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1. Які речовини належать до ліпідів. Наведіть класифікацію ліпідів.
2. Які

реакції

за

участю

жирних

кислот

протікають

гомолітично,

гетеролітично.
3. Наведіть приклади та напишіть рівняння реакції.
4. Як діють галогени на насичені жирні кислоти і насичену частину
5. вуглеводневого радикалу ненасичених жирних кислот.
6. Як утворюється назва складних ефірів жирних кислот, у тому числі
7. ацилгліцеринів. Наведіть приклади.
8. Що таке алкенові кислоти. Наведіть приклади. В яких жирах вони
9. зустрічаються. Що таке гліцерофосфатиди?
10. Що таке алкенполієнові кислоти? Наведіть приклади. В яких жирах
зустрічаються вказані кислоти?
11. Вкажіть два типа реакцій в яких може приймати участь карбоксил жирної
кислоти? Наведіть схеми реакції.
12. Наведіть схему (та поясніть) структуру вуглеводневого радикалу насичених
жирних кислот.
13. Що таке поліморфізм жирних кислот?
14. Наведіть схему моделі елементарної кристалічної структури жирних
кислот.
15. Що таке азеотропні суміші жирних кислот. Вкажіть причини утворення
сумішей та методи впливу на їх склад.
16. Що таке дікарбонові кислоти? Які їх фізичні та хімічні властивості.
17. Що таке галоген ангідриди жирних кислот? Як їх отримують? Наведіть
приклади реакції, в які вони вступають.
18. Що таке просторова ізомерія ненасичених жирних кислот? В яких випадках
вона можлива? Який її механізм?
19. Яким чином можливо оцінити конфігурацію сполучених подвійних
зв’язків?
20. Як реагує концентрована сірчана кислота з насиченими та ненасиченими
жирними кислотами?
21. Як протікають реакції етерифікації жирних кислот? Наведіть схему
механізму реакції. Поясніть вплив величини та будови вуглеводневого
радикалу на швидкість реакції.
22. Як діють галогени на ненасичені жирні кислоти. Наведіть рівняння реакцій.

