
 





 Опис навчальної дисципліни 

  

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 

3,75 

 

 

Галузь знань  
22 Охорона здоров’я 

 

Нормативна 

 
 

Модулів - 2 

Спеціальність 

 (професійне спрямування): 
226 Фармація, промислова фармація 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів -  5 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ____ 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 113 

 2-й 

Лекції 

 

 

 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

 

Аудиторних – 

 

Самостійна робота студентів 

– 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший бакалавр 

 

 

 

30 год 

Практичні 

 

Лабораторні 

37 год 

Самостійна робота 

46 год 

Індивідуальні 

завдання:- 

Вид контролю:  

диф.залік 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Курс органічної хімії, як навчальної дисципліни, у вищому медичному навчальному закладі є 

базовим предметом для вивчення фундаментальних медико-біологічних та клінічних дисциплін.  

Вивчення органічної хімії передбачає формування загальнонаукової компетенції — базових знань в 

обсязі, необхідному для засвоєння загально-професійних дисциплін. Вона базується на вивченні 

студентами загальної та неорганічної хімії, біології; закладає базову підготовку для оволодіння 

фармацевтичною хімією, фармакогнозією, технологією ліків; сприяє формуванню цілісних уявлень 

щодо хімічних властивостей органічних сполук, їх фізіологічною дією та застосування. 

Навчальний матеріал систематизовано згідно з класифікацією органічних сполук за 

функціональними групами, що дає змогу уникнути дублювання матеріалу і сприяє формуванню у 

студентів цілісних уявлень щодо хімічних властивостей органічних сполук. У всіх розділах з 

вивчення  певного класу органічних речовин наведено реакції, які покладені в основу 

фармакопейних методів ідентифікації лікарських речовин; приклади застосування тієї чи іншої 

органічної речовини у фармацевтичній практиці. 

Обов’язковим є ознайомлення студентів із технікою безпеки під час роботи в хімічній 

лабораторії і необхідними навичками першої допомоги. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

1. визначення і загальну формулу основних класів органічних сполук; 

2. ізомерію та номенклатуру речовин; 

3. будову та властивості основних функціональних груп; 

4. фізичні та хімічні властивості органічних сполук; 

5. застосування окремих представників органічних речовин у медицині та фармації. 

 

вміти:  

1. виконувати правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії; 

2. користуватися хімічним посудом, хімічними реактивами; 

1. класифікувати органічні сполуки за будовою карбонового скелету і природою функціональних 

груп; 

2. писати формули органічних сполук  за їх назвою; 

3. визначати типи хімічного зв’язку в органічних молекулах; 

4. визначати тип ізомерії органічних сполук, писати формули ізомерів і називати їх за номенклатурою 

ІЮПАК; 

5. визначати вплив електронодонорних та електроноакцепторних замісників на проходження реакцій (SE) 

в ароматичному ядрі й орієнтацію замісників; 

6. характеризувати будову органічних сполук; 

7. знаходити взаємозв’язок між будовою і властивостями;  

8. пояснювати хімічні процеси і відображати їх рівняннями хімічних реакцій; 

9. розв’язувати ситуаційні завдання на знаходження молекулярної формули органічних сполук; 

10. розв’язувати експериментальні задачі;  

11. ідентифікувати органічні сполуки; 

12. виконувати якісні фармакопейні реакції на функціональні групи; 

13. використовувати теоретичні знання при виконанні експериментальних завдань;  

14. знаходити і розуміти генетичний зв’язок між різними класами органічних речовин; 

15. використовувати одержані знання при вивченні спеціальних дисциплін та в професійній діяльності; 

16. дотримуватися правил охорони праці та навколишнього середовища 

 



Студенти мають бути поінформовані про: 

 механізми основних типів хімічних реакцій органічних сполук; 

 промислові та практичні способи добування окремих органічних сполук. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Вуглеводні та їх галогенпохідні. 

Тема 1. Основи будови органічних сполук 

Тема 2. Насичені вуглеводні 

Тема 3. Ненасичені вуглеводні 

Тема 4. Ароматичні вуглеводні 

Змістовий модуль 2. Гідроксильні похідні вуглеводнів та карбонільні сполуки 

Тема 1. Галогенопохідні вуглеводнів 

Тема 2. Гідроксильні похідні вуглеводнів 

Тема 3. Карбонільні похідні: альдегіди та кетони 

Змістовий модуль 3 Карбонові кислоти та їх функціональні похідні 

Тема 1. Карбонові кислоти 

Тема 2. Функціональні похідні карбонових кислот 

Змістовий модуль 4. Нітрогенвмісні органічні сполуки та гетеро функціональні карбонові 

кислоти. 

Тема 1. Аміни. Діазо-, азосполуки. Азобарвники 

Тема 2. Гетерофункціональні карбонові кислоти. 

Змістовий модуль 5. Природні та гетероциклічні сполуки 

Тема 1. П’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним і двома гетероатомами. Шестичленні 

гетероциклічні сполуки з одним і двома гетероатомами. Конденсовані системи гетеро циклів 

Тема 2. Алкалоїди 

Тема 3. Вуглеводи. Моносахариди. Дисахариди. Полісахариди 

Тема 4. Ізопреноїди 



4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 

у тому числі 

л п 
ла

б 
інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1  Вуглеводні та їхні похідні, що містять атоми галогенів, гідроксильні та карбонільні 

групи 

Змістовий модуль 1. Вуглеводні та їх галогенпохідні 

Тема 1. Основи будови органічних сполук. 5 2 - - - 3 

Тема 2. Насичені вуглеводні 10 2 - 4 - 3 

Тема 3. Ненасичені вуглеводні 13 2 - 8 - 3 

Тема 4. Ароматичні вуглеводні 7 2 - 2 - 3 

Тема 5. Галогенпохідні вуглеводнів. 4 2 - 2 - - 

Разом за змістовим модулем 5 39 10 - 16 - 12 

Змістовий модуль 2. Гідроксильні похідні вуглеводнів та карбонільні сполуки 

Тема 1. Гідроксильні похідні вуглеводнів 6 2 - 4 - - 

Тема 2. Карбонільні похідні: альдегіди та кетони. 6 2 - 4 - - 

Разом за змістовим модулем 2 12 4 - 8 - - 

                                         Усього годин за модулем 1 51 14 - 24 - 12 

Модуль 2 Органічні сполуки, що містять карбоксильні групи, атоми Нітрогену; гетеро 

функціональні та гетероциклічні сполуки. 

Змістовий модуль 3. Карбонові кислоти та їх функціональні похідні 

Тема 1. Карбонові кислоти 4 2 - 2 - - 

Тема 2.  Функціональні похідні карбонових кислот 18 2 - 2 - 12 

Разом за змістовим модулем 3 22 4 - 4 - 12 

Змістовий модуль 4. Нітрогенвмісні органічні сполуки та гетеро функціональні карбонові 

кислоти. 

Тема 1. Аміни. Діазо-, азосполуки. Азобарвники 9 1 - - - 8 

Тема 2. Гетерофункціональні карбонові кислоти. 5 3 - 2 - - 

Разом за змістовим модулем 4 14 4 - 2 - 8 

Змістовий модуль 5. Природні та гетероциклічні сполуки 

Тема 1. П’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним і двома 

гетероатомами. Шестичленні гетероциклічні сполуки з одним 

і двома гетероатомами. Конденсовані системи гетеро циклів 

17 4 - 2 - 10 

Тема 2. Алкалоїди 1 1 - - - - 

Тема 3. Вуглеводи. Моносахариди. Дисахариди. 

Полісахариди 
6 2 - 5 - - 

Тема 4. Ізопреноїди 5 1 - - - 4 

Разом за змістовим модулем 5 29 8 - 7 - 14 

Усього годин за модулем 2 65 16 - 13 - 34 

ІНДЗ - - - - -  

Усього годин за розділом «Органічна хімія» 116 30 - 37  46 



5.Теми лекційних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

год. 

Модуль 1  Вуглеводні та їхні похідні, що містять атоми галогенів, гідроксильні та 

карбонільні групи 

Змістовий модуль 1. Вуглеводні та їх галогенпохідні 

1 Тема 1. Основи будови органічних сполук 2 

2 Тема 2. Насичені вуглеводні. Алкани. Циклоалкани. 2 

3 Тема 3. Ненасичені вуглеводнію Алкени. Алкіни. Алкадієни. 2 

4 Тема 4. Ароматичні вуглеводні. Моно ядерні та багатоядерні арени 2 

5 Тема 5. Галогенпохідні вуглеводнів 2 

Змістовий модуль 2. Гідроксильні похідні вуглеводнів та карбонільні сполуки 

6 Тема 1. Гідроксильні похідні вуглеводнів 2 

7 Тема 2. Альдегіди та кетони 2 

Модуль 2 Органічні сполуки, що містять карбоксильні групи, атоми Нітрогену; 

гетеро функціональні та гетероциклічні сполуки 

Змістовий модуль 3. Карбонові кислоти та їх функціональні похідні 

8 Тема 1. Карбонові кислоти 2 

9 
Тема 2.  Функціональні похідні карбонових кислот. Естери. Жири. Аміди. 

Вугільна (карбонатна) кислота та її функціональні похідні. 
2 

Змістовий модуль 4. Нітрогенвмісні органічні сполуки та гетерофункціональні 

карбонові кислоти. 

10 Тема 1. Аміни. Діазо-, азосполуки. Азобарвники. Амінокислоти. 2 

11 Тема 2. Гідроксокислоти. Фенолокислоти.  2 

Змістовий модуль 5. Природні та гетероциклічні сполуки 

12 
Тема 1. П’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним і двома 

гетероатомами.  
2 

13 
Тема 2. Шестичленні гетероциклічні сполуки з одним і двома 

гетероатомами. Конденсовані системи гетероциклів 
2 

14 Тема 3. Вуглеводи. Моносахариди. Дисахариди. Полісахариди 2 

15 Тема 4. Алкалоїди . Ізопреноїди.  2 

 Всього: 30 

 

6. Теми практичних занять 

 

 



7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

год. 

Модуль 1  Вуглеводні та їхні похідні, що містять атоми галогенів, гідроксильні та карбонільні 

групи 

 

Змістовий модуль 1. Вуглеводні та їх галогенпохідні  

1 
Тема 1.  Вправи з ізомерії, номенклатури, властивостей алканів та циклоалканів. 

Робота з моделями молекул. 
2 

 

2 Тема 2. Добування метану, його горіння. Вивчення властивостей метану. 2  

3 
Тема 3. Вправи з ізомерії, номенклатури та властивостей алкенів, алкадієнів. Робота 

з моделями молекул. 
2 

 

4 
Тема 4. Добування етилену і вивчення його властивостей. Властивості діє нових 

вуглеводнів. 
2 

 

5 
Тема 5. Вправи з ізомерії, номенклатури та властивостей алкінів. Робота з моделями 

молекул. 
2 

 

6 
Тема 6. Добування ацетилену і вивчення його властивостей. Добування 

ацетиленідів металів. 
2 

 

7 
Тема 7. Вправи з ізомерії, номенклатури та властивостей аренів.  Вивчення 

властивостей бензену. 
2 

 

8 

Тема 8. Визначення доброякісності хлороформу.Добування йодоформу 

(йодоформна проба).Проведення реакцій лужного гідролізу хлороформу та 

виявлення продуктів гідролізу. Якісне визначення галогенів (проба Бейльштейна). 
2 

 

Змістовий модуль 2. Гідроксильні похідні вуглеводнів та карбонільні сполуки  

9 Тема 1. Дослідження властивостей одно- та багатоатомних спиртів 2  

10 Тема 2. Дослідження властивостей фенолів 2  

11 Тема 3. Вправи з ізомерії і номенклатури альдегідів і кетонів. 2  

12 Тема 4. Дослідження властивостей альдегідів. 2  

Модуль 2 Органічні сполуки, що містять карбоксильні групи, атоми Нітрогену; гетеро 

функціональні та гетероциклічні сполуки 

 

Змістовий модуль 3. Карбонові кислоти та їх функціональні похідні  

13 
Тема 1. Вивчення властивостей карбонових кислот на прикладі оцтової, бензойної, 

щавлевої кислот. 
2 

 

14 Тема 2. Якісна реакція на ацетат- та бензоат та оксалат-йони 2  

Змістовий модуль 4. Нітрогенвмісні органічні сполуки та гетерофункціональні карбонові 

кислоти. 

 

15 

Тема 1. Дослідження властивостей винної кислоти. Добування реактиву Фелінга та 

його окисні властивості. Якісна реакція на цитрат-йон. Кольорові реакції 

саліцилової кислоти та її естерів з ферум (ІІІ) хлоридом. Гідроліз ацетилсаліцилової 

кислоти (аспірину).  

2 

 

Змістовий модуль 5. Природні та гетероциклічні сполуки  

16 
Тема 1. Якісна реакція на антипірин, амідопірин, анальгін Мурексидна проба. Якісні 

реакції на теофілін та теобромін. Осадження кофеїну розчином таніну. 
2 

 

17 
Тема 2. Якісні реакції на глюкозу: проба Толленса, проба Троммера, реакція з 

реактивом Фелінга. 
2 

 

18 
Тема 3. Кислотний гідроліз крохмалю. Якісна реакція на фруктозу (реакція 

Селіванова). 
2 

 

19 Розв’язування експериментальних і ситуаційних задач. 1  

 Всього: 37  



8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть 

год. 

Модуль 1 Органічні сполуки, що містять карбоксильні групи, атоми Нітрогену; 

гетеро функціональні та гетероциклічні сполуки 

Змістовий модуль 1. Карбонові кислоти та їх функціональні похідні 

1 Тема 1. Взаємний вплив атомів в органічних сполуках. 3 

2 Тема 2. Реакції радикального заміщення (SR). Механізм галогенування 3 

3 
Тема 3. Полімеризація алкенів. Поняття про високомолекулярні сполуки. 

Поліетилен. 
3 

4 

Тема 4. Правила орієнтації в бензенове ядро. Вплив електронодонорних та 

електроноакцепторних замісників на напрям та швидкість реакцій 

електрофільного заміщення. Узгоджена та неузгоджена орієнтація. 

3 

Змістовий модуль 2. Гідроксильні похідні вуглеводнів та карбонільні сполуки 

Модуль 2 Органічні сполуки, що містять карбоксильні групи, атоми Нітрогену; 

гетеро функціональні та гетероциклічні сполуки 

Змістовий модуль 3. Карбонові кислоти та їх функціональні похідні 

5 
Тема 1. Загальна характеристика естерів. Номенклатура. Будова. Фізичні 

та хімічні властивості естерів. Нітрогліцерин. 
3 

6 

Тема 2. Поняття про жири (триацилгліцерини). Властивості жирів 

(гідроліз, гідрогенізація). Мила та їх властивості. Синтетичні замінники 

мила. Воски. Бджолиний віск. Спермацет. 

4 

7 Тема 3. Аміди. 3 

8 Тема 4. Вугільна кислота та її функціональні похідні. 3 

Змістовий модуль 4. Нітрогенвмісні органічні сполуки та гетерофункціональні 

карбонові кислоти. 

9 
Тема 1. Аміни. Будова, класифікація, номенклатура та ізомерія амінів. 

Фізичні властивості. Хімічні властивості. Основність амінів.  
3 

10 

Тема 2. Будова діазо- і азосполук. Номенклатура. Хімічні властивості. 

Фізичні основи теорії колірності. Поняття про хромофори та ауксохроми. 

Азобарвники. 

3 

Змістовий модуль 5. Природні та гетероциклічні сполуки 

11 
Тема 1. П’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним і двома 

гетероатомами 
4 

12 
Тема 2. Шестичленні гетероциклічні сполуки з одним і двома 

гетероатомами 
4 

13 Тема 3. Конденсовані системи гетероциклів 4 

14 

Тема 4. Терпени (терпеноїди). Класифікація терпенів за кількістю 

ізопренових фрагментів та природою карбонового скелету. Природні 

джерела. 

3 

 Загальна кількість годин 46 

 

 

 



9. Індивідуальні завдання 

 

10. Методи навчання 

 словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція;       

 наочні методи: ілюстрація, демонстрація;      

 практичні методи: навчальна праця, практичні роботи, реферати;    

 творчі, проблемно-пошукові методи: самостійна, творчо пізнавальна діяльність;  

 самостійна робота поза контролем викладача – усна та письмова самостійна робота вдома.  

 

 

11. Методи контролю 

У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються методи усного, письмового, 

практичного, тестового контролю і самоконтролю студентів.  
                                                

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (диф.залік) 

Модуль 1  (50 балів) Модуль 2  (50 балів) 100 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Засоби унаочнення (таблиці, схеми). 

2. Засоби навчання (підручники, нормативна, довідкова та спеціальна література). 

3. Програмне забезпечення комп’ютерного навчання (тести для оцінювання модульного 

контролю у системі moodle). 

4. Навчальні відео фільми (відеофільми та відеоролики по темах). 

 



14. Рекомендована література 

Основна 

1. Бобрівник Л.Д., Руденко В.М., Лезенко Г.О. Органічна хімія. — К., 2002. 

2. Органічна хімія / В.П. Черних, І.С. Гриценко, Н.М. Єлисєєва; — Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2004.  

 

Додаткова 

1. Корнілов М.Ю., Білодід О.І., Голуб О.А. Термінологічний посібник з хімії. — К.: ІЗМН, 1996. 

2. Сухан В.В., Табенська Т.В., Капустян А.Й., Горлач В.Ф. Хімія. — К.: Либідь, 1993. 

3. Хомченко І.Г. Збірник задач з хімії. — К.: Вища шк., 1992. 

8. Сборник тестов по органической химии: учеб. пособие / Под ред. В.П. Черных. — Х.: Изд-во 

НФаУ; Оригинал, 2005. — 376 с. 

9. Черних В.П., Зименковський Б.С, Гриценко І.С. Органічна хімія: підручник / Під ред. В.П. Черниха. 

— 2-е вид., випр. і доп. — Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2007. — 776 с. 

10. Черних В.П., Зименковський Б.С, Гриценко І.С. Органічна хімія: підручник. — У 3 кн. — Х.: Вид-

во “Основа” при Харк. ун-ті, 1997. 

11. Черных В.П. Лекции по органической химии: учеб. пособие. — Х.: Изд-во НФаУ; Золотые 

страницы, 2005. — 480 с. 

 

 

 

 

15. Інформаційні ресурси 

1.Базова та допоміжна  література. 

2.Лекційні матеріали, таблиці. 

3.Слайди. 

4.Інформаційний матеріал  електронної бібліотеки. 

 

 


