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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Хімія гетероциклічних сполук 

Викладач (-і) доцент, кандидат хімічних наук Тарас Тетяна 

Миколаївна 

Контактний телефон 

викладача 

0503733199 

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

Формат дисципліни вибіркова 

Обсяг дисципліни 3 кредити 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

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

Консультації щотижня 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Хімія гетероциклічних сполук» 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 четвертому 

році навчання. Вона забезпечує формування у студентів науково-дослідницької 

професійно-орієнтованої компетентності та спрямована на вивчення теоретичних та 

практичних питань хімії гетероциклічних сполук. Хімія гетероциклічних сполук є одним 

із важливих розділів органічної хімії. Гетероциклічні сполуки широко розповсюджені в 

природі, синтезована велика кількість. На теперішній час значення цього розділу 

настільки велико, що без його знання не можлива якісна підготовка вчителя хімії. 

3. Мета та цілі курсу  

Метою вивчення хімії гетероциклічних сполук є створення основ для розуміння 

будови, властивостей та застосування гетероциклічних сполук; формування уявлень про 

закономірності будови, класифікацію, шляхи синтезу та роль гетероциклічних сполук у 

природі, створенні лікарських засобів, застосування у промисловості.  

Завданням є формування уявлень про гетероциклічні сполуки та їх роль в сучасному 

науковому світогляді; дати уявлення про будову, класифікацію та номенклатуру 

гетероциклічних сполук. 

4. Результати навчання (компетентності) 

- Здатність до критичного аналізу й оцінки сучасних досягнень науки, генерування нових 

ідей під час розв’язування дослідницьких і практичних задач 

- Здатність і готовність здійснювати перевірку достовірності фактів, інформаційних 

повідомлень та адекватності моделей сучасного стану та розвитку природничих наук 

- Здатність виконувати наукові, професійні завдання в групі під керівництвом лідера, 

готовність до виконання встановлених в групі (команді) правил, етикету, такту 

взаємовідносин, вимог до дисципліни, планування та управління часом. 

- Готовність до відкритого застосування хімічних і фізичних знань у повсякденному житті 

та у широкому діапазоні можливих місць роботи 

Програмові результати навчання: в результаті вивчання курсу студенти повинні знати 

основні методи побудови гетероциклічних сполук, особливості їх структури та 

класифікацію; основні способи одержання гетероциклічних сполук; механізми реакцій за 

участю гетероциклічних сполук; можливості функціонування гетероциклічних сполук; 

основні хімічні властивості гетероциклічних сполук; галузі застосування гетероциклічних 

сполук; про вплив будови гетероциклічних сполук на їх фізичні, хімічні властивості та 

біологічну активність; сучасні напрямки синтезу природних гетероциклічних сполук. 

Вміти використовувати знання з хімії гетероциклічних сполук у разі рішення конкретних 

завдань в хімії та методики викладання хімії; складати формули за назвами 

гетероциклічних сполук та називати сполуки за їх формулами; самостійно знаходити 

літературу, що містить методики синтезу гетероциклічних сполук, використовувати 

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


довідникову, періодичну та монографічну літературу; здійснювати синтез 

гетероциклічних сполук.  

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 12 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

Вибірковий 

5 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціалізаціями) 

3 Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год. Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

  Тема 1. Вступ.  

План: 

1. Значення гетеро-

циклічних сполук. 2. 

Класифікація гете-

роциклічних сполук. 

3. Номенклатура ге-

тероциклічних спо-

лук. 4. Критерії гете-

роароматичності. 5.  

Антиароматичні си-

стеми. 6. Розповсюд-

женість в природі. 

лекція Відповідно 

до списку 

літератури 

1. Підготувати до-

повідь, виконати 

вправи: 

1.Поняття про гете-

роциклічні сполу-

ки. 2. Класифікація 

гетероциклічних 

сполук. 3. Номенк-

латура гетероцик-

лічних сполук. 4. 

Критерії ароматич-

ності. 

10 год.  

4 Перший 

тиждень 

Тема 2. Розподіл 

електронної густини 

в молекулах гетеро-

циклів 

План: 

1. Концепція  над-

лишковості 

і  дефіцитності. 

2. Визначення 

 надлишковості і 

 дефіцитності, 

 амфотерність. 3. 

Методи оцінки 

 надлишковості 

і  дефіцитності. 

4. Кислотно-основні 

властивості  

Лекція Відповідно 

до списку 

літератури 

1. Підготувати до-

повідь, виконати 

вправи: 

1. Концепція 

−надлишковості 

і  −дефіцитності. 

2. Методи оцінки 

-надлишковості і 

–дефіцитності. 

3. −Амфотерні 

гетероцикли.   

12 год. 

6 Другий 

тиждень 

Тема 3. Загальні ме-

тоди синтезу гетеро-

циклічних сполук 

План: 

лекція Відповідно 

до списку 

літератури 

1. Підготувати до-

повідь, виконати 

завдання: 

1. Нуклеофільне за-

10 Третій 

тиждень 



1. Реакції замикання 

циклу. 2. Реакції 

циклоприєднання, 

електроциклічні 

реакції, реакції 

рециклізації 

міщення біля наси-

ченого атома Кар-

бону. 2 Нуклеофі-

льне приєднання до 

насиченого атома 

Карбону 3. Нуклео-

фільне приєднання 

та елімінування. 4. 

Радикальні реакції 

замикання циклу. 5. 

Реакції циклопри-

єднання, електро-

циклічні реакції, 

реакції рецикліза-

ції. 

12 год. 

Тема 4. Реакційна 

здатність гетероато-

мів. 

План: 

1. Загальні законо-

мірності передачі 

впливу замісників. 

2. Принцип теорії 

граничних орбіта-

лей. 3. Різниця у 

властивостях заміс-

ників в альфа-, бета- 

і гамма положеннях. 

4. Таутомерія гете-

роциклічних систем. 

5. Фактори, що 

впливають на поло-

ження татомерної 

рівноваги.  

Лекція, 

лабора-

торна 

робота 

Відповідно 

до списку 

літератури 

1. Підготувати до-

повідь, виконати 

завдання: 

1. Загальні законо-

мірності передачі 

впливу замісників. 

2. Різниця у власти-

востях замісників в 

альфа-, бета- і гам-

ма положеннях. 3. 

Фактори, що впли-

вають на положен-

ня татомерної рів-

новаги.  

2. Виконати лабо-

раторну роботу. 

20 год. 

10 Четвертий 

тиждень 

Тема 5. Гетероаро-

матичне електрофі-

льне заміщення 

План: 

1. Фактори, що 

впливають на реак-

ційну здатність по 

відношенню до еле-

ктрофілів. 2.Загальні 

закономірності реак-

цій гетероароматич-

них систем з елект-

рофілами. 3. Типи 

механізмів електро-

фільного заміщення. 

4. Класичний меха-

нізм приєднання-

Лекція, 

лабора-

торна 

робота 

Відповідно 

до списку 

літератури 

1. Підготувати до-

повідь, виконати 

вправи: 

1. Фактори, що 

впливають на реак-

ційну здатність по 

відношенню до 

електрофілів. 2. За-

гальні закономір-

ності реакцій гете-

роароматичних си-

стем з електрофіла-

ми 3. Класичний 

механізм приєднан-

ня-відщеплення. 4. 

Катіон-радикаль-

ний механізм. 5. 

10 П’ятий 

тиждень 



відщеплення. 5. Ка-

тіон-радикальний 

механізм. 6. Карб-

аніоний (ілідний 

механізм). 

Карбаніоний (ілід-

ний механізм).  

2. Виконати лабо-

раторну роботу. 

16 год. 

Тема 6. Гетероара–

матичне нуклео–

фільне заміщення.  

План: 

1. Фактори, що виз-

начають реакційну 

здатність гетороцик-

лів по відношенню 

до нуклеофілів. 2. 

Типи механізмів 

нуклеофільного за-

міщення. 3Механізм 

приєднання-відщеп-

лення SN
2
Ar, арино-

вий механізм, кіне- і 

теле-заміщення, SN-

ANRORC-механізм. 

4.Реакції заміщення 

гідрогену. 5. Диме-

ризація гетероциклів 

під впливом нуклео-

філів. 6. Заміщення 

інших атомів і груп. 

7. Реакції відщеп-

лення N-замісників. 

Лекція, 

лабора-

торна 

робота 

Відповідно 

до списку 

літератури 

1. Підготувати до-

повідь, виконати 

вправи: 

1. Типи механізмів 

нуклеофільного за-

міщення. 2. Меха-

нізм приєднання-

відщеплення SN
2
Ar 

3. Ариновий меха-

нізм. 4. Кіне- і теле-

заміщення. 5. SN-

ANRORC-меха-

нізм. 6. Реакція 

Чічібабіна. 7. Реак-

ція гидроксилюван-

ня. 8. Реакції з ме-

тал-органічними 

сполуками. 9. Замі-

щення інших ато-

мів і груп. 10. Реак-

ції відщеплення N-

замісників. 

2. Виконати лабо-

раторну роботу. 

20 год. 

10 Шостий 

тиждень 

Підсумковий контроль (екзамен) 50  

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання 

курсу 
Поточний контроль здійснюється під час 

проведення лекційних, лабораторних, індивідуальних 

занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих 

тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості 

до виконання конкретної роботи.  Протягом семестру 

для перевірки знань студентів та контролю за 

самостійною роботою студента застосовують домашні 

контрольні роботи, письмові роботи, оцінки за 

виконання і захист лабораторних робіт. Проміжний 

контроль включає проведення модулю 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. 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. 

Завданням модульного контролю є перевірка 

розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), 

вироблення навичок проведення розрахункових 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 екзамену. 

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 навчальний план і його рейтинг складає не 

менше 25 балів. Екзамен вважається зданим, якщо його 

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 роботи 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, 

тоб то 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 лаборатоної роботи 

відбувається у вігляді 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 

Якщо студент не складав змістовий модуль з 

поважних причин, які підтверджені документально, то 

він має право на його складання з дозволу деканату 

факультету (за заявою) 

Допускається, як виняток, з дозволу декана 

факультету за заявою, погодженою з відповідною 

кафедрою, одноразове виконання студентом додаткових 

видів робіт з навчальної дисципліни (відпрацювання 

пропущених занять, лабораторних робіт, перескладання 

змістових модулів, виконання індивідуальних завдань 

тощо) для підвищення оцінок за змістові модулі. 

7. Політика курсу 

Протягом семестру для перевірки знань студентів та контролю за самостійною 

роботою студента застосовують домашні контрольні роботи, письмові роботи та оцінки за 

виконані і здані лабораторні роботи. Проміжний контроль включає проведення модулю 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. Максимальний бал, який студент може отримати за всіма видами 

контролю протягом семестру – 50 балів, він складається із проміжних модулів та оцінки за 

лабораторні роботи. Оцінка за лабораторні роботи складається з оцінки за експрес 

опитування на допуск до лабораторної роботи, з оцінки за результати лабораторної 

роботи, що одержані під час виконання роботи та оцінки за захист лабораторної роботи. 

Під час захисту лабораторної роботи студент повинен знати мету, задачі, порядок 

проведення лабораторної роботи а також відповіді на контрольні запитання, що даються 

для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу з даної теми. 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 чи захисту лабораторної роботи, 

використання шпаргалок, дозволяти іншим копіювати вашу роботу. 

Не допускаються пропуски лабораторних робіт. Якщо студент пропустив лабораторну 

роботу з поважних причин, які підтверджені документально, то він має право на її 

відробку з дозволу завідувача кафедри (за заявою). 

В кінці семестру підраховується рейтинг семестру і підраховується 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. Обушак М.Д., Біла Є.Е. Органічна хімія: навчальний̆ посібник. Львів, вид. ЛНУ ім. І. 

Франка.- 2004.- 233 с. 

10. Карп’як В.В. Хімія гетероциклічних сполук : навч.-метод. посіб. / В.В. Карп'як, М.Д. 

Обушак – Львів: Львів. Нац. Ун-т ім. І.Франка, 2010. – 268 с. 

11. Толмачова В.С. Сучасна термінологія та номенклатура 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. 

12. Янченко В.О. Основи хімії гетероциклічних сполук: навч. посіб. / В.О. Янченко, О.С. 

Смольський, А.М. Демченко – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний 

університет імені Т.Г. Шевченка, 2010. – 224 с. 

13. Швайка Ол. Основи хімії гетероциклічних сполук: навчальний підручник / Ол. 

Швайка, М. Короткіх. – Київ: Наука, 2016.– 240 с. 

Допоміжна 

14. Джоуль Дж., Смит Г. Основы химии гетероциклических соединений. – М.: Мир, 

1975. – 399 с. 

15. Иванский В.И. Химия гетероциклических соединений: Учеб. пособие для ун-тов. – 

М.: Высш. школа, 1978. – 559 с.. 

16. Джилкрист Т. Химия гетероциклических соединений. – М., 1976. – 463 с. 

17. Пожарский А.Ф. Теоретические основы химии гетероциклов. – М.: Химия, 1985. – 

280 с. 

18. Эльдерфильд Р. Гетероциклические соединения. М.: Иностр. лит. – 1961. – в 7 томах. 

19. Черных В. П. Лекции по органической химии / В. П. Черных. – Харьков : Золотые 

страницы, 2005. – 479 с. 

Інформаційні ресурси 

1. www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed – вільний доступ до бази наукових даних в галузі 

біомедичних наук. 

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

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

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

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

хімії. 

4. www.bioorganica.org.ua – наукове видання, що презентує праці з біоорганічної та 

медичної хімії. 

5. www.chem.qmul.ac/uk/iupac - home page IUPAC. 

6. http://hgs.osi.lv/index.php/hgs - науковий журнал “Хімія гетероциклічних сполук” 
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