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Передмова
Поглиблене вивчення органічної хімії передбачає практичне засвоєння
методів синтезу сполук різної природи. У той час як органічна хімія розглядає
розгляд перетворень через призму субстрату, у методах органічного синтезу
основна увага приділена реагенту, його реакційній здатности та впливу на
параметри проведення реакції. Успішне введення в органічну молекулу певних
замісників і, у кінцевому варіанті, синтез певних органічних сполук, вимагає
теоретичних знань та практичних навиків щодо параметрів проведення синтезу
як в лабораторних, так і у промислових умовах.
Програма курсу містить перелік основних питань з методів синтезу
органічних сполук, які необхідні майбутнім фахівцям з хемії, і призначена для
студенів третього курсу спеціальності «Хемія» (6 семестр). Основний матеріал
викладений у лекціях і засвоюється на лабораторних роботах. Вивчення курсу
завершується заліком. До заліку допускається студент, який виконав усі
лабораторні роботи і вчасно їх захистив. Для захисту робіт необхідно мати
оформлені у відповідності до вимог звіти, у яких викладено хід виконання
дослідів, пояснення результатів роботи та висновків з отриманих результатів, та
знати відповіді на контрольні запитання, що знаходяться в інструкції до
лабораторної роботи.
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Теоретична частина
Розділ 1
1. Класифікація органічних реакцій
1.1. Класифікація за напрямком реакції.
Реакції приєднання (А). Реакції відщеплення (Е). Реакції заміщення (S).
1.2. Класифікація за природою реагента.
Реагенти

радикальні

та

йонні

(нуклеофільні,

електрофільні

та

радикальні).
1.3. Класифікація за кількістю молекул, які приймають участь у стадії, що
визначає швидкість реакції.
Мономолекулярні і бімолекулярні реакції. Вплив порядку реакції на її
швидкість.
1.4. Технічна класифікація методів синтезу.
Поняття про основний органічний синтез, тонкий органічний синтез.
Реакції, які використовуються для препаративних синтезів. Реакції, які
використовуються

для

вивчення

механізмів

органічних

реакцій.

Нові

синтетичні методи. Пошук оптимального шляху синтезу органічної сполуки.
2. Реакції сульфатування
2.1 Вплив замісника на характер заміщення.
Статистичні, динамічні і кінетичні фактории. Характер заміщення в
дизаміщених похідних бензену (узгоджена та неузгоджена орієнтація).
Орієнтація заміщення в нафталені.
2.2. Практика проведення реакції сульфатування.
Сульфування бензену. Сульфування толуену. Сульфування амінів.
Сульфування фенолів. Сульфування хлоро- та нітробензенів. Сульфування
нафталену. Сульфування 2-нафтолу. Сульфування алканів.
3. Реакція нітрації
3.1 Нітрування парафінів.
3.2. Нітрування олефінів.
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3.3. Нітрування ароматичних сполук.
Нітрування бензену. Нітрування толуену (методи синтезу вибухових
речовин). Нітрування хлоробензену. Нітрування гідроксисполук. Нітрування
ароматичних амінів. Нітрування нафталену і нафталенсульфонових кислот.
4. Реакції нітрозування
4.1. Нітрозування аліфатичних сполук.
4.2. Нітрозування ароматичних сполук.
Нітрозування фенолів. Нітрозування вторинних і третинних ароиатичних
амінів.
5. Реакції галоґенування
5.1. Хлорування аліфатичних сполук.
5.2. Хлорування ароматичних сполук.
Хлорування бензену. Хлорування заміщених бензену. Ізомеризація
хлорпохідних ароматичних сполук.
5.3. Бромування та йодування.
5.4. Реакції введення флуору.
6. Реакції відновлення
6.1. Реакції гідрування оксиґеновмісних сполук.
Гідрування аліфатичних спиртів. Відневлення альдегідів і кетонів.
Гідрування ароматичних оксиґеновмісних сполук.
6.2. Відновлення нітросполук.
Відновлення аліфатичних нітросполук. Відновлення ароматичних
нітросполук. Відновлення залізом в середовищі електроляту. Відновлення
металлами в кислому середовищі. Відновлення сульфідами. Відновлення
металлами в лужному середовищі. Каталітичне відновлення воднем.
7. Заміщення сульфогрупи
7.1. Реакція лужної топки.
Синтез фенолу та 2-нафтолу.
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7.2. Заміщення сульфогрупи аміногрупою і хлором.
7.3. Заміщення сульфогрупи атомом гідроґену.
8. Заміщення атомів галоґену
8.1. Реакції нуклеофільного заміщення галоґену в аліфатичних сполуках.
8.2. Заміна галоґену в ароматичних сполуках
9. Взаємне заміщення аміно- і гідроксигруп.
9.1. Кислотний гідроліз аміносполук.
9.2. Гідроліз аміносполук дією гідроґенсульфітів.
9.3. Перетворення ароматичних гідроксисполук в амінопохідні.
10. Реакція діазотування і перетворення діазосполук.
10.1 Кислотно-основні перетворення діазосполук.
10.2 Хімічні перетворення діазосполук.
Реакція
арилгідразинів.

азосполучення.
Заміщення

Відновлення
діазогрупи

на:

діазосполук
гідроґен

з
і

утворенням
алкоксигрупу;

гідроксигрупу; атоми галоґену; гетероатоми; нітро- та сульфогрупи; арильний
залишок. Діазосполуки аліфатичного ряду.
11. Реакції алкілування
11.1. Алкілування ароматичних сполук в ядро.
11.2. N-алкілування ароматичних амінів.
11.3. Алкілування фенолів.
11.4. Алкілування парафінів.
12. Ацилювання
12.1 С-ацилювання.
12.2. N-ацилювання.
12.3. Реакція етерифікації.
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13. Окиснення
13.1. Реакції окиснення зі збереженням скелету атомів карбону.
13.2. Реакції окиснення зі зміною ланцюга атомів карбону.
Отримання гідроксисполук. Окиснення первинних і вторинних спиртів та
альдегідів. Гетерогенне-каталітичне окиснення в паровій фазі.
14. Реакції конденсації
14.1. Реакції конденсації, що не призводять до утворення нових циклів.
14.2. Реакції конденсації з утворенням нових циклів.
15. Перегрупування.
15.1. Секстетне перегрупування біля атома карбону.
15.2. Перегрупування біля атома нітрогену.
15.3. Перегрупування біля атома оксисену.
16. Реакції за участи металоорганічних сполук.
16.1. Реакції за участи металоорганічних сполук.
Реакції магнійорганічних сполук як електрофільних, нуклеофільних та
радикальних реагентів.
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Практична частина
Перелік лабораторних робіт
1. Синтез 1.4-фенілендіаміну з бензену.
Синтез нітробензену

аніліну

ацетаніліду

4-нітроацетаніліду

1,4-

фенілендіаміну.
2. Синтез антранілової кислоти з фталевого ангідриду.
Синтез фталамінової кислоти

антранілової кислоти

саліцилової

кислоти.
3. Синтез 4-аміноазобензену з аніліну.
Синтез діазоамінобензену

4-аміноазобензену гідро хлориду

4-

аміноазобензену.
Синтез піразолантрону.
Синтез

антрахінонілдіазоній

дисульфонату калію

сульфату

антрахінонгідразин-N,N-

піразолантрону.

4. Синтез діазооксиду з 2-нафтолу.
Синтез 1-нітрозо-2-нафтолу

бісульфітної сполуки нітрозобетанафтоляту

1-аміно-2-нафтол-4сульфонової кислоти

діазооксиду.

5. Синтез фенолу та йодобензену з аніліну.
6. Синтез люмінору червоно-фіолетового з бензальдегіду.
Синтез діазобензену
бензальацетофенону

фенілгідразину гідро хлориду

фенілгідразину,

1.3,5-трифенілпіразолону.

7. Синтез ізовалеріанової кислоти, бензойної кислоти, 1,4-нафтохінону.
8. Синтез брометану з етилового спирту.
Синтез бромистого етилу

етиламіну.

9. Синтез ацетилсаліцилової кислоти.
10.Отримання жирних карбонових кислот та їх етерів з олійних рослин.
Отримання олії

омилення олії

виділення кислот.
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Вимоги до заліку
Оцінювання студентів проводиться за накопичувальною системою.
Максимальна кількість балів, які студент може набрати впродовж навчального
семестру складає – 100 балів. Підсумкова оцінка обчислюється як сума
поточного оцінювання (до 50 балів) і оцінки за складання заліку (до 50 балів)
Поточне оцінювання складається як сума оцінок за виконання
лабораторних робіт і включає перевірку готовности студента до проведення
лабораторної роботи, оцінку отриманих результатів синтезу та захисту
лабораторної роботи.
Студенти, які не виконали лабораторних робіт і за результатами
поточного оцінювання набрали менше 25 балів до заліку не допускаються.
Залік проходить як контрольна письмова робота, яка включає два
теоретичні питання, розв’язок контрольного завдання щодо реалізації схеми
перетворення вихідної сполуки до отримання кінцевого продукту та умов
проведення певних стадій процесу.
За необхідності уточнення результатів оцінювання або за вимогою
студента, іспит може бути доповнений співбесідою.
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