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ЦИГАНКОВ Олександр Валерійович, Oleksandr.Tyhankov@khpi.edu.ua  

Доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедрою, більше 120 публікацій, з яких – 22 статті у виданнях, що входять до науко-
метричних баз даних Scopus та Web of Science, 28 статей у наукових фахових виданнях України, 10 публікацій навчально-
методичного характеру. Основні курси дисциплін першого (бакалаврського) рівня - «Органічна хімія», «Обрані глави органічної 
хімії», «Логіка органічного синтезу». 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна «Органічна хімія» є одним з курсів в процесі загальної підготовки фахівця зі спеціальності 101 Екологія. Головним 
напрямком дисципліни є вивчення основних класів органічних сполук та взаємозв’язку між ними. 

Мета та цілі 

Основною метою курсу є вивчення майбутніми фахівцями властивостей основних класів органічних сполук і, на сам перед, 
взаємозв’язку між будовою та загальною реакційною здатністю, ознайомлення із значенням та сферами застосування цих класів 
сполук. А також набуття студентом певних навичок та вмінь поводження з речовиною при роботі в хімічній лабораторії органічного 
синтезу. 

Формат Лекції, лабораторні заняття, консультації. Підсумковий контроль – іспит. 

Результати навчання 
ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття 
рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., лабораторні роботи – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити Вища математика; фізика; загальна та неорганічна хімія 

mailto:Oleksandr.Tyhankov@khpi.edu.ua


Вимоги 
викладача 

Для виконання лабораторних робіт необхідно мати: лабораторний халат, лабораторний журнал. Перед виконанням лабораторних 
робіт студент має пройти інструктаж з техніки безпеки. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Предмет органічної хімії. Класифікація, номенклатура та 
ізомерія органічних сполук. 
Визначення органічної хімії та основні напрямки її розвитку. 
Взаємозв’язок органічної хімії з хімічною технологією. 
Класифікація та основні правила номенклатури аліфатичних, 
простих ароматичних органічних сполук. Поняття про ізомерію 
основні види ізомерії. 

  

Лекція 2 Хімічний зв’язок та взаємний вплив атомів в молекулах 
органічних сполук. 
Хімічний зв’язок та будова молекул органічних сполук. 
Визначення хімічного зв’язку. Основні типи хімічних зв’язків: 
електростатичні (йонні, водневі) та ковалентні. Параметри 
ковалентного зв’язку: довжина, енергія, полярність, 
поляризованність та просторове спрямування. 
Електронегативність. Поняття про атомні та молекулярні 
орбіталі. Гібридизація атомних орбіталей вуглецевих атомів у 
молекулах органічних сполук: sp3-, sp2-, sp-гібридизація. 
Взаємний вплив атомів в молекулах органічних сполук. 
Електронні зміщення, поняття про супряження та електронні 
ефекти: індуктивний, мезомерний, гіперкон’юґація. Поняття 
про механізм реакції. Поняття про нуклефоіл та електрофіл, 
реакційний центр, донорні та акцепторні замісники. 

Лабораторна 
робота 1 

Методи очищення органічних сполук: перекристалізація. 

Лекція 3 Насичені вуглеводні: алкани та циклоалкани. 
Алкани. Особливості будови. Гібридизація вуглецевих атомів, 
енергія та полярність зв’язків, фактори низької реакційної 
здатності за звичайних умов. Реакції вільно радикального 
заміщення: галогенування, нітрування, сульфоокиснення та 
сульфохлорування. Механізм вільно радикального заміщення - 
SR. Циклоалкани. Особливості будови. Стабільність 
циклоалканів, теорія напружень Байєра, теорія про 
непланарність молекул Саксе та теорія взаємного 
відштовхування атомів в молекулі Пітцера. Особливості хімічної 
поведінки циклопропанів, циклобутанів: реакції приєднання. 
Поняття про поліциклічні вуглеводні. Природні циклоалкани. 

Лабораторна 
робота 2 

Методи очищення органічних сполук: перегонка. 

Лекція 4 Ненасичені вуглеводні: алкени, алкіни та алкадієни. 
Алкени. Фактори високої реакційної здатності алкенів. Реакції 
приєднання до подвійного зв’язку. Приєднання за правилом 
Марковнікова та проти правила Марковнікова (перекисний 

Лабораторна 
робота 3 

Методи ідентифікації вуглеводнів: фізико-хімічні 
властивості вуглеводнів. 



ефект Хараша). Реакції окиснення, відновлення, 
циклоприєднання, полімеризації. Алкадієни. Особливості 
будови та хімічної поведінки 1,2-, 1,3- та ізольованих 
алкадієнів. Реакції електрофільного приєднання. Механізм 1,2- 
та 1,4-приєднання. Полімеризація. Реакції циклоприєднання 
Дільса-Альдера, окиснення та відновлення. Алкіни. Особливості 
будови потрійного зв’язку та зумовлена цим хімічна поведінка 
алкінів: реакції електрофільного (АE), нуклеофільного (АN) та 
радикального приєднання (АR), С-Н-кислотність алкінів. Реакції 
окиснення, відновлення, полімеризації. 

Лекція 5 Ароматичні вуглеводні (арени). 
Бензен та його похідні. Концепція ароматичності та її критерії. 
Особливості будови бензену та його хімічної поведінки. Реакції 
електрофільного заміщення (SE), механізм реакції. Орієнтуючий 
вплив замісників в бензеновому, нафталеновому та 
антраценовому ядрах в реакціях SE. Поняття про узгоджену та 
неузгоджену орієнтацію. Поліядерні арени. Арени з 
ізольованими ядрами. Особливості реакцій електрофільного 
заміщення. Арени з конденсораними ядрами. Порівняння 
властивостей бензену з властивостями конденсованих аренів. 
Реакції приєднання, окиснення. Реакції гомологів аренів по 
бічному ланцюгу. 

  

Лекція 6 Галогенпохідні вуглеводнів. 
Будова молекул: характеристика зв’язків Сsp3-Х, Сsp2-Х, Сsp2

аром-
Х. Механізми реакцій нуклеофільного заміщення та 
елімінування: SN, E. Особливості будови та хімічних 
властивостей вінілгалогенидів та галогеноаренів. Властивості 
гемінальних та віцинальних дигалогенпохідних. 
Магнійорганічні сполуки: реактиви Гріньяра. 

  

Лекція 7 Гідроксипохідні вуглеводнів: спирти і феноли. 
Гідроксипохідні (спирти, єноли, феноли). Особливості будови. 
Водневі зв’язки, асоціація молекул та їх вплив на властивості. 
Кислотно-основні властивості одноатомних і багатоатомних 
гідроксипохідних. Причини більшої кислотності багатоатомних 
спиртів і фенолів. Реакції нуклеофільного заміщення та 
елімінування спиртів. Утвоення етерів та естерів спиртів та 
фенолів. Відмінність хімічних властивостей спиртів і фенолів. 

Лекція 8 Оксосполуки: альдегіди та кетони. 
Особливості будови: поляризація С=О зв’язку та здатність до 
реакцій нуклеофільного приєднання (AN). Вплив 
вуглеводневого радикалу на реакційну здатність карбонільних 
сполук. Утворення єнолів і єнолят-аніонів. Реакції конденсації 
альдегідів і кетонів. Реакції окиснення та відновлення. 

  



Лекція 9 Карбонові кислоти та їх функціональні похідні. 
Монокарбонові та дикарбнові кислоти: вплив вуглеводневого 
радикалу на стабільність карбоксилат-аніону та кислотність, 
основні хімічні властивості. Перетворення кислот на їх 
функційні похідні: ангідриди, галогенангідриди, аміди та 
естери. Ненасичені та ароматичні карбонові 
Гетерофункціональні похідні карбонових кислот: гідрокси-, 
окси- та амінокислоти. Будова α-,β- та γ-заміщених кислот. 
Синтези на основі ацетооцтового естеру та малонового естеру. 

Лабораторна 
робота 4 

Основи органічного синтезу. Синтез і властивості 
карбонових кислот та їх похідних. 

Лекція 10 Сульфурвмісні сполуки. 
Тіоли (тіоспирти, меркаптани). Порівняння реакційні здатності 
тіолів і спиртів. Сульфіди, сульфоксиди, сульфони. 
Сульфокислоти та їх похідні. Особливості будови сульфогрупи. 
Реакції заміщення сульфогрупи. 

  

Лекція 11 Нітрогеновмісні сполуки. 
Нітропохідні вуглеводнів: нітроалкани, способи синтезу та 
будова. Хімічні властивості нітроалканів. Ароматичні 
нітросполуки: синтез і хімічні властивості. Аміни: будова та 
кислотно-основні властивості. Порівняльна характеристика 
основності амінів. Реакції амінів з електрофільними 
реагентами, алкілювання, ацилювання. Взаємодія з нітритною 
кислотою. Реакції окиснення амінів. Азо- та діазосполуки. Солі 
діазонію: будова та реакційна здатність. Реакції з виділенням 
азоту. Реакція азосполучення. 

Лабораторна 
робота 5 

Основи органічного синтезу. Солі діазонію синтез і 
властивості. 

Лекція 12 Основні гетероциклічні системи. 
Гетероциклічні сполуки. Класифікація, номенклатура, будова, 
розподіл електронної густини в молекулах гетероциклів. 
Методи добування найважливіших п’ятичленних та 
шестичленних гетероциклічних сполук. Порівняльна 
характеристика ароматичних властивостей гетероциклів. 
Основність піридину та кислотність піролу. П’ятичленні 
гетероцикли. Основні та кислотні властивості. Реакції 
електрофільного заміщення (SE). Орієнтуючий вплив 
гетероатому. Орієнтуючий вплив замісників в гетероциклі на 
перебіг SE-реакцій. Реакції приєднання. Реакції взаємного 
обміну гетероатомів (цикл Юр’єва). Реакції відновлення та 
окиснення. Специфічні реакції. Шестичленні гетероцикли. 
Основність піридину в порівнянні з іншими азотовмісними 
сполуками. Вплив замісників в ядрі піридину на його основні 
властивості. Здатність піридину та його похідних до реакцій 
нуклеофільного та електрофільного заміщення. Реакції 
окиснення та відновлення піридину та його гомологів. 

Лабораторна 
робота 6 

Основи органічного синтезу. Синтез гетероциклічних 
сполук. 

 



Лекція 13 Елементи біохімії: білки, вуглеводи та жири 
Амінокислоти, пептиди та білки. Реакції поліконденсації та 
утворення поліпептидів і білкових молекул. Вуглеводи. 
Моносахариди. Кільцево-ланцюгова таутомерія. Реакції 
напівацетальної форми: утворення глікозидів. Олігосахариди. 
Відновлювальні та невідновлювальні сахара. Жири. 

  

Самостійна 
робота 

Виконання розрахункового завдання 
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 Оформлення згідно стандарту 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ  

1. Предмет органічної хімії. Класифікація, номенклатура та ізомерія органічних сполук. 
2. Хімічний зв’язок та взаємний вплив атомів в молекулах органічних сполук. 
3. Насичені вуглеводні: алкани та циклоалкани. 
4. Ненасичені вуглеводні: алкени, алкіни та алкадієни. 
5. Ароматичні вуглеводні (арени). 
6. Галогенпохідні вуглеводнів. 
7. Гідроксипохідні вуглеводнів: спирти і феноли. 
8. Оксосполуки: альдегіди та кетони. 
9. Карбонові кислоти та їх функціональні похідні. 
10. Сульфурвмісні сполуки. 
11. Нітрогеновмісні сполуки. 
12. Основні гетероциклічні системи. 
13. Елементи біохімії: білки, вуглеводи та жири 

 

  



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 

Н
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н

я 
б
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Лабораторні роботи – 30 балів 
Контрольні роботи – 40 балів 
Розрахункове завдання – 20 балів 
Іспит – 10 балів 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 

дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до співробітників дирекції. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 


