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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Органічна хімія 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) рівень 

Викладач (-і) Тарас Тетяна Миколаївна 

Контактний телефон 

викладача 

0503733199 

E-mail викладача tetiana.taras@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни лекції, лабораторні роботи, самостійна робота  

Обсяг дисципліни 6 кредитів, 180 годин 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

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

Консультації за розкладом 

2. Анотація до курсу 

“Органічна хімія” є обов’язковою дисципліною і входить до теоретичної частини 

програми підготовки фахівців за спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія). Під час 

вивчення дисципліни формуються професійні компетенції та діалектичне мислення 

студента, його здатність вдосконалювати власне навчання, виробляється науковий погляд 

на світ в цілому. Органічна хімія, це наука, що постійно розвивається і відіграє ведучу 

роль у створенні нових напрямків науки і техніки, раціональному природокористуванні, 

охороні оточення та забезпечення суспільства чисельними органічними продуктами. 

Оволодіння навчальною дисципліною “Органічна хімія” дозволить набути гнучке 

мислення, відкритість до застосування знань з природничих дисциплін та 

компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті. 

3. Мета та цілі курсу  

Метою вивчення дисципліни є: формування сучасних знань, умінь та навичків з 

органічної хімії, які можуть допомогти студентові у оволодінні інших дисциплін для 

використання під час реалізації професійних задач. 

Завдання навчальної дисципліни: дати студентам необхідні знання про основні 

класи органічних сполук, можливості їх синтезу, перетворень та застосування; набуття 

навичків проведення експериментальних досліджень, аналізу одержаних результатів та 

безпечної роботи в лабораторії; формування базових знань, умінь і навичків для 

практичного рішення професійних завдань. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Загальні компетентності: 

- Здатність аналізувати, синтезувати, оцінювати, щоб виявляти педагогічні проблеми і 

виробляти рішення щодо їх усунення; здатність вчитися; автономія;;  

- Здатність вдосконалювати власне навчання і виконання, включно з розробленням 

навчальних і дослідницьких навичок.  

- Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань з природничих 

дисциплін та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та 

повсякденному житті.  

- Здатність до міжособистісного спілкування; комунікаційні навички, здатність до 

самокритики, навички роботи в команді; навички планування та управління часом; уміння 

і здатність до прийняття рішень.  

- Вміння спілкуватися із нефахівцями, певні навички викладання, роботи зі ЗМІ. - 

Здатність до критичного мислення, навички обдумування; міцне знання професії на 

практиці.  

- Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації 

українською та іноземними мовами у педагогічній діяльності.  

- Здатність до організації пошуку способів виконання педагогічних дій за зразком або 

алгоритмом.  

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


Професійні компетентності: 

- Здатність аналізувати хімічні об’єкти та феномени як природного походження, так і 

технологічні, з погляду фундаментальних фізико-хімічних принципів і знань, а також на 

основі відповідних фізико-хімічних та математичних методів.  

- Здатність розуміти та уміло використовувати математичні та числові методи, які 

частовикористовуються у хімії, фізиці, та екології. 

- Здатність виконувати експерименти незалежно, а також описувати, аналізувати та 

критично оцінювати експериментальні дані. 

Програмові результати навчання: в результаті вивчання курсу студенти повинні 

знати місце і значення органічної хімії в системі природничих наук, важливих 

технологічних і природних процесів, будову органічних молекул, теорію хімічної будови 

О.М. Бутлерова; визначення алканів, алкенів, алкінів, алкадієнів, загальні формули 

перших членів гомологічних рядів, а також формули і назви їх одновалентних радикалів, 

електронну і просторову будову, способи одержання, фізичні і хімічні властивості, 

застосування вуглеводнів; склад, властивості і способи переробки нафти, її перегонка, 

крекінг, піроліз, риформінг; склад та хімічну будову органічних сполук, їх класифікацію; 

сировинні джерела органічних сполук; фізико-хімічні властивості гомофункціональних і 

гетерофункціональних сполук: галогенпохідних, спиртів, фенолів, альдегідів, кетонів, 

карбонових кислот їх похідних, сполук сульфуру, нітросполук, амінів, діазосполук, 

елементорганічних сполук, вуглеводів, амінокислот, білків, їх застосування, токсичні 

властивості. 

Вміти використовувати набуті теоретичні знання для практичних цілей; працювати з 

органічними речовинами: добувати і вивчати їх властивості; виконувати обчислення за 

рівняннями хімічних реакцій; встановлювати будову органічних сполук, виходячи з 

результатів аналізу; застосовувати основні поняття, закони та моделі органічних речовин 

та їх реакційної здатності в хімічній технології; виконувати вимоги безпечної роботи з 

органічними хімічними об’єктами; застосовувати наукові знання для розроблення новітніх 

технологій продуктів органічного синтезу; застосовувати знання для розв’язання якісних 

та кількісних завдань органічної хімії; застосовувати наукові знання для впровадження у 

виробництво органічних продуктів інноваційних технологій. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 6 кредити, 180 годин 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 30 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 30 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

3 

014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціалізаціями) 

Другий нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1. Основні поняття органічної хімії 

Тема1. Вступ. 

План: 

1. Предмет і за-

дачі органічної 

хімії. 2.Основні 

положення те-

Лекція Відповідно 

до списку 

літератури 

Підготувати допо-

відь або реферат 

за темою (вибір 

студента):  

1.Основні положен-

ня теорії будови ор-

5 Перший 

тиждень 



орії хімічної бу-

дови органічних 

сполук О.М. 

Бутлєрова. 3. 

Класифікація і 

номенклатура 

органічних спо-

лук. 4.Поняття 

про функціона-

льні групи. 5. 

Основні класи 

органічних спо-

лук  

ганічних сполук. 

2.Класіфикация ор-

ганічних сполук.  

3.Номенклатура ор-

ганічних сполук. 4. 

Функціональні гру-

пи. 5. Основні кла-

си органічних спо-

лук. 

14 год. 

Тема 2 Теорети-

чні основи будо-

ви органічних 

сполук 

План: 

1. Валентний 

стан атома Кар-

бону, Оксигену, 

Нітрогену. 2. Ін-

дукційний та 

мезомерний 

ефекти  

лекція Відповідно 

до списку 

літератури 

Підготувати допо-

відь або виконати 

практичне завдан-

ня (вибір студен-

та): 

1.Хімічні зв’язки в 

органічних сполу-

ках. 2. Уявлення 

про взаємний вплив 

атомів. 3. Індукцій-

ний ефект. 3. Мезо-

мерний ефект 

6 год 

8 другий 

тиждень 

Тема 3 Ізомерія.  

План: 

1. Поняття про-

сторової будови 

та просторової 

ізомерії органіч-

них речовин. 

Лекція Відповідно 

до списку 

літератури 

Підготувати допо-

відь або реферат 

за темою (вибір 

студента): 

1. Структурна ізо-

мерія 2. Ізомерія 

карбонового скеле-

ту. 3. Ізомерія фун-

кціональной групи. 

4. Просторова ізо-

мерія. 5. Конфор-

маційна ізомерія. 6. 

Конфігураційна 

ізомерія. 7. Геомет-

рична ізомерія. 8. 

Оптична ізомерія 

2 год 

5 третій 

тиждень 

Змістовий модуль 2. Вуглеводні 

Тема 4 Алкани 

План: 

1 Гомологічний 

ряд, номенкла-

тура. 2. Фізичні 

властивості ал-

канів, їх залеж-

ність від складу 

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1. Виконати прак-

тичне завдання за 

темою: 

1.Будова і назви ал-

канів. 2.Одержання 

алканів. 3. Власти-

вості алканів.  

2. Виконати лабо-

6 четвертий 

тиждень 



та будови речо-

вини. 3. Лабора-

торні та промис-

лові методи оде-

ржання. 4. Хімі-

чні властивості.  

раторну роботу:  

1. Алкани  

14 год  

Тема 5. Алкени.  

План: 

1. Гомологічний 

ряд, номенкла-

тура, ізомерія. 2. 

Фізичні власти-

вості. 3. Методи 

одержання. 4. 

Хімічні власти-

вості. 

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1. Виконати прак-

тичне завдання за 

темою: 

1.Будова і назви ал-

кенів. 2.Одержання 

алкенів. 3. Власти-

вості алкенів.  

2. Виконати лабо-

раторну роботу:  

1. Алкени  

14 год 

8 П’ятий 

тиждень 

Тема 6. Алкіни. 

План: 

1. Гомологічний 

ряд, номенкла-

тура, ізомерія. 2. 

Фізичні власти-

вості. 3. Лабора-

торні та проми-

слові методи 

одержання аце-

тилену. 4. Одер-

жання алкінів. 5. 

Хімічні власти-

вості. 6. Нуклео-

фільне приєд-

нання спиртів, 

оцтової та сини-

льної кислот. 

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1. Виконати прак-

тичне завдання за 

темою: 

1.Будова і назви ал-

кінів. 2.Одержання 

алкінів. 3. Власти-

вості алкінів.  

2. Виконати лабо-

раторну роботу:  

1. Алкіни  

14 год 

6 шостий 

тиждень 

Тема 7 Алкадіє-

ни 

План.  

1. Типи дієнових 

вуглеводнів, їх 

класифікація і 

номенклатура. 2. 

Дієни з спряже-

ними зв'язками, 

їх будова і мето-

ди одержання. 3. 

Димеризація ді-

єнів, дієновий 

синтез. 4. Полі-

меризація. 5. 

Поняття просто-

рової будови по-

Лекція, 

лабора-

торна 

робота 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1. Виконати прак-

тичне завдання за 

темою: 

1.Будова і назви ді-

єнів. 2. Одержання 

дієнів. 3. Властиво-

сті дієнів.  

2. Виконати лабо-

раторну роботу:  

1. Алкадієни 

6 год 

6 сьомий 

тиждень 



лімерів. Каучук 

і гума 

Тема 8. Карбо-

циклічні сполу-

ки 

План: 

1. Типи карбо-

циклічних спо-

лук. 2. Номенк-

латура, структу-

рна ізомерія. 3. 

Методи одер-

жання 

Лекція Відповідно до 

списку 

літератури 

1. Виконати прак-

тичне завдання за 

темою: 

1. Будова і назви 

сполук. 2 Одержан-

ня. 3. Властивості. 

6 год. 

6 Восьмий 

тиждень 

Тема 9. Арени 

План: 

1. Поняття про 

ароматичність, 

правило Хюке-

ля. 2. Бензен і 

його гомологи. 

3. Ізомерія та 

номенклатура. 4. 

Електронна бу-

дова бензеново-

го ядра і хімічні 

властивості 

бензену. 5. Реак-

ції електрофіль-

ного заміщення. 

6.Електонодоно-

рні та електро-

ноакцепторні за-

місники, та їх 

направляюча 

дія. 7. Поліядер-

ні арени. 

Лекція, 

лабора-

торне  

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1. Виконати прак-

тичне завдання за 

темою: 

1. Будова і назви 

аренів. 2. Отриман-

ня аренів. 3. Окис-

лення, відновлення. 

4.Електрофільне за-

міщення.  

2. Виконати лабо-

раторну роботу:  

1. Ароматичні вуг-

леводи 

26 год 

10 Дев’ятий 

тиждень 

Змістовий модуль 3. Гомо- і гетерофункціональні сполуки 

Тема 10. Галоге-

нопохідні вугле-

воднів 

План: 

1. Класифікація. 

2. Залежність 

властивостей га-

логеналканів від 

будови радикалу 

і галогену. 3 Ме-

тоди одержання. 

Лекція Відповідно до 

списку 

літератури 

1. Виконати прак-

тичне завдання за 

темою: 

1. Будова і назви. 2. 

Одержання. 3 Влас-

тивості.  

18 год 

10 десятий 

тиждень 

Тема 11 Спирти. 

План: 

1 Спирти. Гомо-

логічний ряд, 

Лекція, 

лабра-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1. Виконати прак-

тичне завдання за 

темою: 

1.Будова і назви 

8 Одиннадця-

тий тиждень 



ізомерія, номен-

клатура. 2 Фізи-

чні властивості, 

роль водневих 

зв'язків. 3 Мето-

ди одержання 

алканолів. 4 Хі-

мічні властиво-

сті. Порівняння 

властивостей 

одно- і багато-

атомних спир-

тів. 5. Фенол і 

його гомологи. 

6. Нафтоли. 

спитрів 2 Одержан-

ня. 3. Властивості 

4. Будова і назви 

фенолів. 5. Одер-

жання фенолів. 6. 

Властивості 

фенолів. 

2. Виконати лабо-

раторну роботу:  

1. Спирти. 

2. Феноли і нафто-

ли 

12 год 

Тема 12. Альде-

гіди та кетони.  

План: 

1. Ізомерія та 

номенклатура. 2. 

Методи одержа-

ння. 3. Фізичні 

властивості. 4. 

Ароматичні кар-

бонільні сполу-

ки. 5. Специфіч-

ні властивості 

ароматичних 

альдегідів та ке-

тонів. 

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1. Виконати прак-

тичне завдання за 

темою: 

1.Будова і назви. 2. 

Одержання 3. Влас-

тивості 4. Будова і 

назви ароматичних 

альдегідів і кетонів. 

5. Властивості аро-

матичних альдегі-

дів і кетонів 6. 

Методи одержання 

ароматичних альде-

гідів і кетонів 

2. Виконати лабо-

раторну роботу:  

1. Альдегіди і кето-

ни 

14 год 

6 дванадцятий 

тиждень 

Тема 13. Карбо-

нові кислоти.  

План: 

1. Гомологічний 

ряд. 2. Номенк–

латура кислот та 

їх функціональ–

них похідних. 3. 

Методи одержа-

ння. 4. Реакції 

карбонових кис-

лот. 5. Ангідри-

ди та галогенан-

гідриди карбо-

нових кислот, їх 

ацилююча здат-

ність. 

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1. Виконати прак-

тичне завдання за 

темою: 

1.Будова і назви од-

ноосновних насиче-

них кислот. 2. 

Одержання 3. Влас-

тивості 4. Будова і 

назви двоосновних 

насичених кислот. 

5. Властивості 6. 

Методи одержання 

7. Будова і назви 

ненасичених кис-

лот. 8. Одержання 

9. Властивості. 10. 

Ароматичні кисло-

ти 

6 тринадцятий 

тиждень 



2. Виконати лабо-

раторну роботу:  

1. Кислоти 

18 год 

Тема 14. Нітро-

геновмісні орга-

нічні сполуки. 

План: 

 1. Класифікація 

амінів. 2. Основ-

ність амінів. 3. 

Способи одер-

жання. 4. Хіміч-

ні властивості 

аліфатичних та 

ароматичних 

амінів. 

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1. Виконати прак-

тичне завдання за 

темою: 

1. Будова і назви 

нітрогеновмісних 

сполук. 2. Одержа-

ння 3. Властивості 

4. Будова і назви 

ароматичних нітро-

геновмісних спо-

лук. 5. Властивості 

6. Методи одержан-

ня  

2. Виконати лабо-

раторну роботу:  

1. Аміни 

8 год 

5 чотирнадця-

тий  тиждень 

Тема 15. Гетеро-

циклічні сполу-

ки.  

План: 

1 Загальні поня-

ття, типи, класи-

фікація, ізомерія 

та номенклату-

ра. 2 Вплив при-

роди гетероато-

ма на ароматич-

ність та на особ-

ливості взаємо-

дії гетероциклу 

з електрофіла-

ми.  

Лекція, 

лабора-

торне 

заняття 

Відповідно до 

списку 

літератури 

1. Виконати прак-

тичне завдання за 

темою: 

1. Будова і назви 

гетероциклічних 

сполук. 2. Одержа-

ння 3. Властивості  

10 год 

5 П’ятнадця-

тий тиждень 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Під час вивчення курсу «Органічна хімія» 

використовується рейтингова система оцінювання знань 

студента. Для контролю засвоєння дисципліни навчальним 

планом передбачений екзамен. Протягом семестру для 

перевірки знань студентів та контролю за самостійною 

роботою студента застосовують домашні контрольні 

роботи, письмові роботи, оцінки за захист лабораторних 

робіт. Проміжний контроль включає проведення трьох 

модулів у формі тестових завдань, які поєднують питання 

закритого типу з питаннями відкритого типу з короткою і 

довгою відповіддю. Модульний контроль проводиться у 

письмовій формі під час лабораторних занять і включає 

завдання з одного або декількох розділів лекційного курсу. 

Екзаменаційний контроль відбувається у письмовій формі 



за питаннями відкритого типу у період екзаменаційної 

сесії. 

Максимальний бал, який студент може отримати за 

всіма видами контролю – 100 балів.  

Протягом семестру і за проміжними видами контролю 

студент максимально може отримати 50 балів. 

Максимальна оцінка за екзамен – 50 балів. В кінці семестру 

підраховується рейтинг семестру, максимальне значення 

якого 50 балів. Студент допускається до здачі екзамену 

якщо він повністю виконав учбовий план і його рейтинг 

складає не менше 25 балів. Екзамен вважається зданим, 

якщо йог оцінка не менше 25 балів. Ця оцінка сумується з 

рейтингом семестру і підраховується загальний рейтинг, 

який переводиться в оцінку за співвідношенням 

Вимоги до письмової роботи У письмовій роботі студент повинен продемонструвати 

уміння синтезувати теоретичні і практичні знання, 

отримані в межах одного змістового модуля. Під час 

підсумкового модульного завдання розглядаються 

контрольні питання, тести, ситуаційні задачі, 

запропоновані у методичних розробках для студентів, 

здійснюється контроль практичних навичків і умінь за 

темами змістового модуля. Усі відповіді повинні бути 

подані чітко, грамотно, у заданій послідовності. 

Лабораторні заняття Лабораторна робота – це форма навчального заняття під 

час якого студент під керівництвом викладача проводить 

експеримент з метою практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень, набуває практичні навички роботи 

в лабораторії. Лабораторні роботи проходять у 

передбачений розкладом час у спеціально обладнаних 

лабораторіях. До виконання лабораторної роботи студент 

повинен підготуватись, тобто у відведений для самостійної 

роботи час ознайомитись із рекомендованою літературою, 

вивчити теорію питання, методику проведення 

експерименту, призначення приладів та лабораторного 

обладнання, усвідомити мету роботи. Перед початком 

роботи студент повинен пройти інструктаж з техніки 

безпеки. Перевірка готовності до лабораторної роботи 

відбувається у вигляді допуску. Лабораторну роботу 

студент виконує самостійно відповідно до інструкції з 

лабораторної роботи. Після виконання лабораторної роботи 

студент самостійно прибирає своє робоче місце і складає 

індивідуальний звіт. Правильність виконання лабораторної 

роботи перевіряється викладачем у вигляді захисту. Оцінка 

за лабораторну роботу виставляється в журналі обліку і 

враховується при встановлені підсумкової семестрової 

оцінки.  

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Студент допускається до здачі екзамену якщо він повністю 

виконав навчальний план і його рейтинг за всіма видами 

контролю складає не менше 25 балів.  

7. Політика курсу 

Протягом семестру для перевірки знань студентів та контролю за самостійною 

роботою студента застосовують домашні контрольні роботи, письмові роботи, виконання 



лабораторних робіт. Проміжний̆ контроль включає проведення трьох модулів у формі 

тестових завдань, які поєднують питання закритого типу з питаннями відкритого типу з 

короткою і довгою відповіддю. Модульний ̆контроль проводиться у письмовій формі під 

час лабораторних занять і включає завдання з одного або декількох розділів лекційного 

курсу. Максимальний̆ бал, який студент може отримати за всіма видами контролю – 100 

балів, він складається із оцінок за проміжних модулів, оцінок за лабораторні роботи (50 

балів) і екзаменаційної оцінки (50 балів). При цьому обов’язково враховується 

присутність студента на заняттях та його активність під час лабораторних робіт. Студент 

повинен самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового 

контролю. Вважається шахрайством копіювання іншого тесту, підглядання в роботу 

іншого студента, списування, використання підручника, зошита чи мобільного телефону 

під час написання модульної, підсумкової роботи, використання шпаргалок, дозволяти 

іншим копіювати вашу роботу. В кінці семестру підраховується рейтинг семестру і 

виставляється загальний рейтинг, який переводиться в оцінку у відповідності до шкали 

оцінювання  

8. Рекомендована література 

Базова 

1. Чирва В.Я. Органічна хімія: Підручник / В.Я. Чирва, С.М. Ярмолюк, Н.В. Токачова, 

О.Є. Земляков. – Львів: БаК, 2009. – 996с. 

2. Бойчук І.Д. Органічна хімія, 2-ге вид., випр / І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицької — К. : ВСВ 

«Медицина», 2013. – 240с. 

3. Кононський О. І. Органічна хімія Навч. Посіб. – К.: Вищя школа, 2002. – 240 с. 

4. Березан О. Органічна хімія Навч. Посіб. – Тернопіль: вид-во Підручники та посібники, 

2015. – 208 с. 

5. Бобривник Л. Органічна хімія. Підрукник / Л. Бобривник, В. Руденко, Г. Лезенко – К.: 

Перун, 2005. – 544 с. 

6. Черних В.П. Зіменковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія Підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / За заг. ред. В.П. Черних. – 2-ге вид., випр. і доп. - Xарків: Вид-во НФаУ; 

Оригінал, 2008. – 752 с. 

7. ЛастухінЮ.О., Воронов С.А. Органічна хімія. – Львів: Центр Європи, 2009. – 868 с. 

8. Мітрясова О. Органічна хімія. Навч. Посіб. – К.: Кондор, 2018. – 412 с. 

9. Толмачова В.С. Сучасна термінологія та номентлатура органічних сполук: навчально-

методичний посібник для вчителів та учнів загальноосвітних навчальних закладів / В.С. 

Толмачова, О.М. Ковтун, М.Ю. Корнілов, О.В. Гордієнко, С.В. Василенко – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2008. – 176 с. 

10. Обушак М.Д., Біла Є.Е. Органічна хімія: навчальний посібник. Львів, вид. ЛНУ ім. І. 

Франка.- 2004.- 233 с. 

 

Додаткова література: 

11. Домбровський А.В., Найдан В.М. Органічна хімія. – К.: Вища школа, 1992. – 503 с.  

12. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая химия. – М.: Медицина, 1991. – 528 с.  

13. Терней А. Современная органическая химия: В 2 кн. – М.: Мир, 1981. – Т. 1-2.  

14. Робертс Дж., Кассерио М. Основы органической химии. В 2-х томах. М.: Мир, 1978.  

15. Марч Дж. Органическая химия. В 4-х томах. М.: Мир, 1987. 

16. Терней А. Современная органическая химия: в 2 т., М.: Мир, 1981. Т.1,2. 

17. Нейланд О.Я. Органическая химия. М.: Высш. школа, 1990. – 751 с. 

18. Органічна хімія в прикладах і задачах (за ред.. Юрченка О.Г.). – К.: „Вища школа”, 

1993 – 192 с.  

19. Органическая химия: Учебник / А.П. Лузин, С.Э. Зурабян, Н.А. Тюкавкина и др. / Под 

ред. Н.А. Тюкавкиной. – М. : Медицина, 1998. – 496 с. 

Рекомендовані джерела інформації в Інтернеті 

20. www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi – Соросовський освітній журнал – вільний доступ 

http://www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi


до науково-популярних статей з біохімії, біології та хімії. 

21. www.chem.msu.su/rus/ – російський хімічний освітянський портал. Ресурс входить до 

віртуальної системи ChemNet, яка об’єднує велику кількість інформаційних ресурсів з 

хімії. 

22. www.ch.cam.ac.uk/c2k - сервер хімічного факультету Кембріджського університету 

23. www.chemweb.com - сайт через який легко зробити доступ до журнальних статей 

24. http://ioch.kiev.ua - сторінка Інституту органічної хімії НАН України 
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