
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЧНА ХІМІЯ» 
для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 

Захист і карантин рослин 
першого (бакалаврського) рівня Бакалавр  

спеціальності  202  Захист і карантин рослин 

Обов'язкова частина професійної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 120 годин 4 кредити 

ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти - обов'язкова. 
Програма навчальної дисципліни «Органічна хімія» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми Захист і карантин рослин 
спеціальності 202 Захист і карантин рослин підготовки СВО Бакалавр. 

Мета навчальної дисципліни: вивчення органічних сполук, з яких 
побудовано все живе навколо нас, а також законів і закономірностей, якими 
описуються перетворення цих сполук, формування у майбутніх фахівців з 
захисту і карантину рослин аграрного сектору теоретичного базису та 
наукового світогляду, що дасть можливість отримати здобувачам вищої 
освіти необхідний мінімум знань з органічної  хімії, сприятиме засвоєнню 
профілюючих дисциплін, а в практичній роботі – надасть розуміння хімічних 
процесів, аспектів, заходів, спрямованих на підвищення продуктивності 
сільгосппродукції. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Органічна хімія»: 
формування у здобувачів вищої освіти чітких понять і уявлень про будову, 
способи отримання, фізичні і хімічні властивості органічних сполук, а також 
галузі їх застосування, з'ясування механізму хімічних процесів, що 
відбуваються між органічними речовинами в природі і в організмах 
рослинного походження. Кінцевою метою вивчення органічної хімії є 
передбачення властивостей, а також області застосування органічних 
речовин, залежно від будови і властивостей їх молекул та умов перебігу 
процесів, формування глибокого розуміння хімічних процесів, що 
відбуваються в рослинних організмах, основних властивостей і біологічних 
функцій хімічних елементів та їх сполук для нормальної життєдіяльності 
живих організмів. 

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Теоретичні основи органічної хімії. Класифікація органічних 

сполук. Типи і механізми хімічних реакцій органічних сполук. Якісний 
елементарний склад органічних речовин. 

Тема 2. Аліфатичні вуглеводні (алкани, алкени, алкіни),  будова 
молекул, методи добування, вивчення властивостей. 

Тема 3. Будова, методи добування та властивості аренів. 
Тема 4. Спирти, феноли, етери. 
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Тема 5. Карбонільні сполуки. Альдегіди, кетони. 
Тема 6.  Карбонові кислоти. 
Тема 7.  Характеристика та властивості вуглеводів. Амінокислоти. 
 


