Опис навчальної дисципліни
Органічна хімія
Тип дисципліни:
обов’язкова
Семестр:
третій, четвертий.
Обсяг дисципліни:
загальна кількість годин – 270 (кредитів ЄКТС – 9), аудиторні години: лекції – 60,
лабораторні – 60, практичні – 16.
Лектори:
канд. біол. наук, доцент Ковальчук Галина Ярославівна
Результати навчання:
- знати найважливіші теоретичні положення органічної хімії, основні класи органічних
сполук, їх номенклатуру, ізомерію, властивості, методи одержання та застосування в
народному господарстві;
- встановлювати генетичні зв’язки між класами органічних сполук;
- володіти питаннями охорони довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів,
комплексного використання сировини;
- проводити експериментальні дослідження, спостерігати і пояснювати хімічні явища,
робити висновки і припущення, працювати з хімічним посудом і наявними приладами;
дотримуватись правил роботи з органічними речовинами, знати їх токсичність, пожежну
небезпеку;
- розв’язувати експериментальні та розрахункові задачі;
- використовувати одержані знання при вивченні спеціальних дисциплін та у професійній
діяльності.
Спосіб навчання:
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні навчальної дисципліни:
• Загальна хімія
• Неорганічна хімія
• Аналітична хімія
• Будова речовин
• Біонеорганічна хімія
Зміст навчальної дисципліни:
Вступ. Теоретичні основи органічної хімії. Вуглеводні: алкани, алкени, алкіни,
алкадієни, циклоалкани, арени, алкілбензени, поліядерні арени. Галогенопохідні вуглеводнів.
Гідроксильні похідні вуглеводнів: одноатомні спирти та багатоатомні спирти, феноли.
Етери. Оксосполуки: насичені, ненасичені
та ароматичні альдегіди і кетони.
Карбонові кислоти та їх фукціональні похідні: одноосновні карбонові кислоти,
дикарбонові кислоти, естери, жири, мила, аміди, функціональні похідні карбонатної
кислоти. Сульфурорганічні сполуки. Нітрогенорганічні сполуки: нітросполуки, аміни.
Гідрокси– та кетокислоти. Вуглеводи: моно-, ди- та полісахариди. Амінокислоти та білки.
Гетероциклічні сполуки. Елементорганічні сполуки. Встановлення будови органічних
сполук хімічними та фізико–хімічними методами
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Форми та методи навчання:
Лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання:
- поточний контроль: захист лабораторних робіт, виконання практичних завдань,
розв’язування розрахункових задач, виконання контрольних робіт та індивідуальних
завдань.
- Підсумковий контроль: залік у третьому семестрі та екзамен у четвертому семестрі.
100-бальна шкала оцінювання.
Мова навчання:
українська.
Кафедра:
біології та хімії.

