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                                                                                 ВСТУП 

 

Робоча програма дисципліни «Органічна хімія» складена відповідно до освітньої 

програми «Фармація, промислова фамація» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність         226 Фармація, промислова фармація 

Освітній ступінь магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид   Обов’язкова 

Кількість кредитів ECTS 8 

Загальна кількість годин 240 

Форма підсумкового контролю Екзамен 

Показники навчальної дисципліни  

 заочна форма навчання 

Семестр 3,4 

Кількість аудиторних годин: 30 

лекції 8 

лабораторні та практичні заняття 22 

Самостійна робота, год. 210 

Індивідуальні науково-дослідні 

завдання 

відповідно до рекомендованого списку 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ , КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: є формування загальнонаукової компетенції — базових знань в обсязі, необхідному 

для засвоєння загально-професійних дисциплін, уявлення про взаємозв’язок між будовою, 

синтезом і аналізом лікарських речовин, закономірності їх функціонування, причинно-

наслідкових зв’язків на основі даних аналітико-синтетичного підходу до їх вивчення. 

 

Після вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні знати: 

 визначення і загальну формулу основних класів органічних сполук; 

 ізомерію та номенклатуру речовин; 

 будову та властивості основних функціональних груп; 

 фізичні та хімічні властивості органічних сполук; 

 застосування окремих представників органічних речовин у медицині та фармації. 

 

Здобувачі вищої освіти повинні вміти: 

 класифікувати органічні сполуки за будовою карбонового скелету і природою 

функціональних груп; 

 писати формули органічних сполук  за їх назвою; 

 визначати типи хімічного зв’язку в органічних молекулах; 

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

номенклатурою ІЮПАК; 

 визначати вплив електронодонорних та електроноакцепторних замісників на проходження 

реакцій (SE) в ароматичному ядрі й орієнтацію замісників; 
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 характеризувати будову органічних сполук; 

 знаходити взаємозв’язок між будовою і властивостями;  

 пояснювати хімічні процеси і відображати їх рівняннями хімічних реакцій; 

 розв’язувати ситуаційні завдання на знаходження молекулярної формули органічних 

сполук; 

 розв’язувати експериментальні задачі;  

 ідентифікувати органічні сполуки; 

 виконувати якісні фармакопейні реакції на функціональні групи; 

 використовувати теоретичні знання при виконанні експериментальних завдань;  

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

 використовувати одержані знання при вивченні спеціальних дисциплін та в професійній 

діяльності; 

 дотримуватися правил охорони праці та навколишнього середовища 

 

                                      Набуття компетентностей: 

загальні компетентності (ЗК):  
ЗК 3.   Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК 8.  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність спілкуватися 

іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує ефективну професійну 

діяльність. 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 

спеціальні (фахові) компетентності (СК):  
СК 7. Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та інших товарів 

аптечного асортимену відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної 

практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я. 

СК 15. Здатність організовувати та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах 

фармацевтичних підприємств, включаючи вибір та обґрунтовуванням технологічного процесу, 

обладнання згідно до вимог Належної виробничої практики (GMP) з відповідною розробкою та 

оформленням необхідної документації. Визначати стабільність лікарських засобів 

СК 19. Здатність організовувати та здійснювати контроль якості лікарських засобів у 

відповідності з вимогами чинної Державної фармакопеї України та належних практик у 

фармації, визначати способи відбору проб для контролю лікарських засобів та проводити їх 

стандартизацію відповідно до діючих вимог, запобігати розповсюдженню фальсифікованих 

лікарських засобів. 

СК 20. Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, у тому 

числі активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини і допоміжних 

речовин з використанням фізичних, хімічних, фізико- хімічних, біологічних, мікробіологічних, 

фармакотехнологічних та фармакоорганолептичних методів контролю. 

 

Результати навчання (РН):  
РН 3. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

РН 12. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з 

урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних та 

фармакодинамічних особливостей. Рекомендувати споживачам безрецептурні лікарські засоби 

та інші товари аптечного асортименту з наданням консультативної допомоги та фармацевтичної 

опіки. 

РН 25. 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. 
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Розробляти специфікації та методики контролю якості відповідно до вимог чинної Державної 

фармакопеї України. 

РН 26. 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. 

 

 

                                3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОРГАНІЧНА ХІМІЯ» 

 

ТЕМА 1. ОСНОВИ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 

Предмет і завдання органічної хімії. Історія становлення та розвитку органічної хімії. 

Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова. Органічна хімія як базова 

дисципліна в системі фармацевтичної освіти.  

Класифікація органічних сполук за будовою карбонового скелету та природою 

функціональних груп. Основні функціональні групи і класи органічних сполук. 

Типи хімічних зв’язків в органічних молекулах. Електронна будова органічних сполук. 

Взаємний вплив атомів в органічних сполуках. Індуктивний ефект. Мезомерний ефект. 

Електронодонорні та електроноакцепторні замісники. Способи зображення розподілу 

електронної густини в молекулах. 

Класифікація органічних реакцій і реагентів. Типи механізмів реакцій (гомолітичний, 

гетеролітичний). Типи органічних реакцій: приєднання, заміщення, відщеплення, 

перегрупування, реакції окиснення і відновлення. 

 

ТЕМА 2. НАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ 

Алкани. Будова алканів, тетраедрична конфігурація sp
3
-гібридного атома Карбону. 

Утворення σ-зв’язків. Характеристика параметрів ковалентних зв’язків. Гомологічний ряд. 

Номенклатура алканів. Ізомерія. Поняття про конформаційну ізомерію. Фізичні властивості. 

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

сульфування. Поняття про ланцюгові процеси. Окиснення алканів. Крекінг алканів. 

Ідентифікація алканів. 

Циклоалкани. Будова. Класифікація за розміром циклу (малі, звичайні, середні, 

макроцикли) та кількістю циклів. Номенклатура циклоалканів. Ізомерія. Хімічні властивості. 

Особливості малих циклів (реакції приєднання). Реакції заміщення в середніх циклах. 

Застосування окремих представників у фармації та медицині.  

 

Лабораторні та практичні заняття 

Добування метану, його горіння. 

Вивчення властивостей метану. 

Вправи з ізомерії, номенклатури, властивостей алканів та циклоалканів. Робота з 

моделями молекул. 

Практичні навички: 

 добування метану з натрій ацетату, проведення реакції горіння і написання рівняння 

відповідних реакцій; 

 вивчення властивостей метану при взаємодії з розчином калій перманганату та бромною 

водою, написання рівняння відповідних реакцій; 

 складання формули ізомерів, гомологів алканів та циклоалканів; 

 назва насичених вуглеводів за номенклатурою ІЮПАК; 

 написання формули речовин за їх назвою; 

 написання рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості алканів та 

циклоалканів. 
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ТЕМА 3. НЕНАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ 

Алкени. Будова та конфігурація sp
2
-гібридного атома Карбону. Утворення та 

характеристика π-зв’язку. Гомологічний ряд. Номенклатура, ізомерія. Фізичні властивості 

алкенів. Хімічні властивості. Реакції електрофільного приєднання (АЕ): галогенування, 

гідрогенгалогенування, гідратації. Правило Марковникова та його сучасна інтерпретація. 

Окиснення алкенів, реакція Вагнера. Полімеризація алкенів. Поняття про високомолекулярні 

сполуки. Поліетилен.  

Алкадієни. Типи дієнів (кумульовані, спряжені, ізольовані). Будова. Номенклатура. 

Спряжені дієни. Особливості реакцій електрофільного приєднання (АЕ) (галогенування, 

гідрогенгалогенування). Полімеризація 1,3-дієнів (бутадієн, ізопрен). 

Алкіни. Будова потрійного зв’язку. Конфігурація sp-гібридного атома Карбону. 

Гомологічний ряд. Номенклатура та ізомерія алкінів. Фізичні властивості. Хімічні властивості. 

Реакції електрофільного приєднання (АЕ): галогенування, гідрогенгалогенування, гідратації 

(реакція Кучерова). Правило Ельтекова. Реакція заміщення. СН-Кислотний характер алкінів. 

Окиснення та відновлення алкінів. Димеризація і циклотримеризація ацетилену. Ідентифікація 

ненасичених вуглеводнів. 

Застосування окремих представників у фармації та медицині.  

 

Лабораторні та практичні заняття 

Добування етилену і вивчення його властивостей. 

Добування ацетилену і вивчення його властивостей. 

Добування ацетиленідів металів. 

Вправи з ізомерії, номенклатури та властивостей алкенів, алкінів. Робота з моделями 

молекул. 

Практичні навички: 

 добування етилену із етилового спирту та написання рівняння відповідної реакції; 

 визначення властивостей етилену з бромною водою, калій перманганатом, реакції 

горіння і написання рівняння відповідних реакцій; 

 добування ацетилену із кальцій карбіду і написання рівняння відповідної реакції; 

 визначення властивостей ацетилену з бромною водою, калій перманганатом, реакції 

горіння і написання рівняння відповідних реакцій; 

 добування ацетиленідів металів із ацетилену і амоніачного розчину срібла і написання 

рівняння відповідних реакцій; 

 складання формул ізомерів та гомологів алкенів, алкінів; 

 уміння давати назву олефінам, алкінам за номенклатурою ІЮПАК; 

 написання формул речовин за їх назвою; 

 написання рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості алкенів, алкінів. 

 

ТЕМА 4. АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ 

Моноядерні арени. Сучасні уявлення про будову бензену. Ароматичність. Критерії 

ароматичності. Правило Хюккеля. Гомологічний ряд аренів. Ізомерія. Номенклатура. Хімічні 

властивості. Реакції електрофільного заміщення (SЕ) — галогенування, нітрування, 

сульфування, алкілювання, ацилювання. Правила орієнтації в бензенове ядро. Вплив 

електронодонорних та електроноакцепторних замісників на напрям та швидкість реакцій 

електрофільного заміщення. Узгоджена та неузгоджена орієнтація. Реакції приєднання, 

характерні для аренів (гідрогенізація, приєднання хлору). Окиснення аренів. 

Поняття про багатоядерні арени. Нафтален. Фенантрен. Будова, ароматичні властивості. 

Застосування окремих представників у фармації та медицині.  

 

Лабораторні та практичні заняття 
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Вивчення властивостей бензену. 

Вправи з ізомерії, номенклатури та властивостей аренів, на реакційну здатність 

бензенового ядра та орієнтацію замісників у реакціях SЕ. Робота з моделями молекул. 

Практичні навички: 

 пояснення реакції горіння і написання рівняння відповідних реакцій; 

 нітрування бензенунітруючою сумішшю і написання рівняння відповідних реакцій; 

 окиснювання бензину і толуену розчином калій перманганату і написання рівняння 

відповідних реакцій; 

 розкриття суті поняття ароматичності сполук; 

 складання формул ізомерів та гомологів аренів; 

 надання назви ароматичним вуглеводням за номенклатурою ІЮПАК; 

 написання формул речовин за їх назвою; 

 написання рівнянь реакцій, що характеризують хімічні властивості аренів; 

 визначення впливу електронодонорних та електроноакцепторних замісників на 

реакційну здатність бензенового ядра та орієнтацію замісників у реакціях SN. 

  

ТЕМА 5. ГАЛОГЕНОПОХІДНІ ВУГЛЕВОДНІВ 

Класифікація. Номенклатура. Ізомерія. Фізичні властивості. Характеристика зв’язку 

Карбон-галоген залежно від будови радикалу та природи атома галогену. 

Галогеноалкани. Порівняльна характеристика хлоро-, бромо- та іодо-алканів. Хімічні 

властивості. Реакції нуклеофільного заміщення (SN): гідроліз, алкоголіз, амоноліз, взаємодія із 

сульфідами та ціанідами. 

Реакції відщеплення (елімінування) характерні для галогенопохідних. 

Дегідрогенгалогенування. Правило Зайцева. Конкурентність реакцій нуклеофільного заміщення 

та елімінування.  

Галогеноарени.Реакції нуклеофільного заміщення галогену в ядрі. Вплив атома галогену 

на реакційну здатність бензенового ядра. 

Ідентифікація галогенопохідних вуглеводнів.  

Застосування окремих представників у фармації та медицині.  

 

Лабораторні та практичні заняття 

Визначення доброякісності хлороформу. 

Добування йодоформу (йодоформна проба). 

Проведення реакцій лужного гідролізу хлороформу та виявлення продуктів гідролізу. 

Якісне визначення галогенів (проба Бейльштейна). 

Практичні навички: 

 складання формул ізомерів галогенопохідних вуглеводнів та надання їм назви; 

 написання рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості галогенопохідних 

вуглеводнів: реакції нуклеофільного заміщення, елімінування; 

 уміння перевіряти доброякісність хлороформу і написання рівняння відповідних реакцій; 

 добування йодоформ із спирту етилового, написання рівняння відповідних реакцій; 

 проведення реакції лужного гідролізу хлороформу та виявлення в гідролізаті наявності 

йонів хлору та мурашиної кислоти, записування рівняння хімічних реакцій; 

 проведення проби Бейльштейна. 

 

ТЕМА 6. ГІДРОКСИЛЬНІ ПОХІДНІ ВУГЛЕВОДНІВ 

Спирти. Будова, класифікація за кількістю гідроксильних груп і природою 

вуглеводневого радикала. Номенклатура. Ізомерія. Фізичні властивості. Міжмолекулярний 

водневий зв’язок, утворення асоціатів. 

Одноатомні спирти. Хімічні властивості. Кислотно-основні властивості. Реакції 

нуклеофільного заміщення (SN): утворення галогеноалканів, естерів. Міжмолекулярна та 
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внутрішньомолекулярна дегідратація. Окиснення спиртів.  

Метанол. Етанол (використання в медицині етилового спирту різної концентрації). 

Фізіологічна дія спиртів на організм людини. 

Багатоатомні спирти. Хімічні властивості гліколів та гліцерину. Етиленгліколь. 

Гліцерол. Ксиліт. Сорбіт.  

Ідентифікація спиртів.  

Застосування окремих представників у медицині та фармації. 

Феноли. Класифікація за кількістю гідроксильних груп. Номенклатура. Будова. Фізичні 

та хімічні властивості. Реакції за О—Н зв’язком (утворення фенолятів, етерів та естерів). 

Реакції електрофільного заміщення (SE): галогенування, нітрування, сульфування. Відновлення 

та окиснення фенолів. Ідентифікація фенолів. 

Багатоатомні феноли. Пірокатехін. Резорцин. Гідрохінон. Флороглюцин. Пірогалол. 

Етери. Будова. Номенклатура. Ізомерія. Фізичні властивості. Основні властивості 

(утворення оксонієвих солей). Розщеплення етерів (ацидоліз). Окиснення етерів (виявлення 

пероксидів та гідропероксидів). Ідентифікація етерів. 

Застосування окремих представників у фармації та медицині.  

 

Лабораторні та практичні заняття 

Проба Лукаса (реакція спиртів з розчином ZnCl2 у концентрованій HCl). 

Окиснення спирту етилового калій дихроматом у кислому середовищі (хромова суміш). 

Властивості гліцеролу. Якісна реакція на багатоатомні спирти. 

Одержання натрій феноляту і його взаємодія з кислотами. 

Окиснення двохатомних фенолів киснем повітря в лужному середовищі. 

Кольорові реакції фенолів з Ферум (ІІІ) хлоридом. 

Розв’язуваня експериментальних та ситуаційних задач на якісне виявлення спиртів та 

фенолів. 

Практичні навички: 

 складання формул ізомерів спиртів, фенолів та давання їм назви за номенклатурою 

ІЮПАК; 

 пояснення залежності властивостей спиртів від будови функціональної групи; 

 написання рівнянь реакцій, що характеризують хімічні властивості спиртів (кислотно-

основні, нуклеофільне заміщення, окиснення), реакцій, що підтверджують ці 

властивості; 

 проведення реакції спиртів з розчином цинк хлориду у концентрованій хлоридній 

кислоті, запис хімічних рівнянь відповідних реакцій; 

 проведення окиснення спирту етилового хромовою сумішшю, запис хімічних рівнянь 

відповідних реакцій; 

 виконання якісної реакції на багатоатомні спирти з купрум (ІІ) гідроксидом у лужному 

середовищі, запис хімічних рівнянь відповідних реакцій; 

 проведення добування натрій феноксиду і його взаємодія з кислотами, запис хімічних 

рівнянь відповідних реакцій; 

 написання рівнянь реакцій, що характеризують хімічні властивості одноатомних 

фенолів, зумовлених наявністю фенольного гідроксилу та ароматичного ядра; 

 проведення реакцій, що підтверджують кислотний характер фенолів та запис хімічних 

рівнянь відповідних реакцій;  

 проведення реакцій окиснення фенолів киснем повітря в лужному середовищі, запис 

хімічних рівнянь відповідних реакцій; 

 проведення якісної реакції на виявлення фенольного гідроксилу; 

 розв’язування експериментальних задач на розпізнавання спиртів та фенолів. 

 

ТЕМА 7. АЛЬДЕГІДИ ТА КЕТОНИ 

Класифікація. Гомологічний ряд. Номенклатура. Ізомерія. Фізичні властивості. 
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Електронна будова карбонільної групи. Вплив природи вуглеводневого радикала на реакційну 

здатність оксосполук. Хімічні властивості. Реакції нуклеофільного приєднання (АN): гідратація 

альдегідів, утворення напівацеталів та ацеталів, приєднання ціанідної кислоти. Реакції 

приєднання-відщеплення. Взаємодія карбонільних сполук з амоніаком, амінами (основи 

Шиффа). Реакції альдольної конденсації. Окиснення і відновлення оксосполук. Полімеризація 

альдегідів. Особливості властивостей альдегідів ароматичного ряду. Реакції альдегідів 

ароматичного ряду. 

Ідентифікація оксосполук. 

Застосування окремих представників  у фармації та медицині. 

 

Лабораторні та практичні заняття 

Добування оцтового альдегіду реакцією окисненням спирту етилового купрум (ІІ) 

оксидом. 

Окиснення формальдегіду: реактивом Толленса, купрум (ІІ) гідроксидом. 

Осадження білків формаліном. 

Йодоформна проба (пробаЛібена) на ацетон. 

Вправи на ізомерію і номенклатуру альдегідів. 

Практичні навички: 

 написання формул ізомерів альдегідів і надавання їм назви за правилами номенклатури 

ІЮПАК, традиційних назв; 

 написання рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості альдегідів: реакції 

нуклеофільного приєднання, окиснення, альдольної конденсації, полімеризації, 

відновлення; 

 добування оцтового альдегіду зі спирту етилового, запис хімізму; 

 проведення реакції окиснення формальдегіду реактивом Толленса та купрум (ІІ) 

гідроксидом, написання відповідних рівнянь хімічних реакцій; 

 проведення реакції осадження білків формаліном, пояснення практичного значення 

проведеної реакції; 

 проведення проби Лібена на ацетон, написання відповідних рівнянь хімічних реакцій. 

 

ТЕМА 8. КАРБОНОВІ КИСЛОТИ 

Класифікація. Номенклатура. Електронна будова карбоксильної групи. Кислотні 

властивості карбонових кислот та їх залежність від природи вуглеводневого радикала. 

Монокарбонові кислоти. Гомологічний ряд. Вплив міжмолекулярних водневих зв’язків 

кислот на фізичні властивості. Хімічні властивості. Утворення солей. Реакції нуклеофільного 

заміщення (SN) (утворення галогенангідридів, ангідридів, естерів, амідів). Заміщення атома 

-карбоновому атомі. 

Ароматичні карбонові кислоти. Особливості властивостей. Орієнтуюча дія 

карбоксильної групи в реакціях (SE). Бензойна кислота. 

Дикарбонові кислоти. Гомологічний ряд. Будова, номенклатура та ізомерія. 

Властивості дикарбонових кислот як біфункціональних сполук. Специфічні властивості 

дикарбонових кислот. Відношення до нагрівання (декарбоксилювання, утворення циклічних 

ангідридів, циклічних імідів). 

Ідентифікація карбонових кислот. 

Застосування окремих представників карбонових кислот у медицині, фармації. 

 

Лабораторні та практичні заняття 

Порівняння кислотних властивостей карбонових кислот на прикладі оцтової і бензойної 

кислот. 

Якісна реакція на ацетат- та бензоат-йони з ферум (ІІІ) хлоридом. 

Одержання калієвих солей щавлевої кислоти. 

Якісна реакція на оксалат-йон. 
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Окиснення щавлевої кислоти розчином калій перманганату в кислому середовищі. 

Розкладання щавлевої кислоти при нагріванні. 

Утворення етилацетату. 

Практичні навички: 

 написання формул ізомерів насичених монокарбонових кислот та надання їм назви за 

правилами номенклатури ІЮПАК, традиційні назви; 

 пояснення залежності хімічних властивостей карбоксильної групи від будови та 

взаємного впливу атомів, будови карбоксилу-йона; 

 написання рівнянь реакцій, що характеризують хімічні властивості монокарбонових 

насичених кислот: кислотні властивості, реакції нуклеофільного заміщення; 

 написання рівнянь реакцій, що характеризують властивості бензойної кислоти; 

 доведення наявності кислотних властивостей оцтової і бензойної кислот, написання 

відповідних рівнянь реакцій; 

 проведення якісних реакцій на ацетат- і бензоат-йони, запис хімізму; 

 написання рівняння реакцій, що характеризують спільність властивостей дикарбонових 

та монокарбонових кислот; 

 написання рівняння реакцій, що характеризують специфічні властивості дикарбонових 

кислот; 

 проведення реакції, що підтверджує двохосновність щавлевої кислоти на прикладі 

одержання калійної солі, записування відповідних рівнянь хімічних реакцій; 

 проведення якісної реакції на оксалат-йон, написання хімізму; 

 проведення реакції на окиснення щавлевої кислоти розчином калій перманганату в 

кислому середовищі, запис рівнянь відповідних реакцій; 

 проведення реакції розкладу щавлевої кислоти при нагріванні та виявлення продуктів 

розкладу, написання рівнянь відповідних реакцій; 

 проведення реакції на добування етилоцтовогоестеру зі спирту етилового і 

концентрованого розчину сульфатної кислоти, запис рівнянь відповідних реакцій; 

 розв’язування експериментальних задач на розпізнання карбонових кислот і їх солей. 

 

ТЕМА 9. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОХІДНІ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ 

Естери. Загальна характеристика естерів. Номенклатура. Будова. Фізичні та хімічні 

властивості естерів. Кислотний та лужний гідроліз естерів. Переестерифікація. Амоноліз 

естерів. Характеристика окремих представників, їх застосування. Нітрогліцерин. 

Поняття про жири (триацилгліцерини). Властивості жирів (гідроліз, гідрогенізація). 

Мила та їх властивості. Синтетичні замінники мила. Воски. Бджолиний віск. Спермацет. 

Аміди. Будова. Номенклатура. Фізичні властивості. Кислотно-основні властивості. 

Кислотний та лужний гідроліз амідів.  

Вугільна кислота та її функціональні похідні. Хлорангідриди вугільної кислоти 

(хлормурашина кислота, фосген), естери (уретани), аміди (карбамінова кислота, карбамід). 

Властивості карбаміду (сечовини): гідроліз, утворення солей, уреїдів та біурету.  

Застосування похідних сечовини у фармації. 

 

ТЕМА 10. АМІНИ. ДІАЗО-, АЗОСПОЛУКИ. АЗОБАРВНИКИ 

Аміни. Будова, класифікація, номенклатура та ізомерія амінів. Фізичні властивості. 

Хімічні властивості. Основність амінів.  

Аміни як нуклеофільні реагенти. Реакції алкілювання, ацилювання, утворення основ 

Шиффа. Взаємодія первинних, вторинних, третинних аліфатичних та ароматичних амінів з 

нітритною кислотою. Вплив аміногрупи на проходження реакцій електрофільного заміщення 

(SЕ) в ароматичних амінах: галогенування, сульфування, нітрування. Сульфанілова кислота. 

Поняття про сульфаніламідні препарати. 

Поняття про амінофеноли. Парацетамол. 
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Застосування окремих представників у фармації, медицині. 

Діазо-, азосполуки. Будова діазо- і азосполук. Номенклатура. Реакція діазотування, 

умови її проведення. Будова солей діазонію. Реакції солей діазонію з виділенням азоту 

(заміщення діазогрупи на гідроксигрупу, галоген). Реакції солей діазонію без виділення азоту. 

Реакція азосполучення з фенолами і ароматичними амінами. 

Фізичні основи теорії колірності. Поняття про хромофори та ауксохроми. Азобарвники. 

 

ТЕМА 11. ГЕТЕРОФУНКЦІОНАЛЬНІ КАРБОНОВІ КИСЛОТИ 

Гідроксикислоти. Класифікація.Номенклатура. Будова. Загальні поняття про оптичну 

ізомерію. Оптична активність молекул. Асиметричний атом Карбону. Енантіомери, 

діастереомери, рацемічні форми. 

Відношення α-, β-, γ-гідроксикислот до нагрівання (лактиди, лактони). Молочна, винна, 

яблучна, лимонна кислоти. Реактив Фелінга. Застосування у фармації молочної, лимонної, 

винної кислот та їх солей.  

Фенолокислоти. Будова саліцилової кислоти. Хімічні властивості її. Лікарські 

препарати (метил-, фенілсаліцилати, ацетилсаліцилова кислота, натрій саліцилат, саліциламід) 

та їх фармакологічна дія на організм. 

п-Аміносаліцилова кислота (ПАСК).  

Галова кислота. Дубильні сполуки. 

Амінокислоти. Будова амінокислот. Номенклатура. Хімічні властивості. Амфотерний 

характер амінокислот. Специфічні реакції α-, β-, γ-амінокислот. Лактами. 

Лікарські препарати, похідні п-амінобензойної кислоти: анестезин, новокаїн, 

новокаїнамід.  

Пептиди та білки. Пептидний зв’язок. Дипептиди. Поліпептиди. Поняття про первинну, 

вторинну, третинну та четвертинну структуру білка. Функції білків в організмі людини. 

 

Лабораторні та практичні заняття 

Одержання калієвих солей винної кислоти: гідрогентартрату і тартрату. 

Доведення наявності гідроксильних груп у винній кислоті. 

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).  

Розв’язування експериментальних і ситуаційних задач. 

Практичні навички: 

 написання рівнянь реакцій, що характеризують властивості гідроксикислот, зумовлених 

наявністю карбоксильної та гідроксильної груп; 

 написання рівнянь реакцій, що характеризують специфічні властивості гідроксикислот 

(відношення до нагрівання); 

 добування калію гідрогентартрат і тартрат, записування хімізму; 

 проведення реакцій, що підтверджують наявність гідроксильних груп у винній кислоті, 

записування рівнянь відповідних реакцій; 

 добування реактиву Фелінга та експериментальне підтвердження його окисної 

властивості, записування хімізму відповідних реакцій; 

 проведення якісної реакції на виявлення цитрат-іона, записування рівняння відповідних 

реакцій; 

 написання рівнянь реакцій, що характеризують властивості саліцилової кислоти, 

зумовлених наявністю карбоксильної та гідроксильної груп її ароматичний характер; 

 проведення реакцій на розчинність саліцилової кислоти, записування хімізму; 

 проведення реакції на виявлення фенольного гідроксилу у саліциловій кислоті; 

 проведення реакції гідролізу ацетилсаліцилової кислоти, записування відповідних 

рівнянь реакцій; 
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 розв’язування ситуаційних задач на розпізнавання саліцилової кислоти та її похідних. 

 

ТЕМА 12. П’ЯТИЧЛЕННІ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ З ОДНИМ І ДВОМА 

ГЕТЕРОАТОМАМИ. ШЕСТИЧЛЕННІ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ З ОДНИМ І 

ДВОМА ГЕТЕРОАТОМАМИ. КОНДЕНСОВАНІ СИСТЕМИ ГЕТЕРОЦИКЛІВ. 

Класифікація за розміром циклу, природою гетероатома, кількістю гетероатомів та 

ступенем насиченості. Основні принципи номенклатури гетероциклічних сполук. Ароматичний 

характер гетероциклічних сполук. Кислотно-основні властивості. Атоми Нітрогену пірольного і 

піридинового типу. 

П’ятичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом. Пірол, фуран, тіофен. 

Будова. Ароматичність. Хімічні властивості. Ацидофобність піролу і фурану. Реакції 

електрофільного заміщення (SE). Особливості реакцій нітрування, сульфування і галогенування 

ацидофобнихгетероциклів. Реакції відновлення. NН-Кислотність піролу. Солі піролу. 

Фурфурол. Фурацилін. 

П’ятичленні гетероциклічні сполуки з двома гетероатомами.Азоли: піразол, 

імідазол, тіазол, тіазолідин, тіадіазол, оксазол. Будова. Ароматичність. Номенклатура. Хімічні 

властивості. Кислотно-основні властивості. Реакції електрофільного заміщення (SE). 

Відновлення. 

Піразолон-5 і його таутомерія. Лікарські засоби на основі піразолону-5: антипірин, 

анальгін.  

Шестичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом. Азини: піридин, 

хінолін, ізохінолін, акридин. Будова, ароматичність. 

Хімічні властивості піридину. Реакції за участю гетероатома. Основні властивості. 

Реакції електрофільного(SE) та нуклеофільного (SN) заміщення. Реакції відновлення. Піперидин.  

Шестичленні гетероциклічні сполуки з двома гетероатомами. Діазини: піримідин, 

піразин, піридазин. Будова, ароматичність. Хімічні властивості. Основність. Реакції 

нуклеофільного заміщення (SN). Особливості реакцій електрофільного заміщення (SE).  

Конденсовані системи гетероциклів 

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

Оксопурини: гіпоксантин, ксантин, сечова кислота. 

Метильні похідні ксантину: кофеїн, теофілін, теобромін. Кислотно-основні властивості. 

Реакції ідентифікації. 

 

ТЕМА 13. АЛКАЛОЇДИ 
Знаходження в природі. Основні властивості (утворення солей). Хімічна класифікація. 

Загальноалкалоїдні реакції. 

Алкалоїди групи піридину: нікотин. Вплив нікотину на організм людини. 

Алкалоїди групи хіноліну: хінін. 

Алкалоїди групи ізохіноліну та ізохінолінофенантрену: папаверин, морфін, кодеїн. 

Алкалоїди групи тропану: атропін, кокаїн. 

Алкалоїди групи індолу: резерпін, лізергінова кислота. 

 

Лабораторні та практичні заняття 
Якісна реакція на антипірин. 

Якісна реакція на амідопірин. 

Якісна реакція на анальгін. 

Мурексидна проба. 

Якісні реакції на теофілін та теобромін. 

Осадження кофеїну розчином таніну. 

Практичні навички: 

 визначення основних принципів номенклатури гетероциклічних сполук; 

 давання назви сполукам за структурними формулами та складати формули 
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гетероциклічних сполук з одним і двома гетероатомами за систематичною 

номенклатурою; 

 доведення ароматичності шестичленних гетероциклічних сполук; 

 написання рівнянь реакцій, що характеризують властивості гетероциклічних сполук, 

зумовлені наявністю гетероатома та ароматичної систем гетероциклів; 

 визначення особливостей реакції електрофільного заміщення (SE); 

 складання рівнянь хімічних реакцій за участю гетероциклічних сполук з одним 

гетероатомом;  

 пояснювання взаємозв’язку між електронною будовою гетероциклічних сполук та їх 

хімічними властивостями; 

 проведення якісної реакції на антипірин з ферум (ІІІ) хлоридом і натрій нітритом, 

записування хімізму реакції; 

 проведення якісної реакції на амідопірин з ферум (ІІІ) хлоридом і соляною кислотою, 

записування хімізму реакцій; 

 проведення якісної реакції на анальгін з ферум (ІІІ) хлоридом, записування хімізму 

реакцій; 

 проведення мурексидної проби на кофеїн-натрій бензоат, аналіз її; 

 проведення якісних реакцій на теофілін і теобромін з кобальт (II) хлоридом у лужному 

середовищі, записування схеми реакцій; 

 проведення реакції осадження кофеїну розчином таніну, аналіз її. 

 

ТЕМА 14. ВУГЛЕВОДИ. МОНОСАХАРИДИ. ДИСАХАРИДИ. ПОЛІСАХАРИДИ 

Загальна характеристика, класифікація (моно-, оліго- та полісахариди). Біологічне 

значення. Фотосинтез. 

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

Стереоізомерія. Цикло-оксо- таутомерія (кільчасто-ланцюгова); фуранози і піранози. α-, β - 

Аномери. Формули Хеуорса. Мутаротація. 

Реакції напівацетального гідроксилу. Утворення глікозидів. Реакції спиртових 

гідроксильних груп (ацилювання, алкілювання): утворення етерів та естерів. Відновні 

властивості моноз. Окиснення глюкози; утворення глюконової, глюкарової і глюкуронової 

кислот. 

Види бродіння моносахаридів. Ідентифікація моносахаридів. Окремі представники: D-

рибоза, D-глюкоза, D-галактоза, D-маноза, D-фруктоза. 

Дисахариди. Будова дисахаридів. Відновні і невідновні дисахариди: мальтоза, сахароза. 

Хімічні властивості. Відношення до гідролізу. Інверсія сахарози. 

Полісахариди. Гомополісахариди: крохмаль (амілоза, амілопектин), глікоген, целюлоза. 

Відношення полісахаридів до гідролізу. 

 

Лабораторні та практичні заняття 

Якісні реакції на глюкозу: проба Толленса, проба Троммера, реакція з реактивом 

Фелінга. 

Кислотний гідроліз крохмалю.  

Якісна реакція на фруктозу (реакція Селіванова). 

Практичні навички: 

 написання хімічних формул, що пояснюють види ізомерії, характерні для моносахаридів 

(на прикладі гексоз); 

 пояснення хімічних властивостей моносахаридів, написання відповідних рівнянь 

хімічних реакцій (на прикладі глюкози); 

 виконання реакцій на виявлення глюкози (проби Толленса, Троммера, реакції з 

реактивом Фелінга), запис хімізму реакцій; 

 проведення реакції кислотного гідролізу крохмалю, виявлення продуктів гідролізу, 
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записування хімізму реакції; 

 проведення реакції фруктози з реактивом Селіванова, аналіз її та записування хімізму. 

 

ТЕМА 15. ІЗОПРЕНОЇДИ 

Терпени (терпеноїди).Класифікація терпенів за кількістю ізопренових фрагментів та 

природою карбонового скелету. Природні джерела. 

Ациклічні терпени: гераніол, цитраль. 

Моноциклічнімонотерпени: лимонен, ментан, ментол, терпін, терпінгідрат. Хімічні 

властивості.  

Біциклічні терпени: о-пінен, борнеол, камфора,  

 

                                         4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л с лаб с.р. л п лаб с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Основи будови 

органічних сполук 
16 3 0 5 8 14 0 0 0 14 

Тема 2. Вуглеводні. Насичені 

вуглеводні 
16 3 0 5 8 16 1 0 1 14 

Тема 3. Ненасичені вуглеводні 16 3 0 5 8 15 0 0 1 14 

Тема 4. Ароматичні вуглеводні 16 3 0 5 8 15 0 0 1 14 

Тема 5. Галогенопохідні 

вуглеводнів 
16 3 0 5 8 16 0 0 2 14 

Тема 6. Гідроксильні похідні 

вуглеводнів 
16 3 0 5 8 17 1 0 2 14 

Тема 7. Карбоксильні похідні: 

альдегіди та кетони 
16 3 0 5 8 16 0 0 2 14 

Тема 8. Карбонові кислоти 16 2 0 6 8 17 1 0 2 14 

Тема 9. Функціональні похідні 

карбонових кислот 
16 3 0 5 8 16  0 2 14 

Тема 10. Аміни. Діазо, 

азосполуки. Азобарвники 
16 3 0 5 8 17 1 0 2 14 

Тема 11. Гетерофункціональні 

карбонові кислоти 
16 3 0 5 8 15 1 0 0 14 

Тема 12. П’ятичленні 

гетероциклічні сполуки з одним 

і двома гетероатомами. 

Шестичленні гетероциклічні 

сполуки з одним і двома 

гетероатомами. Конденсовані 

системи гетероциклів 

16 3 0 5 8 17 1 0 2 14 

Тема 13. Алкалоїди 16 3 0 5 8 17 1 0 2 14 

Тема 14. Вуглеводи. 

Моносахариди. Дисахариди. 

Полісахариди 

16 2 0 5 9 16 1 0 1 14 

Тема 15. Ізопреноїди 16 2 0 5 9 16 0 0 2 14 

Усього годин 240 42 0 76 122 240 8 0 22 210 
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 5.Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денне ЗФН 

1 Тема 1.Основи будови органічних сполук 5 0 

2 Тема 2.Вуглеводні. Насичені вуглеводні 5 1 

3 Тема 3.Ненасичені вуглеводні 5 1 

4 Тема 4. Ароматичні вуглеводні 5 1 

5 Тема 5. Галогенопохідні вуглеводнів 5 2 

6 Тема 6.Гідроксильні похідні вуглеводнів 5 2 

7 Тема 7.Карбоксильні похідні: альдегіди та кетони 5 2 

8 Тема 8.Карбонові кислоти 6 2 

9 Тема 9.Функціональні похідні карбонових кислот 5 2 

10 Тема 10.Аміни. Діазо, азосполуки. Азобарвники 5 2 

11 
Тема 11. Гетерофункціональні 

карбонові кислоти 
5 0 

12 

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

гетероатомами. Шестичленні гетероциклічні сполуки з одним і 

двома гетероатомами. Конденсовані системи гетероциклів 

5 2 

13 Тема 13. Алкалоїди 5 2 

14 Тема 14. Вуглеводи. Моносахариди. Дисахариди. Полісахариди 5 1 

15 Тема 15. Ізопреноїди 5 2 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денне ЗФН 

1 Тема 1.Основи будови органічних сполук 8 14 

2 Тема 2. Вуглеводні. Насичені вуглеводні 8 14 

3 Тема 3. Ненасичені вуглеводні 8 14 

4 Тема 4. Ароматичні вуглеводні 8 14 

5 Тема 5. Галогенопохідні вуглеводнів 8 14 

6 Тема 6. Гідроксильні похідні вуглеводнів 8 14 

7 Тема 7. Карбоксильні похідні: альдегіди та кетони 8 14 

8 Тема 8. Карбонові кислоти 8 14 

9 Тема 9. Функціональні похідні карбонових кислот 8 14 

10 Тема 10. Аміни. Діазо-, азосполуки. Азобарвники 8 14 

11 Тема 11. Гетерофункціональні 

карбонові кислоти 
8 14 

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

гетероатомами. Шестичленні гетероциклічні сполуки з одним і 

двома гетероатомами. Конденсовані системи гетероциклів 

8 14 

13 Тема 13. Алкалоїди 8 14 

14 Тема 14. Вуглеводи 

Моносахариди. Дисахариди. Полісахариди 
9 14 

15 Тема 15. Ізопреноїди 9 14 
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7. Індивідуальні завдання 

( не передбачені) 

 

8. Засоби діагностики результатів навчання. Методи контролю. 

 

Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: методи усного контролю, методи 

письмового контролю, методи практичного контролю, дидактичні тести, спостереження, 

методи графічного контролю, методи програмованого і лабораторного контролю. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 

здобувачами освіти та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 

 систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у 

формі вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за 

темою заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних 

завдань; 

 модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за 

теоретичними питаннями, написання здобувачами освіти поточних письмових тестових 

завдань, практичних завдань за змістовними модулями; 

 оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі перевірки 

змісту роботи та її захисту у формі реферату та презентацій; 

індивідуальне завдання перевіряється на відповідність оформлення згідно з вимогами, а 

також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів, висновків. 

 Відповідно до умов кредитно-трансферної системи організації навчального процесу 

передбачається оцінювання успішності здобувачів освіти з дисципліни в балах. 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, практичні заняття, самостійну 

роботу здобувачів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань 

програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань здобувачів здійснюється в 

двох формах: поточний контроль (письмові роботи – реферати, контрольні) і підсумковий 

контроль (екзамен). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю студет отримує 

максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 балів, 

за підсумковий – 40. Ззобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю 

набрав менше 30 балів, не допускається до екзамену (підсумкового контролю).  

 

    Академічні успіхи здобувача освіти визначаються за допомогою системи оцінювання, що 

використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 

шкал: 

 

Шкала оцінок результатів контролю знань здобувачів освіти 

Визначення назви за 

державною 

шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 

ECTS 

За 100 

бальною 

шкалою 

ECTS 

оцінка 

ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 

кількома помилками 
82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 

певною кількістю грубих помилок 
75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 
Задовільно – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
67 – 74 D 
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Достатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії  
60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 

перед тим як отримати екзамен (без 

повторного вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 

подальша робота (повторне вивчення 

модуля) 

0 – 34 F 

 

 

                      9. Критерії оцінювання результатів навчання 

              (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

                                                       

Критерії оцінювання відповідей здобувачів освіти на семінарських(практичних) заняттях 

Враховується: 

1. рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

4. використання додаткової літератури; 

5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 

теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 

поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 

судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і 

послідовний характер. Здобувач вищої освіти володіє способами 

концентрованого викладу матеріалу. Демонструє творче застосування 

знань при переформатуванні запитання.  У відповіді майже не 

трапляються мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у 

послідовності викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є 

доказова база. Здобувач вищої освіти вільно оперує знаннями, може 

застосовувати їх у новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються 

окремі мовленнєві помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 

та послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 

формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Здобувач 

вищої освіти використовує лише окремі знання у новій навчальній 

ситуації. У відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 

2 

Здобувач вищої освіти неспроможний відтворити інформацію у 

певній послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює 

лише окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у 

формі висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві 

помилки. 

 

Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних занять, 
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завдання для самостійної роботи, презентації результатів дослідження, тестові завдання, 

контрольні роботи.( Вказуються засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання.) 

 

Заочна форма навчання 

№ 
Вид діяльності 

(завдання) 
Критерії оцінювання 

Максимальна 

кількість балів 

Поточний контроль 

1 

Контрольні роботи  

(модульний контроль 

знань) 

Усього 4 контрольні роботи, максимальна 

кількість балів за кожну роботу 100 балів 
100 

2 
Тестовий контроль знань 

(після кожної лекції) 

Усього 4 теста, по 10 питань кож-ний (1 

питання – 10 балів). Максимальна кількість 

балів - 100 

100 

3 
Лабораторн і практичні 

заняття 

Виконання лаб. експерименту і 

практичного завдання, запис у зошиті для 

лабор. і практ. робіт (разом максимальна 

кількість балів – 100) 

За крітеріями оцінювання  здобувачів 

освіти на практичних заняттях (таблиця 2, 

«Положення про порядок оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти у ПЗВО «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика»). 

100 

4 Індивідуальні завдання 

За крітеріями оцінювання самостій-ної 

роботи здобувачів освіти (таблиця 3, 

«Положення про порядок оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти у ПЗВО «Міжнародний класичний 

універ-ситет імені Пилипа Орлика»). 

 

 Усього 
Середньозважена за усі семестри з ваговим 

коефіцієнтом 0,6 
100•0,6 = 60 

 
Підсумковий 

контроль(екзамен) 

Екзамен проводиться за програмою усіх 

семестрів і оцінюється за 100-бальною 

шкалою з ваговим коефіцієнтом 0,4. 
100•0,4 = 40 

 РАЗОМ  100 

                                                         

Примітка: за умови відсутності екзамену, підсумковий контроль проводиться у формі заліку і 

складається з  поточного контролю, макимальна сума балів має становити  100 балів. 

                                              

 

10. Методи навчання 

Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-

консультативна робота викладача кафедри відбувається у формі: індивідуальних занять, 

перевірки виконаних індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на 

поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами освіти належить: 

1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 

− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 
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− консультації індивідуальні та групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 

− підготовка доповіді для виступу на семінарі занятті; 

− підготовка тез доповідей для виступу на наукової конференції. 

Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни з метою 

активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти передбачено застосування 

активних і інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, семінарів в активній формі, кейс-

методу.  

 

  11.  Рекомендована література 

 

Основна 

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

2. Медична хімія: підручник / В.П. Музиченко, Д.Д. Луцевач, Я.П. Яворська; За ред. Б.С. 

Зіменковського. — К.: Медицина, 2010. — 496 с. 

3. Медицинскаяхимия: учебник / Под ред. В.А. Калибабчук. — К.: Медицина, 2008. — 400 с. 

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

2004.  

 

Додаткова 

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

воНФаУ; Оригинал, 2005. — 376 с. 

2. 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. 

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

Вид-во “Основа” при Харк. ун-ті, 1997. 

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

Золотые страницы, 2005. — 480 с. 

5. Юзик Г.Ю. Техніка лабораторних робіт. — К.: Медицина, 2007. — 141 с. 
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12. Посилання на  інформаційні ресурси 

1. Compendium online. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://compendium.com.ua/bad/.  

2. www.ito.edu.ru/2001/ito/VI/VI-0-29.htmlorg/ - електронна англомовна бібліотека 

3. Міністерство охорони здоров'я України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.moz.gov.ua.  

Cпециалізоване медичне інтернет-видання для лікарів, провізорів, фармацевтів, студентів 

медичних та фармацевтичних вузів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.morion.ua. 

 

     В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  – дистанційно (за затвердженим розкладом занять) з 

використанням платформ та сервісів дистанційного навчання Moodle,  Zoom,  Viber, 

проводяться лекційні заняття;  – дистанційно на платформі Moodle, Zoom, і/або Viber,   

(https://mku.edu.ua/moodle) проводяться практичні, консультації, контроль самостійної роботи 

(див. додаток 1); – аудиторно (за затвердженим розкладом занять) проводяться 10%  

практичних та семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням 

відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. 

  

Додаток1. 

                                      Можливі види навчальної діяльності 

 

 Діяльність в аудиторії Онлайн - діяльність 

Попередня підготовка Опитування Вхідний контроль 

Ознайомлення чи повторення 

термінології, необхідної для 

опрацювання теми 

Подача нової інформації 
Презентація. Пошук 

відповідей на питання 

Тексти Відеозапис Аудіо запис  

Пошук відповідей на питання  

Відео-конференція Перегляд 

фільмів 

Тренування 
Обговорення Дебати Питання-

відповіді 

Питання для самоперевірки  

Обговорення (чат, форум) 

Виконання практичного 

завдання 

Завдання, що виконуються під 

час практичних завдань 

Пошук відповідей на питання. 

Інтерактивні практичні завдання 

Оцінювання 

 

Контрольна робота 

Опитування 

 

Інтерактивне тестування  Усна 

відповідь (відеозапис) Письмова 

робота 

Рефлексія 

 

Діалог, групове обговорення, 

короткі усні письмові 

повідомлення 

Розробка нотаток до лекції. 

Карти пам’яті. Підготовка 

мультимедійних презентацій 

Відповіді на рефлексивні 

питання 

Зворотній зв’язок 

 

Групові консультації,  

Коментарі під час заняття від 

викладача 

 

Чат, форум, опитування 

аудіовідео текстові повідомлення 

з коментарем. Оцінювання 

результатів групової співпраці 

 

 

 

http://www.moz.gov.ua/
http://www.morion.ua/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://mku.edu.ua/moodle

