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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Механізми органічних реакцій 

Викладач (-і) доцент, кандидат хімічних наук Лучкевич Євген 

Романович 

Контактний телефон викладача 0972358632 

E-mail викладача yevhen.luchkevych@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Семестровий 

Обсяг дисципліни 3 кредити 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 
http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації щотижня 

2. Анотація до курсу 

Навчальна дисципліна «Механізми органічних реакцій» належить до переліку 

вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в 

рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта 

(Хімія)» на третьому році навчання. Вона забезпечує формування у студентів науково-

дослідницької професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на засвоєння 

теоретичних  і практичних знань та навичок, отриманих на попередніх курсах з основних 

тем дотичних до органічної хімії та методів їх синтезу. 

3. Мета та цілі курсу 

Мета: Систематизація і узагальнення матеріалу досягається шляхом вивчення 

механізмів органічних реакцій. В такому випадку розгляд хімічних властивостей майже 10 

мільйонів органічних продуктів можна звести до розгляду обмеженої кількості основних 

типів хімічних реакцій. Поділ органічних реакцій на нуклеофільні, електрофільні та 

вільнорадикальні по характеру реагента, та на реакції приєднання, заміщення і відщеплення 

по характеру взаємодії реагента та субстрата, дозволяє звести все різноманіття хімічних 

перетворень в органічній хімії до 9 основних типів реакцій. Окремо розглядаються реакції, 

які проходять по періциклічному механізму, як такі, що по характеру перерозподілу 

електронної густини відрізняються від інших типів реакцій. 

Вивчення механізмів органічних реакцій передбачає розгляд  основних сучасних 

поглядів на електронну структуру як окремих атомів, що входять до складу органічних 

сполук, так і принципи утворення хімічних зв’язків. Окремо розглядаються кінетичні та 

термодинамічні аспекти перебігу органічних реакцій, кислотні та основні характеристики 

органічних продуктів та вплив будови органічних сполук на зміну кислотно-основних 

характеристик. Суттєве місце при вивченні механізмів реакцій займає вивчення проміжних 

сполук та проміжних станів при протіканні реакцій.  

Розгляд основних мехнізмів перебігу органічних реакцій передбачає закріплення 

загальних знань та навиків з органічної хімії шляхом розгляду конкретних хімічних 

перетворень, систематизації методів синтезу хімічних продуктів, узагальнення даних по 

здатнності органічних продуктів вступати в ті або інші хімічні перетворення 

Завдання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

• Структуру і реакційну здатність органічних сполук, електронну будову органічних 

речовин, класифікацію реагентів. 

• Шляхи дослідження механізмів реакцій, методи кінетичних і термодинамічних досліджень 

перехідного стану. 

• Основні типи реакцій нуклеофільного заміщення в аліфатичному та ароматичному рядах. 

• Механізм реакцій електрофільного заміщення, відщеплення та приєднання. 

• Властивості карбокатіонів, карбоаніонів, карбенів, нітренів. 

http://www.d-learn.pu.if.ua/


• Реакції за участю вільнорадикальних реагентів. 

• Реакції ізомеризації органічних сполук. 

• Вплив замісників на характер електрофільного і нуклеофільного заміщення  

• Стереохімічні перетворення в результаті реакцій заміщення та приєднання  

• Природу перехідних комплексів в реакціях, що протікають по електрофільному та 

нуклеофільних механізмах  

• Механізм періциклічних реакцій, ізомерію та ізомерні перетворення органічних сполук. 

вміти: 
• Визначати типи і класи механізмів органічних реакцій, які супроводжують хімічні 

перетворення. 

• Досліджувати шляхи перебігу органічних реакцій, природу проміжного стану та 

перехідних сполук 

• Класифікувати хімічні реакції в залежності від природи реагента і субстрата 

• Передбачати шляхи атаки реакційних центрів молекули  реагентами 

• Розраховувати зміну швидкості реакцій при введенні в молекулу замісників різної 

природи. 

• Передбачати шляхи атаки реакційних центрів молекули ефективними реагентами 

• Показувати схему побудови атомних і молекулярних орбіталей органічних сполук. 

• Схематично зображати елементарні акти хімічних перетворень, як стадії хімічної реакції.  

• Розрізняти гомогенне та гетерогенне розщеплення хімічних зв’язків  

• Визначати типи і класи механізмів органічних реакцій, які супроводжують хімічні 

перетворення. 

• Розпізнавати реакції, що протікають по електрофільному, нуклеофільному, 

вільнорадикальному  та періциклічному механізму. 

• Оцінювати зміну кислотних та основних властивостей при введенні в органічну молекулу 

замісників різної природи. 

• Досліджувати шляхи перебігу органічних реакцій, природу проміжного стану та 

перехідних сполук. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Компетенції соціально-особистісні: 

• наполегливість у досягненні мети; 

• турбота про якість виконуваної роботи; 

• креативність, здатність до системного мислення. 

Інструментальні компетенції: 

• навички управління інформацією. 

Професійні компетенції: 

• здатність і готовність спрямувати дії на розв’язання складних непередбачуваних задач і 

проблем дослідницьких і практичних задач; 

• здатність до організації пошуку способів виконання наукових дій за зразком або 

алгоритмом; 

• здатність і готовність здійснювати перевірку достовірності фактів, інформаційних 

повідомлень та адекватності моделей сучасного стану та розвитку природничих наук; 

• здатність і готовність аналізувати та моделювати застосування хімічних і педагогічних 

знань у повсякденному житті та у широкому діапазоні можливих місць роботи. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 20 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 



самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

V 
014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціалізаціями) 

ІІІ вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літерату

ра 

Завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Основи квантової теорії 

будови органічних речовин 
лекція 1-5 

Тестові 

завдання 

2 год. 

5 10.06.2020 

Тема 2. Кислотні та основні 

властивості органічних речовин 
лекція 2-7 

Тестові 

завдання, 

2 год. 

5 10.06.2020 

Тема 3. Енергетика та кінетика 

органічних реакцій 
лекція 2-9 

Тестові 

завдання, 

2 год. 

5 10.06.2020 

Тема 4. Перехідний стан, методи 

дослідження перехідного стану. 

Інтермедіати, властивості та 

методи їх вивчення  

лекція 4-13 

Тестові 

завдання, 

2 год. 

5 10.06.2020 

Тема 5. Типи хімічних реакцій. 

Поняття про електрофіліні, 

нуклеофільні та вільнорадикальні 

реакції. Стереометрія органічних 

реакцій 

лекція 10-13 

Тестові 

завдання, 

2 год. 

5 10.06.2020 

Змістовий модуль 2 

Тема 1 Механізм реакцій 

нуклеофільного аліфатичного 

заміщення, порядок реакцій. 

Приклади реакцій 

Лекція, 

практ. 
2,4 

Тестові 

завдання 

4 год. 

25 10.06.2020 

Тема 2. Механізм реакцій 

електрофільного ароматичного 

заміщення. Приклади реакцій 

Лекція, 

практ. 
6,12 

Тестові 

завдання, 

4 год. 

25 10.06.2020 

Тема 3. Механізм реакцій 

електрофільного, нуклеофільного 

та радикального приєднання. 

Приклади реакцій 

Лекція, 

практ. 
1 

Тестові 

завдання, 

4 год. 

25 10.06.2020 

Тема 4. Механізм реакцій 

електрофільного, нуклеофільного 

та радикального відщеплення. 

Приклади реакцій 

Лекція, 

практ. 
5 

Тестові 

завдання, 

4 год. 

25 10.06.2020 

Тема 5. Механізм 

вільнорадикальних реакцій. 

Лекція, 

практ. 
5 

Тестові 

завдання, 
25 10.06.2020 



Приклади реакцій. 4 год. 

Підсумковий контроль (залік) 100  

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється під час 

Поточний контроль здійснюється під час 

допуску,проведення лабораторних та індивідуальних 

занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих 

тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості до 

виконання конкретної роботи. Оцінки у національній 

шкалі («відмінно» - 5, «добре» - 4, «задовільно» - 3, 

«незадовільно» - 2), отримані студентами, виставляються 

у журналах обліку відвідування та успішності академічної 

групи. 
Модульний контроль (сума балів за окремий 

змістовий модуль) проводиться (виставляється) на 

підставі оцінювання результатів знань студентів після 

вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 

дисципліни – змістового модуля як сума оцінок за допуск, 

проведення та захист лабораторних робіт . 
Завданням модульного контролю є перевірка 

розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), 

вироблення навичок проведення лабораторних  робіт, 

вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, 

самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати 

зміст даної частини дисципліни, уміння публічно чи 

письмово подати певний матеріал.  
Семестровий (підсумковий) контроль 

проводиться у формі заліку з оцінок отриманих за два 

модулі. 
Залік — це форма підсумкового контролю, що 

полягає в оцінці засвоєння студентом навчального 

матеріалу з  дисципліни та на підставі результатів 

виконання ним певних видів робіт 

на практичних, семінарських або лабораторних заняттях, 

що виставляється під час залікового тижня 

Вимоги до письмової роботи - 

Семінарські заняття Проводяться в активній формі із застосуванням кейс-

методів, тренінгів, дискусій та мають на меті 

систематичну перевірку розуміння та ступеня 

засвоєння теоретичного матеріалу студентом, вміння 

використовувати теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань. Робота на занятті оцінюється в 

20 балів. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Студент допускається до складання заліку, якщо 

впродовж семестру він виконував самостійну роботу 

та за змістові модулі набрав сумарно 25 балів і вище. 

Студент не допускається до складання заліку, 

якщо впродовж семестру він без поважних причин не 

відвідував лекції, семінарські заняття, не виконував 

самостійну роботу та за змістові модулі набрав 

менше 25 

балів. У цьому випадку студенту у відомості 

робиться запис "не допущений" і виставляється 

набрана кількість балів. 

Допускається, як виняток, з дозволу декана 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1


факультету за заявою, погодженою з відповідною 

кафедрою, одноразове виконання студентом 

додаткових видів робіт з навчальної дисципліни 

(відпрацювання пропущених занять, перескладання 

змістових модулів, виконання 

індивідуальних завдань тощо) для підвищення 

оцінок за змістові модулі. 

Напередодні заліку викладач подає доповідну 

декану про недопуск студентів академічної групи 

(груп). Відмітка про недопуск у відомості робиться 

при наявності розпорядження декана. 

7. Політика курсу 

1. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку. 

2. Приймати активну участь в навчальному процесі. 

3. Якісно та своєчасно готуватись до семінарських занять, опрацьовувати запропоновану 

базову та допоміжну літературу. 

4. Не пропускати семінарські заняття, а у випадку пропуску заняття надати документ, що 

пояснює причину пропуску. 

5. В разі невиконання завдання, передбачені бали не сумуються до підсумкової оцінки. 

8. Рекомендована література 

Базова 

1. Сайкс П., Механизмы реакций в органической химии. – М.: Химия, 1991. – 447 с. 

2. Марч Дж., Органическая химия. Реакции, механизмы и структура. В 4 т. – М.: Мир, 1987. 

– т.1 381 с., т.2 504 с., т.3 459 с., т 4 468 с. 

3. Ли Дж. Дж., Именные реакции. Механизмы органических реакцій. – М.: БИНОМ, 2006. – 

456 с. 

4. Ким А.М., Органическая химия. – Новосибирск: Сибирское университетское издат., 2002 

– 971 с.  

5. Терней Ф. Современная органическая химия. – М.: Мир, 1981. – 678 с. 

6. Кери Ф., Сандберг Р. Углубленный курс органической химии. – М.: Химия, 1981. – 739 с. 

7. Агрономов А.Е. Избранные главы органической химии. – М.: Издание московського 

университета, 1975. – 419 с. 

8. Сarey, F.A., Sundberg R.J., Advanced organic chemistry. Part A: Structure and Mechanisms. – 

New York: Kluwer Academic, 2001 – 823 p. 

9. Clayden Y., ets., Organic Chemistry. – Oxford: University Press, 2008. – 1512 p. 

Допоміжна 

1. Дашевский В.Г., Конформация органических молекул. – М.: Химия, 1974. – 432 с. 

2. Днепровский А.С., Темникова Т.И., Теоретические основы органической химии. – Л.: 

Химия, 1979. – 515 с. 

3. Жданов Ю.А., Теория строения органических соединений. – М.: Высшая школа, 1971. – 

288 с. 

4. Коптюг В.А., Аренониевые ионы. – Новосибирск: Наука, 1983. – 269 с. 

5. Минкин В.И., Симкин Б.Я., Миняев Р.М., Квантовая химия органических соединений. 

Механизмы реакций. – М.: Химия, 1986. – 246 с. 
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