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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1. Хімія 
2. Фізика 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1.  Фізика 
2.  Стандартизація та сертифікація. 
3.  Фізколоїдна та аналітична хімія. 
4.  Фізика та хімія полімерів 
5.  Біологічна та харчова хімія. 
6.  Мікробіологія та фізіологія харчування. 
7.  Товарознавство та експертиза товарів. 
 2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

− фізичні, хімічні і біологічні властивості різних класів органічних сполук та залежність 
цих властивостей від їх будови; 

− загальні принципи підходу до оцінки реакційної здатності сполук та розуміння механіз-
мів реакцій, що складають основу синтезу та аналізу органічних сполук, їх участі в 
різноманітних  технологічних процесах; 
         − зміни структури та властивостей сполук при зберіганні  та технологічної обробці. 

   − методи ідентифікації та аналізу органічних сполук. 
Основними цілями вивчення даної дисципліни  являється: 

− надати студентам детальні знання про склад, природу, будову, властивості та перетво-
рення органічних ( у тому числі, природних) сполук; можливі галузі їх застосування;  

− розвити навики та вміння використовувати досягнення органічної хімії в процесі аналізу 
та ідентифікації  різних речовин. 

− дати глибокі знання основних розділів органічної хімії, котрі пояснюють хімічні проце-
си, що відбуваються при одержанні синтетичних та полімерних матеріалів, харчових продуктів, 
а також при їх технологічній обробці; основні шляхи синтезу сучасних барвників паперу, тка-
ней, текстильних волокон, харчових продуктів, дієтичних добавок, біологічно-активних речо-
вин; особливості хімічних процесів у промислових виробництвах  (харчових, текстильних, полі-
графічних та ін.).  
Вміти: 

         − писати рівняння основних хімічних реакцій різних класів органічних сполук; 
         − писати електронні, молекулярні та структурні формули різних органічних сполук; 
         − називати сполуки за раціональною, тривіальною і систематичною номенклатурою; 

− проводити якісні реакції на основні функціональні групи; 
− проводити фізико-хімічний аналіз та ідентифікацію будь-якої органічної сполуки 
− проводити синтези деяких органічних речовин. 

     Володіти: 
− навичками практичної роботи; 
− класичними методами хімічного аналізу та ідентифікації сполук; 
− електронними, молекулярними та структурними формулами зображення будови органіч-

них сполук; 
− методикою  розрахунку стехіометрії хімічних реакцій; 
− методикою складання рівнянь  основних та побічних хімічних реакцій синтезів органіч-

них сполук. 
3.Зміст робочої програми 

               Модуль № 1 (атестація 1) 
“Основи будови органічних сполук” 

   Тема 1. Теоретичні основи органічної хімії, Класифікація та номенклатура    органічних 
сполук. 
   Тема 2.  Типи хімічних зв'язків в органічних молекулах. Види гібридизації атомних 



орбіталей Карбону.  
   Тема 3. Типи та механізми реакцій в органічної хімії. Валентні стани атому Карбону. 
Взаємний вплив атомів в органічних сполуках.  
   Тема 4.  Ізомерія органічних сполук.  

Модуль № 2 (атестація 2) 
“ Найважливіші класи органічних сполук” 

        Тема 5. Вуглеводні: Насичені,  циклоалкани, терпени. 
        Тема 6. Вуглеводні: Ненасичені, арени. 
        Тема 7. Гідроксипохідні вуглеводнів. Спирти. Феноли. Нафтоли. 
        Тема 8. Альдегіди і кетони. 
        Тема 9.  Карбонові кислоти. 

 
Модуль № 3 (атестація 3) 

“ Природні сполуки”  
        Тема 10. Гетерофункціональні кислоти. Класифікація. Номенклатура, одержання. Хімічні 
властивості. 
        Тема 11. Амінокислоти.Номенклатура.Амфотерний характер амінокислот. Специфічні 
реакції α-, β-, γ-амінокислот. Лактами. Біполярна структура амінокислот. Утворення хелатних 
сполук. Взаємодія з азотистою кислотою і формальдегідом.                                            
        Тема 12. Поняття про пептиди і білки. Пептидний зв'язок. Дипептиди. Поліпептиди. 
Поняття про первинну, вторинну, третинну і четвертинну структуру білка. 
        Тема 13.  Вуглеводи. Загальна характеристика, класифікація (моно-, оліго- і полісаха-
риди). Біологічне значення. Поняття про фотосинтез. Моносахариди (монози). 
        Тема 14. Дисахариди: відновлюючі та невідновлюючі. Будова, номенклатура. Хімічні 
властивості. Цикло-оксо-таутомерія. Інверсія сахарози. Полісахариди: принцип побудови, 
класифікація і властивості. 

 
Модуль № 4 (атестація 4) 

         “Ліпіди. Нуклеїнові кислоти. Гетероциклічні сполуки. Гормони. Вітаміни”  
 Тема 15. Ліпіди. Класифікація. Загальна характеристика. Омилювані ліпіди та неоми-
лювані ліпіди. Їх фізико-хімічні властивості. 

     Тема 16. Жири. Способи одержання жирів. Властивості. Номеннклатура. Рослинні та 
тваринні жири. Гідроліз жирів. Незамінні виши жирні кислоти. Якісні показники жирів.  
     Тема 17. Нуклеїнові кислоти. Поняття про будову нуклеїнових кислот. Утворення, будова 
і номенклатура нуклеозидів.Нуклеотиди. Кофермент АТФ. Рибонуклеїнові (РНК) і дезокси-
рибонуклеїнові (ДНК) кислоти, їх роль у біосинтезі. 
     Тема 18. Гетероциклічні сполуки. Класифікація за розміром циклу, природою 
гетероатома, кількістю гетероатомів та мірою насиченості. Основні принципи номенклатури 
гетероциклічних сполук. Гормони. Вітаміни. Класифікація. Будова. Властивості. 

 
4. Список рекомендованої літератури 

Базова 
   

 1.Черних В.П. Органічна хімія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Черних, Б.С. 
Зіменковський, І.С. Гриценко; за заг. ред. В.П.Черних.– 2-ге вид., випр. і доп.- Х.: Вид-во НФаУ; 
Оригінал, 2008. – 752 с. 
 2.Черных В.П., Зименковский Б.С., Гриценко И.С. Органическая химия: Учеб. для 
студентов вузов / Под общ. ред. В.П. Черных. – 2-е изд., испр. идоп. – Xарьков: Изд-во НФаУ: 
Оригинал, 2007. – 776 с. 
 3. Лекции по органической химии В.П. Черных: Учеб. пособие для студентов вузов. – 
Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. – 480 с. 
 4. Загальний практикум з органічної хімії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV 
рівнів акредитації / В.П. Черних, І.С. Гриценко, М.О. Лозинський, З.І. Коваленко; За ред. 
В.П.Черних. – Х.:  Вид-во НФАУ: Золоті  сторінки,  2003. – 592 с.; іл. 
 5.Общий практикум по органической химии: Учеб. пособие для студентов вузов III–IV 



уровней аккредитации / В.П. Черных, И.С. Гриценко, М.О. Лозинский, З.И. Коваленко; Под 
общ. ред. В.П. Черных. – Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. – 592 с.: ил. 
 6. Сборник тестов по органической химии / Под ред. чл.- кор. НАН Украины, проф. В.П. 
Черных. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. – 376 с. 
          7. Нейланд О.Я. Органическая химия. М.: Высшая школа, 1990. – 751 с. 

 8. Ким А.М. Органическая химия. Учебное пособие. Новосибирск. Сибирское 
университетское издательство, 2002. – 971 с. 

 

Допоміжна 
  9. Ластухін Ю.О., Воронов С.А. Органічна хімія. Підручник для вищих навчальних 
закладів. Львів: Центр Європи, 2001. – 864 с. 
 10. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия: Учебник для ВУЗов // 
Под ред. Стадничука М.Д. – 5-е изд., перераб. и доп. – СПб.: «Иван Федоров», 2002. – 624 с. 
         11.  Рево А. Я., Зеленкова В.В. Малый практикум по органической химии.- М.: Высшая 
школа, 1980. 
 


