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За розкладом занять.  
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Одеса, вул. Маршала Малиновського, 37 

Викладач(-і) 

Професор Володимир ГЕЛЬМБОЛЬДТ 

Доцент Тетяна ЛОЖИЧЕВСЬКА 

Асистент Ігор УЛІЗКО 

Асистент Іван ШИШКІН 

Контактна 

інформація 

Довідки за телефонами:  

завуч кафедри, ст. викладач Олексій Володимирович Нікітін, 

тел. +380674851106 

ст. лаборант кафедри Ірина Володимирівна Кливняк,  

тел. (048)7779828 

E-mail: pharmchemistry@onmedu.edu.ua 

Очні консультації: з 14.00 до 17.00 щочетверга, з 10.00 до 

14.00 щосуботи 

Онлайн- консультації: з 16.00 до 18.00 щочетверга, з 10.00 до 

14.00 щосуботи. 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно). 

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через 

платформу Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою, 

месенджери Viber, Telegram(через створені у Viber/Telegram групи для кожної 

групи, окремо через старосту групи).  

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом є загальнотеоретичні положення органічної хімії з 

подальшим описом реакційної здатності найважливіших класів органічних 

речовин. 

mailto:pharmchemistry@onmedu.edu.ua
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Пререквізити: базується на вивченні студентами загальної та 

неорганічної хімії, біофізики, медичної біології та інтегрується з цими 

дисциплінами. 

Постреквізити: закладає основи вивчення студентами фармацевтичної 

хімії, біологічної хімії, загальної та молекулярної фармакології та токсикології. 

Мета – поглиблене засвоєння фундаментальних знань в області хімії, які 

є основою вивчення циклу хімічних дисциплін, які будуть широко використані 

в практичній роботі. Курс органічної хімії також є введенням до деяких 

аспектів курсів фізичної та колоїдної хімій, хімтехнології та біохімії і містить 

характеристику класів органічних сполук, у тому числі, полімерів та біологічно 

активних органічних сполук. 

Завдання:набуття навичок користуватись хімічною та довідковою 

літературою, працювати з табличним та графічним матеріалом, вивчення 

теоретичних основ органічної хімії, вивчення класичних способів синтезу і 

властивостей різних органічних сполук, встановлення взаємозв'язку між 

будовою, реакційною  здатністю і властивостями органічних сполук в тому 

об'ємі, який необхідний для подальшого вивчення і розуміння основних 

хімічних та біологічних процесів, які відбуваються на молекулярному рівні, 

знати якісні реакції на кратний зв'язок та основні функціональні групи (галоген, 

аміногрупу, спиртовий та фенольний гідроксили, альдегідну, кетонну та 

карбоксильну групи), оволодіння окремими фізико-хімічними методами 

ідентифікації органічних сполук. 

 

Очікувані результати 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен  

 знати: знати основні принципи класифікації, номенклатури та 

структурної ізомерії органічних сполук;знати якісні реакції на кратний 

зв'язок та основні функціональні групи (галоген, аміногрупу, спиртовий та 

фенольний гідроксили, альдегідну, кетонну та карбоксильну групи);знати 

типи хімічних зв’язків, спряжені системи, електронні ефекти, кислотність та 

основність органічних сполук як базову основу їх реакційної 

здатності;знати принципи класифікації органічних реакцій за напрямком, 

способом розриву зв’язку та механізмом їх перебігу;знати будову, 

номенклатуру, ізомерію, способи добування та хімічні властивості 

вуглеводнів, галогено-, оксигено-, сульфуро- та нітрогеновмісних похідних 

вуглеводнів, гетерофункціональнихсполук, гетероциклічних сполук, 

біополімерів та біорегуляторів. 

 вміти: вміти користуватись хімічною та довідковою 

літературою, працювати з табличним та графічним матеріалом;вміти 

самостійно провести елементний аналіз органічних сполук (відкриття 

вуглецю, водню, сірки, азоту, галогенів);вміти складати окремі лабораторні 
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установки;вміти визначити фізичні константи органічних сполук 

(температуру плавлення, температуру кипіння, питоме обертання). 

 оволодіти навичками: здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим; знання та розуміння 

предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність 

застосовувати знання в практичних ситуаціях; здатність спілкуватися 

державною мовою; здатність до адаптації та дії в нової ситуації; з 

визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Форми і методи навчання. Курс буде викладений у формі лекцій (30 год.) 

та практичних занять (100 год.), організації самостійної роботи студентів (110 

год.) 

При проведенні практичних занять використовуються методи навчання: 

на лекціях використовується мультимедійна презентація; на практичних 

заняттях – навчально методичні матеріали, ситуаційні завдання, індивідуальні 

завдання, лабораторне обладнання, для перевірки засвоєних знань та умінь- 

тестові та розрахункові завдання, для самостійної роботи надано перелік 

необхідних літературних джерел. 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Предмет органічної хімії. Класифікація і номенклатура органічних 

сполук.  

Тема 2. Типи хімічних зв'язків. 

Тема 3. Взаємний вплив атомів в органічних молекулах. 

Тема 4. Ізомерія органічних сполук. Кислотні і основні властивості органічних 

сполук. 

Тема 5. Класифікація органічних реакцій і реагентів. Методи встановлення 

будови органічних сполук. 

Тема 6. Алкани. 

Тема 7. Циклоалкани. 

Тема 8. Алкени. Алкадієни. 

Тема 9. Алкіни. 

Тема 10. Моноядерні арени. 

Тема 11. Багатоядерні арени. Небензоїдні ароматичні сполуки. 

Тема 12. Галогенопохідні вуглеводнів. Галогеналкани. Галогеналкени. 

Тема 13. Галогенарени і арилалкілгалогеніди. 

Тема 14. Нітросполуки. 

Тема 15. Аліфатичні аміни. 

Тема 16. Ароматичні аміни. Діаміни. Ідентифікація амінів. 

Тема 17. Діазо-, азосполуки. 
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Тема 18. Спирти. Феноли. 

Тема 19. Прості ефіри. Тіоспирти та тіоефіри. 

Тема 20.Галогено- та азотовмісні похідні вуглеводнів. Гідроксипохідні 

вуглеводнів. 

Тема 21. Альдегіди та кетони. 

Тема 22. Монокарбонові кислоти. 

Тема 23. Дикарбонові кислоти. 

Тема 24. Функціональні похідні карбонових кислот. 

Тема 25. Галогенокарбонові, гідрокси- і фенолокислоти. 

Тема 26. Оксо- і амінокислоти. 

Тема 27. Сульфокислоти. Вугільна кислота та її функціональні похідні. 

Тема 28. Оксосполуки. Карбонові кислоти та їх функціональні і 

гетерофункціональні похідні. Сульфокислоти. Вугільна кислота та її 

функціональні похідні. 

Тема 29. Загальна характеристика гетероциклічних сполук. Три- та 

чотиричленні гетероцикли з одним гетероатомом. 

Тема 30. П'ятичленні гетероциклічні сполуки з одним гетероатомом. 

П'ятичленні гетероцикли з двома гетероатомами. 

Тема 31. Шестичленні гетероцнкли з одним гетероатомом. 

Тема 32. Азини з конденсованими циклами: хінолін, ізохінолін, акридин. 

Гетероцикли групи пірану. 

Тема 33. Шестичленні гетероцикли з двома гетероатомами. 

Тема 34. Семичленні гетероцикли. Конденсовані системи гетероциклів. 

Тема 35.Гетероциклічні сполуки. 

Тема 36. Загальна характеристика вуглеводів. Моносахариди. 

Тема 37. Ди- і полісахариди. 

Тема 38. Білки. 

Тема 39. Ліпіди. Жири. 

Тема 40. Вуглеводи. Білки. Ліпіди. Жири. 
 

Перелік рекомендованої літератури 

Основна: 

1. Черних В.П., Зименковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія: у 3-х кн./ 

За ред. В.П. Черних - Харків.: Вид-во НфаУ; Оригінал, 2008. – 752 с. 

2. Загальний практикум з органічної хімії / 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. 

3. Державна Фармакопея України: в 3 т. / ДП «Український науковий 

фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2-е вид. – Х.: Державне 

підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості 

лікарських засобів», 2015. – Т. 1. – 1128 с. 
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4. Державна Фармакопея України: в 3 т. / ДП «Український науковий 

фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2-е вид. – Х.: Державне 

підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості 

лікарських засобів», 2014. – Т. 2. – 724 с. 

5. Державна Фармакопея України: в 3 т. / ДП «Український науковий 

фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2-е вид. – Х.: Державне 

підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості 

лікарських засобів», 2014. – Т. 3. – 732 с. 

6. Биологическая и биоорганическаяхимия: учеб. пособие для студ. вузов / 

А.А. Мардашко, Л.М. Миронович, Г.Ф. Степанов. – К.: Каравелла, 2008. – 

248 с. 

7. В.П.Черних, В.І. Гридасов. Посібник до лабораторних і семінарських занять 

з органічної хімії. Харків. Вид-во “Основа”, 1991.- 372 с. 

8. Зіменковський Б.С., Музиченко В.А. Біоорганічна хімія. - Львів, “Кварт” 

2009: 402с. 

9. Навчальний посібник з органічної хімії для студентів фармацевтичного 

факультету, ред. Б.С. Зіменковського, Львів, ЛНМУ, 2013, 316с. 

Допоміжна: 

1. Зіменковський Б.С., Музиченко В.А., Ніженковська І.В. Біологічна та 

біоорганічна хімія. Том І: - Київ: Медицина, 2014: 398с. 

2. Stoker, H. S. (2001). Organic and biological chemistry. Houghton Mifflin. 556р. 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Форми і методи поточного контролю: усне опитування, тестування, 

оцінювання виконання практичних навичок, розв’язання задач. 

 

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

«5» Здобувач бере активну участь в обговоренні найбільш складних 

питань з теми заняття, дає не менше 90% правильних відповідей на 

стандартизовані тестові завдання, без помилок відповідає на 

письмові завдання, виконує практичну роботу та оформив 

протокол. 

«4» Здобувач, бере участь в обговоренні найбільш складних питань з 

теми, дає не менше 75% правильних відповідей на стандартизовані 

тестові завдання, припускає окремих незначних помилок у 

відповідях на письмові завдання, виконує практичну роботу та 
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оформлює протокол. 

«3» Здобувач, бере участь в обговоренні найбільш складних питань з 

теми, дає не менше 60% правильних відповідей на стандартизовані 

тестові завдання, припускається значних помилок у відповідях на 

письмові завдання, виконує практичну роботу та оформлює 

протокол. 

«2» Здобувач не бере участь в обговоренні складних питань з теми, дає 

менше 60% правильних відповідей на стандартизовані тестові 

завдання, припускається грубих помилок у відповідях на письмові 

завдання або взагалі не дає відповідей на них, не виконуує 

практичну роботу та не оформлює протокол. 

 

Форми і методи підсумкового контролю: здобувач допускається до 

іспиту за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за 

поточну навчальну діяльність він отримав не менше 3,00 балів і склав тестовий 

контроль за тестами «Крок-1» не менш ніж на 90% (50 завдань).  

Тестовий контроль проводиться в Навчально-виробничому комплексі 

інноваційних технологій навчання, інформатизації та безперервної освіти 

ОНМедУ на останньому занятті напередодні іспиту. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота здобувачапередбачає підготовку до кожного 

практичного заняття. 
 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання відповідає загальним 

правилам в ОНМедУ. Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються 

за розкладом черговому викладачу. Пропуски з поважних причин 

відпрацьовуються за індивідуальним графіком з дозволу деканату. 

 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань. Неприйнятними у навчальній 

діяльності для учасників освітнього процесу є використання під час 

контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до  академічної відповідальності: зниження результатів оцінювання; 

повторне проходження оцінювання.  



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра фармацевтичної хімії 
 

 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат. 

Обладнання: зошит, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому 

числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, але 

якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у 

загальному порядку. 

 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

Поведінка в аудиторії: 

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим у відповідності до 

Кодексу академічної етики та взаємин університетської спільноти Одеського 

національного медичного університету. 

https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
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