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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Лабораторний практикум з органічного синтезу 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

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

Романович 

Контактний телефон викладача 0972358632 

E-mailвикладача yevhen.luchkevych@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Семестровий 

Обсяг дисципліни 6 кредитів 

Посилання на сайт дистанційного 

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

Консультації щотижня 

2. Анотація до курсу 

Навчальна дисципліна «Лабораторний практикум з органічного синтезу» належить 

до переліку вибіркових навчальних дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що 

пропонуються в рамках циклу професійної підготовки студентів за освітньою програмою 

«Середня освіта (Хімія)». 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: теоретичне вивчення методів проведення основних типів хімічних перетворень: 

засвоєння методів проведення реакції сульфування аліфатичних та ароматичних сполук; 

засвоєння навиків вибору характеру проведення реакції сульфування в залежності від 

будови органічної речовини; введення нітрогрупи, підбір оптимальних умов проведення 

реакції нітрування в залежності від будови олрганічної речовини; нітрозування органічних 

речовин, первинних і вторинних амінінів, методів введення нітрозогрупи в органічну 

молекулу; вивчення методів галогенування жирних та ароматичних сполук, використання 

специфічних умов та каталізаторів для вступу галогену, підбір галогену для забезпечення 

селективності реакції: засвоєння методій проведення реакції відновлення органічних сполук 

здля отримання оксигеновмісних та аміновмісних сполук, методи проведення селективного 

відновлення; заміни різних класів функціональних груп одна на одну. 

Завдання: 

• формування  уявлень про витоки і сучасність теоретичних передумов хімії; досягнення 

міцного і свідомого засвоєння хімічних понять; сприяння розвитку у студентів навичок 

роботи в лабораторії; формування теоретичних знань та практичних навичок при рішенні 

задач, виконанні та проведення експериментів з хімії у майбутніх фахівців відповідно до 

поставленої мети. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

• місце і значення органічної хімії в системі природничих наук, важливих  технологічних і 

природних процесів, будову органічних молекул, теорію будови органічних сполук; 

• 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; 

• класифікацію органічних реакцій за їх типом: приєднання, заміщення, відщеплення; 

• основні методи синтезу органічних речовин; 

• основні умови проведення та контролю технологічного процесу синтезу органічних 

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


речовин; 

• основи основного органічного синтезу, тонкий органічний синтез, реакції, які 

використовуються для препаративних синтезів, реакції, що використовуються при 

вивченні механізмів органічних речовин; 

• вплив замісників у залежності від їх природи на перебіг реакцій по нуклеофільному, 

електрофільному або вільнорадикальному механізму; 

• процеси реакційної здатності органічних речовин. 

вміти: 

• виконувати вимоги безпечної роботи з хімічними об’єктами; 

• 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; 

• написати та сформулювати напрямок проходження хімічних реакцій в різних    

середовищах, умовах та з використанням каталізаторів; 

•  синтезувати органічні речовини в лабораторних умовах та на практиці   використовуючи 

методи органічного синтезу; 

• проводити реакції сульфування аліфатічних і ароматичних сполук; 

• синтезувати нітропохідні ароматичних аміно- та гідроксисполук; 

• здійснювати нітрозування первинних та вторинних аміносполук; 

• визначати оптимальні умови проведення реакцій галогенування по аліфатичному і 

ароматичному фрагментах; 

• отримувати амінопохідні реакціями відновлення в різних умовах; 

• створювати умови для проведення реакцій нуклеофільного ароматичного заміщення 

сульфогруп на гідроксильну групу; 

• проводити взаємну заміну аміногрупи на гідроксильну групу і навпаки; 

• отримувати похідні ароматичних сполук з використанням методів алкілування та 

ацилювання по Фріделю – Крафтсу; 

• окиснювати основні класи органічних сполук по певному напрямку; 

• проводити літературний пошук, в тому числі з використанням електронних ресурсів, за 

оптимальними методами синтезу органічних сполук; інтерпретувати спектральні 

параметри органічних сполук; 

Повинен володіти: 

• теоретичними та практичними знаннями щодо органічної хімії; 

• сучасними методами синтезу органічних сполук різної будови; 

• методами контролю технологічного процесу та оцінюванням якості отриманого продукту; 

• навичками проведення експерименту за участю органічних речовин, методами синтезу 

типових представників основних класів органічних речовин, навичками опису 

властивостей органічних речовин; 

• експериментальними навичками синтезу, виділення, очищення та встановлення будови 

органічних сполук за допомогою класичних методів аналізу органічних сполук; 

• основними методами якісного та кількісного аналізу, метрологічними основами хімічного 

аналізу; 

• методами розпізнання хімічних реакцій за їх механізмами; 

• методами контролю і оцінювання результатів розв’язування задач з органічної хімії 

підвищеного рівня складності; 

• навичками передбачення перебігу хімічних реакцій зі зміною замісників різної природи; 

• навичками критичного аналізу перетворень органічних речовин; 



• навичками постадійного конструювання схеми перетворень вихідних речовин у продукти 

реакції під час проходження хімічної реакції. 

4. Компетентності 

ЗК5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, до самостійного вивчення 

нових методів дослідження, до зміни наукового та науково-педагогічного профілю 

професійної діяльності, провадження дослідницької та інноваційної діяльності, здатність 

творчо підходити до розв’язання освітніх та наукових проблем; генерувати нові ідеї 

(креативність) для розв’язання професійно-педагогічних проблем, ініціативності та 

підприємливості. 

ЗК10. Здатність адаптуватися до динамічного сьогодення та майбутнього, діяти в новій 

ситуації, готовність застосовувати набутий досвід для збереження власного здоров’я та 

здоров’я інших. 

ФК 2. 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. 

ФК 4. Уміння застосовувати сучасні методи хімічних, фізичних, біологічних та екологічних 

досліджень для обґрунтування цілісності та єдності природи, використовувати та 

інтерпретувати результати досліджень. 

ФК 6. Здатність застосовувати набуті знання з предметної галузі, сучасних методик і 

освітніх технологій для формування в учнів закладів загальної середньої освіти ключових і 

предметних компетентностей відповідно до вимог державного стандарту з освітньої галузі 

«Природознавство». 

ФК 12. Здатність безпечної взаємодії з учасниками освітнього процесу, організації 

безпечного освітнього середовища та безпечного проведення навчально-дослідницької 

діяльності з хімії, екології та природознавства в лабораторних та природних умовах; аналізу 

та інтерпретації експериментальних даних. 

5. Результати навчання 

ПРН 6. Уміння виготовляти нескладні прилади для шкільного демонстраційного 

експерименту, наочні посібники, готувати презентації до уроків, виховних заходів, проектів. 

ПРН 8. Уміння аналізувати явища як природного, так і техногенного походження з погляду 

фундаментальних фізичних законів, принципів і закономірностей хімії, екології та 

природознавства; описати широке коло природних речовин, їх колообіг, процеси, що 

відбуваються у Всесвіті, живій і неживій природі; оперувати сучасною термінологією, 

науковими поняттями, законами, концепціями, вченнями і теоріями. 

ПРН 9. Уміння використовувати фізико-хімічні методи на практиці з аналізу, синтезу 

хімічних речовин. Уміння виконувати досліди з хімії, екології та природознавства, 

описувати їх, аналізувати, оцінювати експериментальні результати і вміти їх 

інтерпретувати. 

ПРН 13. Уміння і навички техніки експериментування для перевірки гіпотез, дослідження 

явищ, демонстрації фізичних і хімічних властивостей речовин, підтвердження й ілюстрації 

законів, принципів хімії. 

ПРН 16. Уміння здійснювати самостійну роботу для написання та оформлення рукопису 

наукової, науково-методичної публікації та здатність працювати у групі по виконанню 

науково-педагогічного дослідження. 

6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції - 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 60 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс Нормативний / 



(рік навчання) вибірковий 

V 

014 Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

ІІІ вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовий модуль 1.Одержання прекурсорів 

Тема 1. Синтез 4-

нітроаніліну 
 

лабораторна 

робота 
1,3 

Оформлення 

та захист 

лабораторних 

робіт 

30 год. 

50 
20. 09.2021-

31.10.2021 

Тема 2. Синтез 

амінобензойної 

кислоти 

лабораторна 

робота 
2,4 

Оформлення 

та захист 

лабораторних 

робіт 

30 год. 

50 
20. 09.2021-

31.10.2021 

Тема2*. Синтез 

інших органічних 

продуктів у межах 

наукової роботи 

лабораторна 

робота 
 

Оформлення 

та захист 

лабораторних 

робіт 

20-60 год. 

50* 
20. 09.2021-

10.12.2021 

Змістовий модуль 2. Синтез складних органічних сполук 

Тема3. Синтез 

Сафраніну 

лабораторна 

робота 
1 

Оформлення 

та захист 

лабораторних 

робіт 

30 год.. 

50 
01.11.2021-

10.12.2021 

Тема 4. Синтез 1,3,5-

трифенілпіразоліну 

лабораторна 

робота 
5 

Оформлення 

та захист 

лабораторних 

робіт 

30 год. 

50 
01.11.2021-

10.12.2021 

Тема5. Синтез 3,4-

дихлорнітробензену 

лабораторна 

робота 
5 

Оформлення 

та захист 

лабораторних 

робіт 

30 год. 

50 
01.11.2021-

10.12.2021 

Тема6. Синтез 

Барволану чорного М 

лабораторна 

робота 
5 

Оформлення 

та захист 

лабораторних 

робіт 

30 год. 

50 
01.11.2021-

10.12.2021 

Підсумковий контроль (залік) 50  

7. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 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 - 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Студент, який провів всі лабораторні роботи, 

захистив їх та оформив у вигляді звіту отримує 

сумарну оцінку у 100 бальній шкалі. 

Студент, який отримав менше 50 балів, отримує 

незадовільну оцінку. 

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). 

8. Політика курсу 

Під час виконання лабораторних робіт оцінюються результати синтезу органічних 

продуктів за їх кількістю та якістю. Окремо оцінюється старанність та наполегливість 

студента щодо проведення лабораторних дослідів, дотримання правил техніки безпеки у 

разі використання агресивних хімічних речовин та підвищеної температури. 

Впродовж семестру для перевірки знань студентів та контролю за самостійною 

роботою студента застосовують домашні контрольні роботи, письмові роботи, написання 

реферату, та оцінки за допуск, виконані, захищені і здані 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 

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/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


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 під наглядом виконувати лабораторні роботи.  

У кінці семестру підраховується рейтинг семестру,розраховується загальний 

рейтинг, який переводиться в оцінку у відповідності до шкали оцінювання. 
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