія; ціановодневоі кислоти, магнійорганічних сполук. 

Реакціі приєднання – відщеплення: взаємодія карбонільних сполук з аміаком, амінами (основи 

Шиффа) гідроксиламіном, гідразинами, семикарба-зидом, тіосемикарбазидом. Реакціі, які 

протікають за участю -вуглецевого атому: кето-єнольна таутомерія, галогенування, йодоформна 

проба. Реакціі конденсаціі. Альдольна та кротонова конденсація. Складноефірна конденсація. 

(реакція В.0. Тищенка). Конденсація ароматичних альдегідів з ароматичними амінами. Синтез 

брильянтового зеленого. Окиснення і відновлення оксосполук. Полімерізація альдегідів. 

Специфічні реакціі альдегідів аліфатичного та ароматичного рядів.  

Тема 11. Карбонові кислоти. 

Електронна будова карбоксильної групи та карбоксилат аніону. Кислотні властивості 

карбонових кислот та їх залежність від природи вуглеводневого радикалу. Хімічні властивості. 

Утворення солей. Реакціі нуклеофільного заміщення (утворення фунціональних похідних 

карбонових кислот: галогенангідридів, ангідридів, складних  ефірів, амідів).Механізм 

етирифікаціі.Заміщення водню біля -вуглецевого атома. Хімічні властивості, приєднання 

галогеноводнів проти правила Марковника в ряду - і ß- ненасичених кислот. Орієнтована дія 

карбоксильної групи в реакціях електрофільного заміщення. 

Властивості дикарбонових кислот як біфункціональних сполук. Специфічні властивості 

дикарбонових кислот. Відношення до нагрівання (декарбоксилювання, утворення циклічних 

ангідридів). Ідентифікація карбонових кислот. 

Тема 12. Функціональні похідні карбонових кислот.  

Галогенангідриди та ангідриди карбонових кислот. Номенклатура. Способи добування. 

Хімічні властивості. Синтез фенолфталеїну і його індикаторні властивості. 

Естери. Номенклатура. Способи добування. Кислотний та лужний гідроліз складних ефірів 

(механізм). Переетерифікація. 

Аміди. Номенклатура.Способи добування.Кислотно-основні властивості. Гідроліз амідів, 

лужний каталіз. Розщеплення амідів гіпобромідами. Дегідратація. Порівняльна характеристика 

ацилюючих властивостей карбонових кислот: галогенангидридів, ангидридів, складних єфірів і 

амідів. 

Гідразиди, нітрили. Будова. Номенклатура. Способи добування. Хімічні властивості. 

Ацетонітрил. 

Тема 13. Гетеро-функціональні карбонові кислоти.  

Галогенокарбонові кислоти. Номенклатура, способи добування. Кислотні властивості та їх 

залежність від кількості атомів галогену та взаємного розміщення атому галогену і карбоксильної 

групи.  
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Гідрокси- і фенолокислоти. Номенклатура. Способи добування. Відношення - ß- і  - 

гідроксикислот до нагрівання (лактиди, лактони). Розщепленя гідроксикислот під дісю 

концентрованої сірчаної кислоти 

Оксокислоти. Номенклатура. Способи добування. Спетифічні хімічні властивості 

оксокислот, обумовлені взаємним розташуванням функціональних груп. Синтез, таутомерія і 

подвійна реакційна здатність ацетооцтового ефіру, кислотне та кетонне розщеплення.  

Амінокислоти. Номенклатура, способи добування. Хімічні  властивості. Амфотерний  

характер амінокислот .Специфічні  реакції  - ß- і - амінокислот . Лактами.  

Вугільна кислота. Похідні вугільної кислоти.Хлорангідриди (фосген), аміди (карбамінова 

кислота, карбамід). Уретати, уреіди. Барбітурова кислота, біуретова реакція. Гуанідін. 

 

Модуль 2.  Гетероциклічні та природі сполуки.  

Змістовий модуль 4. Гетероциклічні сполуки. 

Тема 1. Три- та чотиричленні гетероциклічні сполуки .  

Принципи номенклатури гетероциклічних сполук. Три- та чотиричленні гетероцикли з 

одним гетероатомом Оксиран, азиридин, оксетан, азетидин. Будова, способи добування і хімічні 

властивості.Реакції приєднання за місцем розриву циклу.Реакції  азиридину і азетидину як 

вторинних амідів.  

Тема 2. П’ятичленні гетероцикли з одним гетероатомом 

Пірол, фуран, тіофен. Номенклатура. Будова, способи добування, ароматичний  характер .  

Хімічні властивості. Ацидофобність піролу і фурану. Реакції електрофільного заміщення 

(SE). Особливості реакцій нітрування, сульфування і галогенування ацидофобних гетероциклів. 

Відновлення і окислення. Взаємні перетворення п’ятичленних гетероциклів (по Юрєву).  

NН-Кислотність піролу. Методи ідентифікаціі піролу, фурану та тіофену. Фурфурол. 

Фурацилін. Піролідин. 

Тетрагідрофуран. Полівінілпіролідон. Металопорфіни, гемоглобін, вітамін В12. Індол 

(бензопірол). Ацидофобність. NН-кислотні властивості. Особливості реакцій електрофільного 

заміщення. Індоксил, серотонін,  ß-Індолілоцтова кислота.  

Тема 3. П’ятичленні гетероцикли з двома гетероатомами 

Номенклатура. Будова. Способи добування. Хімічні властивості. Атоми азоту пірольного і 

піридинового типу. Азольна таутомерія імідазолу і піразолу. Кислотно-основні властивості. Реакції 

електрофільного заміщення. Відновлення азолів. Піразолон-5, його таутомерія та похідні: 

антипірин, амідопірин, анальгин. Гістидин. Гісамін. Імідазол. Дібазол. 2-Амінотіазол. 

Тема 4. Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом.  

Піридин.Способи добування. Хімічні властивості. Реакції електрофільного та 

нуклеофільного заміщення. Відновлення і окислення азинів. Особливості хімічної поведінки N-

оксиду піридину. Піперидин. Гомологи піридину: піколіни. Гідрокси- та амінопіридини. Способи 

добування, таутомерія і хімічні властивості. Піридоксин (вітамін В6). 

Піридинкарбонові кислоти та їх функціональні похідні. Властивості і застосування в 

медицині. Нікотинова кислота. Нікотинамід (вітамін РР). Кордіамін. Ізонікотинова кислота. 

Ізоніазид. Фтивазид.  

Хінолін, ізохінолін, акридин. Способи добування (синтез Скраупа, реакція Бішнера-

Напіральського). Хімічні властивості. 8-Гідроксихінолін. Хінозол. Комплексоутворююча здатність 

і застосування в медицині. Нітроксолін (5-НОК). Аміноакридин. Етакридину лактат – (ріванол). 

Гетероцикли групи пірану. Особливості будови - і - піранів. Будова і хімічні властивості 

піранів. Солі пірилію. Бензопірони: кумарин, хромон, флавон, ізофлавон. Будова, хімічні 

властивості. Флавоноїди: кверцетин, рутин.  

Тема 5. Шестичленні гетероцикли з двома гетероатомами.  

Номенклатура, будова, способи добування, ароматичність. Хімічні властивості. Основність. 

Реакції нуклеофільного заміщення. Особливості реакцій електрофільного заміщення .Гідрокси- та 

амінопохідні піримідину. Барбітурова кислота: синтез, кето-енольна і лактам-лактимна таутомерія, 
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кислотні властивості. Барбітал. Фенобарбітал. Піримідинові основи: урацил, тимін, цитозин. Тіамін 

(вітамін В). Піперазин. Основні властивості. 

Тема 6. Конденсовані системи гетероциклів.  

Пурин: номенклатура, будова, ароматичність. Азольна таутомерія. Амфотерний характер. 

Оксипурини: гіпоксантин, ксантин, сечова кислота. Лактам-лактимна таутомерія. Кислотні 

властивості сечової кислоти, її солі (урати). Окиснення (мурексидна проба). Метильні похідні 

ксантину: кофеін, теофілін, теобромін. Кислотно-основні властивості. Реакції ідентифікації. 

Амінопурини (пуринові основи): аденін, гуанін. 

Алкалоїди.Знаходження в природі, методи виділення. Основні властивості (утворення 

солей). Хімічна класифікація. Загально-алкалоїдні реакції. 

Змістовий модуль 5. Природні сполуки. 

Тема 7. Вуглеводи.   

Моносахариди. Класифікація, будова і номенклатура (альдо-, кетопентози та гексози). 

Стереоізомерія. Стереохімічні ряди. Цикло-оксо-(кільчато-ланцюгова) таутомерія: фуранози і 

піранози. Формули Хеуорса: α і ß-аномери. Мутаротація. Взаємне перетворення моносахаридів під 

впливом лугів (епімеризація). Способи добування. Хімічні властивості. Реакції оксоформ 

моносахаридів (оксинітрильний синтез, утворення озазонів). Відновлення (ксиліт, сорбіт). 

Окислення: утворення гліконових, глікарових і глікуронових кислот. Реакції напівацетального 

гідроксилу. Утворення глікозидів. Відновні властивості моноз. Поняття щодо видів сброження 

моносахаридів і іх використання в промисловості. Ідентифікація моносахаридів.     Дезоксисахара: 

2-Дезокси-D-рибоза. Аміносахара: D-глюкозамін, D-галактозамін. Аскорбінова кислота (вітамін С). 

Ді-, полісахариди.Відновлюючі і невідновлюючі дисахариди: мальтоза, целобіоза, лактоза, 

сахароза. Будова, номенклатура. Хімічні властивості. Відношення до гідролізу. Окислення 

(мальтобіонова кислота). Інверсія сахарози. Полісахариди: принцип побудови, класифікація і 

властивості. Гомополісахариди: крохмаль (амілоза, амілопектин), глікоген, целюлоза. Декстріни 

(кровезамінювач ”поліглюкін”), інсулін. Складні і прості ефіри полісахаридів. Відношення 

полісахаридів і їх ефірів до гідролізу. Похідні целюлози: (нітрати, ацетати, ксантогенати). 

Колодійна вата, колодій, целофан, карбоксиметилцелюлоза: їх застосування в медицині. Пектинові 

речовини. Гетерополісахариди: гепарин, хітин, гіалуронова кислота, рослинні камеді. 

Тема 8. Ліпіди 

Омиляємі ліпіди.Класифікація. Омиляємі ліпіди. Вищі жирні кислоти. Прості ліпіди. Воски, 

твіни, жири, масла. Гідроліз жирів. Гідрогенізація рідких жирів. Аналітичні характеристики жирів 

(йодне число, число омилення). Окислення жирів. Одержання мила. Синтетичні миючи засоби 

(детергенти). Складні ліпіди. Фосфатиди – компоненти клітинних мембран. Фосфатидна кислота, 

фосфатидилетаноламін.  

Неомиляємі ліпіди. Класифікація терпенів за кількістю ізопренових фрагментів та 

природою вуглецевого скелету. Номенклатура моно- і біциклічних терпенів. Природні джерела і 

синтетичні методи добування. Ациклічні терпени: гераніол, цитраль. Моноциклічні монотерпени: 

лимонен, ментан, ментол, терпін. Хімічні властивості. Біциклічні терпени: а-пінен, борнеол, 

камфора. Синтез камфори. Оптична   активність   сс-пінену,   борнеолу   і   камфори.   Дитерпени:   

ретинол (вітамін А), ретиналь. Тетратерпени (каротиноїди): р-каротин (провітамін А). 

Простагландини.  

Стеран. Стероїди. Будова стерану (циклопентанпергідрофенантрену). Родоначальні 

вуглеводні стероїдів та їх похідні: естран (естрогени), андростан (андрогени), прегнан 

(кортикостероїди), холан (жовчні кислоти), холестан (стерини). Хімічні властивості стероїдів, 

зумовлені функціональними групами: утворення похідних по гідроксильній, карбоксильній групах; 

властивості ненасичених стероїдів. 

Тема 9. Амінокислоти. Білки. Нуклеїнові кислоти. 

 Амінокислоти. α-амінокислоти як мономери білків. Стереоізомерія, хімічні властивості  α-

амінокислот. Ідентифікація  α-амінокислот (ксантопротеїнова  реакція, нінгідринна реакція). 

Білки. Білки як компоненти всіх клітин і тканин живих організмів.  Будова пептидів і білків. 

Синтез пептидів. Специфічні реакції білків. Складні білки (протеїди). 

Нуклеїнові кислоти. Утворення, будова і номенклатура  нуклеозидів.  Характер  зв'язку  

нуклеїнової основи з  вуглеводним залишком. Будова і номенклатура нуклеозидофосфатів. 



11 

Відношення до гідролізу. Кофермент АТФ. Рибонуклеїнові (РНК) і дезоксирибонуклеїнові 

(ДНК) кислоти та їх роль у біосинтезі. Поняття про будову нуклеїнових кислот.  

Тема 10. Синтез органічних сполук. 

Підбір методики синтезу органічної сполуки (літературний пошук). Підготовка реагентів, 

приладу для проведення синтезу. Виділення та способи очистки синтезованих речовин. Хімічна 

ідентифікація сполук - якісні реакції на функціональні групи. Фізико-хімічні константи та їх 

визначення. Значення інструментальних методів аналізу для визначення структури одержаної 

сполуки. 

 

6.Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів. 

 Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки за такими 

критеріями: 

• оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає 

зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої 

літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при 

аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє 

високий рівень засвоєння практичних навичок; 

• оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними аспектами 

з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має достатні практичні 

навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних 

неточностей і похибок у викладенні теоретичного змісту або під час аналізу продемонстрованих 

практичних навичок; 

• оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання навчальної 

дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо 

відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у студента невпевненість або відсутність 

стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, 

недостатньо оцінює факти та явища, що пов’язані з його майбутньою діяльністю; 

• оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає 

наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 

відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які 

виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю. 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення кожного модуля, 

становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами 

підсумкового модульного контролю – 80 балів. 

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності та 

підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за 4-

бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з використанням прийнятих в 

Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому 

враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми.  

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної теми). При цьому на 

одному занятті студент може отримати кілька оцінок за різні види діяльності (усна відповідь, 

практичні навички та вміння, письмовий або комп'ютерний контроль тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем (або на 

останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 

Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за традиційною шкалою, 

виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за індивідуальне завдання), обчислюється 
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середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після коми. 

Отримана величина конвертується у бал за багатобальною шкалою таким чином: 

 

Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 

 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх 

виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від 

їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних 

студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В жодному разі загальна сума балів 

за поточну навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Дисципліна «органічна хімія» складається з двох модулів. Після вивчення всіх тем 1-го модулю 

проводиться семестровий контроль (рубіжний контроль); після вивчення всіх тем 2-го модулю 

проводиться підсумковий модульний контроль (ПМК), що охоплює матеріал за всю дисципліну. 

До семестрового контролю та підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які 

відвідали усі передбачені навчальним планом з модулю або дисципліни аудиторні навчальні 

заняття та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з 

поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, дозволяється відпрацювати 

академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 

Проведення семестрового контролю (рубіжний контроль). 

Проведення семестрового контролю з модулю 1 відбувається  два етапи: 

І. Усна співбесіда. 

Перед початком співбесіди студент отримує картку, яка містить однусхему перетворень 

органічних сполук.  

Студент отримує:  

«5» - повна відповідь на всі питання. 

«4» - часткова відповідь на всі питання. 

«3» - відповідь лише частини схеми. 

«2» - відсутність правильної відповіді. 

ІІ. Тестовий контроль (комп’ютерне тестування) 

Під час проведення компьютерного тестування кожний студент має відповісти на 50 тестів, що 

охоплюють матеріал за модуль1. 

Оцінка за другу частину ПМК (письмовий або комп’ютерний тестовий контроль) виставляється 

наступним чином - 

▪ для студентів: 

- 91 – 100% правильних відповідей – оцінка «5»; 

- 76 – 90%  правильних відповідей – оцінка «4»; 

- 61 – 75%  правильних відповідей – оцінка «3»; 

 

Підсумкове заняття або підсумковий модульний контроль. 

Проведення ПМК з органічної хімії відбувається у два етапи. 

І. Усна співбесіда. 

Перед початком співбесіди студент отримує картку, яка містить двісхеми перетворень органічних 

сполук.  

Студент отримує:  

«5» - повна відповідь на всі питання. 

«4» - повна відповідь на два питання, або часткова на всі. 

«3» - повна відповідь на одне питання, або часткова на два. 

«2» - відсутність відповіді,  або часткова тільки на одне. 

ІІ. Тестовий контроль (комп’ютерне тестування) 

Під час проведення компьюетрного тестування кожний студент має відповісти на 100 тестів, що 

охоплюють матеріал за два модулі. 

Оцінка за другу частину ПМК (письмовий або комп’ютерний тестовий контроль) виставляється 

наступним чином - 

▪ для студентів: 
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- 91 – 100% правильних відповідей – оцінка «5»; 

- 76 – 90%  правильних відповідей – оцінка «4»; 

- 61 – 75%  правильних відповідей – оцінка «3»; 

 

В загальному підсумку студент отримує дві оцінки, після чого необхідно вивести середню 

оцінку за модуль. 

Середня оцінка за модуль = середнє арифметичне з поточних оцінок*0,6 + середнє 

арифметичне з оцінок за ПМК*0,4 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю 

(залікового кредиту) – 200.  

Кількість балів за кожний модуль вираховується шляхом конвертації середньої оцінки за 

модульу 200-ті бальну шкалу. 

Кількість балів за дисциплінурозраховується, як середнє арифметичне від кількості балів за 

кожний з двох модулів, також можуть враховуватись додаткові бали (не більше 12) за перемогу на 

олімпіаді чи участь у наукових конференціях. 

У залікову книжку виставляється як сумарна кількість балів за дисципліну, так і оцінка за 4-ри 

бальною шкалою. Конвертація відбувається наступним чином: 

 

Бали з дисципліни Оцінка за 4-ри бальною шкалою 

Від 180 до 200 балів 5 

Від 150 до 179 балів 4 

Від 149 до 120 3 

119 та нижче. 2 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Методичні вказівки для самостійної роботи з органічної хімії для студентів першого курсу 

фармацевтичного факультету заочної форми навчання . Частина І. «Основи будови та 

реакційної здатності органічних сполук». Затверджено на засіданні Вченої Ради ДонМУ 

(протокол№9 від 26.05.2017) С. 112-114. 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну чотирьохбальну 

систему та систему ECTSза наступною таблицею: 

Оцінка у 200-

бальній системі 

Оцінка у 

традиційній 

чотирьохбальній 

шкалі 

Оцінка с системі 

ECTS 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

7.Навчально-методична картка дисципліни 

Основні методи навчання: Пояснювально-ілюстративний метод  (лекція), 

репродуктивний метод, метод проблемного викладу, дискусійний метод; мультимедійні  

презентації; практичні та лабораторні роботи; робота у групах; обговорення; діалог зі 

здобувачами вищої освіті; тестові, письмові, контрольні роботи. 

Основні форми оцінювання: Опитування, вирішення тестових та розрахункових 

завдань. Оцінка (іспит). 

Методичне забезпечення:  
1. Методичні вказівки до самостійної та аудиторної роботи з органічної хімії для студентів 

другого курсу фармацевтичного факультету. Частина I. «Основи будови та реакційної здатності 

органічних сполук». 
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2. Методичні   вказівки до самостійної та аудиторної роботи з органічної хімії для студентів 

другого курсу фармацевтичного факультету. Частина II. «Гетероциклічні і природні сполуки».  

3. Методичні вказівки для самостійної роботи з органічної хімії для студентів першого курсу 

фармацевтичного факультету заочної форми навчання . Частина І. «Основи будови та реакційної 

здатності органічних сполук». Методичні вказівки для самостійної роботи з органічної хімії для 

студентів першого курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання . Частина ІІ. 

«Гетероциклічні і природні сполуки».  

Тематичний план лекційних занять для денної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1. 

1. 
Класифікація та номенклатура органічних сполук. Хімічний зв’язок та 

взаємний вплив атомів в органічних сполуках.  
2 

2. Реакційна здатність органічних сполук. Алкани. Циклоалкани. 2 

3. Ненасичені вуглеводні. Алкени, алкіни, алкадієни.  
2 

4. 
Моноядерні арени. Багатоядерні арени з конденсованими і ізольованими 

ядрами. 
2 

5. Галогенопохідні вуглеводнів. Нітросполуки. Аміни. Діазо- та азосполуки. 2 

6. Спирти. Аміноспирти. Етери. Феноли. Амінофеноли. 2 

7. Аліфатичні альдегіди. Аліфатичні кетони. Ароматичні альдегіди та кетони.  2 

8. 
Моно- та дикарбонові кислоти. Похідні карбонових кислот. Гетерофункційні 

кислоти. 
2 

 Разом за модуль 1: 16 

 
Модуль 2. 

 

9. 
П’ятичленні гетероцикли з одним та двома гетероатомами. Похідні 

п’ятичленних гетероциклічних сполук. 
2 

10. 
Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Конденсовані гетероцикли 

з одним гетероатомом. 
2 

11. 
Шестичленні гетероцикли з двома гетероатомами. Конденсовані гетероцикли 

з кількома гетероатомами 
2 

12. Вуглеводи. Моносахариди. Ді-, полісахариди. 2 

13. Омиляємі ліпіди. Неомиляємі ліпіди. 2 

14. Будова та властивості амінокислот. Білки 2 

15. Будова та властивості нуклеотідів та нуклеозидів. Нуклеїнові кислоти. 2 

 Разом за модуль 2: 14 

 Разом за дисципліну 30 

 

Тематичний план лекційних занять для заочної форми навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Модуль 1. 

1. 
Класифікація та номенклатура органічних сполук. Хімічний зв’язок та 

взаємний вплив атомів в органічних сполуках.  
2 

2. Алкани. Циклоалкани. Алкени, алкіни, алкадієни. Моноядерні арени.  2 

3. 
Галогенопохідні вуглеводнів. Спирти. Аміноспирти. Етери. Феноли. 

Амінофеноли. 
2 

4. 
Аліфатичні альдегіди. Аліфатичні кетони. Монокарбонові кислоти. 

Дікарбонові кислоти.  
2 

 Разом за модуль 1: 8 

Модуль 2. 
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5. П’ятичленні гетероцикли. 2 

6. Шестичленні гетероцикли. 2 

7. Вуглеводи. Моносахариди. Ді-, полісахариди. 2 

8. Омиляємі ліпіди. Неомиляємі ліпіди. 2 

 Разом за модуль 2: 8 

 Разом за дисципліну 16 

 

Тематичний план практичних занять для денної форми навчання 

№ 

п/п 
ТЕМА  ЗАНЯТТЯ. 

Обсяг 

годин 

Модуль 1. Основи будови органічних сполук. Вуглеводні та їх функціональні похідні. 

Змістовий модуль 1. Основи будови органічних сполук. 

1. 
Класифікація та номенклатура органічних сполук. Хімічний посуд. Введення в 

органічний практикум. 
2 

2. 
Хімічний зв’язок та взаємний вплив атомів в органічних сполуках. Елементний 

аналіз : визначення Карбону, Гідрогену, Нітрогену, Сульфуру, галогенів.   
3 

3. 
Ізомерія органічних сполук. Просторова будова молекули. Визначення фізичних 

констант органічних сполук (температура плавління, температура кипіння). 
2 

4. 
Кислотні та основні властивості органічних сполук. Класифікація органічних 

реакцій і реагентів. 
3 

Змістовий модуль 2. Вуглеводні, їх галоген- та нітрогенпохідні. 

5. Алкани. Циклоалкани. Реакції радикального заміщення 3 

6. Алкени, алкіни, алкадієни. Реакції електрофільного приєднання. 3 

7. 
Моноядерні арени. Реакції електрофільного заміщення в аренах. Правила 

орієнтації замісників. 
3 

8. Багатоядерні арени з конденсованими і ізольованими ядрами.  3 

9. Галогенопохідні вуглеводнів. Реакції нуклеофільного заміщення та елімінування.  4 

10. Нітросполуки. Аміни.  3 

11. Діазо- та азосполуки. Теорія кольоровості. 3 

Змістовий модуль 3. Оксигенпохідні вуглеводнів. 

12. Спирти. Аміноспирти. Етери. 3 

13. Феноли. Амінофеноли. 3 

14. Аліфатичні альдегіди. Аліфатичні кетони. 3 

15. Ароматичні альдегіди та кетони.  3 

16. Монокарбонові кислоти.  3 

17. Дікарбонові кислоти.  3 

18. Функціональні похідні карбонових кислот.  2 

19. Гетеро-функціональні карбонові кислоти.  4 

20. Вугільна кислота. Похідні вугільної кислоти.  2 

21. Підсумковий модульний контроль № 1. 2 

 Разом за модуль 1 60 

Модуль 2.Гетероциклічні та природні сполуки.  

Змістовий модуль 4. Гетероциклічні сполуки. 

22. Три- та чотиричленні гетероциклічні сполуки .  3 

23. П’ятичленні гетероцикли з одним гетероатомом. 3 

24. Похідні піролу, фурану,  тіофену. Індол. 3 

25. П’ятичленні гетероцикли з двома гетероатомами. 3 

26. Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Піридин  3 

27. Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Хінолін, ізохінолін, акридин. 3 

28. Похідні пірану. 1 

29. Шестичленні гетероцикли з двома гетероатомами. 3 

30. Конденсовані системи гетероциклів.  3 

31 Алкалоїди. 3 

Змістовий модуль 5. Природні сполуки. 

32. Вуглеводи. Моносахариди  3 

33. Дісахариди.  3 
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34. Полісахариди. 3 

35. Омиляємі ліпіди.  3 

36. Неомиляємі ліпіди. 3 

37. Стеран. Стероїди. 3 

38. Амінокислоти. 3 

39. Білки.  3 

40 Нуклеїнові кислоти. 3 

41. Синтези органічних сполук 3 

42. Підсумковий модульний контроль № 2 2 

 Разом за модуль 2 60 

 Всього 120 

Тематичний план практичних занять для заочної форми навчання 

№ 

п/п 
ТЕМА  ЗАНЯТТЯ. 

Обсяг 

годин 

Модуль 1. Основи будови органічних сполук. Вуглеводні та їх функціональні похідні. 

Змістовий модуль 1. Основи будови органічних сполук. 

1. 

Класифікація та номенклатура органічних сполук. Хімічний посуд. Введення в 

органічний практикум. Хімічний зв’язок та взаємний вплив атомів в органічних 

сполуках.  

2 

2. 
Ізомерія органічних сполук. Просторова будова молекули. Кислотні та основні 

властивості органічних сполук. Класифікація органічних реакцій і реагентів. 
2 

Змістовий модуль 2. Вуглеводні, їх галоген- та нітрогенпохідні. 

3. Алкани. Циклоалкани. Реакції радикального заміщення 1 

4. Алкени, алкіни, алкадієни. Реакції електрофільного приєднання. 1 

5. 
Моноядерні арени. Реакції електрофільного заміщення в аренах. Правила 

орієнтації замісників. 
1 

6. Галогенопохідні вуглеводнів. Реакції нуклеофільного заміщення та елімінування.  1 

Змістовий модуль 3. Оксигенпохідні вуглеводнів. 

7. Спирти. Аміноспирти. Етери. Феноли. Амінофеноли. 1 

8. Аліфатичні альдегіди. Аліфатичні кетони. 2 

9 Монокарбонові кислоти. Дікарбонові кислоти.  2 

10. 
Функціональні похідні карбонових кислот. Гетеро-функціональні карбонові 

кислоти.  
2 

 Підсумковий модульний контроль № 1. 1 

 Разом за модуль 1 16 

Модуль 2.  Гетероциклічні та природні сполуки. 

Змістовий модуль 4. Гетероциклічні сполуки. 

1 
П’ятичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Похідні піролу, фурану,  тіофену. 

Індол. 
1 

2. П’ятичленні гетероцикли з двома гетероатомами. 1 

3. Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Піридин  1 

4. 
Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Хінолін, ізохінолін, акридин. 

Похідні пірану. 
1 

5. 
Шестичленні гетероцикли з двома гетероатомами. Конденсовані системи 

гетероциклів.  
1 

Змістовий модуль 5. Природні сполуки. 

6. Вуглеводи. Моносахариди  1 

7. Дісахариди. Полісахариди. 1 

8. Омиляємі ліпіди.  1 

9. Неомиляємі ліпіди. Стеран. Стероїди. 1 

10. Амінокислоти. 1 

11. Білки.  1 

12. Синтези органічних сполук 3 

 Підсумковий модульний контроль № 2 2 

 Разом за модуль 2 16 

 Всього 32 

Тематичний план самостійної роботи студентів денної форми навчання 
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№ 

п/п 
Теми самостійної  роботи 

Обсяг 

годин 

Модуль 1. Основи будови органічних сполук. Вуглеводні та їх функціональні похідні. 

1 Підготовка до практичних занять з модуля 1 10 

2 Складання назв органічних сполук за номенклатурою IUPAC 8 

3 
Рішення ситуаційних завдань на порівняння реакційної здатності органічних 

сполук 
6 

4 
Рішення ситуаційних завдань на використання реакцій ідентифікації  органічних 

сполук 
10 

5 Складання схем синтезів з використанням малонового та ацетооцтового эфіру  8 

6 Підготовка до підсумкового модульного контролю 3 

 Разом за модуль 1 45 

Модуль 2. Гетероциклічні та природі сполуки. 

8 Підготовка до практичних занять з модуля 2 16 

9 Складання назв гетероциклічних сполук за номенклатурою IUPAC 4 

10 
Рішення ситуаційних завдань на використання реакцій ідентифікації  

гетероциклічних та природних сполук 
12 

11 Складання схем синтезів з використанням гетероциклічних та природних сполук  8 

12 Підготовка до підсумкового модульного контролю 5 

 Разом за модуль 2 45 

 Всього 90 

 

Тематичний план самостійної роботи студентів заочноїформи навчання 

№ Теми самостійної  роботи 
Обсяг 

годин 

Модуль 1. Основи будови органічних сполук. Вуглеводні та їх функціональні похідні. 

1 
Елементний аналіз : визначення Карбону, Гідрогену, Нітрогену, Сульфуру, 

галогенів.   
2 

2 Складання назв органічних сполук за номенклатурою IUPAC 2 

3 
Визначення фізичних констант органічних сполук (температура плавління, 

температура кипіння). 
2,5 

4 Багатоядерні арени з конденсованими і ізольованими ядрами. 2 

5 Нітросполуки. Аміни. Діазо- та азосполуки. Теорія кольоровості. 
 

10 

6 Ароматичні альдегіди та кетони. 6 

7 Вугільна кислота. Похідні вугільної кислоти. 2 

8 
Рішення ситуаційних завдань на використання реакцій ідентифікації  органічних 

сполук 
6 

9 Складання схем синтезів з використанням малонового та ацетооцтового эфіру  6 

1

0 
Підготовка до підсумкового модульного контролю 5 

 Разом за модуль 1 43,5 

Модуль 2. Гетероциклічні та природі сполуки.  

1 Складання назв гетероциклічних сполук за номенклатурою IUPAC 2 

2. Три- та чотиричленні гетероциклічні сполуки 2 

3 
Рішення ситуаційних завдань на використання реакцій ідентифікації  

гетероциклічних та природних сполук 
6 

4. Алкалоїди. 2 

5 Складання схем синтезів з використанням гетероциклічних та природних сполук  10 

6. Нуклеїнові кислоти. 10 

7 Підготовка до підсумкового модульного контролю 4 

 Разом за модуль 2 36 

 Всього за дисципліну: 79,5 
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8. Рекомендовані джерела 

 

Базова 

1. Черних В. П., Зименковський Б. С., Гриценко I. С. Органiчна хiмiя: Пiдруч. для фармац. 

вузiв i фак. У 3 кн. - Xapкiв: Основа, 1993-1997.  

2. Степаненко Б. Н. Курс органической химии: Учеб. для студ. вузов: В 2 кн. - 6 ИЗД., 

перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1981.  

3. Петров А. А., Бальян Х. В., Трощенко А. Т. Органическая химия: Учеб. для студ. вузов. 

/ Под ред. А. А. Петрова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1981. - 592 с.  

4. Терней А. Современная органическая химия: В 2 кн. / Пер. с англ. под ред. Н. Н. 

Суворова. - М.: Мир, 1981.  

5. Посiбник до лабораторних та семiнарських занять з органiчної xiмiї / В. П. Черних, В. I. 

Гридасов, I. С. Гриценко та iH. - XapKiB: Основа, 1991. -376с.  

6. Рево А. Я., Зеленкова В. В. Малый практикум по органической химии. М.: Высшая 

школа, 1980. -175 с.  

7. Лабораторные работы по органической химии / Под ред. О. Ф. Гинзбурга, А. А. 

Петрова. -М.: Высшая школа, 1974. -286 с.  

Допоміжна 

1. Нейланд О.Я. Органическая химия: Учеб. для хим. спец. вузов. - М.: Высшая 

школа, 1990. -751 с.  

2. Гауптман З., Грефе Ю., Ремане Х. Органическая химия / Пер. с нем. под ред. В. М. 

Потапова. - М.: Химия, 1979.  

3. Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия / Пер. с англ. под ред. И. К. 

Коробицыной. - М.: Мир, 1974. - 1132 с.  

4. Робертс Дж., Касерио М. Основы органической химии: В 2 кн. / Пер. сангл. / Под 

ред. А. Н. Несмеянова. - М.: Мир, 1968.  

5. Неницеску К. Д. Органическая химия: В 2 кн. / Пер. с рум. под ред. М. И. 

Кабачника. - М.: Изд-во иностр. лит., 1962.  

6. Несмеянов А. Н, Несмеянов Н. А. Начала органической химии: В 2 кн. 2-е изд., 

перераб. - М.: Химия, 1974.  

7. Марч Дж. Органическая химия: В 4 т. - М.: Мир, 1987.  

8. Тюкавкина Н. А., Бауков Ю. И. Биоорганическая химия. - М.: Медицина, 1985.  

9. Общая органическая химия: В 12 т. Пер. сангл. / Под ред. Д. Бартона, У. Д. Оллиса; 

-М.: Химия, 1985.  

10. Домбровський А. В., Найдан В. М. Органiчна хiмiя: Навч. посiбник. - К: Вища 

школа, 1992. - 503 с.  

11. Агрономов А. Н., Шабаров Ю. С. Лабораторные работы в органическом 

практикуме. - М.: Химия, 1974. - 375 с.  

12. Машковский М. Д. Лекарственные средства: в 2 кн. - 11-e изд., стереотип. - М.: 

Медицина, 1988. 

 

9. Додаткові ресурси - інформаційні ресурси 

1. Відеолекції та методичні матеріали кафедри фармацевтичної хімії НФаУ 

http://pharmchem.nuph.edu.ua/ru/uchebnyij-process.html 

2. Веб сайт ДП "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів" 

http://sphu.org/ 

3. Світова колекція вільно доступної хімічної інформації  https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ 

4. Корисна інформація з хімії  http://www.alhimikov.net 

5. Електронна бібліотека з хімії http://www.y10k.ru/books/subcat352.html 

 

http://pharmchem.nuph.edu.ua/ru/uchebnyij-process.html
http://sphu.org/

