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Дисципліни для вибору студентами першого курсу ОР бакалавр 

 

Дисципліна ОК 1/1   Аналіз органічних сполук 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 2 

Мова викладання Українська 

Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання загальної та неорганічної, аналітичної хімії 

Що буде вивчатися Попередній органоліптичний  аналіз органічних 

речовин.Кількісний елементний аналіз, якісний груповий 

аналіз, кількісний груповий аналіз органічних речовин 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Грамотний хімік-органік повинен знати історію виникнення та 

розвитку методів аналізу органічних речовин. Здатність 

засвоювати та розробляти нові методи аналізу  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Отримати базові знання в області різноманітних методів 

аналізу органічних речовин 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- уміннія виконувати стандартні хімічні та фізико-хімічні 

аналізи органічних речовин в науково-дослідних лабораторіях  

та на виробництві 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні 

завдання, підручник, посібник 

Форма проведення 

занять 

Лекції та лабораторні заняття 

Семестровий контроль Залік, 4 семестр 

 



 

Дисципліна ОК  1/2        Якісний склад органічних сполук 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 2 

Мова викладання Українська 

Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання загальної органічної та аналітичної хімії 

Що буде вивчатися Попередній фізико-хімічний  аналіз органічних речовин. 

Якісний елементний аналіз. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 Знати історію виникнення та розвитку методів аналізу 

органічних речовин. Здатність розробляти нові методи аналізу  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Отримати базові знання в області різноманітних методів 

якісного елементного аналізу органічних речовин 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- уміннія виконувати  хімічні та фізико-хімічні аналізи 

органічних речовин в науково-дослідних лабораторіях  та на 

виробництві 

-уміння розробляти нові методи аналізу 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні 

завдання, підручник, посібник 

Форма проведення 

занять 

Лекції та лабораторні заняття 

Семестровий контроль Залік, 4 семестр 

 



 

Дисципліна ОК 1/3  Фізико-хімічний аналіз органічних сполук 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 2 

Мова викладання Українська 

Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання загальної органічної, неорганічної та аналітичної хімії 

Що буде вивчатися Визначення фізико-хімічних параметрів   органічних речовин. 

Якісний елементний аналіз, кількісний елементний аналіз, 

якісний груповий аналіз, кількісний груповий аналіз 

органічних речовин 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 Вивчення вже існуючих методів аналізу органічних речовин 

та розробка нових методів аналізу  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Отримати базові знання в області різноманітних методів 

аналізу органічних речовин, які застосовуються у наукових 

лабораторіях та на виробництві 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- уміннія виконувати  хімічні та фізико-хімічні аналізи 

органічних речовин в науково-дослідних лабораторіях  та на 

виробництві 

-уміння розробляти нові методи аналізу 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні 

завдання, підручник, посібник 

Форма проведення 

занять 

Лекції та лабораторні заняття 

Семестровий контроль Залік, 4 семестр 

 



Дисципліни для вибору студентами другого курсу ОР бакалавр 

 

 

Дисципліна НД 2/1        Оптична ізомерія  органічних сполук 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Мова викладання Українська, англійська 

Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання неорганічної та органічної хімії  

Що буде вивчатися Особливості конфігурації атомів вуглецю, азоту, кремнію, 

фосфору та інших гетероатомів, які входять до складу 

органічних сполук. Хіральність та фізико-хімічні властивості 

рацематів та оптично чистих стереоізомерів (енантіомерів та 

діастереоізомерів). 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Органічні та елементорганічні молекули мають різноманітні 

структури у тому числі і тривимірові. Їх поведінка, а саме: 

реакційна здатність, спектральні характеристики, біологічна 

активність та фармакологічна поведінка обумовлені 

особливостями конфігурації та конформаційної динаміки у 

розчинах. Одним з найбільш цікавих та загадкових явищ у 

хімії взагалі є хіральність, яка обумовлює поведінку 

органічних молекул у складних біохімічних процесах. А це 

важливо при створенні нових лікарських засобів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Більш поглиблене розуміння органічних реакцій, їх механізмів 

та можливість ефективного прогнозування. Це дозволяє  

адекватно обирати умови проходження реакцій (температуру, 

час, розчинники та каталізатори, тощо.), моделювати 

спектральні характеристики вихідних, побічних речовин та 

продуктів та створювати умови для контролю проходження 

органічних реакцій. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Набутими знаннями можна скористуватися при плануванні 

органічних синтезів, особливо у випадку стереоселективних 

перетворень. Також можливо кваліфіковано аналізувати 

спектральну інформацію, а саме спектри ядерного магнітного 

резонансу на різноманітних ядрах. 

Інформаційне 

забезпечення 

Підручники у паперовому та електронному вигляді, огляди та 

найбільш важливі статті у провідних світових журналах (вся 

література англійською мовою) до відповідних розділів курсу, 

інтернет-ресурси, навчальна та робоча програми дисципліни, 

РСО. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий контроль Екзамен, 5 семестр 

 



 

Дисципліна НД 2/2        Органічна стереохімія 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Мова викладання Українська, англійська 

Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання загальної, неорганічної та органічної хімії. Важливим 

також є знання теорії груп та симетрії молекул. 

Що буде вивчатися Хіральність та фізико-хімічні властивості рацематів та 

оптично чистих стереоізомерів (енантіомерів та 

діастереоізомерів). Особливості стереодинаміки органічних 

сполук, конформаційний аналіз та стереоелектронні єффекти 

органічних речовин. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Органічні та елементорганічні молекули мають складні 

структури у тому числі і тривимірові. Їх поведінка, а саме: 

реакційна здатність, спектральні характеристики, біологічна 

активність та фармакологічна поведінка обумовлені 

особливостями конфігурації та конформаційної динаміки у 

розчинах. Одним з найбільш цікавих та загадкових явищ у 

хімії взагалі є хіральність, яка обумовлює поведінку 

органічних молекул у складних біохімічних процесах. А це 

важливо при створенні нових лікарських засобів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Адекватно обирати умови проходження реакцій (температуру, 

час, розчинники та каталізатори, тощо.), моделювати 

спектральні характеристики вихідних, побічних речовин та 

продуктів та створювати умови для контролю проходження 

органічних реакцій. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Набутими знаннями можна скористуватися при плануванні 

органічних синтезів, особливо у випадку стереоселективних 

перетворень. Також можливо кваліфіковано аналізувати 

спектральну інформацію, а саме спектри ядерного магнітного 

резонансу на різноманітних ядрах. 

Інформаційне 

забезпечення 

Підручники у паперовому та електронному вигляді, огляди та 

найбільш важливі статті у провідних світових журналах (вся 

література англійською мовою) до відповідних розділів курсу, 

інтернет-ресурси, навчальна та робоча програми дисципліни, 

РСО. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий контроль Екзамен, 5 семестр 

 



 

Дисципліна НД  2/3        Стереодинаміка органічних реакцій 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Мова викладання Українська, англійська 

Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання загальної, неорганічної та органічної хімії. Важливим 

також є знання теорії груп та симетрії молекул. 

Що буде вивчатися Особливості конфігурації атомів вуглецю, азоту, кремнію, 

фосфору та інших гетероатомів, які входять до складу 

органічних сполук. Хіральність та фізико-хімічні властивості 

рацематів та оптично чистих стереоізомерів (енантіомерів та 

діастереоізомерів). Особливості стереодинаміки органічних 

сполук, конформаційний аналіз та стереоелектронні єффекти 

органічних речовин. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Органічні та елементорганічні молекули мають складні 

структури у тому числі і тривимірові. Їх поведінка, а саме: 

реакційна здатність, спектральні характеристики, біологічна 

активність та фармакологічна поведінка обумовлені 

особливостями конфігурації та конформаційної динаміки у 

розчинах. Одним з найбільш цікавих та загадкових явищ у 

хімії взагалі є хіральність, яка обумовлює поведінку 

органічних молекул у складних біохімічних процесах. А це 

важливо при створенні нових лікарських засобів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Більш поглиблене розуміння органічних реакцій, їх механізмів 

та можливість ефективного прогнозування. Це дозволяє  

адекватно обирати умови проходження реакцій (температуру, 

час, розчинники та каталізатори, тощо.), моделювати 

спектральні характеристики вихідних, побічних речовин та 

продуктів та створювати умови для контролю проходження 

органічних реакцій. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Набутими знаннями можна скористуватися при плануванні 

органічних синтезів, особливо у випадку стереоселективних 

перетворень. Також можливо кваліфіковано аналізувати 

спектральну інформацію, а саме спектри ядерного магнітного 

резонансу на різноманітних ядрах. 

Інформаційне 

забезпечення 

Підручники у паперовому та електронному вигляді, огляди та 

найбільш важливі статті у провідних світових журналах (вся 

література англійською мовою) до відповідних розділів курсу, 

інтернет-ресурси, навчальна та робоча програми дисципліни, 

РСО. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, практичні та лабораторні заняття 

Семестровий контроль Екзамен, 5 семестр 

 



 

Дисципліна НД  3/1       Теорія хіміко-технологічних процесів 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Мова викладання Українська, англійська 

Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання загальної, неорганічної та органічної хімії. Знання 

органічної стереохімії, основ термодинамики та кінетики 

хімічних реакцій. Важливим також є знання теорії груп та 

симетрії молекул. 

Що буде вивчатися Органічні реакції у більшості випадків є складними 

багатостадійними процесами, які проходять під дією 

різноманітних реагентів, каталізаторів, у газовій або 

конденсованій фазах. Поведінка органічної молекули, її 

реакційна здатність залежить від структури наявності тих або 

інших функціональних груп, відповідного розчинника. Все це 

взагалі впливає і на механізми відповідних реакцій, типи 

обраних реагентів тощо. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

При плануванні синтезів складних органічних сполук хімік 

повинен передбачити можливі шляхи перетворення речовини 

під дією обраного реагенту або каталізатору. Це можливо 

зробити лише знаючи та розуміючи механізми таких 

перетворень. У деяких випадках проведення органічної 

реакції приводить до утворення неочікуваної речовини. Її 

утворення можливо пояснити теж за допомогою знань про 

механізми органічних перетворень. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Можна навчитись більш поглибленому розумінню складних 

та багатостадійних органічних перетворень, плануванню 

синтезів цільових сполук. Знання механізмів реакцій дозволяє 

ефективно обирати необхідні реагенти, каталізатори, 

розчинники та інші умови для проведення синтезу. Також 

можливо передбачати і утворення ізомерних та побічних 

продуктів, що дозволяє за рахунок зміни умов керувати 

процесом взагалі у необхідному напрямку. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Набутими знаннями можна користуватися у практиці 

органічного синтезу органічних сполук будь якого рівня 

складності, створювати оптимальні схеми, у тому числі і 

технологічні, одержання цільових органічних сполук у 

дослідницьких лабораторіях або на підприємствах. 

Інформаційне 

забезпечення 

Підручники у паперовому та електронному вигляді, огляди та 

найбільш важливі статті у провідних світових журналах (вся 

література англійською мовою) до відповідних розділів курсу, 

інтернет-ресурси, навчальна та робоча програми дисципліни, 

РСО. 



 

Дисципліна НД  3/2                 Механізми органічних реакцій 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Мова викладання Українська, англійська 

Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання загальної, неорганічної та органічної хімії. Знання 

органічної стереохімії, основ термодинамики та кінетики 

хімічних реакцій. Важливим також є знання теорії груп та 

симетрії молекул. 

Що буде вивчатися Хімічна реакція, незалежно від того які речовини (органічні 

або неорганічні) приймають у ній участь, є складним 

багатоступеневим процесом, який складається з послідовності 

окремих перетворень. Все це взагалі складає так звані 

механізми реакцій. Поведінка органічної молекули, її 

реакційна здатність залежить від структури наявності тих або 

інших функціональних груп, відповідного розчинника. Все це 

взагалі впливає і на механізми відповідних реакцій, типи 

обраних реагентів тощо. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

При плануванні синтезів складних органічних сполук хімік 

повинен передбачити можливі шляхи перетворення речовини 

під дією обраного реагенту або каталізатору. Це можливо 

зробити лише знаючи та розуміючи механізми таких 

перетворень. У деяких випадках проведення органічної 

реакції приводить до утворення неочікуваної речовини. Її 

утворення можливо пояснити теж за допомогою знань про 

механізми органічних перетворень. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Можна навчитись більш поглибленому розумінню складних 

та багатостадійних органічних перетворень, плануванню 

синтезів цільових сполук. Знання механізмів реакцій дозволяє 

ефективно обирати необхідні реагенти, каталізатори, 

розчинники та інші умови для проведення синтезу. Також 

можливо передбачати і утворення ізомерних та побічних 

продуктів, що дозволяє за рахунок зміни умов керувати 

процесом взагалі у необхідному напрямку. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Набутими знаннями можна користуватися у практиці 

органічного синтезу органічних сполук будь якого рівня 

складності, створювати оптимальні схеми, у тому числі і 

технологічні, одержання цільових органічних сполук у 

дослідницьких лабораторіях або на підприємствах. 

Інформаційне 

забезпечення 

Підручники у паперовому та електронному вигляді, огляди та 

найбільш важливі статті у провідних світових журналах (вся 

література англійською мовою) до відповідних розділів курсу, 

інтернет-ресурси, навчальна та робоча програми дисципліни, 

РСО. 

Форма проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття 

Семестровий контроль Екзамен, 6 семестр 



 



 

Дисципліна НД  3/3                 Реакційна здатність органічних сполук  

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 3 

Мова викладання Українська, англійська 

Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання загальної, неорганічної та органічної хімії. Знання 

органічної стереохімії, основ термодинамики та кінетики 

хімічних реакцій. Важливим також є знання теорії груп та 

симетрії молекул. 

Що буде вивчатися Вплив різних умов на перебіг хімічних реакцій: наявність 

каталізаторів, будова вихідних сполук та каталізаторів, вплив 

температури, концентрації, тиску. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

При плануванні синтезів складних органічних сполук хімік 

повинен передбачити можливі шляхи перетворення речовини 

під дією обраного реагенту або каталізатору. Це можливо 

зробити лише знаючи та розуміючи механізми таких 

перетворень. У деяких випадках проведення органічної 

реакції приводить до утворення неочікуваної речовини. Її 

утворення можливо пояснити теж за допомогою знань про 

механізми органічних перетворень. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знання механізмів реакцій дозволяє ефективно обирати 

необхідні реагенти, каталізатори, розчинники та інші умови 

для проведення синтезу. Також можливо передбачати і 

утворення ізомерних та побічних продуктів, що дозволяє за 

рахунок зміни умов керувати процесом взагалі у необхідному 

напрямку. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Набутими знаннями можна користуватися у практиці 

органічного синтезу органічних сполук будь-якого рівня 

складності, створювати оптимальні схеми, у тому числі і 

технологічні, одержання цільових органічних сполук у 

дослідницьких лабораторіях або на підприємствах. 

Інформаційне 

забезпечення 

Підручники у паперовому та електронному вигляді, огляди та 

найбільш важливі статті у провідних світових журналах (вся 

література англійською мовою) до відповідних розділів курсу, 

інтернет-ресурси, навчальна та робоча програми дисципліни, 

РСО. 

Форма проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття 

Семестровий контроль Екзамен, 6 семестр 

 



Дисципліни для вибору студентами третього курсу ОР бакалавр 

Дисципліна НД  4/1       Хімія і технологія органічних сполук 

 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Мова викладання Українська 

Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання загальної, неорганічної та органічної хімії, володіння 

ПК 

Що буде вивчатися Основні процеси та методи отримання базових органічних 

сполук хімічної технології, джерела сировини та її підготовки, 

напрямки застосування продуктів промислового органічного 

синтезу 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Хімік-органік повинен знати технології отримання базових 

продуктів органічного синтезу та мати уяву стосовно 

сучасних тенденцій в цій галузі 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Студенти отримують базові знання в області хімії і технології 

органічних речовин та сучасних тенденцій для хімічної галузі 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Знання та розуміння теоретичних основ хімічної технології 

органічних речовин. 

 Здатність до критичного осмислення основних теорій, 

методів та принципів виробництва органічних речовин 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні 

завдання, підручник 

Форма проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття 

Семестровий контроль Залік 7 семестр 

Екзамен, 8 семестр 



 

Дисципліна НД 4/2 Основи промислового виробництва органічних 

сполук 

 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Мова викладання Українська 

Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання загальної та неорганічної, органічної, фізичної хімії.  

Що буде вивчатися Основи промислового виробництва органічних сполук, 

джерела сировини та її підготовки, напрямки застосування 

продуктів промислового органічного синтезу 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Хімік-органік повинен знати технології отримання базових 

продуктів органічного синтезу та мати уяву стосовно 

сучасних тенденцій в цій галузі 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Студенти отримують базові знання в області хімії і технології 

органічних речовин та сучасних тенденцій для хімічної галузі 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Після вивчення дисципліни, студенти матимуть можливість 

теоретичні знання з хімічної технології переводити у 

практині, планувати та втілювати в реальність нові технології 

органічного синтезу.  

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні 

завдання, підручник 

Форма проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття 

Семестровий контроль Залік, 7 семестр 

Екзамен, 8 семестр 



 

Дисципліна НД 4/3 Промислові методи синтезу органічних речовини 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Мова викладання Українська 

Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання загальної та неорганічної, органічної, фізичної хімії.  

Що буде вивчатися Промислові органічні речовини. Технологія виробництва, 

джерела сировини та її підготовки, напрямки застосування 

продуктів промислового органічного синтезу 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Хімік-органік повинен знати технології отримання базових 

продуктів органічного синтезу та мати уяву стосовно 

сучасних тенденцій в цій галузі 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Студенти отримують базові знання в області хімії і технології 

органічних речовин та сучасних тенденцій для хімічної галузі 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Знання та розуміння теоретичних основ хімічної технології 

органічних речовин. 

 Здатність до критичного осмислення основних теорій, 

методів та принципів виробництва органічних речовин 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, РСО, контрольні 

завдання, підручник 

Форма проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття 

Семестровий контроль Залік, 77 семестр 

Екзамен, 8 семестр 



 

Дисципліна НД  5/1       Поглиблений курс спектроскопії ЯМР 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Мова викладання Українська 

Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання загальної, неорганічної та органічної хімії, володіння 

ПК 

Що буде вивчатися Поглиблене володіння методиками ЯМР. Особливості 

кожного метода. Обробка спектрів на ПК.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

На сьогодні спектри ЯМР зазвичай видаються операторами 

спектрометрів у вигляді файлів, що містять спад вільної 

індукції. Обробка спектрів вимагає наявності певних знань 

про метод, що застосовується, а також володіння технічними 

прийомами та спеціальними програмами.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Поглиблені знання щодо реєстрації та інтерпретації одно- та 

двовимірних спектрів ЯМР. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Самостійно обробляти спектри ЯМР, покращувати роздільну 

здатність або співвідношення сигнал-шум, розтягувати 

фрагменти спектра, інтегрувати окремі сигнали, робити 

розтини для двомірних спектрів. Виконувати інтерпретацію 

спектрів. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, персональний 

комп’ютер, програми обробки спектрів, контрольні завдання, 

підручник, посібник 

Форма проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття 

Семестровий контроль Екзамен, 8 семестр 

 



 

 

Дисципліна НД  5/2        Ідентифікація органічних сполук 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Мова викладання Українська 

Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання загальної, неорганічної та органічної хімії, володіння 

ПК 

Що буде вивчатися Сучасні методики в спектроскопії та особливості їх 

застосування.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Спектральні методи постійно розвиваються, а методики 

модернізуються. Сучасні досягнення в спектроскопії 

необхідні для оволодіння новітнім спектральним 

обладнанням.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Поглиблені знання щодо володіння спектральними методами. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Самостійно обробляти спектри, виконувати інтерпретацію 

спектрів. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, контрольні 

завдання, підручник, посібник 

Форма проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття 

Семестровий контроль Екзамен, 8 семестр 

 

 



 

Дисципліна НД 5/3  Аналітичне застосування спектральних методів в 

лабораторній практиці 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Мова викладання Українська 

Кафедра Органічної хімії та технології органічних речовин 

Вимоги до початку 

вивчення 

Знання загальної, неорганічної та органічної хімії 

Що буде вивчатися Прикладне застосування УФ- ІЧ- та флуоресцентної 

спектроскопії в спектроскопії в видимій області, ЯМР та ЕПР 

для кількісного та якісного аналізу.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Практичне застосування спектральних методів для кількісного 

та якісного аналізу є невід’ємною частиною сучасної 

лабораторної практики.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Отримати необхідні навики для практичного застосування 

спектральних методів для кількісного та якісного аналізу. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання допоможуть в кваліфікованій роботі в 

аналітичній та спектральній лабораторії дослідницького чи 

виробничого закладу. 

Інформаційне 

забезпечення 

Навчальна та робоча програми дисципліни, контрольні 

завдання, підручник, посібник 

Форма проведення 

занять 

Лекції та практичні заняття 

Семестровий контроль Екзамен, 8 семестр 

 

 


