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У більшості університетів світу реалізується практика
публікації провідними професорами матеріалів своїх лекцій;
них курсів у вигляді підручників або монографій. Такий
підхід дає змогу отримати навчальний посібник, що макси;
мально відповідатиме навчальним програмам, за якими про;
ходить навчання в університеті, а також ефективно організо;
вувати навчальний процес, раціонально розподіляючи засво;
єння курсу між аудиторними заняттями і самостійною робо;
тою студентів.

Автори підручника «Органічна хімія» — відомі фахівці в
галузі органічної хімії професори В.Я. Чирва, С.М. Ярмолюк,
О.Є. Земляков та доцент Н.В. Толкачова.

В основу цієї навчальної книги покладено багаторічний
досвід викладання і проведення лабораторних робіт з орга;

нічної хімії на хімічному факультеті Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадсь;
кого. Тому і не дивно, що підручник має класичну побудову — спочатку розглядаються загальні
питання органічної хімії, потім ідуть розділи, присвячені вуглеводням неароматичного ряду та їх
функціональним похідним, а наприкінці обговорюється хімія аренів і гетероциклів. 

На початку підручника докладно розглянуто питання будови органічних сполук, номенклатури
органічних сполук та загальних принципів стереохімії, що закладає фундамент для розгляду цих
питань у наступних розділах. Чітке висвітлення питань стереохімії гідроксикислот, моносахари;
дів і амінокислот — одна з переваг книги.

Розділи, присвячені окремим класам органічних сполук, мають однакову структуру: будова ти;
пових представників, особливості номенклатури та ізомерії, фізичні властивості, включаючи
спектроскопію, промислові і лабораторні методи одержання, хімічні властивості й основні меха;
нізми реакцій. Це значно полегшує роботу студентів з підручником. 

Поданий матеріал у достатній мірі забезпечений малюнками, графіками, довідковими таблиця;
ми. Уперше в підручнику введено додаток іменних реакцій, в яких розкривається суть тієї чи ін;
шої реакції. Дуже корисні короткі біографічні посилання по основних персоналіях, які згадуються
в підручнику. Видання супроводжується предметним і авторським покажчиками, що істотно
допомагає орієнтуватися у фактичному матеріалі. 

Значну увагу в підручнику приділено сучасному трактуванню механізмів реакцій, особливос;
тям промислового і лабораторного синтезів органічних сполук. Авторами враховано світові
тенденції розвитку органічної хімії з урахуванням виробництва в плані його впливу на навколиш;
нє середовище. З цією метою були опрацьовані підручники провідних університетів США, Фран;
ції, Німеччини, Швейцарії, Росії.

Видання затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів хіміч;
них спеціальностей вищих навчальних закладів. 

Підручник видано за спонсорської підтримки Науково;сервісної фірми «ОТАВА» (м. Київ), яка
опікується проектами, що сприяють розвитку української хімічної науки.

З питань придбання підручника прохання телефонувати (044) 221 72 30.

Навчальна книга

59www.bioorganica.org.ua


