
Анотація на вибіркову дисципліну 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИНТЕЗУ 

Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226. «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — формування уяви про стратегію органічного синтезу; розкриття 
практичних аспектів органічного синтезу, шляхів і методів використання цих 
досягнень у фармацевтичній практиці; систематичне вивчення закономірностей 
хімічної поведінки органічних сполук у взаємозв'язку з їх будовою і 
формування на цій основі хімічного мислення, необхідного для подальшого 
оволодіння спеціальністю «Фармація». 
Дисципліна «Теоретичні основи синтезу» базується на знаннях з органічної 
хімії і безпосередньо пов’язана з практичною діяльністю в рамках 
напрацювання існуючих і одержання нових лікарських субстанцій.  
Теоретичні основи синтезу закладають базу для подальшого оволодіння 
біологічною, фармацевтичною, медичною хіміями, технологією парфумерно-
косметичних засобів, технологією ліків аптечного і промислового виробництва. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розв’язувати складні завдання та практичні 
проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
застосування знань з теорії і методів органічної хімії та характеризується 
комплексністю і невизначеністю умов. 
Програмні результати навчання: 
знати: класифікацію органічних реакцій та реагентів: енергетичні умови 
перебігу реакцій, типи органічних реакцій, типи механізмів реакцій, проміжні 
активні частинки (карбокатіони, карбаніони, вільні радикали); проблеми 
селективності органічних реакцій та шляхи їх подолання; каталіз в органічному 
синтезі; володіти навичками ретросинтетичного аналізу, поняття про сінтони; 
методи побудови карбоциклічних та гетероциклічних сполук; методи введення, 
заміни, захисту та регенерації функціональних груп; основні типи 
перегрупування в органічному синтезі;  методи встановлення будови 
органічних сполук: хімічні, інструментальні (ІЧ-спектроскопія, УФ-
спектроскопія, спектроскопія ядерного магнітного резонансу, мас-
спектрометрія). 
уміти: користуватися основним лабораторним хімічним посудом і 
допоміжними пристроями; застосовувати окремі елементи техніки 
лабораторних робіт, складання окремих установок, нагрівання, охолодження, 
перемішування, зважування, відмірювання речовин; виконувати синтез з 
розумінням процесів, які відбуваються, пояснювати суть конкретних реакцій; 
застосовувати способи виділення та очищення речовин (фільтрування, 
перекристалізація, перегонка, сублімація, екстракція, хроматографія); 



визначати важливі фізичні константи (температура плавлення, температура 
кипіння, питоме обертання, густина); використовувати методи з установлення 
будови органічних сполук (якісний елементний аналіз, хімічні та 
інструментальні методи дослідження); проводити синтези органічних сполук, 
зокрема і лікарських субстанцій, як приклад для здобувачів вищої освіти, 
дотримуватись методики виконання, виконувати вихідні обчислення і 
підсумкові розрахунки; оформляти звітну документацію за 
експериментальними даними;  дотримуватись правил техніки безпеки; 
самостійно працювати з науковою і довідковою літературою з органічної хімії. 
Зміст навчальної дисципліни: 
МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ. Задачі та методи 
органічного синтезу. Стратегія і тактика органічного синтезу. 
Ретросинтетичний аналіз. Синтони. Методи побудови зв’язків С–С як головне 
завдання синтезу органічних речовин. Побудова циклічних сполук. Введення в 
молекули та взаємне перетворенні функціональних груп. Нові технології 
органічного синтезу. Способи ініціювання органічних реакцій. Каталізатори 
органічних реакцій.Сучасні підходи до синтезу органічних сполук. 
Однореакторні мультикомпонентні реакції. Тандемні (доміно-) реакції. Клік-
реакції. Каскадні перетворення.Поняття про комбінаторну хімію. Синтез 
паралельний та комбінаторний. Синтез на полімерних носіях. Способи 
виділення та очистки органічних сполук. Розробка альтернативних шляхів 
синтезу цільової молекули при невизначених вихідних сполуках. Проведення 
синтезу цільової молекули з виділенням та очисткою кінцевого продукта. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


