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ВСТУП 
 

Органічна хімія є одною з фундаментальних дисциплін у системі ви-

щої хіміко-технологічної освіти. Вона є базою знань, які необхідні студен-

там для наступного вивчення спеціальних технологічних предметів. Голо-

вна мета курсу – формування у студентів наукового підходу до розуміння 

механізмів хімічних, біологічних та технологічних процесів, що відбува-

ються в об`єктах їх майбутньої професійної діяльності.  

Органічну хімію викладають на заочному відділенні НТУ „ХПІ” в ІІ 

або III семестрі відповідно до робочої програми. Під час вивчення дисцип-

ліни студенти повинні вивчити теоретичні основи будови та реакційної 

здатності органічних сполук, принципи хімічної номенклатури, фізичні та 

хімічні властивості сполук найважливіших класів органічних сполук. Ок-

рім цього студенти повинні ознайомитися з методами очищення органіч-

них сполук і набути навичок практичної роботи щодо синтезу органічних 

речовин. 

Головним видом навчальної роботи студентів заочної форми навчання 

є самостійне систематичне вивчення матеріалу курсу органічної хімії згід-

но з робочою програмою. Окрім цього рекомендовано вивчення найважли-

віших теоретичних питань для самостійної підготовки до відповідних ла-

бораторних робот.  

Самостійне вивчення органічної хімії дещо утруднене через дуже вели-

кий обсяг фактичного матеріалу, значну кількість нових понять, своєрідність 

хімічної номенклатури органічних сполук та тісний взаємний зв`язок розді-

лів дисципліни. Тому вивчення органічної хімії потребує систематичної та 

послідовної роботи, тобто слід переходити до вивчення наступного розділу 

дисципліни тільки після ґрунтовного засвоєння попереднього. Немає сенсу в 

механічному запам`ятовуванні формул та рівнянь реакцій, треба зрозуміти 

суть певних перетворень, що відбуваються під час хімічної реакції. 

Вивчення кожної теми слід починати з розуміння електронної, прос-

торової та хімічної будови молекул, властивостей функційних груп орга-

нічних молекул, що визначають хімічні властивості певного класу орга-

нічних сполук, і взаємного впливу функційних груп і вуглеводневого ске-

лету молекули.  

Якісному та повному засвоєнню курсу сприяє виконання контрольної 

роботи після ретельного вивчення теоретичного матеріалу згідно з програ-

мою дисципліни в рекомендованих підручниках та посібниках. Студентів, 

що не зареєстрували контрольну роботу до встановленого деканатом тер-

міну, не допускають до навчально-екзаменаційної сесії. Індивідуальний ва-

ріант контрольної роботи кожному студенту видає викладач кафедри, який 

читає лекції певної спеціальності. 
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1. ПРОГРАМА З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 

для студентів вищих хіміко-технологічних закладів 

 

1. ОСНОВИ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 

1.1. Предмет органічної хімії. Історія розвитку органічної хімії та ор-

ганічного синтезу. Основні методи зображення органічних молекул. 

1.2. Класифікація органічних сполук за будовою вуглецевого скелету 

та природою функційних груп. Основні функційні групи та відповідні їм 

класи органічних сполук. 

1.3. Номенклатурні системи (тривіальна, раціональна, міжнародна 

(IUРАС). Основні принципи будови назв органічних сполук за номенкла-

турою IUPАС. 

1.4. Типи хімічних зв΄язків в органічних молекулах. Іонний, ковалент-

ний, координаційний, семіполярний зв΄язки. Водневий зв΄язок. Типи гібри-

дизації атомних орбіталей вуглецю, азоту, кисню. Ковалентні - та -

зв’язки, їх характеристика з точки зору методу молекулярних орбіталей 

(МО). Електронна будова подвійних та потрійних вуглець-вуглецевих 

зв΄язків та їх характеристика (довжина, енергія, полярність, поляризов-

ність). 

1.5. Взаємний вплив атомів в органічних сполуках. Індуктивний ефект. 

Кон΄юґовані системи з відкритим та замкненим ланцюгами. Види спряжен-

ня: -; р-- і -. Мезомерний ефект. Одночасне виявлення індуктивного 

та мезомерного ефектів замісників. Електронодонорні, електроноакцептор-

ні замісники. Зображення розподілу електронної густини в молекулах. 

1.6. Ізомерія органічних сполук. Просторова будова молекул. Структу-

рна ізомерія (ізомерія вуглецевого ланцюга, ізомерія положення та ізомерія 

функційних груп). Стереоізомери, їх класифікація. Способи зображення 

просторової будови органічних сполук. Оптична ізомерія. Оптична актив-

ність. Хіральність та ахіральність молекул. Асиметричний атом вуглецю. 

Сполуки з одним асиметричним атомом вуглецю, енантіомери, рацемічна 

форма. Зображення оптичних ізомерів на площині (проекційні формули 

Фішера). Молекули з двома та більше центрами хіральності. Діастереомери 

та мезоформа. Номенклатура оптичних ізомерів (D, L- и R, S-системи поз-

начення конфігурації). Трео- та еритроізомери. Геометрична ізомерія. Цис-, 

транс- и Z, Е-системи позначення конфігурації геометричних ізомерів. 

Конформаційна (поворотна) ізомерія. Конформації як результат обертання 

навколо -зв΄зку. Енергетична характеристика затулених, загальмованих та 

скошених конформацій. Торсійна напруга. Бар’єр обертання. 
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1.7. Кислотні та основні властивості органічних сполук. Електролітич-

на й протонна теорії кислот та основ. Визначення понять «кислота» та «ос-

нова» за теорією Бренстеда. Типи органічних кислот (ОН-кислоти, SH-

кислоти, NH-кислоти, СН-кислоти). Залежність кислотності органічних 

сполук від їх будови та природи розчинника. Типи органічних основ (оксо-

нієві, амонієві, сульфонієві, -основи). Фактори, яки впливають на силу 

основ. Електронна теорія кислот та основ (теорія Льюїса). Поняття про 

концепцію жорстких та м΄яких кислот і основ (принцип ЖМКО). 

1.8. Класифікація органічних реакцій і реагентів. Основи теорії реакцій 

органічних сполук. Типи механізмів реакцій (гомолітичний, гетеролітич-

ний, перициклічний). Типи органічних реакцій (приєднання, заміщення, 

вилучення, перегрупування, реакції окиснення та відновлення). Проміжні 

активні частинки: будова, вплив структурних особливостей на стабільність 

карбокатіонів, карбаніонів, вільних радикалів. 

 

2. НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 

2.1. Вуглеводні 
2.1.1. Насичені вуглеводні (алкани, циклоалкани). 

АЛКАНИ. Гомологічний ряд. Номенклатура. Ізомерія. Методи добу-

вання, Природні джерела вуглеводнів. Фізичні властивості. Хімічні власти-

вості. Реакції радикального заміщення (SR). Механізм галогенування, нітру-

вання, сульфохлорування. Регіоселективність радикального заміщення. 

Поняття про ланцюгові процеси. Окиснення алканів. Крекінг алканів. Іден-

тифікація алканів.  

ЦИКЛОАЛКАНИ. Класифікація за розміром циклу (малі, середні, ма-

кроцикли) та кількістю циклів. Номенклатура моно- та біциклічних цикло-

алканів. Ізомерія. Будова циклопропану, циклобутану, циклопентану та ци-

клогексану. Кутова, торсійна та вандерваальсова напруга. Конформації ци-

клопентану та циклогексану. Аксіальні та екваторіальні зв΄язки. Хімічні 

властивості. Особливості малих циклів (реакції приєднання). Реакції замі-

щення в середніх циклах. Поняття про поліциклічні системи (адамантан). 

Ідентифікація циклоалканів. 

2.1.2. Ненасичені вуглеводні (алкени, алкадієни, алкіни). 

АЛКЕНИ. Номенклатура, ізомерія. Методи добування. Фізичні влас-

тивості. Хімічні властивості. Реакції електрофільного приєднання (АЕ). Ме-

ханізм галогенування, гідрогалогенування, гідратації. Роль кислотного ка-

талізу. Правило Мар-ковнікова та його сучасна інтерпретація. Алільне га-

логенування алкенів. Окиснення алкенів (гідроксилювання, епоксидування, 
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озонування). Каталітичне гідрування. Полімеризація алкенів. Поняття про 

високомолекулярні сполуки. Поліетилен. Стереорегулярна будова поліме-

рів (поліпропілен). 

АЛКАДІЄНИ. Типи дієнів (кумульовані, кон΄юґовані, ізольовані). Бу-

дова. Номенклатура. Методи добування. Кон΄юґовані дієни. Особливості 

реакцій електрофільного приєднання (АЕ): галогенування, гідрогалогену-

вання. Дієновий синтез (реакція Дільса-Альдера). Полімеризація 1,3-дієнів 

(бутадієн, ізопрен). Стереорегулярна будова натурального латексу. Синте-

тичні каучуки (бутадієновий, ізопреновий, хлоропреновий). 

АЛКІНИ. Номенклатура. Ізомерія. Методи добування. Фізичні власти-

вості. Хімічні властивості. Реакції електрофільного приєднання (АЕ): гало-

генування. гідрогалогенування, гідратація (реакція Кучерова). Реакція за-

міщення. СН-кис-лотний характер алкінів. Окиснення й відновлення алкі-

нів. Димеризація (вінілацетилен) і циклотримеризація (бензен) ацетилену. 

Ідентифікація ненасичених вуглеводнів. 

2.1.3. Ароматичні вуглеводні (арени). 

МОНОЯДЕРНІ АРЕНИ. Номенклатура. Будова бензену. Ароматичні 

властивості. Загальні критерії ароматичності. Хімічні властивості. Реакції 

електрофільного заміщення (SE). Механізм галогенування, нітрування, су-

льфування, алкілювання, ацилювання (- и -комплекси). Роль каталізато-

ра. Правила орієнтації в бензеновому ядрі. Вплив електронодонорних та 

електроноакцепторних замісників на напрямок та швидкість реакцій елект-

рофільного заміщення. Узгоджена та неузгоджена орієнтація. Реакції приє-

днання (гідрування, приєднання хлору). Окиснення аренів. Бензен. Толуен. 

Ксилени. Стирен. 

БАГАТОЯДЕРНІ АРЕНИ. Нафтален. Будова, ароматичні властивості. 

Реакції електрофільного заміщення (SE): нітрування, сульфування, галоге-

нування. Правила орієнтації в нафталеновому ядрі. Відновлення та окис-

нення. Антрацен. Фенантрен. Будова та хімічні властивості. Багатоядерні 

арени з ізольованими бензеновими ядрами. Дифеніл. Дифенілметан. Три-

фенілметан. Будова. Методи добування. Хімічні властивості. Трифенілхло-

рметан. Трифенілкарбінол. Будова трифенілметильних катіонів та аніонів. 

Вільні радикали трифенілметанового ряду. Фактори стабілізації проміжних 

активних частинок трифенілметанового ряду. 

2.2. Галогенопохідні вуглеводнів 

Класифікація. Номенклатура. Ізомерія. Методи добування. Фізичні вла-

стивості. Характеристика зв’язку вуглець-галоген (довжина, енергія, поляр-

ність, поляризовність) залежно від будови радикала та природи галогену. 
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ГАЛОГЕНАЛКАНИ. Порівняльна характеристика хлор-, бром- та йо-

далканів. Реакції нуклеофільного заміщення. Механізми реакцій SN1, SN2, 

їх стереохімічний напрямок. Перетворення галогеналканів на спирти, етери 

та естери, сульфіди, аміни, нітрили, нітросполуки. Реакції вилучення (елі-

мінування); механізми Е1,Е2-дегідрогалогенування, дегалогенування. Пра-

вило Зайцева. Конку-рентність реакцій нуклеофільного заміщення та елі-

мінування. Особливості хімічної поведінки гемінальних та віцинальних ди-

галогеналканів. 

ГАЛОГЕНАЛКЕНИ. Хімічні властивості аліл- та вінілгалогенідів. 

ГАЛОГЕНАРЕНИ ТА АРІЛАЛКІЛГАЛОГЕНІДИ. Рухливість атома га-

логену в ароматичному ядрі та бічному ланцюгу. Реакції нуклеофільного 

заміщення галогену в ядрі. Дезактивуюча та орієнтуюча дія галогену в реак-

ціях електрофільного заміщення. Ідентифікація галогенопохідних вуглевод-

нів. Поняття про фторпохідні вуглеводні. Хлоретан. Хлороформ. Йодоформ. 

Тетрахлорид вуглецю. Вінілхлорид. Полівінілхлорид. Хлорбензен. Фреони. 

2.3 Гідроксипохідні вуглеводнів 
2.3.1. СПИРТИ. Класифікація за кількістю гідроксильних груп та при-

родою вуглеводневого радикала. Номенклатура. Ізомерія. Методи добу-

вання. Фізичні властивості. Хімічні властивості одноатомних спиртів. Кис-

лотно-основні властивості. Утворення галогеналканів, естерів. Міжмолеку-

лярна та внутрішньомолекулярна дегідратація. Окиснення спиртів. Хімічні 

властивості гліколей та гліцерину. Поліконденсація двоатомних спиртів. 

Хімічні властивості ненасичених спиртів. Правило Ельтекова. Ідентифіка-

ція спиртів. Метанол. Етанол. Бензиловий спирт. Етиленгліколь. Гліцерин.  

Полівініловий спирт. Аміноспирти. Хімічні властивості аміноспиртів як 

біфункційних сполук. Біологічно активні алканоламіни (коламін, холін). 

2.3.2. ФЕНОЛИ. Класифікація за кількістю гідроксильних груп. Номе-

нклатура. Методи добування. Фізичні та хімічні властивості. Реакції за ОН-

зв΄язком (утворення фенолятів, етерів та естерів). Реакції електрофільного 

заміщення (SЕ): галогенування, нітрування, нітрозування, сульфування, ал-

кілювання, ацилювання, азосполучення, карбоксилювання, гідроксимети-

лювання. Фенолоформальдегідні смоли. Відновлення та окиснення фено-

лів. Ідентифікація фенолів. Фенол. Крезоли. Тимол. Пікринова кислота. 

Нафтоли. Пірокатехін. Резорцин. Гідрохінон. Флороглюцин. Пірогалол. 

Амінофеноли. Особливості їх хімічних власти-востей.  

2.3.3. ЕТЕРИ. Номенклатура. Ізомерія. Методи добування. Фізичні 

властивості. Основні властивості (утворення оксонієвих солей). Розщеп-

лення етерів (ацидоліз). Окиснення. Ідентифікація етерів. Діетиловий ефір. 

Діоксан. Анізол. Фенетол. 
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2.4. Альдегіди та кетони 

        Класифікація. Номенклатура. Ізомерія. Методи добування аліфатич-

них та ароматичних оксосполук. Шляхи прямого введення альдегідної гру-

пи. Фізичні властивості. Електронна будова карбонільної групи. Вплив 

природи вуглеводневого радикалу на реакційну здатність оксосполук. Хі-

мічні властивості. Реакції нуклеофільного приєднання (АN), механізм. Гід-

ратація альдегідів. Утворення напівацеталей та ацеталей. Приєднання гід-

росульфіту натрію, ціановодневої кислоти, магнійорганічних сполук. Реак-

ції приєднання-вилучення, механізм. Взаємодія карбонільних сполук з амі-

аком, амінами (основи Шиффа), гідроксиламіном, гідразинами, семі- та ті-

осемікарбазидами. Реакції, які відбуваються за участю -вуглецевого ато-

ма. Кето-енольна таутомерія. Галогенування. Йодоформна проба. Реакції 

конденсації. Альдольна та кротонова конденсації, їх механізми. Естерова 

конденсація (реакція Тищенко), реакція Канніццаро, конденсація аромати-

чних альдегідів з ароматичними амінами. Синтез діамантового зеленого. 

Окиснення та відновлення оксосполук. Полімеризація альдегідів. Специфі-

чні реакції альдегідів аліфатичного та ароматичного рядів. Поняття про ді-

альдегіди, дикетони, хінони. Ідентифікація оксосполук. Формальдегід. Оц-

товий альдегід. Ацетон. Бензальдегід. Ацетофенон. Бензофенон. Гліоксаль. 

Діацетил. Нафтохінон. Антрахінон. 

2.5. Карбонові кислоти. 
Класифікація. Номенклатура. Методи добування. Фізичні властивості. 

Електронна будова карбоксильної групи та карбоксилат-аніону. Кислотні 

властивості карбонових кислот та їх залежність від природи вуглеводнево-

го радикалу. 

МОНОКАРБОНОВІ КИСЛОТИ. Хімічні властивості. Утворення со-

лей. Реакції нуклеофільного заміщення (утворення функційних похідних 

карбонових кислот: галогенангідридів, ангідридів, естерів, амідів; механізм 

реакції естерифікації). Заміщення атома водню біля -вуглецевого атома. 

НЕНАСИЧЕНІ КАРБОНОВІ КИСЛОТИ. Хімічні властивості, приєд-

нання галогеноводнів проти правила Марковнікова в ряду ,-ненасичених 

кислот. 

АРОМАТИЧНІ КАРБОНОВІ КИСЛОТИ. Орієнтуюча дія карбоксиль-

ної групи в реакціях SЕ. 

ДИКАРБОНОВІ КИСЛОТИ. Властивості дикарбонових кислот як бі-

функційних сполук. Специфічні властивості дикарбонових кислот. Відно-

шення до нагрівання (декарбоксилювання, утворення циклічних ангідри-

дів). Ідентифікація карбонових кислот. Мурашина, оцтова, пропіонова, ма-
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сляна, валеріанова, капронова, пальмітинова, стеаринова, акрилова, крото-

нова, вінілоцтова, бензойна, корична, олеїнова, лінолева, щавлева, малоно-

ва (використання малонового естеру в органічному синтезі), янтарна, глу-

тарова, адипінова, малеїнова, фумарова, фталева, ізофталева, терефталева 

кислоти. 

2.5.1. Функційні похідні карбонових кислот. 

ГАЛОГЕНАНГІДРИДИ ТА АНГІДРИДИ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ. 

Номенклатура. Методи добування та властивості. Синтез фенолфталеїну. 

Індикаторні властивості.  

ЕСТЕРИ. Номенклатура. Методи добування. Кислотний та лужний гід-

роліз естерів (механізми). Переестерифікація. Амоноліз естерів. Жири (три-

ацилгліцериди). Властивості жирів (гідроліз, гідрогенізація, окиснення). 

Аналітичні характеристики жирів (йодне число, число омилення). Фосфо-

ліпіди. Мила та їх властивості. Синтетичні замінники мила. Воски. Будова.  

АМІДИ. Номенклатура. Методи добування. Кислотно-основні власти-

вості. Гідроліз амідів, кислотний та лужний каталіз. Розщеплення амідів 

гіпобромітами. Дегідратація. Порівняльна характеристика ацилюючих вла-

стивостей карбонових кислот, галогенангідридів, ангідридів, естерів та 

амідів. Гідразиди, гідроксамові кислоти.  

НІТРИЛИ. Будова. Номенклатура. Методи добування. Фізичні та хімі-

чні властивості. Ацетонітрил. Ідентифікація функційних похідних карбо-

нових кислот. 

2.5.2. Гетерофункційні карбонові кислоти. 

ГАЛОГЕНОКАРБОНОВІ КИСЛОТИ. Номенклатура, методи добуван-

ня. Кислотні властивості та їх залежність від кількості атомів галогену та 

взаємного впливу атома галогену та карбоксильної групи. Підвищена рух-

ливість галогену біля вуглецевого атома (реакції SN); перетворення гало-

генозаміщених кислот на гідрокси- та амінокислоти. 

ГІДРОКСИ- ТА ФЕНОЛОКИСЛОТИ. Номенклатура. Методи добу-

вання. Відношення -, - та -гідроксикислот до нагрівання (лактиди, лак-

тони). Розщеплення -гідроксикислот під дією концентрованої сірчаної ки-

слоти. Молочна, о-гідроксикорична, винна, яблучна, лимонна кислоти. Са-

ліцилова кислота. Промисловий метод добування (реакція Кольбе-

Шмитта). Хімічні властивості. Лікарські препарати (метил-, фенилсаліци-

лати, ацетилсаліцилова кислота, натрію саліцилат, саліциламід, оксафена-

мід). п-Аміносаліцилова кислота (ПАСК). Галлова кислота.  

ОКСОКИСЛОТИ. Номенклатура. Методи добування. Специфічні вла-

стивості оксокислот, що зумовлені взаємним впливом функційних груп. 

Синтез, таутомерія та двоїста реакційна здатність ацетооцтового естеру. 
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Альдегідо- (гліоксалева кислота) і кетокислоти (піровиноградна, ацетооц-

това, щавлевооцтова, -кетоглутарова кислоти). Синтези карбонових кис-

лот і кетонів на основі ацетооцтового естеру. 

АМІНОКИСЛОТИ. Номенклатура, методи добування. Хімічні власти-

вості. Амфотерний характер амінокислот. Специфічні реакції -, - та -

амінокислот. Лактами. Антраніловая кислота. Біполярна структура аміно-

кислот. Взаємодія з азотистою кислотою та формальдегідом. Поняття про 

пептиди та білки. Пептидний зв’язок. Дипептиди. Поліпептиди. Уява про 

первинну, вторинну, третинну та четвертинну структури білка. 

2.6 Нітросполуки 

Класифікація. Номенклатура. Електронна будова нітрогрупи. Методи 

добування. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Аци- нітро-таутоме-

рія; взаємодія з лугами. Взаємодія нітросполук з азотистою (нітритною) 

кислотою, альдегідами та кетонами. Відновлення нітроаренів (реакція Зіні-

на). Реакції електрофільного заміщення в ряду нітроаренів. Вплив нітрог-

рупи на реакційну здатність вуглеводневого радикалу. Ідентифікація нітро-

сполук. 

2.7 Аміни. 
Класифікація. Номенклатура. Ізомерія. Методи добування аліфатичних 

та ароматичних амінів. Фізичні властивості. Основність амінів. Фактори, 

які впливають  на силу основ. Аміни як нуклеофільні реагенти. Реакції ал-

кілювання, ацилювання, утворення основ Шиффа, ізонітрильна реакція. 

Взаємодія первинних, вторинних, третинних аліфатичних та ароматичних 

амінів з азотистою кислотою. Окиснення амінів. Вплив аміногрупи в аро-

матичних амінах на перебіг реакцій електрофільного заміщення (SЕ): гало-

генування, сульфування, нітрування, нітрозування. Сульфанілова кислота. 

Синтез стрептоциду. Сульфаніламідні препарати. Методи добування й хі-

мічні властивості діамінів. Ідентифікація амінів. Метиламін, диметиламін, 

триметиламін, анілін, толуїдини, фенамін, птомаїны (путресцин, кадаве-

рин). Гексаметилентетрамін (уротропін).. 

2.8 Діазо-, азосполуки. 

Класифікація. Номенклатура. Реакція діазотування, умови її проведен-

ня, механізм. Будова солей діазонію. Залежність будови діазосполук від рН 

середовища. Реакції солей діазонію з виділенням азоту (заміщення діазог-

рупи на гідрокси-, алкокси-, нітро-, ціаногрупу, атоми водню, галоген). Реа-

кції солей діазонію без виділення азоту. Реакція азосполучення (азокопуля-

ції). Фізичні основи теорії колірності. Уява про хромофори та ауксохроми. 

Азобарвники (метилоранж, метиловий червоний), індикаторні властивості. 
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2.9. Сірковмісні сполуки. 

ТІОСПИРТИ ТА ТІОЕТЕРИ. Тіоспирти (тіоли, меркаптани). Номенк-

латура. Методи добування. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Оки-

снення (дисульфіди, сульфокислоти). Тіоетери (сульфіди). Номенклатура. 

Методи добування. Фізичні властивості. Хімічні властивості. Окиснення 

(сульфоксиди, сульфони). Димексид. Іприт. 

СУЛЬФОНОВІ КИСЛОТИ 

Номенклатура. Методи добування. Фізичні властивості. Будова суль-

фогрупи. Хімічні властивості. Кислотний характер сульфокислот. Утво-

рення солей. Десульфування ароматичних сульфокислот. Нуклеофільне 

заміщення в аренсульфокислотах. Функційні похідні сульфокислот (естери, 

аміди, хлорангідриди). 

 

3. ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ 

3.1. Загальна характеристика. 

Класифікація за розміром циклу, природою гетероатома, кількістю ге-

теро-атомів й ступенем насиченості. Основні  принципи номенклатури ге-

тероциклічних сполук. 

3.2 П΄яти- и шестичленні гетероцикли. 

Ароматичний характер найважливіших гетероциклічних сполук. Елек-

тронна будова гетероатомів (N, О, S). Кислотно-основні властивості. 

3.3.1. П΄ятичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Пірол, фуран, 

тіофен. Номенклатура. Будова. Методи добування. Хімічні властивості. 

Ацидофобність піролу й фурану. Реакції електрофільного заміщення (SE). 

Особливості реакцій нітрування, сульфування й галогенування ацидофоб-

них гетероциклів. Відновлення та окиснення. Взаємоперетворення п΄яти-

членних гетероциклів за Юр΄євим. Специфічні хімічні властивості піролу і 

фурану. Солі піролу. Методи ідентифікації піролу, фурану й тіофену. Фур-

фурол. Піролідин. Тетрагідрофуран. Полівінілпіролідон. Індол (бензопі-

рол). Ацидофобність. NH-Кислотні властивості. Особливості реакцій елек-

трофільного заміщення (SЕ). Індиго. Серотонін. -Індолілоцтова кислота.  

3.3.2 Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Азіни: піридин, 

хінолін, ізохінолін, акридин. Номенклатура, будова, ароматичність. Індок-

сил.. 

ПІРИДИН. Методи добування. Хімічні властивості. Реакції за участю 

гетероатома. Основні властивості. Реакції електрофільного (SE) І нуклеофі-
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льного (SЕ) заміщення. Відновлення й окиснення. Особливості хімічної по-

ведінки N-оксиду піридину. Піперидин. Гомологи піридину: -, - і  -

піколіни. Гідрокси- й амінопіридини. Методи добування, таутомерія й хі-

мічні властивості. Піридоксин (вітамін В6). Піридинкарбонові кислоти та їх 

функційні похідні. Нікотинова кислота. Нікотинамід (вітамін РР).  

Азіни з конденсованими циклами: хінолін, ізохінолін, акрідін. Хімічні 

властивості. 8-Гідроксихінолін. Комплексоутворююча здатність. 

4. ВУГЛЕВОДИ 

Загальна характеристика, класифікація (моно-, оліго- та полісахариди). 

Біологічне значення. Поняття про фотосинтез. 

4.1. Моносахариди (монози) 

Класифікація, будова та номенклатура (альдо-, кетопентози й гексози). 

Стереоізомерія. D- и L-стереохімічні ряди. Цикло-оксо-таутомерія; фура-

нози й піранози. Формули Хеуорса; - и -аномери. Мутаротація. Конфор-

мації циклічних форм моносахаридів. Карбонільно-ендіольна таутомерія. 

Взаємне перетворення моносахаридів під дією основ (епимеризація). Фізи-

чні й хімічні властивості. Реакції оксоформ моносахаридів (оксинітрильний 

синтез, утворення озазонів). Відновлення до поліолів. Окиснення. Реакції 

напівацетального гідроксилу. Утворення глікозидів. Реакції спиртових гід-

роксильних груп (ацилювання, алкілювання): утворення естерів (ацетати, 

фосфати) та етерів. Відновні властивості  моноз. Поняття про види бродін-

ня моносахаридів та їх використання у промисловості. Ідентифікація моно-

сахаридів. Пентози: D-рибоза, D-ксилоза, L-арабіноза. Гексози: D-глюкоза, 

D-галактоза, D-маноза, D-фруктоза. Дезоксисахара: D-дезоксирибоза, L-

рамноза. Аміносахара: D-глюкозамін, D-галактозамін. D-Сорбіт, D-ксиліт. 

D-Глюкуронова, D-галактуронова, D-глюконова кислоти, глюконат каль-

цію. Аскорбінова кислота (вітамін С). 

4.2. Дисахариди  

Відновлювальні та невідновлювальні дисахариди: мальтоза, целобіоза, 

лактоза, сахароза. Будова, номенклатура. Хімічні властивості. Цикло-оксо-

таутомерія відновлювальних дисахаридів. Відношення до гідролізу. Окис-

нення. Інверсія сахарози. 

       4.3. Полісахариди  

         Принцип побудови, класифікація та властивості. Гомополісахариди: 

крохмаль (амілоза, амілопектин), глікоген, целюлоза, декстрани (кровеза-
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мінювачі «Поліглюкін»), інулін. Просторова будова амілози й целюлози. 

Етери та естери полісахаридів. Відношення полісахаридів та їх естерів до 

гідролізу. Похідні целюлози (нітрати, ацетати, ксантогенати). Колодійна 

вата, колодій, целофан, карбоксиметилцелюлоза; їх використання. Клітко-

вина як сировина для штучного шовку, пластмас, гідролізного спирту. Пек-

тинові речовини. Гетерополісахариди: гепарин, хітин, гіалуронова кислота.  

 

 

 

 

2. Рекомендована література 

Основна: 

1. Петров А. А., Бальян Х. В., Трощенко А. Т. Органическая химия: 

Учебник для вузов / Под ред. А. А.Петрова. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Высш. Шк., 1981. – 592 с. 

2. Домбровський А. В., Найдан В. М. Органічна хімія: Навч. noci6-

ник. – К.: Вища шк., 1992. – 503 с. 

3. Міхедькіна О. Й., Бикова А. С., Мельник І. І., Преждо В. В. Основи 

органічної хімії. Навч. посібник. – Харків, 2000 – 343 с. 

4. Ластухін Ю. О., Воронін С. А. Органічна хімія. – Львів, 2000 

 

Додаткова: 

1. Нейланд О. Я. Органическая химия: Учебник для хим. спец. вузов. – 

М.: Высш. шк., 1990. – 751 с. 

2. Карер П. Курс органической химии, Ленинград: 1962, 

3. Робертс Дж., Кассерио М.. Основы органической химии – 1 и 2 т.– 

1978, М.: 

4. З. Гауптман, Ю. Грефе, Х. Ремане. Органическая химия, М.:Химия, 

1979 – 830  

5. Терней А. Современная органическая химия, - 1 и 2 т. - М.: Мир, 

1981. 

6. Химическая энциклопедия в 5 томах, 1988-1998, Москва 
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3. Вказівки до оформлення контрольних робіт 

Кожна контрольна робота виконується в окремому зошиті, на титулі 

якого надаються такі відомості : 

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ 
Контрольна робота студента (студентки) II курсу  ____ групи факуль-

тету заочного навчання НТУ „ХПІ”        Прізвище, ім΄я та по батькові  

Номер з/книжки _______________Варіант завдання _________________ 

Домашня адреса ________________________________________________ 

 

На першій сторінці повинно бути переписано завдання за порядком 

поданих запитань. Далі записують повне рішення всіх задач, супроводжу-

ючи їх необхідними поясненнями. При відповіді на теоретичні питання не-

припустимо механічне переписування тексту з підручника! Контрольну 

роботу треба виконувати акуратно. В кінці роботи треба  навести список 

використаних підручників, посібників та довідкових видань, поставити да-

ту й особистий підпис. 

Якщо контрольна робота не зарахована, то студент повинен виконати 

всі завдання заново згідно із зауваженнями рецензента й подати роботу до 

наступної рецензії.                 

Якщо контрольна робота зарахована, але має зауваження рецензента, 

то студент повинен виправити помилки та надіслати вірні розв’язання 

завдань. Студент має право письмово або особисто звернутися до рецензе-

нта за поясненнями. 

До іспиту (або заліку) допускаються студенти тільки після захисту ко-

нтрольної роботи, прослухування повного курсу лекцій та виконання плану 

лабораторних занять. 

 

4. Приклади розв’язання типових завдань 

Приклад 1. Наведіть механізм реакції отримання етилбензену за реак-

цією Фриделя-Крафтса. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам 

взаємодії етилбензену: а) з нітруючою сумішшю; б) з розведеною НNО3 

при нагріванні за підвищеним тиском. Наведіть схему реакції, за допомо-

гою якої можна відрізнити  етилбензен від бензену.  

        Відповідь: 

  Реакція отримання етилбензену алкілюванням за Фриделем-Крафтсом:  

                        

AlCl3

_
HCl

C2H5
+  C2H5Cl

 
                        бензен     хлоретан           етилбензен    
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        Реакція відбувається за механізмом електрофільного заміщення (SЕ). 

Спочатку утворюється електрофільна частинка (карбокатіон): 

                       
C2H5 Cl +   AlCl3 C2H5

+ AlCl4
-+

 
хлорид алюмінію (кислота Льюїсу, каталізатор) 

        Далі електрофіл атакує бензенове ядро: 

 

         Реакції етилбензену:  

а) з нітруючою сумішшю (відбувається як електрофільне заміщення по 

ароматичному ядру в орто- або пара-положення відносно етильної групи): 

              

C2H5 HNO3 
+ H2SO4

H2O
_

C2H5

O2N

C2H5

NO2

+

 
б) з розведеною HNO3 (відбувається за механізмом вільно-радикального 

заміщення в бічному вуглеводневому радикалі): 

 

                        

CH2 CH3 HNO3 разб.

t, P

CH CH3

NO2
+   H2O

 
        Етилбензен можна відрізнити від бензену реакцією окиснення розчи-

ном КМпО4. Бензен не вступає до цієї реакції, а етилбензен в результаті 

окиснення утворює бензойну кислоту: 

                               

C2H5 COOHO

 
 

Приклад 2. Заповніть схему реакцій і дайте назви продуктам реакцій: 

CaC2
H2O

NaNH2

NH3

CH3I KMnO4

OH-

№1 №2 №3 №4 №5 №6
NH3

NaNH2 CH3I

 
         На які властивості речовин № 1 і № 3 вказує їх реакція з NaNH2? 

Відповідь:             
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        Реакції ацетилену та пропіну з амідом натрію (NaNH2) свідчать про  

їх СН-кислотний  характер. 

 

         Приклад 3. Здійсніть перетворення: 

         Розв’язування синтетичних задач (з обов’язковим позначенням умов 

реакції) може виглядати як перелік послідовних схем реакцій з позначен-

ням умов реакції або у вигляді загальної схеми : А  B  C  D  з позна-

ченням структурних формул вихідних сполук та основних продуктів реак-

ції замість букв.  Назви або брутто-формули реагентів та умов реакції поз-

начаються над стрілкою, а бічні продукти реакції – під стрілкою.                   

3.1  Перетворіть  етиламін на оцтову кислоту: 

           Відповідь: 

CH2
_

_
_

OHH3C

C
OH

O

H2O

CH3

NH2

_

HCl + H2O

20  C 
o H3C

__
CH2 NH3 Cl

+
_ NaNO2

t
H3C

__
CH2

CuO, t

Cu
_

_
CH3

O

C
H

KMnO4, t

 

3.2  Перетворіть 1-хлорпропан на 2,3-диметилбутан. 

   Відповідь: 

 

3.3 Перетворіть нітробензен на фенілнітрометан: 

       Відповідь: 
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CH3

CH3 CH C2H5

NO2

CH3 CH C CH CH2 OH

Cl CH3

CH2 CH3

NO2

5. Варіанти контрольних завдань 
 

Варіант 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 

Питання Питання Питання Питання 

1 1, 21, 41 1, 21, 41, 1, 21,  1, 21, 

2 2, 22, 42 2, 22, 42, 2, 22,  2, 22, 

3 3, 23, 43 3, 23, 43, 3, 23,  3, 23, 

4 4, 24, 44 4, 24, 44, 4, 24,  4, 24, 

5 5, 25, 45 5, 25, 45, 5, 25,  5, 25, 

6 6, 26, 46 6, 26, 46, 6, 26,  6, 26, 

7 7, 27, 47 7, 27, 47, 7, 27,  7, 27, 

8 8, 28, 48 8, 28, 48, 8, 28,  8, 28, 

9 9, 29, 49 9, 29, 49, 9, 29,  9, 29, 

10 10, 30, 50 10, 30, 50, 10, 30,  10, 30, 

11 11, 31, 51 11, 31, 51, 11, 31,  11, 31, 

12 12, 32, 52 12, 32, 52, 12, 32,  12, 32, 

13 13, 33, 53 13, 33, 53, 13, 33,  13, 33, 

14 14, 34, 54 14, 34, 54, 14, 34,  14, 34, 

15 15, 35, 55 15, 35, 55, 15, 35,  15, 35, 

16 16, 36, 56 16, 36, 56, 16, 36,  16, 36, 

17 17, 37, 57 17, 37, 57, 17, 37,  17, 37, 

18 18, 38, 58 18, 38, 58, 18, 38,  18, 38, 

19 19, 39, 59  19, 39, 59, 19, 39,  19, 39, 

20 20, 40, 60 20, 40, 60 20, 40,  20, 40 

 

 

Тема І. Теоретичні основи органічної хімії. Вуглеводні 
 

1.   Дайте визначення поняттю функційна група. Чим відрізняються 

поняття функційна група й замісник? У сполуці, що має формулу:                                                                

позначте функційні групи та замісники і дайте їм на-

зви.  

 

 

Напишіть схеми та дайте назви продуктам реак-

цій, за допомогою яких до складу молекули бутану можна ввести: а) атом 

брому; б) нітрогрупу; в) хлорсульфонильну групу.  

 

2. Дайте визначення поняттям: гомологічний ряд і гомологічна різни-

ця. Дайте назви сполукам (а-г) і позначте класи органічних сполук, до яких 

вони належать: 

                     a) CH3СН=СН2,       б) СН3ССН   в)  

                                                 г)  
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Напишіть схеми реакцій, які підтверджують наявність в сполуках: 

(а) – подвійного зв΄язку; (б) – кінцевого потрійного зв΄язку; (в) – бічного 

ланцюга; (г) – вторинної нітрогрупи. Дайте назви всім продуктам 

 

3. Дайте визначення поняттям: структурна ізомерія та структурні 

ізомери. Напишіть структурні формули та назви всіх структурних ізомерів 

складу: a) C4H10 ; б) C5H10.Позначте серед них ізомери вуглецевого  ланцю-

га та ізомери місця. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам взає-

модії ізомерів: (а) — з бромом при УФ-випромінюванні; (б) — з водою в 

кислому середовищі. Позначте механізми цих реакцій 

 

4. Дайте визначення поняттю радикал. Наведіть формули і дайте на-

зви всім ізомерним радикалам складу С5Н11; позначте первинні, вторинні та 

третинні. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій 1-

бромпропану з: а) спиртовим розчином КОН; б) AgNO2; в) NH3. Напишіть 

схеми реакцій, які дозволяють визначити наявність у продуктах реакцій: 

(а) – кратного зв΄язку; (б-в) – функційні групи. 

 

5. Які ізомери називають стереоізомерами? Чим відрізняються кон-

формаційні та конфігураційні ізомери? Напишіть стереоформули і назви 

всіх конфігураційних ізомерів сполук (а-г) і позначте вид конфігураційної 

ізомерії: а) 3-метилпентен-2; б) 2-хлоргексен-2; в) бутанол-2; г) пентандіол-

2,3. Наведіть схеми якісних реакцій, які доводять належність сполук: (а-б) – 

до алкенів; (в) – до одноатомних спиртів, (г) – до багатоатомних спиртів. 

 

6. Дайте визначення поняттям: індукційний ефект (I) і мезомерний 

ефект (М). Позначте розподіл електронної густини в молекулах таких 

сполук: а) 1-нітропропан; б) 3-метилбутен-1; в) пропеналь; г) п-метокси-

бен-зальдегід. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій 

сполук: (а) – з водним розчином NaOH; (б-в) – з НВг, (г) з нітруючою су-

мішшю. 

 

7. Дайте визначення поняттям: кон΄юґована (спряжена) система, 

кон΄юґація. Дайте назви сполукам (а-г) за номенклатурою IUPAC, в їх фо-

рмулах покажіть розподіл електронної густини та позначте електронні 

ефекти: а) СHCl=СНСН=СН2; б) С2Н5СН=СН2; в) H2C=CHCHO; 

г) C6H5NH2. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій спо-

лук (а-в) з НВг. Сформулюйте правило Марковнікова. В якому випадку ре-

акція відбувається проти цього правила? 

8. На прикладах порівняйте реакційну здатність алену, дивінілу (бута-

дієну-1,3) та діалілу (гексадієну-1,5) в реакціях електрофільного приєднан-

ня. Який з дієнів є найбільш реакційно здатним і чому? Напишіть схему 
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реакції дієнового синтезу (реакція Дільса-Альдера) для ізопрену (2-

метилбутадієн-1,3) та метилового естеру пропенової кислоти (метилпропе-

ноату). 

 

9. Дайте визначення поняттям: електрофільний реагент і нуклео-

фільний реагент. Які з реагентів (а-г) можна віднести до електрофільних, 

а які – до нуклеофільних: а) ізопропіламін; б) 2-бромпропан; в) фенолят на-

трію; г) ацетилхлорид. Відповіді стосовно кожної сполуки проілюструйте 

схемою відповідної реакції. Позначте механізми цих реакцій. 

 

10. Дайте визначення поняттям: карбокатіон, карбаніон і вільний  

радикал. Дайте назви  радикалам (а-д) і розташуйте їх в ряд за збільшен-

ням їх стійкості:  а) •СН3; б)  CH2CH=CH•; в) СН3СНСН2
•; г) (СН3)3С

•  

д) СН3СН•СН3.  

 Напишіть механізм бромування пропану, дайте назви можливим про-

дуктам реакції й поясніть причину переважного утворення одного з ізоме-

рів. 

 

11. Які фактори визначають стійкість карбокатіонів? Розташуйте кар-

бокатіони (а-е) за збільшенням їх стійкості: а) метил; б) бензил; в) втор-

бутил; г) трет-пентил; д) н-бутил; е) хлорметил. Напишіть схеми и дайте 

назви продуктам реакцій гідрування, окиснення за Вагнером (КMnO4/H2O) 

та гідробромування бутену-1. Наведіть механізм останньої реакції. 

 

12. Опишіть будову подвійного зв΄язку і покажіть зміщення електрон-

ної густини в молекулі пропену. Напишіть схеми і дайте назви продуктам 

таких реакцій пропену: а) гідратація; б) гідрування; в) окиснення КМпО4 в 

нейтральному середовищі; г) озонування; д) полімеризація. Позначте ме-

ханізм реакції (а) і на цьому прикладі поясніть правило Марковнікова. 

13. Якій з вуглеводнів – етилен, пропілен чи ізобутилен – найлегше 

приєднують галогени або галогеноводні? Відповідь поясніть. Як впливає 

густина електронної хмари -зв’язку на швидкість реакцій електрофільного 

приєднання до подвійного зв’язку? Порівняйте швидкість приєднання бро-

му до етилену, пропілену  та ізобутилену. Напишіть схеми реакцій і дайте 

назви продуктам реакцій.  

14. Дайте назви сполукам (а-г): 

а) СН3СН=СНСН2СН2СН=СН2;    б) СН2=С=СНСН3 

CH3 CH=C CH=CH2

CH3

г)в) CH2=C CH=CH2

CH3
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Поясніть особливості перебігу реакції електрофільного приєднання до 

кон΄юґованих дієнів на прикладі реакцій сполуки (в) з бромом та бромово-

днем. Напишіть схеми і дайте назви продуктам гідрогенізації та полімери-

зації алкадієну (г). 

 

15. Яка сполука утворюється при взаємодії пропену з HBr в присутно-

сті пероксидів? Опишіть механізм реакції. Чи здатні HCl або HI до такої 

взаємодії? Який продукт утворюється при взаємодії пропену з бромовод-

нем за звичайних умов? Напишіть схему цієї реакції та поясніть її перебіг 

за допомогою електронних ефектів. 

 

16. Поясніть, чому ацетилен виявляє СН-кислотні властивості? Напи-

шіть схеми синтезу бутану-1 і бутину-2 з ацетилену та реакції, за допомо-

гою яких можна відрізнити ці три сполуки одну від одної. Напишіть схеми 

та назви продуктів взаємодії алкінів: а) з надлишком Вг2; б) з розчином 

КМпО4(ОН). Для ацетилену і бутину-1 напишіть схему реакцій з реакти-

вом Ґриняру (C2H5MgI). 

 

17. Напишіть схеми реакцій, які дають змогу відрізнити речовини в 

кожній групі: а) пентан, пентен-1, пентин-1 (СН-кислотність пентину-1); б) 

бутен-1, бутен-2. Дайте назви всім продуктам. Напишіть схеми й механізм 

реакції гідратації пентену-1 і пентину-1. Позначте умови перебігу цих реа-

кцій. 

 

18. Напишіть схему перетворень бутину-2 за умов реакції Кучерова і 

на цьому прикладі поясніть правило Ельтекова. Напишіть схеми і дайте на-

зви продуктам реакцій бутину-2: а) з перманганатом калію в лужному се-

редовищі; б) з перманганатом калію в нейтральному середовищі; в) з над-

лишком бромної води; г) гідрогенізації. 

 

19. Напишіть стереоізомери 1,2-диметилциклопропану. За допомогою 

поняття про кутову напругу та "бананові зв΄язки" поясніть різницю цик-

лопропану та циклогексану до дії: а) брому (за відсутністю освітлення); б) 

бромоводню.  Сформулюйте правило, згідно з яким відбувається перебіг 

реакції (б) для метилциклопропану. 

20. Охарактеризуйте природу вуглець-вуглецевих зв’язків в три-, чо-

тири-, п’яти- та шестичленних циклах. Які причини зумовлюють різну 

стійкість циклів залежно від їх розміру? Обґрунтуйте, чому шестичленні 

цикли найбільш стійки. У чому найсуттєвіші відмінності у хімічних влас-

тивостях пропану, циклопропану та пропену? Напишіть схеми реакцій. 

21. Здійсніть перетворення: алілхлорид  циклопропан. Напишіть 
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схеми реакцій і дайте назви всім органічним сполукам. 

22. Напишіть схему реакції 1,1-дихлорпропану із спиртовим розчином 

лугу. Напишіть схеми реакцій отриманої речовини з: а) Н2О (HgSO4, Н
+); б) 

Ag(NH3)2OH; в) NaNH2/NH3. 

23. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій за схе-

мою: 

                      

Br2№1

№2

№3

№4 №5
HCl

(сп.розчин)

1,3-дибром-2-метилпропан
Zn

H2

KOH

 

24. Напишіть структурну формулу сполуки, яка при озонолізі та на-

ступному гідролізі утворює ацетон та масляний альдегід (бутаналь). 

25. Напишіть схеми реакції гідробромування бутадієну-1,3 і пентадіє-

ну-1,4. Дайте назву продуктам реакцій і обґрунтуйте напрямок перебігу ре-

акції в кожному випадку. 

26. Напишіть схему реакції Дільса-Альдера 2,4-гексадієну з пропена-

лем. Дайте назву продукту реакції. 

27. Який вуглеводень утворюється при дії цинку на 1,3-дибром-

пропан? Напишіть схеми реакцій цього вуглеводню з: а) НBr (t); б) Н2, Ni, 

в) Cl2 (hv). Дайте назви всім сполукам. 

28. Які з наведених сполук знебарвлюють бромну воду та водний роз-

чин КМпО4 (н.у.): а) пропен; б) бензен; в) пентан; г) бутадієн-1,3? Напи-

шіть схеми реакцій і дайте назви продуктам відповідних реакцій. 

29. Які продукти утворяться, якщо на ізомерні алкени 2-метилбутен-2 і 

пентен-2 подіяти озоном й отримані озоніди розкласти водою? Напишіть 

схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій. 

30. Визначте будову олефіну, який при взаємодії з НСl утворює 2-

хлор-2,4-диметилгексан, а при окисненні в жорстких умовах – мурашину 

кислоту і 4-метилгексанон-2. Напишіть схеми реакцій. 

31. Напишіть схеми реакцій ацетилену в присутності відповідних ка-

талізаторів із такими сполуками: а) СН3СН2ОН; б) СН3СООН;  

в) СН3СН2NH2; г) СН3СН2SH; д) НСN. Дайте назви продуктам реакцій. 

       32. Напишіть повні схеми реакцій і дайте назви всім сполукам: 
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       33. Напишіть повні схеми реакцій і дайте назви всім сполукам: 

                             

        34. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій за схе-

мою: 

                                      

2 NaOHBr2
№1 №2

№3

№4

№5

(сп.розчин)
C2H4

Cu(OH)2, NH4OH

NaNH2, NH3

H2O; H+, Hg +2

 
       Опишіть механізм реакції утворення продукту № 2. 

35. Напишіть схеми реакцій взаємодії алілхлориду, вінілхлориду та 

3,3,3-трихлорпропену з НСl. Чим визначається напрямок приєднання елек-

трофільних реагентів до подвійного звязку? 

36. Напишіть структурні й просторові формули дієнових вуглеводнів 

молекулярної формули С5Н8. Які типи ізомерії можливі для цих сполук? 

Дайте назви всім можливим дієновим вуглеводням. 

37. Напишіть схеми реакцій співполімеризації бутадієну-1,3 із: а) сти-

ролом; б) акрилонітрилом. Яке практичне значення цих реакцій? 

38. Вуглеводень складу С6Н12 знебарвлює бромну воду, реагує з кон-

центрованою сірчаною кислотою, при гідруванні перетворюється на 2-

метилпентан, а при окисненні надлишком перманганату калію утворює су-

міш оцтової та 2-метилпропанової кислот. Визначте будову вуглеводню і 

напишіть схеми всіх реакцій 

        39. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій за схе-

мою: 

Br2
№1 №2 №3 №4 №52

hv

ZnO/Al2O3 ZnH2C2H5OH
40  C

o Ni

Br2

 
Опишіть механізм реакції утворення продукту № 2. 

40. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій за схе-

мою: 
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2 NaOH Br2

H2O
№1 №2 №3 №4 №5(сп.розчин)

HClC2H4Br2
NaNH2

NH3

CH3I

 
41. Сформулюйте ознаки ароматичності органічних сполук і визначте, 

які з нижче наведених вуглеводнів належать до ароматичних: а) циклогек-

сатриєн-1,3.5; б) циклооктатетраєн-1,3,5,7; в) 1-метилнафтален; г) 2-пропіл-

фенантрен. Напишіть схеми та дайте назви продуктам реакцій сполук (а) і 

(в) з бромом в присутності броміду заліза (III), а також з концентрованою 

сірчаною кислотою. 

42. Напишіть схеми всіх можливих реакцій окиснення аренів: а) бен-

зену; б) толуену; в) етилбензену; г) п-ксилену. Дайте назви продуктам оки-

снення. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам взаємодії етилбе-

нзену з: а) конц. HNO3; б) з розв. HNO3, t. За якими механізмами відбува-

ються ці реакції? 
 

43. Напишіть схему синтезу толуену з бензену за реакцією Фріделя-

Крафтса. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакції толуену: 

а) з бромом в присутності FeВг3; б) з бромом при УФ-опромінюванні; в) з 

нітруючою сумішшю; г) з розв. НNО3 при нагріванні. Наведіть механізм і 

поясніть напрямок реакції (в). 

44. Сформулюйте правила орієнтації в заміщених ароматичних сполу-

ках. Визначте положення, за якими переважно відбуватимуться реакції 

бромування та нітрування в сполуках: 

 

 

 
      

Напишіть схеми реакцій, позначте умови і дайте назви всім сполукам. 

45. Покажіть розподіл електронної густини в молекулах таких сполук: 

а) п-нітротолуен; б) м-амінофенол; в) п-хлорбензальдегід; г) 1-нафтален-

сульфонова кислота. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам ре-

факції бромування сполук (а-г) в присутності кислоти Льюїса. Поясніть у 

кожному випадку орієнтуючий вплив замісників в ароматичному ядрі. 

46. Поясніть зміщення електронної густини в молекулах сполук (а-д), 

покажіть часткові заряди (+ и -) и напишіть якого роду є кожний із заміс-

ників: а) метилфенілкетон; б) етоксибензен; в) ізопропілбензен; г) нітро-

бензен; д) п-бромбензенсульфонова кислота. Напишіть схеми реакцій і 

дайте назви продуктам реакції сульфування сполук (а-д). Позначте меха-

нізм реакції на прикладі сполуки (в). 

OCH3

Cl

COOH

COOH

NHCH3

CH3
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47. Розділіть замісники на три групи: а) активуючі о- і п-орієнтанти, б) 

дезактивуючи о- і п-орієнтанти, в) дезактивуючи м-орієнтанти: 

OH, NO2, NH3
+, Cl, CH2Cl, SO3H, CH=CHNO2, NH2, CN. 

Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам взаємодії толуену з 

такими реагентами: а) С12 (А1С13); б) С12 (hv); в) KMnO4 (t); r) СН3СН2С1 

(А1С13). 

48. Наведіть механізми реакцій хлорування етилену й бензену. Напи-

шіть схеми й дайте назви продуктам реакції хлорбензену в присутності ка-

талізатору: а) з хлоретаном; б) з ацетилхлоридом. Поясніть роль кислот 

Льюїса як каталізаторів в цих перетвореннях. 
 

49. Поясніть, в якій послідовності треба вводити замісники в аромати-

чне ядро щоб отримати з бензену такі сполуки (а-в): 

 

NO2O2N

CH3

Br

SO3HHO3S

Br COCH3

CH3CH2

а)
б) в)

 

Напишіть схеми відповідних послідовних реакцій. Позначте в сполу-

ках (а-в) м- і о-,п-орієнтанти. Дайте назви всім продуктам. 

50. Напишіть схеми реакцій метилювання та ацетилювання толуену за 

Фриделем-Крафтсом. Наведіть механізм реакції ацетилювання. Напишіть 

схеми взаємодії продукту ацетилювання толуену: а) з Н2SО4 (конц.); б) із 

сумішшю НNОз (конц.) і H2SO4 (конц.); в) з Br2, [FeBr3]. Дайте назви отри-

маним сполукам. 

51. Поясніть різницю в реакційній здатності бензену і нафталену в ре-

акціях з електрофільними реагентами. Напишіть схеми й дайте назви про-

дуктам реакцій нафталену: а) сульфування при 80°С; б) сульфування при 

160°С; в) бромування; г) ацетилювання в присутності А1С13; д) окиснення 

СrO3 (СН3СООН). 

52. На прикладі реакції нітрування поясніть напрямок реакції SE в наф-

таленовому ядрі. Напишіть схеми реакцій нафталену, що ведуть до пору-

шення ароматичності: а) відновлення; б) окиснення; в) хлорування (при 

УФ-опромінюванні). Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктів ре-

акцій нітрування толуену, біфенілу. 

53. Поясніть причину рухливості атомів водню метиленової і метино-

вої груп в дифенілметані і трифенілметані. Напишіть схеми й дайте назви 

продуктам реакцій цих аренів: а) окиснення (СrO3); б) галогенування по 

CH-групі; в) нітрування по кільцю. 



 26 

54. Напишіть схеми синтезу м-нітрохлорбензену і 2,4,6-тринітро-

толуену з бензену. Дайте назви проміжним продуктам. Опишіть правила 

орієнтації для заміщених бензену. 

55. Напишіть схеми реакцій дифенілметану з: а) С12 (hv); б) С12 

(FеС13); в) конц. НNО3, конц. H2SO4; г) СгО3. Дайте назви всім сполукам і 

опишіть механізми реакцій. 
 

56. Напишіть схеми реакцій сульфування бензену, етилбензену і бен-

зойної кислоти. Поясніть різницю в швидкості та напрямку перебігу реак-

цій. Дайте назви всім продуктам реакцій. 

57. Напишіть схеми реакцій етилювання (за Фриделем-Крафтсом) і ні-

трування нафталену. Напишіть схеми взаємодії кожного з отриманих про-

дуктів з такими реагентами: а) нітруюча суміш; б) Br2 (FеВг3); в) конц. 

H2SO4. Дайте назви всім продуктам реакцій. 

58. Напишіть схеми й дайте назви можливим продуктам реакцій: а) 

бромування; б) нітрування бензену, толуену, нафталену, антрацену і дифе-

нілметану. Поясніть умови реакцій (а) і (б), наведіть механізм. 

59. Напишіть схеми послідовних реакцій, за допомогою яких з бензену 

можна синтезувати: а) 1-етилнафтален; б) 2-нафталенсульфонову кислоту; 

в) антрахінон. На прикладі реакції нітрування сполук (а) і (б) поясніть орі-

єнтацію заміщення в ядрі нафталену. Дайте назви продуктам перетворень в 

кожній схемі. 

60. За допомогою індуктивних та мезомерних ефектів опишіть взаємо-

дію замісника з бензеновим ядром в сполуках:  

 

 
 

Які замісники електронодонорні, а які – електроноакцепторні? Напи-

шіть схему реакцій нітрування для сполук (3), (4) та (6) та порівняйте ці ре-

акції за швидкістю та напрямком. Відповідь обґрунтуйте. Дайте назви про-

дуктам нітрування. 
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Тема 2. Функційні похідні вуглеводнів. 

Галогеновуглеводні, спирти, феноли, карбонільні сполуки 
 

1. Опишіть довжину, енергію та полярність СCl-зв’язку в молекулах: 

а) етилхлориду, б) вінілхлориду, в) хлорбензену. Порівняйте реакційну 

здатність цих сполук в реакціях нуклеофільного заміщення. Наведіть прик-

лади і напишіть схеми реакцій. Напишіть схему реакції сполуки (б) з хло-

роводнем. 

2. Розташуйте в ряд за збільшенням реакційної здатності в реакціях 

нуклеофільного заміщення такі сполуки: хлорбензен, бензилхлорид, 3-

хлорбутен-1, 1-хлорбутен-1,  1-хлорбутен-2,  1-хлорбутан. Відповідь пояс-

ніть. 

Запропонуйте методи отримання пропілмагнійброміду з метану 

3. За допомогою яких реакцій можна розрізнити бромциклогексан і 

бромбензен? Напишіть схеми реакцій. 

        Здійсніть перетворення: метан  метил йодид.  

4. В якій сполуці галоген більш рухливий  – у хлорбензені або бензил-

хлориді? Відповідь поясніть та  проілюструйте схемами реакцій. 

        Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій за схемою: 
 

2 NaOH№1 №2 №3 №4 №5
(сп.розчин)

2
2 C2H5I

Na Cl2 Cl2 HCl
№6hv

NaOH

(сп.розчин)  

5. Порівняйте галогенопохідні за реакційною здатністю в реакціях SN: 

3-бромпропен, 1-бромпропан, 1-бромпропен. Відповідь проілюструйте схе-

мами реакцій 

Здійсніть перетворення: бензен  п-бромбензилхлорид. Дайте назви 

всім проміжним сполукам. 

6. Розташуйте сполуки за зменшенням реакційної здатності в реакціях 

SN1: бензил хлорид, п-хлорбензилхлорид, п-нітробензилхлорид. Відповідь 

поясніть.  

Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій: 

а) п-хлорбензилхлорид + NaCN   ; 

б) н-пропілйодид + ацетиленід натрію  ; 

в) 2-хлорпропан + гідросульфід натрію  ; 

г) хлористий аліл + аміак    

 

7. Які сполуки утворюватимуться при лужному гідролізі: а) хлорбен-

зену; б) о-нітрохлорбензену; в) 2,4,6-тринітрохлорбензену; г) о-хлор-

толуену; д) бензилхлориду? Дайте їм назви. Розташуйте їх в ряд згідно з 

легкістю гідролізу. 
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Напишіть схеми реакцій 2-бром-3-метилпентану з такими реагентами: 
а) етилат натрію  

б) спиртовий розчин NaOH 

в) металевий натрій 

г) ціанід калію 

8. Порівняйте реакційну здатність хлорбензену та бензену до дії елек-

трофільних та нуклеофільних реагентів. Відповідь обґрунтуйте схемами 

реакцій. 

Напишіть схеми реакцій 2-бромбутану з такими реагентами:  

а) NaOH (водн.);  

б) KOH (спирт.);  

в) Na;  

г) Mg (етер) 

д) метиламін 

9. За допомогою яких реакцій можна розрізнити бензилхлорид і п-

хлортолуен? Напишіть схеми реакцій та їх умов. 

Здійсніть перетворення, позначте умови реакцій і дайте назви всім 

сполукам: бутен-1  октан 

10. Напишіть схеми реакцій бензилхлориду з такими реагентами: а) 

NaOH/Н2О; б) NH3; в) NaNO2; г) KCN; Дайте назви продуктам реакції і 

опишіть механізм. Поясніть високу реакційну здатність бензилхлориду в 

реакціях нуклеофільного заміщення порівняно з хлорбензеном. 

Які сполуки утворяться при дії металевого натрію на суміш йодистого 

алілу та 3-йод-2-метилпропену? Дайте їм назви й напишіть схеми реакцій. 

11. Здійсніть перетворення і дайте назви всім сполукам: 

CH3CH2CH2Cl

AlCl3
1 2 3 4

Br2

FeBr3

Br2, t 
o

NaOH

 

Який первинний галогеналкан за реакцією Вюрца утворює тільки 2,5-

диметилгексан? Напишіть схему реакції. 

12. Напишіть схеми реакцій, позначте їх умови і дайте назви всім спо-

лукам: 

?

?
CH2Cl

CH3
?

? CH2OH

CH3Cl Cl COOH
?

 

Здійсніть перетворення: циклопропан  гексан. Напишіть схеми реа-

кцій, позначте їх умови і дайте назви проміжним сполукам. 

13. Здійсніть перетворення. Напишіть схеми реакцій, позначте їх умо-
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ви і дайте назви всім сполукам: 

CH2 CH3 CH2 CH3

Br

CH CH3

Br

Cl

Br

CH=CH2

 

Порівняйте реакційну здатність алілхлориду та вінілхлориду в реакці-

ях нуклеофільного заміщення. Відповідь поясніть. 

14. а допомогою електронних ефектів охарактеризуйте вплив електро-

ноакцепторних груп в бензеновому ядрі на реакційну здатність галогенаре-

нів в реакціях нуклеофільного заміщення. Розташуйте сполуки в ряд згідно 

із зростанням активності в реакціях SN: 

        

Cl

CH3

Cl

NO2

Cl

OCH3

Cl

NO2

Cl

NO2

NO2

1 2 3 4 5  

Порівняйте відношення ізопропілбензену до брому: а) в присутності 

AlBr3; б) при освітленні та нагріванні. Напишіть схеми реакцій і дайте наз-

ви продуктам реакцій. 

15. Напишіть можливі схеми і дайте назви продуктам взаємодії бен-

зилброміду та п-бромтолуену з такими реагентами: а) NaOH (H2O); б) 

NaCN; в) NH3. Позначте умови реакцій. 

Які сполуки можуть утворитися при взаємодії суміші хлористого ети-

лу і 2-метил-2-хлорпропану з металевим натрієм? Напишіть схеми реакцій і 

дайте назви всім сполукам. 

16. кий з атомів брому в 1,3-дибром-1-(4-бромфеніл)пропані легше за-

міщатиметься на ціаногрупу при дії ціаніду натрію в діоксані? Напишіть 

схему реакції і поясніть. 

Здійсніть перетворення: пропан  1,3-дибромпропан. Напишіть схе-

ми реакцій, позначте їх умови і дайте назви всім проміжним сполукам. 

17. Напишіть схеми реакцій і дайте назви всім сполукам: 

CH4

Cl2Cl2

hvhv

C6H6
C6H6

AlCl3 AlCl3

Br2

hv
1 2 3 4 5

 
Опишіть механізми реакцій отримання сполук 4 і 5. 

Напишіть структурні формули всіх сполук в схемі:  



 30 

HBr

HBr

первинний

третинний

спирт

Zn

C4H9Br

C4H9Br

C4H8C4H8Br2

ROOR  
18. Визначте будову алкілгалогеніду, який при нагріванні з НІ пере-

творюється на ізобутан, а з металевим натрієм утворює 2,5-диметилгексан. 

Напишіть відповідні схеми реакцій 

Напишіть схеми реакцій бензилброміду з: а) Br2 (hv); б) Вг2 (FеВг3); в) 

NH3. Дайте назви всім сполукам. 
 

19. Як можна перетворити ізобутилбромід на трет.бутилбромід? Як 

здійснити зворотне перетворення трет-бутилброміду на ізобутилбромід? 

Напишіть схеми реакцій і позначте їх умови. 

Здійсніть перетворення: бензен  п-бромбензилхлорид. Напишіть 

схеми реакцій, позначте їх умови і дайте назви всім сполукам. 

20. Напишіть структурну формулу вуглеводню складу С6Н14, який при 

бромуванні утворює тільки два монобромпохідних. Для кожного з моноб-

ромпохідних напишіть реакцію Вюрца і дайте назви продуктам реакцій. 

Напишіть схеми реакцій отримання бензилхлориду з: а) бензену; б) 

бензальдегіду. Позначте умови реакцій і дайте назви всім проміжним спо-

лукам. За допомогою яких реакцій можна відрізнити бензилхлорид від ізо-

мерного йому п-хлортолуену? Наведіть кілька прикладів. 

21. Дайте визначення поняттю спирти. Напишіть схеми одержання 

бутанолу-1, бутанолу-2 і 2-метилпропанолу-2 з відповідних галогенопохід-

них вуглеводнів. Напишіть для них схеми внутрішньомолекулярної дегід-

ратації і дайте назви продуктам реакції. Який із спиртів найлегше дегідра-

тується? Обґрунтуйте напрямок реакції дегідратації бутанолу-2. Сформу-

люйте правило Зайцева.  

Запропонуйте метод отримання резорцину (1,3-дигідроксибензену) з 

бензену, сірчаної кислоти та гідроксиду натрію. Напишіть схеми відповід-

них реакцій. 

22. Дайте визначення поняттю феноли. Напишіть формули й приведіть 

тривіальні назви всіх ізомерів дигідроксибензену і тригідроксибензену. На-

пишіть схеми послідовних реакцій отримання резорцину з бензенсульфо-

нової кислоти. Напишіть схеми реакцій для фенолу і гідрохінону, які ілюс-

трують різницю одно- та двохатомних фенолів: а) в кислотних властивос-

тях; б) в здатності до окиснення. Дайте назви продуктам реакцій. 

Напишіть схеми реакцій і дайте назви всім сполукам: 

CH3 CH CH CH3

CH3 OH

Al2O3

300  C
o

1 2 3
KMnO4, H2O

O C
o

HBr
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CH2OH

OH

23. За допомогою яких реакцій можна довести наяв-

ність спиртового та фенольного гідроксилу в сполуці? На-

пишіть схеми реакцій і дайте назви всім сполукам. 

Як впливають електронодонорні та електроноакцепто-

рні замісники на кислотні властивості фенолів? Порівняйте сполуки за збі-

льшенням їх кислотних властивостей: а) фенол; б) п-нітрофенол; в) п-

метоксифенол; г) 2,4-динітрофенол 
 

24. Розташуйте в ряд за збільшенням кислотних властивостей: фенол, 

п-нітрофенол, 2,4-динітрофенол, п-амінофенол. Відповідь обґрунтуйте. На-

пишіть схеми реакцій, опишіть механізм і дайте назви продуктам реакцій 

фенолу з такими реагентами: a) Br2 (CCl4); б) розв. HNO3; в) конц.HNO3; г) 

СН3СОСl (А1С13). Напишіть схему окиснення фенолу та поясніть різницю 

у відношенні бензену та фенолу до окисників. Напишіть схему реакції, за 

допомогою якої можна довести наявність фенольного гідроксилу в мо-

лекулах органічних сполук. 

Заповніть схему і дайте назви всім сполукам:  

 

 

 

25. Напишіть схеми реакцій о-гідроксибензилового спирту (2-гідрок-

симетилфенолу) з: а) водним розчином гідроксиду натрію; б) бромоводнем; 

в) оцтовою кислотою (в присутності сірчаної) .  

Яка із сполук: п-хлорфенол, п-крезол (4-метилфенол) або фенол, має 

сильніші кислотні властивості й чому? Напишіть схеми реакцій нітрування 

цих сполук. 
 

26. Напишіть схему реакції отримання бензилового спирту з толуену. 

Напишіть схеми реакцій бензилового спирту з такими реагентами: а) 

CH3COOH (в присутності H2SO4); б) HBr; в) KMnO4 (H+); г) Сl2 (FeCl3). 

Опишіть механізм реакції (б). Напишіть схему реакції, за допомогою якої 

можна відрізнити бензиловий спирт від п-крезолу.   

Напишіть схему і дайте назву продукту гідрування фенолу. Запропо-

нуйте схему реакції, за якою можна розрізнити фенол і продукт його гідру-

вання. Як впливатиме на кислотні властивості фенолу введення в о-

положення трихлорметильної групи? 
 

27. Напишіть схеми синтезу фенолу з кумолу, напишіть схеми реакцій 

і дайте назви продуктам взаємодії фенолу з: а) конц. сірчаною кислотою; б) 

нітруючою сумішшю. За допомогою теорії електронних зміщень поясніть 

напрямок перебігу реакцій електрофільного заміщення (SЕ) в молекулі фе-

нолу. Розташуйте в ряд за збільшенням реакційної здатності бензенового 

t ?

KOH

?
Br2

?
H2SO4

?
, 300Ni

3 H2

OH
/H2O



 32 

CH3 CH2 CH2 OH

A

B

C

D

SOCl2

H2O

Br2

HBr
_

ядра в реакціях SE: феноксид натрію, фенол, анізол (метоксибензен). Відпо-

відь поясніть. Запропонуйте схеми трьох якісних реакцій, які можна вико-

ристати для ідентифікації фенолу. 

Напишіть схеми реакцій алілового спирту з такими реагентами:  

а) Н2/Ni; б) Br2 (CCl4); в) KMnO4 (H2O, OoC); г) KMnO4 (H2SO4, t); д) Сu 

(200oC); е) 2НBr. Дайте назви всім продуктам реакцій. Опишіть механізми 

перетворень, що відбуватимуться у випадку (е). 
 

28. Напишіть схеми реакцій фенолу з такими реагентами: а) оцтовий 

ангідрид; б) розв. HNO3; в) Br2 (H2O); r) NaNO2, HC1 при 20°С; д) НСНО, 

Н+. Дайте назви продуктам реакцій. Які з цих реакцій (а-д) відбуваються за 

електрофільним механізмом (SE)? Як впливає фенольний гідроксил на пе-

ребіг цих реакцій. Розташуйте в ряд за збільшенням реакційної здатності в 

реакціях SЕ: фенол, пірокатехін, п-нітрофенол. Відповідь поясніть. 

         Заповніть схему і дайте назви всім сполукам:   

 

 
 

       Напишіть схему реакції, що підтверджує наявність кислотних власти-

востей у пропанола-2. Напишіть схеми реакцій взаємодії отриманої сполу-

ки з: а) йодистим метилом; б)  хлористим ацетилом. Дайте назви всім про-

дуктам. 

29. Напишіть схеми реакцій салігініну (о-гідроксибензилового спирту) з 

реагентами: а) NaOH (H2O); б) HBr; в) PCl5; г) CH3COOH (H2SO4); д) 

(CH3CO)2O. Дайте назви продуктам реакції. 

         Напишіть схеми реакцій і дайте назви всім продуктам: 

                            

Що відбуватиметься при взаємодії сполуки 1 із спиртовим розчином 

лугу? Напишіть схему реакції 

30. Що таке первинні, вторинні і третинні спирти? Напишіть схеми 

реакцій бутанолу-1 і бутанолу-2 з такими реагентами: а) SOCl2; б) Сu 

(300OC); в) KMnO4, (H+). Дайте назви продуктам реакцій. Як взаємодіє 

трет-бутиловий спирт з окисниками?    

       Запропонуйте метод отримання о-нітрофенолу з бензену 

31. Розгляньте будову молекули фенолу. За допомогою електронних 

ефектів опишіть взаємний вплив бензенового ядра та гідроксильної групи. 

Поясніть, чому на відміну від енолів для фенолу не характерна кето-
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CH2 CH CH3

OH OH

CH3 C CH3

O

енольна таутомерія? Напишіть схеми реакцій фенолу по ароматичному яд-

ру та по гідроксильній групі.  

Здійсніть перетворення і дайте назви всім сполукам: 

 

 

 

32. Напишіть схеми реакцій отримання бутилацетату з бутанолу та 

фенілацетату з фенолу. Чим відрізняються методи добування естерів із 

спиртів і фенолів? Чому феноли менш активні в реакціях SN ніж спирти? 

Напишіть схеми синтезу: а) гідрохінону з фенолу; б) резорцину з бензен-

сульфонової кислоти. Якими реакціями можна відрізнити сполуки в кожній 

з пар (а) и (б)? 

Здійсніть перетворення: бензен  п-нітрофенол 

 

33. Напишіть схеми реакцій і дайте назви всім сполукам: 

 

                     

бутанол-1 1 2 3 4 5
HBr KOH

спирт.розч.

H2O

H+

Na CH3I

 

Напишіть схеми реакцій отримання п-крезолу (4-метилфенолу): а) з п-

толуїдину; б) з толуену. Напишіть схеми реакцій, які свідчать про різницю 

в кислотних властивостях п-крезолу та бензилового спирту. Поясніть при-

чини цієї різниці. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам взаємо-

дії 4-метилфеноляту натрію з такими реагентами: 1) фенілдіазоній хлори-

дом; 2) CO2(t, Р); 3) СН3СОС1.  

 

34. Напишіть схеми реакцій і дайте назви всім сполукам:  

 

                         

1 2CH3 CH=CH2

H2O

NaOH

Cl2 Br2
3 4

500 C
o

H2O NaOH

H2O2

 
Напишіть схему реакції сполуки 4 з надлишком оцтового ангідриду.  

Як розділити суміш п-крезолу (4-метилфенолу), бензилового спирту та 

анізолу (метилфеніловий етер) за допомогою простих хімічних реакцій? 

Напишіть схеми цих реакцій. 

35. Напишіть схеми реакцій етиленгліколю (етандіолу-1,2) з такими 

реагентами: а) надлишок NaOH; б) конц. HCl; в) надлишок СН3СООН, 

конц. H2SO4. Чому етиленгліколь реагує з розчином гідроксиду натрію, а 

етанол – ні? Запропонуйте якісні реакції, що дозволяють відрізнити етанол, 
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етиленгліколь та гліцерин. 

Порівняйте відношення фенолу, п-нітрофенолу та пікринової кислоти 

(2,4,6-тринітрофенол) до дії: а) NaOH (H2O); б) Na2CO3 (H2O); в) C2H5ONa 

(C2H5OH). Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій. 
 

36. З н-пропілового спирту отримайте такі сполуки: а) 1-метокси-

пропан (метилпропіловий етер); б) дипропіловий етер (1-пропоксипропан); 

в) нітрил ізомасляної кислоти (2-метилпропанонітрил); г) пропіл форміат; 

д) ацетон (пропанон); е) пропанова кислота. 

Здійсніть перетворення: бензен  п-гідроксиацетофенон 

37. Напишіть структурні формули всіх ізомерних спиртів з молеку-

лярною формулою С5Н11ОН, дайте їм назви, позначте первинні, вторинні й 

третинні спирти. Напишіть схеми взаємодії пентанолу-2 з такими реаген-

тами: а) PCl5; б) (CH3CO)2O; в) H2SO4 

Здійсніть перетворення: бензен  м-бромфенол. 

За допомогою якої якісної реакції можна довести наявність фенольно-

го гідроксилу в молекулі м-бромфенолу? 

38. Якими з наведених реагентів можна здійснити заміну гідроксиль-

ної групи в ізоаміловому спирті на бром? 1) бром; 2) бромоводень; 

3) бромід калію; 4) трибромід фосфору. Напишіть схеми відповідних реак-

цій і дайте назви всім сполукам. 

Напишіть схеми хімічних реакцій, що дають можливість відрізнити 

фенол і пікринову кислоту (2,4,6-тринітрофенол) 

39. З циклогексанолу і неорганічних реагентів отримайте 1-циклогек-

силциклогексен. 

Порівняйте відношення фенолу та бензилового спирту до таких реаге-

нтів: 1) Na; 2) NaOH (H2O); 3) CH3COOH (H2SO4); 4) PCl5 5) CH3COCl;  

6) Br2 (H2O). Напишіть схеми реакцій і дайте назви всім сполукам. 

40. Напишіть схеми реакцій бутен-2-олу-1 з такими реагентами: а) 

Н2/Ni; б) Br2 (CCl4); в) KMnO4 (H2O, OoC); г) KMnO4 (H2SO4, t); д) Сu 

(200oC); е) 2НBr. Дайте назви всім продуктам реакцій. Опишіть механізми 

перетворень, що відбуватимуться у випадку (е). 

Порівняйте фенол та етанол до дії таких реагентів: 1) п`ятихлористий 

фосфор; 2) хлороводень; 3) азотна кислота; 4) оцтова кислота. Напишіть 

схеми реакцій, дайте назви сполукам  і обґрунтуйте відповідь. 

41. Напишіть схеми реакцій карбонільних сполук з гідросульфітом на-

трію: а) формальдегід; б) ацетон; в) оцтовий альдегід. Яка з карбонільних 

сполук є найбільш реакційноздатною в цій реакції? Чому? Опишіть для цієї 
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сполуки механізм взаємодії з гідросульфітом натрію. 

42. Яка сполука утворюватиметься при гідролізі 1,1-дихлор-2-метил-

пропану? Напишіть її структурну формулу і дайте назву за номенклатурою 

IUPAC. Напишіть схему реакції продукту гідролізу з гідроксиламіном. 

43. Напишіть схему промислового метода добування етаналю і схеми 

ланцюга послідовних реакцій отримання з нього: а) бутанону; б) бутаналю. 

Напишіть схеми реакцій бутаналю: а) реактивом Фелінґа; б) реакції Ти-

щенко.  

44. Напишіть схему реакції отримання  ацетону з оцтового альдегіду. 

Напишіть схеми реакцій ацетону з такими реагентами: a) HCN; б) NH2OH; 

в) NaHSO3. Дайте назви продуктам реакцій. Опишіть механізм реакції про-

панону з NH2OH. Чому взаємодія оксосполук з HCN пришвидшується в 

присутності основ і гальмується в присутності кислот? Які з реагентів (а-в) 

використовують для виділення та ідентифікації альдегідів і кетонів? 

45. Сполуки яких класів органічних сполук  містять карбонільну гру-

пу? Наведіть приклади. Напишіть схему отримання ацетону за реакцією 

Кучерова, а також  схеми реакцій і назви продуктів реакцій ацетону з: а) 

NH2OH; б) CH3MgBr, а потім – з Н2О (Н+); в)  С12, РС13. Напишіть формулу 

альдегіду, який можна отримати за реакцією Кучерова і схему якісної реа-

кції, за якою можна відрізнити його від ацетону 

46. Розташуйте в ряд за збільшенням реакційної здатності в реакціях 

AN сполуки: брометаналь; 2,2-диметилпропаналь; пропаналь, діетил-

кетон; етаналь; валеріановий альдегід (пентаналь). Напишіть схеми ре-

акцій пропаналю з такими реагентами: а) СН3ОН; б) Н2, Ni; в) HCN; г) фе-

нілгідразин; д) Ag2O, NH4OH. Дайте назви продуктам реакцій. Які з реаген-

тів (а-д) використовують для якісного аналізу альдегідів і кетонів? 

47. Визначте сполуки, які здатні вступати в реакції альдольної та кро-

тонової конденсації і дайте назви продуктам конденсації: формальдегід, 

пропаналь, 2-метилпропаналь, 2,2-диметилпропаналь, бензальдегід. Ві-

дповідь обґрунтуйте. Позначте умови альдольної конденсації альдегідів і 

на одному прикладі опишіть її механізм. Напишіть схеми и дайте назви 

продуктам двох якісних реакцій, за допомогою яких можна відрізнити про-

дукт кротонової конденсації від продуктів альдольної конденсації. 

48. Які із наведених нижче сполук здатні до реакції Канниццаро: фор-

мальдегід, пропаналь, 2-метилпропаналь, 2,2-диметилпропаналь, бен-

зальдегід.  Відповідь обґрунтуйте. Напишіть схеми та позначте умови ре-

акцій. Дайте назви продуктам реакцій. 

49. Напишіть схеми реакцій отримання: а) бензальдегіду з відповідно-

го алкілбензену; б) бутанону з відповідного дигалогеналкану. Напишіть 

схеми і дайте назви продуктам реакцій цих оксосполук з: I) семікарбази-
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дом; 2) С12; 3)  KMnO4, t. В чому причини різного перебігу реакцій (2) и (3) 

у бензальдегіду та бутанону? Чи можна за допомогою  йодоформної проби 

розрізнити бензальдегід і бутанон? Для ідентифікації яких органічних спо-

лук використовується йодоформна проба?  

50. Напишіть схеми реакцій отримання акролеїну та вінілоцтового 

альдегіду. Дайте їм назви за номенклатурою IUPAC. Порівняйте вплив 

альдегідної групи на реакційну здатність кратного зв`язку кожного з цих 

альдегідів. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам їх взаємодії з: 

а) HCN; б) Н2О (Н+); в) Ag2О (NH4OH). 

51. Дайте визначення поняттю ароматичні альдегіди. Наведіть схему 

реакції отримання п-толуїлового альдегіду з толуену. На прикладах п-

нітробензальдегіду і бутаналю покажіть різницю у відношенні ароматичних 

і аліфатичних альдегідів до дії: a) NH3; б) С12; в) KCN. Напишіть схеми і 

дайте назви продуктам взаємодії кожного з цих альдегідів з реагентами (а-в). 

52. Дайте визначення поняттю кетони. Напишіть схеми реакцій утво-

рення ацетофенону і бензофенону з бензолу. Який з цих кетонів утворює 

жовтий осад при нагріванні з розчином йоду в гідроксиді натрію? На його 

прикладі напишіть схему й дайте назви продуктам взаємодії ацетофенону 

з: а) с HCN; б) РС15; в) HNO3(конц.) і H2SO4 (конц.). Поясніть напрямок ре-

акції (в). 

53. Напишіть схему реакції отримання акролеїну й  схеми його реакцій 

з такими реагентами: а) Вг2 (Н2О); б) НСl (газ). Дайте назви продуктам ре-

акцій. Якою якісною реакцією можна довести наявність альдегідної групи 

в молекулі акролеїну? 

54. Напишіть схеми реакцій отримання: а) етаналю за реакцією Куче-

рова; б) п-толуїлового альдегіду формілюванням толуену. На прикладах п-

толуїлового альдегіду й пропаналю покажіть різницю між ароматичними та 

аліфатичними альдегідами до дії: a) NH3; б) С12; в) KCN. Напишіть схеми 

та дайте назви продуктам взаємодії цих альдегідів з реагентами (а-в). 

55. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій фенілоц-

тового альдегіду з реагентами: а) реактивом Толленса; б) Br2 (FeBr3); в) 

C6H5NHNH2. Напишіть схеми реакцій отримання ацетофенону і бензофе-

нону з бензолу. Який з цих кетонів утворює жовтий осад при нагріванні з 

розчином йоду в гідроксиді натрію? Напишіть схему і дайте назви продук-

там взаємодії ацетофенону з: а) HCN; б) РС15. 

56. Напишіть схеми якісних реакцій, що дозволяють розрізнити такі 

сполуки: а) пропаналь і пропанон; б) пентанон-2 і пентанон-3; в) бензаль-

дегід та етаналь; г) пропаналь і пропеналь. Чи можна за допомогою йодо-

формної проби розрізнити бензальдегід і бутанон? Для ідентифікації яких 

органічних сполук використовують йодоформну пробу? 
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57. Опишіть будову карбонільної групи. Сполуки яких класів містять 

карбонільну групу? Наведіть приклади. Напишіть схему отримання ацето-

ну за реакцією Кучерова, а також схеми реакцій і назви продуктів реакцій 

ацетону з: а) NH2OH; б) CH3MgBr, а далі - з Н2О (Н+); в) С12, РС13. Напи-

шіть формулу альдегіду, який можна отримати реакцією Кучерова і схему 

якісної реакції, за допомогою якої його можна відрізнити від ацетону. 

58. Напишіть схему перетворень й дайте назви проміжним продуктам 

реакції отримання ацетофенону з бензойного альдегіду шляхом магнійор-

ганічного синтезу. 

59. Напишіть структурну формулу сполуки складу С4Н8О, що утворює 

гідросульфітне похідне, реагує з гідроксиламіном, дає реакцію "срібного 

дзеркала" та окиснюється до 2-метилпропанової кислоти. Напишіть схеми 

всіх реакцій і дайте назви всім сполукам. 

60. Напишіть схеми реакцій ацетону з такими реагентами: a) HCN; б) 

І2, NaOH; в) C6H5NHNH2; г) NaHSO3; д) LiAlH4. Дайте назви продуктам ре-

акцій. 

 

Тема 3. Функційні похідні вуглеводнів.   

Карбонові кислоти та їх функційні похідні.  

Заміщені карбонові кислоти.  

Азотовмісні сполуки (нітросполуки, аміни, солі арендіазонію). 
 

1. Дайте визначення поняттю карбонові кислоти. Напишіть схеми 

реакцій отримання ізомасляної та янтарної кислот з відповідних галогено-

похідних вуглеводнів через стадію утворення нітрилів і напишіть схеми 

взаємодії цих кислот з: а)P2O5, t; б) С2Н5ОН, Н+; в) з РС15 (надлишок). 

Опишіть механізм реакції (б) на прикладі ізомасляної кислоти й запропо-

нуйте реакцію, за допомогою якої можна відрізнити цю кислоту від проду-

кту реакції (б). 

2. Напишіть схеми і дайте назви продуктам реакцій бензойної кислоти 

з: а) Вг2 в присутності FeBr3; б) NaHCO3; в) нагрівання до 200°С в присут-

ності Сu; г) С2Н5ОН (Н+); д) NH3 (водн. розчин), потім t;  

Запропонуйте методи отримання бензойної кислоти з таких сполук: а) 

хлористий бензиліден; б) н-пропілбензен. Напишіть схеми реакцій. 

3. Дайте визначення поняттю жири. Напишіть схему і дайте назви за 

тривіальною номенклатурою продуктам реакції омилення тригліцериду, 

що містить залишки двох насичених жирних кислот з 16 і 18 атомами вуг-

лецю і залишок цис-октадецен-9-ової кислоти. Напишіть схеми реакцій 

цього жиру з: а) с Вг2 (водн. розчин); б) І2; в) Н2, Ni.  
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4. Напишіть схеми і дайте назви продуктам реакцій кротонової кислоти 

з: а) NaOH (водн. розчин); б) НС1(газ); в) Вг2; г) СН3ОН в присутності 

конц.Н2SО4. Поясніть напрямок перебігу реакції (б) з точки зору електрон-

ної теорії. Напишіть схему полімеризації продукту реакції (г). 

5. Дайте визначення поняттю дикарбонові кислоти. Розташуйте в ряд 

згідно із збільшенням кислотних властивостей кислоти: малонову, янтарну, 

щавлеву і глутарову. Відповідь поясніть. Напишіть схеми і дайте назви 

продуктам реакцій малонової кислоти з: а) надлишком NaOH (водн. роз-

чин); б) PCl5; в) нагрівання; г) С2Н5ОН, Н+, потім з С2Н5ОNa; Напишіть 

схему реакції алкілювання продукту реакції (г). 

6. Дайте визначення поняттю галогенангідриди карбонових кислот. 

Поясніть, чому галогенангідриди карбонових кислот мають більші ацилю-

ючі властивості порівняно із ангідридами, естерами та амідами карбонових 

кислот. Напишіть схеми і дайте назви продуктам реакцій бензоїлхлориду з 

такими реагентами: а) диметиламін; б) пропанол-2; в) ацетат натрію; г) ме-

тилат натрію. Наведіть схему якісної реакції, за допомогою якої можна від-

різнити бензоїлхлорид від бензилхлориду. 

7. Дайте визначення поняттю ангідриди карбонових кислот. Напи-

шіть схеми реакцій отримання фталевого ангідриду двома методами. На-

пишіть схеми і дайте назви продуктам реакцій його з: а) NaOH (водн. роз-

чин); б) С2Н5ОН; в) надлишок бутанолу-1 в присутності конц. H2SO4; г) 

C2H5NH2, t. Як використовуються фталевий ангідрид і продукт реакції (в)?   

8. Дайте визначення поняттю естери карбонових кислот. Напишіть 

схеми реакцій отримання бензилбензоата: а) з бензальдегіду (за реакцією 

Тищенко); б) з бензоату натрію; в) з бензоїлхлориду. Напишіть схеми гід-

ролізу бензилбензоату в кислому та лужному середовищах. В якому сере-

довищі гідроліз незворотний? Напишіть схеми реакцій, за допомогою яких 

можна ідентифікувати продукти кислотного гідролізу бензилбензоату. На-

пишіть схему реакції відновлення бензилбензоату. 

9. Дайте визначення поняттю аміди карбонових кислот. Напишіть 

структурні формули і поділить сполуки (а-ж) на заміщені та незаміщені 

аміди: а) формамід; б) диметилформамід; в) ацетамід; г) етилацетамід; д) 

амід ізомасляної кислоти; е) N-бутилпропанамід. Опишіть електронну бу-

дову амідної групи і поясніть, чому аміди карбонових кислот – слабкі аци-

люючі реагенти. Напишіть схеми і дайте назви продуктам реакцій сполуки 

(д): 1) дегідратація в присутності Р2О5; 2) перегрупування Гофмана; 3) від-

новлення.  

10. Дайте визначення поняттю нітрили. Напишіть схеми і дайте назви 

продуктам  реакцій відновлення і гідролізу пропанонітрилу. Напишіть схе-
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ми взаємодії продукту повного гідролізу з: а) метанолом; б) PCl5; в) аміа-

ком при нагріванні. Дайте назви цим сполукам. 

Наведіть два методи добування пропанонітрилу. Напишіть схему до-

бування акрилонітрилу і схему його полімеризації. 

11. Дайте визначення поняттям: основність та атомність гідрокси-

кислот. Напишіть структурні формули і визначте основність та атомність 

молочної, винної, яблучної та лимонної кислот. Напишіть проекційні фор-

мули Фішера енантіомерів молочної та винної кислот. Напишіть схему ре-

акції отримання яблучної кислоти з аспарагінової (аміноянтарної) кислоти. 

Напишіть схеми і дайте назви продуктам реакцій яблучної кислоти з: а)  

H2SO4 (конц.); б) НС1(газ); в) с ацетилхлоридом; г) окиснення. 

12. Дайте визначення поняттям: лактони та лактиди. Напишіть схе-

ми і дайте назви продуктам якісних реакцій, за допомогою яких можна від-

різнити -, і -гідроксимасляні кислоти. Напишіть схеми реакцій молочної 

кислоти з: а) NaOH; б) PCl5; в) оцтовий ангідрид. Дайте назви продуктам 

цих реакцій. 

13. Дайте визначення поняттям: гідроксикислоти та фенолокислоти. 

Наведіть схему реакції отримання саліцилової кислоти за методом Кольбе-

Шмітта. Чому саліцилова кислота сильніша, ніж її пара- та мета-ізомери? 

Напишіть схеми якісних реакцій, за допомогою яких можна відрізнити са-

ліцилову кислоту: а) від фенолу; б) від бензойної кислоти; в) від ацетилса-

ліцилової кислоти. 

14. Напишіть схеми реакцій отримання масляної кислоти: а) з пропіл-

броміду; 2) з 1,1,1-трихлорбутану, 3) з відповідного нітрилу. Напишіть 

схеми і дайте назви продуктам її реакцій з: а) С2Н5ОН в присутності конц. 

H2SO4; б) NH3, t; в) SOCl2. Як називається реакція (а)? Напишіть схеми ре-

акцій кислотного та лужного гідролізу продукту реакції (а). 

15. Напишіть схеми реакцій отримання з фенілоцтової кислоти: а) фе-

нілацетаміду; б) п-нітрофенілоцтової кислоти. Напишіть схеми взаємодії та 

дайте назви продуктам реакцій фенілоцтової кислоти з: а) SOC12; б) Вг2 

(РВг3); в) ізоаміловим спиртом (конц. H2SO4, t). 

16. Поясніть, чому мурашина кислота є найсильнішою в гомологічно-

му ряду аліфатичних монокарбонових кислот. Напишіть схеми взаємодії 

мурашиної кислоти з: а) КОН (водн. розчин); б) СН3ОН (Н+), потім 

(CH3)2NH.  Дайте назви продуктам реакцій. За якими реакціями можна від-

різнити мурашину кислоту від оцтової? 

17. Напишіть схеми і дайте назви продуктам реакцій акрилової кисло-

ти з такими реагентами: а) NaHCO3; б) НВr; в) SOC12 г) СН3ОН (Н+). Пояс-

ніть напрямок перебігу реакції (б). Як можна відрізнити акрилову кислоту 

від пропіонової? 
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18. Напишіть схему отримання ацетооцтового естеру з етилацетату. 

Наведіть приклади реакцій, що доводять наявність таутомерних форм аце-

тооцтового естеру. Напишіть схеми перетворень для отримання з ацетооц-

тового естеру: а) бутанону-2; б) ізовалеріанової кислоти. 

19. Напишіть схеми реакцій отримання етил бензоату: а) з бензойної 

кислоти; б) з бензоїлброміду; в) з бензоату натрію. Напишіть схеми і дайте 

назви продуктів реакцій етил бензоату з такими реагентами: а) Н2О 

(NaOH); б) CH3NH2; в) SO3 + H2SO4. 

20. Напишіть схеми реакцій отримання -броммасляної та -бром-

масляної кислот. Яка з цих кислот сильніша і чому? Напишіть схеми і дай-

те назви продуктів реакцій -броммасляної кислоти з такими реагентами: 

а) ізопропіловий спирт в присутності конц. сірчаної кислоти; б) нагрівання; 

в) PBr5; г) NaOH (водн, розч.). 

21. Напишіть схему реакції отримання пропіламіну за реакцією Гоф-

мана. Дайте назву вихідній сполуці. Напишіть схеми і дайте назви продук-

там реакцій пропіламіну з: а) СН3І; б) NaNO2 + НС1; в) (СН3СО)2О; г) НС1. 

Порівняйте пропіламін та продукт реакції (а) за основними властивостями. 

22. Напишіть схеми і дайте назви продуктам реакцій 2-амінопро-

панової кислоти (-аланін) з такими реагентами: a) NaNO2 + HC1; б) бен-

зоїлхлорид; в) 2-бромпропан; г) нагрівання; д) амінооцтова кислота (глі-

цин, нагрівання . Напишіть схеми реакцій, що доводять амфотерні власти-

вості -аланіну.  

23. Чи можна розрізнити анілін та бензиламін: а) за продуктами реак-

ції з азотистою кислотою; б) за допомогою ізонітрильної проби; в) за про-

дуктами реакцій з метиламіном? Напишіть схеми цих реакцій. Напишіть 

схеми і дайте назви продуктам реакцій бензиламіну з: а) ацетилхлоридом; 

б) пероксидом водню.  

24. Напишіть схеми відновлення нітробензену до аніліну в кислому 

середовищі та взаємодії аніліну з: а) Вг2 (водн. розчин); б)  CH3CH2CH2Cl; 

в) оцтовий ангідрид. Дайте назви всім продуктам. 

25. Напишіть схеми і дайте назви продуктам ланцюга послідовних пе-

ретворень, що відбуваються при відновленні нітробензену до аніліну в лу-

жному середовищі. Напишіть схеми реакцій взаємодії аніліну з: а) 

CH3CH2Br; б) ацетилхлоридом; в) бензальдегідом; г) NaNO2 + HCl. Дайте 

назви всім продуктам. 

26. На прикладі метиламіну, метилетиламіну та триетиламіну напи-

шіть схеми і дайте назви продуктам реакцій, за допомогою яких можна від-

різнити первинні, вторинні та третинні аміни. Порівняйте ці аміни за осно-

вними властивостями та відношенням до окиснення.  
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27. Напишіть схеми реакцій п-амінофенолу з такими реагентами: а) 

NaNO2 + HCl; б) NaOH; в) (СН3СО)2О; г) NaOH, потім з СН3СОС1. Дайте 

назви всім продуктам. Розташуйте в ряд п-амінофенол, п-нітроанілін та 

бензен згідно із збільшенням реакційної здатності ароматичного ядра в ре-

акціях електрофільного заміщення. Відповідь обґрунтуйте відповідними 

схемами реакцій. 

28. Напишіть схему отримання сульфанілової кислоти з ацетаніліду. 

Напишіть схеми і дайте назви продуктам реакцій, що доводять кислотні 

властивості сульфанілової кислоти та її аміду. Яка з цих сполук: а) має си-

льніші кислотні властивості; б) має амфотерні властивості? Відповідь об-

ґрунтуйте. Напишіть схеми і дайте назви продуктам реакцій сульфанілової 

кислоти з: а) PCl5, C2H5ONa; б) H2O, H+, t.  

29. Розташуйте в ряд згідно із зменшенням основних властивостей 

анілін, п-етиланілін, п-нітроанілін. Відповідь обґрунтуйте. Синтезуйте з 

2-бромпропана: а) ізопропіламін; б) ізобутиламін?  

Напишіть схеми реакцій між такими сполуками: а) метилбутиламін та 

азотиста кислота; б) метиламін та пропіонова кислота; в) диметиламін та 

етилацетат. Дайте назви продуктам реакцій. 

30. Напишіть схеми і дайте назви продуктам реакцій 4-нітрофеніл-

діазоній броміду з такими реагентами: а) KI; б) фенолят натрію; в) CuCN; 

г) N,N-диметиланілін; д) Н3РО2. Чому реакцію азокопуляції (азосполу-

чення) солей арендіазонію з амінами проводять в слабокислому середови-

щі, а з фенолами – в слаболужному? 

31. Напишіть схеми реакцій отримання з хлористого фенілдіазонію: а) 

бромбензену; б) фенілціаніду; в) 4-аміноазобензену, 

Які з наведених нижче сполук  можуть бути азоскладовою в реакції 

азосполучення з хлористим фенілдіазонієм: а) нітробензен; б) 3-метил-

фенол; в) анізол; г) N,N-діетиланілін? 

32. Напишіть схеми і дайте назви продуктам реакцій п-амінобензойної 

кислоти з такими реагентами: а) водн. NaOH; б) СНзОН, конц. H2SO4, t; в) 

оцтовий ангідрид, г) СН3Сl. 

33. Напишіть схеми реакцій отримання з толуену хлористого п-толіл-

діазонію та подальшого його перетворення: а) на п-толилгідразин; б) на п-

метилфенол; в) на 4-гідрокси-4'-метилазобензен.  

34. Амін складу C
4
H

11
N при дії азотистої кислоти утворює N-нітроз-

амін. Яку будову може мати цей амін? Як він буде реагувати з  ацетилхло-

ридом? Напишіть схеми всіх реакцій і дайте назви продуктам реакцій. 

35. Напишіть формули всіх ізомерних амінів складу C
3
H

9
N. Як реагу-

ють ці сполуки з: а) азотистою кислотою; б) пропіонілхлоридом; в) оцто-
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вою кислотою за звичайних умов і при нагріванні? Дайте назви всім сполу-

кам. 

36. Як, маючи пропаналь, метанол, гідроксиламін та неорганічні реак-

тиви, синтезувати диметипропіламін ? Як цей амін реагує з: а) HCl; б) оц-

товою кислотою; в) HNO
2
; г) CH

3
І? Дайте назви всім сполукам. 

37.  Як, маючи ацетон, гідроксиламін та неорганічні реактиви, синте-

зувати ізопропіламін? Як реагує цей амін з: а) масляною кислотою; б) сір-

чаною кислотою; в) азотистою кислотою? Напишіть схеми реакцій і дайте 

назви всім сполукам. 

38.  Як, маючи метиловий естер валеріанової кислоти, аміак та неор-

ганічні реагенти, синтезувати н-бутиламін? Як цей амін реагує з пропіоно-

вою кислотою? Напишіть схеми реакцій і дайте назви всім сполукам. 

39.  Напишіть формули первинних і третинних амінів складу C
4
H

11
N. 

Як вони реагують з: а) пропіоновою кислотою; б) ацетилхлоридом; в) азо-

тистою кислотою; г) йодистим метилом? Напишіть схеми реакцій і дайте 

назви всім сполукам. 

40.  На бромістий пропіл подіяли послідовно: KCN, воднем під тиском 

в присутності Ni Ренея, хлорангідридом масляної кислоти. Напишіть схеми 

реакцій і дайте назви всім сполукам. 

 

 

Тема 4. Білки, вуглеводні. Гетероциклічні сполуки 
 

1. Поясніть причину ароматичності фурану, піролу й тіофену. Чим від-

різняється ароматичний характер цих гетероциклів порівняно із бензеном? 

Стрілками покажіть мезомерний ефект гетероатома. Напишіть схеми і дай-

те назви продуктам реакцій: а) нітрування фурану та тіофену; б) сульфу-

вання піролу та тіофену; в) гідрування фурану; г) окиснення піролу.  
 

2. Чому фуран, пірол і тіофен в реакції електрофільного заміщення 

вступають легше, ніж бензен? Поясніть причину ацидофобності фурану та 

піролу. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій піролу й 

тіофену: а) сульфування; б) хлорування; в) ацетилювання.  
  

3. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій піролу з: 

а) NaNH2; б) Н2О (А12О3, 450°С); в) [Н] (Zn + CH3COOH). Які властивості 

піролу ілюструє реакція (а)? Напишіть схему взаємодії продукту реакції (а) 

з: 1) йодметаном (<0°С); 2) ацетилхлоридом, t.  Дайте назви продуктам ре-

акцій. 

4. Порівняйте кислотно-основні властивості піролу і продукту його 

повного гідрування. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам ре-

акцій кожного з цих гетероциклів з: а) (СН3СО)2О; б) піролу з КОН, потім з 
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C2H5I, t; в) піролідину з НС1. Напишіть схеми реакцій, які доводять: 1) 

ацидофобний характер піролу; 2) належність піролідину до вторинних амі-

нів.  

5. Напишіть схеми реакцій отримання фурфуролу (з альдопентози) та 

ідентифікації функційної групи в його молекулі. Напишіть схеми реакцій 

перетворення фурфуролу на: а) фуран-2-карбонову кислоту; б) фуран; в) 

фурфуриловий спирт; г) оксим фурфуролу; д) семікарбазон 5-нитро-

фурфуролу. 

6. Порівняйте стійкість в кислому середовищі фурану та фурфуролу. 

Напишіть схеми і дайте назви продуктам реакцій фурфуролу з: а) реакти-

вом Толленса (Ag2O в NH4OH); б) нітрування; в) аміаком; г) реакції Кан-

ниццаро. Напишіть схеми і дайте назви кінцевим продуктам реакцій окис-

нення та відновлення фурану і піролу. 

7. Що загального і в чому різниця електронної будови та хімічних вла-

стивостей бензену та піридину? Напишіть схеми, позначте умови і дайте 

назви продуктам реакцій піридину: а) нітрування; б) сульфування; в) гало-

генування; г) амінування; д) відновлення; е) з КОН, t. 

8. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій галогену-

вання та нітрування піролу та тіофену. Порівняйте реакційну здатність пі-

ролу та індолу. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій 

індолу: а) сульфування; б) хлорування; в) нітрування; г) з NaOH. 

9. Що загального і в чому різниця електронної будови та хімічних вла-

стивостей піридину та продукту його відновлення дією Na в C2H5OH? На-

пишіть схеми реакцій, позначте умови і дайте назви продуктам реакцій 

обох гетероциклів з: а) Н2О2; б) CH3I, t; в) СН3СОС1; г) пікриновою кисло-

тою (2,4,6-тринітрофенол). Поясніть причину різниці основності піридину 

й продукту його гідрування. 

10. Напишіть схеми отримання з піридину α- і β-гідроксипіридинів. Яка 

з цих сполук здатна до таутомерії, напишіть схему і дайте назву продукту 

його таутомерного перетворення. Напишіть схеми реакцій і дайте назви 

продуктам реакцій 3-гидроксипіридину з: а) НС1; б) NaOH. Напишіть схе-

ми реакцій і дайте назви продуктам реакцій 2-гідрокси-пиридину з: а) РС15; 

б) СН3І. 

11. Напишіть схеми отримання з піридину α- і β- амінопіридинів. Яка з 

цих сполук здатна до таутомерії, напишіть схему його таутомерного перет-

ворення. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій α- і β-

амінопіридинів з азотистою кислотою та поясніть причину різниці перебігу 

цих реакцій. Продукт якого з цих перетворень ідентифікують дією β-наф-

толу (рН>7)? Напишіть схему відповідної реакції. Напишіть схеми і дайте 

назви продуктам реакцій, що свідчать про наявність первинної ароматичної 

аміногрупи у β-амінопіридині. 
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12. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій сульфу-

вання, нітрування і окиснення хіноліну. Напишіть схеми реакцій і дайте   

назви продуктам реакцій хіноліну з: а) СН3І; б) КОН, t; в) конц. HNO3, 

конц. H2SO4; г) НС1. 

13. Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій нітрування 

індолу, піридину та хіноліну. Напишіть схему реакції отримання індолу з 

N-форміл-о-толуїдину. Напишіть схеми реакцій нітрування й сульфування 

індолу. Дайте назви продуктам. Напишіть схеми реакцій і дайте назви про-

дуктам реакцій 2-метиліндолу з: а) КОН; б) СН3І. 

14. Напишіть схеми взаємних перетворень п`ятичленних гетероциклів 

з одним гетероатомом (цикл реакцій Юр`єва). Що таке ацидофобність? Які 

гетероциклічні сполуки є ацидофобними? Напишіть схеми реакцій і дайте 

назви продуктам реакцій сульфування піролу, тіофену, індолу.  

15. Які з положень в кільці піролу та піридину найбільш реакційно-

здатні до електрофільного заміщення?  Відповідь поясніть та проілюструй-

те схемами відповідних реакцій. Який з гетероциклів дає аддукт з малеїно-

вим ангідридом в реакції Дільса-Альдера:  

а) пірол; б) фуран; в) тіофен, г) піридин. Напишіть схему реакції. 

16. Який з гетероциклів сульфується концентрованою сірчаною кисло-

тою при кімнатній температурі: а) пірол, б) фуран, в) тіофен, г) піридин? 

Напишіть схему реакції. 

        Яке з положень молекули індолу найбільш реакційно здатне до дії 

ацетилнітрату? Чому? 

17. Розташуйте наведені сполуки згідно із збільшенням реакційної зда-

тності в реакціях електрофільного заміщення: 

I. а) бензен; б) індол; в) 2-метилпіридин;  

II. а) фуран; б) толуен; в) піридин. 
Відповідь поясніть.  

Напишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам реакцій 2-метил-

піридину з: а) СН3І; б) КОН; в) конц. HNO3, конц. H2SO4; г) НС1. 

18. Напишіть схему отримання 8-оксихіноліну. Напишіть схеми і дай-

те назви продуктам взаємодії цієї сполуки з: а) СН3І; б) конц. HNO3, (в 

конц. H2SO4); в) 2NaNH2 (в NH3); г) КМпО4 (рН>7).  

19. Напишіть таутомерні форми індоксилу. Напишіть схему реакції 

отримання індиго синього з індоксилу. Напишіть схеми і дайте назви про-

дуктам реакцій взаємного перетворення синього та білого індиго. 

20. Дайте визначення поняттю гетероциклічні сполуки. Наведіть схему 

і дайте назву продукту окиснення алкалоїду нікотину КМпО4 (рН<7). На-

пишіть схеми реакцій і дайте назви продуктам взаємодії цієї сполуки (про-
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дукту окиснення) з: а) HCl; б) пікриновою кислотою (2,4,6-три-нітрофенол); 

в) C2H5OH, H+ (t); г) КОН. Які з реакцій (а-г) свідчать про  амфотерні влас-

тивості продукту окиснення нікотину? 

21. Дайте визначення поняттю мутаротація. Напишіть схему цикло-

ланцюгового таутомерного перетворення D-глюкози у водному розчині. 

Напишіть схеми і дайте назви продуктам реакцій глюкози з: а) Вг2 (Н2О); 

б) NН2ОН; в) надлишок (СН3СО)2О. 

22. Напишіть схеми якісних реакцій, які свідчать, що глюкоза є полі-

оксиальдегідом. Напишіть схеми утворення двох відновлюючих  та одного 

невідновлюючого дисахаридів, які складаються із залишків D-глюкози. 

Дайте назви продуктам реакцій. 

23. Напишіть схеми реакцій, що свідчать про наявність у глюкозі: а) 

напівацетального гідроксилу; б) п`яти гідроксильних груп; в) оксоформи. 

Напишіть схеми і дайте назви продуктам реакцій окиснення глюкози в ней-

тральному, кислому та лужному середовищах. Напишіть схеми і дайте на-

зви продуктам якісних реакцій, що відрізняють глюкозу від сахарози. 

24. Напишіть схему, позначте умови і дайте назви продуктів епімер-

них перетворень D-глюкози. Напишіть схеми і дайте назви продуктам ре-

акцій D-глюкози з: а) надлишок  фенілгідразину (t); б) СН3ОН (Н+); в) з ди-

метилсульфатом (надлишок); г) HCN; д) з реактивом Феллінга (мідновин-

нокислий комплекс). Яку інформацію про будову глюкози можна отримати 

при проведенні кожної з реакцій (а-д)? 

25. Які сполуки називають білками? Що таке первинна, вторинна  і 

третинна структури білків? Чим визначається первинна структура білків? 

26. Охарактеризуйте властивості молекул білка. Які білки називають 

гормонами і ферментами? Напишіть структурну формулу трипептиду, при 

повному гідролізі якого утворюються гліцин, аланін та цистеїн, а при част-

ковому гідролізі – аланілгліцин та гліцилцистеїн.  

27. Напишіть схеми реакцій, що доводять належність фруктози до: а) 

багатоатомних спиртів; б) оксосполук. Чому фруктоза вступає в реакцію 

«срібного дзеркала»? Що відбувається з фруктозою в аміачному середови-

щі? Напишіть схеми реакцій D-фруктози і D-маннози з: 1) HNO3 (конц.), t; 

2) надлишок C6H5NHNH2 

28. З яких моносахаридних ланок побудовані макромолекули амілози, 

амілопектину, целюлози та глікогену? Напишіть фрагменти молекул і поз-

начте тип глікозидного зв`язку.  

29. Скільки хіральних центрів містять молекули глюкози і фруктози у 

незамкнених та циклічних формах? Позначте їх.   
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30. Напишіть схеми реакцій, які свідчать про наявність в молекулі 

глюкози: а) п`яти гідроксильних груп; б) напівацетального гідроксилу; в) 

альдегідної групи. Дайте назви продуктам реакцій. 

31. Напишіть схеми реакцій перетворення D-глюкози: а) на метил-β-D- 

глюкопиранозид; б) в пентаацетил-β-D-глюкопиранозу. 

32. Напишіть схеми послідовних реакцій утворення озазона фруктози. 

Які монози ще утворюють такий же озазон? 

33. Напишіть формулу і дайте назву дисахариду, який при гідролізі 

утворює глюкозу и галактозу. Напишіть схеми реакцій його гідролізу і 

окиснення. 

34. Які вуглеводи називають дисахаридами? Що таке відновлюючі та 

невідновлюючі сахара?  Чи реагує мальтоза, лактоза і сахароза з реактивом 

Толленса (аміачний розчин оксиду срібла)? Напишіть схеми реакцій, дайте 

назви по номенклатурі IUPAC цим дисахаридам. 

35. Напишіть схему цикло-ланцюгового  таутомерного перетворення 

D-галактози у водному розчині. Дайте назви всім формам моносахариду. 

36. Напишіть схеми реакцій, за допомогою яких можна довести, що D-

глюкоза це поліоксиальдегід, а D-фруктоза – поліоксикетон. 

37. Чи можна за допомогою реакції утворення озазонів відрізнити D-

глюкозу, D-манозу і D-фруктозу? Напишіть відповідні схеми хімічних реа-

кцій. 

38. Дайте визначення поняттю глікозиди. Наведіть приклади. Познач-

те глікозидний зв`язок.  Як називають не сахарну частину молекули гліко-

зиду. 

39. Напишіть формули фуранозних та піранозних форм D-манози. Які 

сполуки називають аномерами? 

40. Напишіть схеми реакцій окиснення  D-глюкози в нейтральному, 

кислому та лужному середовищах. Дайте назви продуктам окиснення. 

41. Напишіть схеми реакцій, що свідчать про наявність в структурі 

моносахаридів: а) карбонільної групи; б) α-глікольного фрагмента; в) гід-

роксильних груп.  
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6. Лабораторні роботи 
 

6.1 Правила техніки безпеки при роботі в лабораторії органічної хімії  
 

До практичних занять у хімічній лабораторії допускаються студенти 

тільки після докладного інструктажу з техніки безпеки. Недотримання 

елементарних правил роботи й вимог техніки безпеки, недбале поводження 

з лабораторною технікою, незнання властивостей речовин, з якими дове-

деться працювати, неминуче призводить до нещасних випадків. 

▪ Під час роботи в лабораторії студент повинен мати спецодяг: лабора-

торний халат. Довге волосся має бути підібраним стрічкою або під шапочку. 

▪ Стороннім особам заборонено відвідувати студентів під час роботи в 

лабораторії та відвертати їх увагу. 

▪ Студентам заборонено працювати в лабораторії за відсутністю лабо-

ранта та викладача. 

▪ Заборонено виконувати в лабораторії досліди, що не пов’язані з те-

мою лабораторної роботи, без дозволу викладача. 

▪ Категорично заборонено відлучатися з лабораторії без дозволу викла-

дача, залишати без нагляду лабораторні прилади, що нагріваються, спожи-

вати їжу в лабораторії. 

▪ На робочому місці повинні знаходитися тільки необхідні для праці 

речовини, приладдя та лабораторний журнал. 

▪ Перед початком роботи студент повинен ретельно ознайомитися з хі-

мічним посудом, технікою виконання всіх хімічних дослідів, добре знати 

властивості речовин, які використовуватимуться, та тих, що утворювати-

муться під час реакції, і знати правила роботи з ними.  

▪ Перед використанням скляного посуду треба перевірити його чистоту 

та цілість. Категорично заборонено працювати з посудом, який має тріщи-

ни та глибокі подряпини. 

▪ Усі операції з речовинами, що легко займаються, концентрованими 

кислотами та лугами, токсичними реактивами, досліди з утворенням  газо-

подібних продуктів і роботу з металевим натрієм проводити тільки у витя-

жній шафі, при необхідності з використанням засобів індивідуального за-

хисту (маска, окуляри, рукавички тощо). 

▪ Заборонено нагрівати колби з легкозаймистими речовинами на відк-

ритому полум’ї та поблизу вогню.   

▪ Категорично заборонено нагрівання речовин у герметично закритому 

посуді (ВИБУХ). Отже не забувайте перевірити, чи сполучається зібраний 

прилад з атмосферою, перед тим, як почати нагрівати його. 
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▪ З хімічним посудом треба поводитися обережно. Використовуйте по-

суд стійкий до нагріву. При роботі зі склом не прикладайте зайвих зусиль. 

Надіваючи гумові шланги на патрубки холодильників, змащуйте їх гліце-

рином. Збираючи прилад, перевіряйте, чи є на лапках і затискачах гумові 

прокладки.  

▪ Хімічні реактиви слід використовувати ощадно й уникати забруднень 

ре-активів у склянках (тобто кожен реактив слід набирати окремим шпате-

лем або відміряти окремим циліндром, а залишки реактивів заборонено по-

вертати знов у склянку). Ні в якому разі не можна брати реактиви рука-

ми! Нюхайте реактиви у разі потреби дуже обережно. Після використання 

склянки з реактивами слід негайно закорковувати та ставити їх на місце. 

При переносі склянок з місця на місце підтримуйте їх за дно. Ніколи не ви-

користовуйте реактив, якщо напис на етикетці нерозбірливий або сумнів-

ний. Взагалі з більшістю органічних речовин слід поводитися, як з більш 

або менш отруйними. 

▪ По закінченні роботи треба ретельно вимити й поставити сушитися 

використаний посуд, поставити склянки з реактивами на їх постійні місця, 

витерти робочу поверхню столу й витяжної шафи, вимкнути вентиляцію, 

електроприлади, перекрити газ і воду. Перед тим, як піти з лабораторії, 

треба вимити руки теп-лою водою з милом.  

ПЕРВИННІ ЗАСОБИ ВОГНЕГАСІННЯ В УМОВАХ ХІМІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 

        Якщо в лабораторії виникає пожежонебезпечна ситуація, то слід 

негайно перекрити загальний газовий кран, вимкнути вентиляцію та руби-

льник силової електромережі, повідомити викладача та лаборанта й вжити 

заходи до ліквідації вогню.  

Під час пожежі необхідно: швидко й організовано залишити лабора-

торію, вивести потерпілих і надати їм першу допомогу, викликати по теле-

фону “01” пожежників, сприяти в боротьбі з вогнем посильними засобами. 

Найпростіші засоби вогнегасіння: 

• Грубошерста або азбестова ковдра – застосовується для гасіння неве-

ликою за площиною поверхні. У випадку займання одягу людини її треба 

обгорнути будь-яким підручним матеріалом – ковдрою, курткою, пальтом 

тощо. 

• Пісок – універсальний первинний засіб вогнегасіння. 

• Вода застосовується для припинення горіння тільки рідин, що змі-

шуються з водою, предметів, що виготовлені з дерева, пластмас та ін. Не 

можна застосовувати воду для гасіння електроприладів та речовин, що бу-

рхливо реагують з водою. 
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ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ НЕЩАСНИХ ВИПАДКАХ  

У ХІМІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ 

 

При нещасному випадку слід негайно повідомити про це викладача, на-

дати першу допомогу потерпілому та викликати швидку допомогу в разі 

потреби. 

• При порізах склом спочатку треба видалити скалки скла й промити 

рану 3 % розчином перекису водню, а потім спинити кровотечу накладан-

ням стерильної пов’язки (у випадку сильної кровотечі накладають джгут). 

• При термічному опіку очищують місце опіку від обгорілого одягу, 

оброблюють обпечене місце спиртом або 5 %-ним розчином таніну в 40 % 

розчині спирту та накладають стерильний тампон. 

• При  опіках кислотою уражену шкіру або око добре промивають во-

дою й обробляють 2 %-ним розчином гідрокарбонату натрію. 

• При опіках лугом обпечену ділянку якнайшвидше промивають вели-

кою кількістю води та оброблюють 2 %-ним розчином борної кислоти. 

• При опіках фенолом треба розтерти обпечене місце гліцерином до 

відновлення природного кольору шкіри, промити водою та накласти ватя-

ний чи марлевий тампон, змочений гліцерином. 

• При отруєнні газоподібними речовинами треба вивести або винести 

потер-пілого на свіже повітря, створити йому абсолютний спокій і накрити 

його чимось теплим. 

• При ураженні електричним струмом спочатку слід вимкнути елект-

ричний струм, а потім торкатися постраждалого.  
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6.2 Лабораторна робота 1 

Перекристалізація 

Для очищення кристалічних речовин від домішок використовують ме-

тод перекристалізації. Метод перекристалізації ґрунтується на різній роз-

чинності твердих речовин в гарячих та холодних розчинниках. Гарячий на-

сичений розчин речовини при охолодженні стає пересиченим і сполука ви-

діляється з нього у вигляді кристалів, які відокремлюють від розчину філь-

труванням. Забруднюючі домішки залишаються при цьому у розчині. 
 

Послідовність виконання роботи 
 

1. Вибрати розчинник для перекристалізації речовини, запропонованої 

викладачем. 

2. Визначити температуру топлення речовини до перекристалізації. 

3. Відважити 1 г речовини. 

4. Зробити насичений розчин речовини у вибраному розчиннику (при 

необхідності очистити за допомогою активованого вугілля). 

5. Охолодити розчин, відфільтрувати отримані кристали, висушити їх і 

зважити. 

6. Визначити температуру топлення речовини після перекристалізації. 

7. Зробити висновок стосовно чистоти перекристалізованої сполуки, 

розрахувати вихід речовини після перекристалізації та проаналізувати ре-

зультати.    
 

6.2.1 Вибір розчинника для кристалізації 

   Успіх перекристалізації значною мірою залежить від правильного ви-

бору розчинника. Найкращим розчинником є такий, що добре розчиняє ре-

човину при нагріванні й погано на холоді, в якому при цьому добре розчи-

няються домішки. Зрозуміло, що розчинник не повинен реагувати з речо-

виною, яку розчиняють. 

        На практиці вибір розчинника здійснюють методом підбору, але існу-

ють деякі принципи підбору розчинника.  

        Найпоширеніший принцип – “подібне розчиняється в подібному”, тоб-

то полярні сполуки розчинні в полярних розчинниках і навпаки.  

       Окрім цього має значення й температура кипіння розчинника. Найкра-

щим є розчинник з великим температурним інтервалом, коли різниця роз-

чинності в гарячому та холодному розчинниках достатньо велика. Тому 

краще не використовувати розчинники, які киплять при низький темпера-

турі. 
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Проте високо киплячі розчинники також не позбавлені недоліків: вони 

мало леткі й важче видаляються з кристалів після фільтрування.  

Не рекомендовано також використання розчинника з температурою 

кипіння вище, ніж температура топлення речовини. В цьому випадку речо-

вина буде топитися раніше, ніж розчинятися.  

Широкого використання набули розчинники з температурою кипіння в 

інтервалі 60–90 оС (бензин, гексан, циклогексан, етилацетат, спирти С2-С4 

тощо). Якщо досліджувана речовина нерозчинна в цих розчинниках, то ва-

рто взяти такі розчинники, як оцтова кислота, піридин, диметилформамід  

(ДМФА) або диметилсульфоксид (ДМСО). 
 

Методика підбору розчинника: 

1. Насипати в пробірку 50 мг речовини й залити 0,25-0,5 мл розчинни-

ка, наприклад, води або спирту. Добре струсити. Якщо речовина розчини-

лася в холод-ному розчиннику, то він непридатний для перекристалізації. 

2. Якщо речовина на холоді на розчиняється, то нагріти пробірку на 

водяній бані до кипіння розчинника (у випадку летких, горючих або токси-

чних розчинників пробірку треба закрити пробкою з повітряним холодиль-

ником).  

3. Якщо після нагрівання речовина розчинилася не повністю, то по 

краплях додавати нагрітий розчинник до повного розчинення речовини при 

постійному струшуванні, але загальним обсягом не більше 1,5 мл (якщо 

частина речовини за цих умов залишиться нерозчиненою, то краще взяти 

інший розчинник). 

4. Після отримання насиченого розчину речовини його повільно охо-

лоджують, спостерігаючи за утворенням кристалів.  

Таким чином досліджують ще кілька розчинників. Остаточний вибір 

роблять за такими критеріями: найбільший вихід кристалів, легкість робо-

ти з розчинником (нетоксичний, не горючий), його дешевість та доступ-

ність.  

Якщо жоден з розчинників не виявився придатним для перекристалі-

зації, то рекомендовано використання суміші розчинників. При цьому ре-

човина повинна бути нерозчинною в одному розчиннику, а в іншому – роз-

чинятися дуже добре. Розчинники також повинні повністю змішуватися 

один з одним й, бажано, мати близькі температури кипіння. 

Розчиняти речовину можна двома методами: 

1. Спочатку речовину струшують з невеликою кількістю “поганого” ро-

зчинника, нагрівають його до кипіння, потім по краплях додають “добрий” 

розчинник до повного розчинення речовини, далі охолоджують розчин. 

2. Розчиняють речовину в мінімальній кількості “доброго” розчинника 

при нагріванні, по краплях додають “поганий” розчинник до утворення ка-

ламуті, потім додають ще кілька краплин “доброго” розчинника до зник-

нення каламуті й охолоджують розчин. 
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6.2.2.Перекристалізація 

Методика перекристалізації. 

1. Перша стадія – розчинення речовини в мінімальній кількості гаря-

чого розчинника. Речовину зважують, переносять в 

колбу (якщо немає потреби в нагріванні до високих 

температур, то краще взяти конус), додають розчин-

ник таким чином, щоб він тільки покривав речовину, 

приєднують до колби зворотний холодильник (рис. 

1). Якщо розчинник – вода, то потреби в холодиль-

нику немає.  

Залежно від температури кипіння розчинника 

вибирають баню для нагрівання - водяну, повітряну 

або піщану. Далі доводять розчин до кипіння, певна 

частина речовини при цьому повинна розчинитися.  

Після цього, продовжуючи нагрівання, до колби 

невеликими порціями додають розчинник до повного 

розчинення речовини. Записують повну кількість ви-

користаного розчинника.    

         

2. Якщо отриманий насичений розчин речовини прозорий та майже 

безбарвний, то його повільно охоло-

джують при кімнатній температурі 

без перемішування, спостерігаючи за 

утворенням кристалів (чим повільні-

ше охолодження, тим більшими ут-

ворюються кристали). Іноді швидке 

охолодження призводить до утво-

рення масла замість кристалів. 

3. Якщо в розчині залишилися 

нерозчинні домішки, або він забарв-

лений, то використовують метод 

„гарячого фільтрування”.  

Для цього насичений розчин 

кипятять з активованим вугіллям 

протягом 5-10 хвилин (Обережно! 

При внесенні активованого вугілля 

розчин може сильно скипіти з утво-

ренням піни, тому вугілля слід додавати маленькими порціями), додають 

ще близько 5 % від загального обсягу розчинника й фільтрують через на-
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гріту лійку для гарячого фільтрування, в яку вставлена звичайна скляна 

лійка з паперовим фільтром (рис. 2). Профільтрований розчин залишають 

до утворення кристалів, а потім ще додатково охолоджують протягом 15–

20 хвилин проточною водою або льодом.   

4. Кристали, що утворилися, відфільтровують від маточного розчину. 

Фільтрувати можна за атмосферним тиском через звичайний паперовий  

складчастий фільтр, але краще під вакуумом. На рисунку 3а зображений 

прилад для фільтрування під вакуумом, який складається з товстостінної 

конічної колби з відвідною трубкою (колба Бунзена) та керамічної лійки з 

отворами (лійка Бюхне-

ра). Всередину лійки Бю-

хнера вміщують паперо-

вий фільтр чітко по внут-

рішньому діаметру лійки, 

змочують паперовий 

фільтр розчинником, при-

єднують колбу Бунзена до 

водоструминного насоса і 

включають його. Після 

цього виливають у лійку 

суміш кристалів з розчин-

ником. Кристали залиша-

ються на фільтрі, а маточ-

ний розчин (фільтрат) переходить в колбу. Потім колбу відєднують від на-

соса, кристали переносять на фільтрувальний папір і висушують.  

Якщо кристалів мало, то краще використати мікровідсос (рис. 3б). Це 

прилад, що складається з пробірки з відвідною трубкою та скляної лійки із 

скляним “цвяхом”.  

5. Висушені кристали зважують, визначають температуру топлення, 

підраховують вихід речовини та роблять висновок щодо чистоти перекрис-

талізованої сполуки.  

Низький вихід чистої речовини може свідчити про те, що було взято 

забагато розчинника (частина речовини залишилася розчиненою в маточ-

ному розчині) або що використаний розчинник не придатний  для  пере-

кристалізації цієї речовини. 

Якщо кристали не утворюються. У деяких випадках кристали не ут-

ворюються навіть у пересиченому розчині через відсутність центрів крис-

талізації. Найчастіше це трапляється з розчинами, звільненими від пилу га-

рячим фільтруванням. Викликати кристалізацію можна утворенням центрів 

кристалізації – додаванням невеликої кількості кристалів цієї ж речовини 
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(“затравки”) або енергійним тертям скляною паличкою по внутріш-ній по-

верхні колби на рівні рідини. Іноді допомагає сильне охолодження розчи-

ну. Якщо жоден з методів не дає очікуваних результатів, то можна поради-

ти закоркувати колбу, підписати її та залишити на кілька днів у холодиль-

нику. 

Якщо замість кристалів утворюється масло. Речовини з низькою 

температурою топлення схильні виділятися у вигляді масла, особливо при 

швидкому охолодженні. До того ж у маслі, що утворюється, здатні розчи-

нятися домішки або невелика кількість розчинника, що додатково знижує 

температуру топлення. Через це масло не кристалізується навіть при низь-

ких температурах, а якщо воно й ствердне, то залишиться надто забрудне-

ним. Що робити у цьому випадку? Перед усім, щоб запобігти утворенню 

масла, треба експериментувати з розведенням розчину, введенням “затрав-

ки” та дуже повільним охолодженням. Якщо при охолодженні розчину по-

чинає утворюватися масло, розчин треба  нагріти до розчинення масла й 

повільно охолоджувати, весь час перемішуючи розчин скляною паличкою. 

Якщо при охолодженні знов утворюється масло, розчин знову нагрівають і 

ще раз охолоджують з додаванням “затравки” й так далі. Це дуже копіткий 

процес, іноді він потребує багато часу, наполегливості та терпіння для до-

сягнення успіху. 

6.2.3 Визначення температури топлення 

Терміном “температура топлення” позначають діапазон температур, в 

якому відбувається перетворення твердої речовини на рідину. Початком 

топлення вважають появу першої краплини рідини, а закінченням – повний 

перехід твердої речовини в рідкий стан. Чиста сполука топиться в інтервалі 

температур 1-2 оС, наявність домішок сильно знижує температуру топлен-

ня й збільшує інтервал топлення. Проте слід пам’ятати, що значний інтер-

вал топлення можуть мати речовини, які розкладаються поблизу точки то-

плення. 

Для визначення температури топлення капілярним методом застосо-

вують скляні капіляри довжиною близько 6 см і діаметром до 1 мм, запаяні 

з одного кінця на полум’ї пальника. 

Набивання капіляру. Невелику кількість добре подрібненої досліджу-

ваної речовини вміщують на чисту тверду поверхню (найкращим є накрив-

не скельце). Узявши капіляр за запаяний кінець, постукують по речовині 

його відкритим кінцем і, таким чином, уводять речовину до капіляру (в).  

Біля відкритого кінця капіляру утворюватиметься стовпчик речовини висо-

тою 2-3 мм (а). Для переміщення речовини до запаяного кінця капіляру або 

постукують запаяним кінцем по поверхні стола, або кидають капіляр у вер-
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тикальну скляну трубку запаяним кінцем униз (г). Цю операцію повторю-

ють аж до утворення в капілярі щільного, без розривів стовпчика речовини 

висотою 2-3 мм (б): 

Підготовлений таким чином капіляр приєднують гумовим кільцем до 

термометру на рівні ртутної кульки та все разом вміщують до приладу для 

визначення температури топлення. При цьому термометр не повинен тор-

катися стінок приладу, а кулька ртуті має перебувати вище дна на 0,5-1 см. 

Прилад повільно нагрівають, уважно стежачи за підвищенням температури 

й станом стовпчика речовини в капілярі (Увага! Очі при цьому захищають 

спеціальними окулярами). Спостерігаючи за речовиною в капілярі, відзна-

чають і записують усі її зміни – зміну забарвлення, розклад, злипання, спі-

кання тощо. Коли стовпчик речовини починає помітно стискуватися й “на-

мокати”, нагрівання припиняють і відзначають інтервал топлення речовини. 

 

Контрольні запитання 
 

1. Як очистити  сполуку від механічних домішок? 

2. Як змінюється температура топлення при забрудненні речовини? 

3. Які сполуки мають вищі температури топлення: кислоти або їх солі? 

4. Як підібрати розчинник для перекристалізації? 

5. Які Ви знаєте основні етапи процесу перекристалізації? 

6. Як приготувати насичений розчин сполуки в леткому розчинни-

ку? Намалюйте схему приладу 

7. Як відокремити кристали від маточного розчину? 

8.  Які висновки можна зробити після визначення температури топ-

лення речовини? 
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6.3 Лабораторна робота 2 

Перегонка 

Перегонка – це поширений метод очищення органічних рідин або ви-

ділення рідкої сполуки із суміші рідин. При кипінні рідин з різними темпе-

ратурами кипіння, пара, що утворюється, в більшому ступені насичена ни-

зько киплячим компонентом суміші. При конденсації цих парів у приймачі 

збирається рідина, що збагачена низько киплячою фракцією. 

Чисті речовини перегоняються в інтервалі 1-2оС, домішки майже не 

впливають на температуру кипіння.  

Розрізняють три основні види перегонки: за атмосферним тиском, за 

зниженим тиском (вакуумна перегонка) і перегонка з водяною парою. 

Послідовність виконання роботи 

1. Отримати у викладача речовину (або суміш рідин) для перегонки 

2. Записати табличні дані температури кипіння цієї сполуки 

3. Визначити атмосферний тиск 

4. Зібрати прилад для простої перегонки, записати об`єм рідини, що 

переганятиметься 

5. Перегнати речовину (суміш рідин) 

6. Поміряти об`єми всіх фракцій, заповнити таблицю, намалювати ді-

аграму перегонки, розрахувати вихід основної фракції (або співвідношення 

фракцій). 

7. Зробити висновок відносно кількісного складу перегнаної речови-

ни. 

6.3.1 Перегонка за атмосферним тиском 

У найпростішому випадку перегонка полягає в нагріванні рідини до кипіння 

й  наступній конденсації її пари у вигляді конденсату в холодильнику.  

Схема приладу для простої перегонки рідких речовин: 
 

1–пальник Бунзена; 2–кільце із 

затискачем та азбестовою сіт-

кою;3–перегінна колба (колба Вю-

рца); 4– лапка із затискачем; 5–

термометр; 6–штативи; 7–

холодильник Лібіха; 8–алонж; 9– 

приймальна колба. 

На такому приладі перега-

няють рідини, що киплять при 

температурі 40-160оС або суміші 

рідин з різницею температур ки-

піння 50–70о С (якщо ця різниця 

менша, треба вдатися до фракційної перегонки на більш складному приладі).   
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Прилад для фракційної перегонки: 

 

1 – перегінна колба;  

2 – дефлегматор;  

3 – термометр;  

4 – холодильник;  

5 – алонж із хлоркальцієвою 

трубкою;  

6 – приймач. 

 

 

Методика перегонки 

Спочатку збирають прилад для перегонки (простої або фракційної). 

Водяне охолодження в холодильнику використовують при перегонці рідин, 

які киплять до 120-130о С. При перегонці рідин з температурою кипіння 

120-160о С використовують повітряний холодильник. Як приймач можна 

застосувати будь-яку плоскодонну колбу. 

Перегінну колбу заповнюють рідиною, що переганяють, максимум на 

3/5 її об’єму. Вміщують до колби кілька поруватих камінців – “кип’ятиль-

ників, які повинні забезпечити рівномірність кипіння рідини. Термометр, 

який показує температуру парів рідини, вставляють у колбу таким чином, 

щоб кулька з ртуттю знаходилася на 0,5 см нижче отвору відвідної трубки 

й добре прогрівалася парами. Ніколи не слід нагрівати колбу на відкри-

тому полум’ї газового пальника!  
Для перегонки органічних рідин застосовують різні нагрівальні бані. 

Вибір бані залежить від температури кипіння рідини. На водяній бані пере-

ганяють рідини з температурою кипіння до 80о С (при перегонці діетилово-

го етеру та інших легкозаймистих рідин треба зважати, щоб поблизу не бу-

ло відкритого полум’я. Зрозуміло, що в цьому випадку використування га-

зового пальника для нагрівання заборонено). Для перегонки рідин з темпе-

ратурою вище 80оС використовують азбестові сітки, повітряні або масляні 

бані. Температура бані повинна перевищувати температуру кипіння речо-

вини на 20-25о С. 

Перед початком перегонки треба ще раз перевірити надійність закріп-

лення елементів приладу та герметичність їх сполучення між собою, пере-

вірити, чи сполучається прилад з атмосферою! Нагрівати перегінну 

колбу починають поступово, температура бані повинна бути на 30о С вища 

за температуру перегонки, а оптимальна швидкість перегонки повинна до-

рівнювати 10 крапель на хвилину. Запишіть інтервал кипіння кожної фрак-

ції.  

Під час розгонки рідини збирають не менше трьох фракцій. Перша 

фракція (передгін) – від початку перегонки до температури кипіння речо-
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вини. Друга фракція – головна – при температурі кипіння речовини. Чиста 

речовина, як правило, переганяється у вузькому інтервалі температур (1–2о 

С). Третя фракція (кубовий залишок) збирається при температурах вищих 

за температуру кипіння речовини, або залишається в колбі. Речовини не 

можна відганяти досуха! Перегонку припиняють, коли в колбі залишило-

ся 1-2 мл рідини. 

Після закінчення перегонки результати треба оформити у вигляді таб-

лиці та діаграми перегонки: 
 

Фракція Інтервал температур Об’єм фракції 
І (передгін) 

ІІ (головна) 

ІІІ (кубовий залишок) 

Нижче температури кипіння 

Близько температури кипіння 

Вище температури кипіння 

 

 

6.3.2 Вакуумна перегонка 

При нагріванні вище 150о С багато органічних речовин частково або 

повністю розкладаються або осмолюються (при температурі перегонки), 

тому їхню перегонку здійснюють за зменшеним тиском, у вакуумі. Зни-

ження тиску до 30 мм рт.ст значно знижує температуру кипіння. Для зме-

ншення тиску використовують водоструминні насоси (знижують тиск до 

10–20 мм рт.ст., що дозволяє зменшити температури кипіння на 100-125о С) 

та масляні насоси (дозволяють знизити тиск до 0,01 мм рт.ст).                         

 

Прилад для вакуумної  

перегонки: 
 

1 – перегонна колба;  

2 – капіляр;  

3 – термометр;  

4 – холодильник;  

5 – алонж (“павук”);  

6 – приймач;  

7 – запобіжна склянка;  

8 – манометр. 

Увага! Під час роботи з ва-

куумом можна використову-

вати тільки круглодонні ко-

лби. Під час роботи необхід-

но одягати захисні окуляри або маску. Не дозволяється робити будь-які виправ-

лення при наявності вакууму в приладі. 
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6.3.3 Перегонка з водяною парою 

Перегонку з водяною парою застосовують для рідких і твердих мало-

розчинних у воді речовин, які мають значну пружність пари при темпера-

турі кипіння води. Це дозволяє переганяти високо киплячі компоненти ра-

зом із водою за атмосферним тиском і температурою близько 100о С. Це 

дуже важливо для речовин, що чутливі до нагріву й не витримують зви-

чайної перегонки. Також варто застосовувати перегонку з водяною парою у 

разі потреби відокремити леткі продукти від смолистих речовин, які часто 

утворюються при органічному синтезі й котрих дуже важко позбутися пе-

регонкою або кристалізацією. 

Прилад для перегонки з водяною парою: 
 

 

1 – пароутворювач; 

2 – перегінна колба;  

3 – холодильник;  

4 – алонж;   

5 – приймач 

 

 

 
Водяну пару добувають у металевому пароутворювачі, який має запобіжну 

трубку, що сягає майже самого дна. Через трубку під час охолодження пароутво-

рювача може надходити повітря. Перегінну колбу слід закріплювати похило, 

щоб бризки рідини не потрапляли до холодильника. Речовину, що очищують, 

вміщують до перегінної колби разом з невеликою кількістю води, складають 

прилад і починають нагрівати пароутворювач. Коли пара почне надходити до пе-

регінної колби, то її теж треба нагрівати на водяній бані, щоб запобігти конден-

сації пари. 

Якщо речовина, що переганяється, є низько плавкою, треба пильно 

стежити, щоб вона не кристалізувалася і не накопичувалася у трубці холо-

дильника. Якщо кристалізація все ж таки почнеться, то потрібно на кілька 

хвилин припинити подавання води до холодильника й пара розтопить і пе-

ренесе речовину в приймач. 

Отриманий дистилят розділяють у ділильній лійці у випадку рідини або 

декантують у випадку твердої речовини. Отриманий продукт висушують. 

Контрольні запитання 

1. Як визначають температуру кипіння сполуки? 

2. Що називається температурою кипіння? 

3. Чому, записуючи температуру кипіння, необхідно завжди зазначати 

й тиск, за яким вона вимірюється? 

4. Опишіть метод очищення рідкої сполуки 
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5. Чому перегінну колбу наповнюють не більше, ніж на дві третини? 

6. У яких випадках у приладі для перегонки застосовують повітряне, а 

в яких – водяне охолодження? 

7. Навіщо в рідину, яку переганяють, вміщують “кип’ятильні камінці”? 

8. Що називають фракцією? 

9.  За якими ознаками можна відрізнити перегонку суміші від перего-

нки індивідуальної речовини? 

10.  Як переганяють суміш речовин з близькими температурами кипіння? 

11.  Як осушують рідини? 

12.  Як переганяють рідини з високими температурами кипіння?  

 

6.3 Лабораторна робота № 3 

Аналіз органічної речовини 

Послідовність виконання роботи 
1. Отримати у викладача речовину для дослідження 

2. Описати зовнішній вигляд речовини 

3. Прожарити речовину (проба на світність полум`я) 

4. Зробити якісний елементний аналіз сполуки 

5. Результати досліджень звести до таблиці 
 

6.4.1 Опис зовнішнього вигляду речовини 

а) Агрегатний стан. Описують агрегатний стан речовини. Якщо вона 

твер-да, то яка: кристалічна, мікрокристалічна, аморфна? Яку форму мають 

кристали? Розгляньте кристали під мікроскопом. 

б) Колір. Треба визначити колір вихідної речовини та всі зміни кольо-

ру, які відбуваються при її очищенні. Забарвлення речовини може бути 

пов’язане з на-явністю домішок, наприклад анілін майже завжди забарвле-

ний на червоно-брунатний колір, проте свіжо перегнаний анілін майже 

безбарвний. Це стосується також фурфуролу, триетиламіну та багатьох ін-

ших речовин. 

Деякі сполуки забарвлені внаслідок наявності в їх складі хромофорних 

груп, наприклад, забарвленими є нітросполуки, хінони та сполуки, що ма-

ють подовжену кон’юґовану систему зв’язків (азобарвники та ін.). Тобто, 

якщо досліджувана сполука безбарвна, то одразу ж можна зробити висно-

вок про відсутність хромофорних функційних груп. 

в) Запах. Органічні сполуки багатьох хімічних класів мають характер-

ний запах. За запаху легко відрізнити спирт від ацетону, феноли пахнуть 

інакше, ніж аміни. Наприклад, бензальдегід, нітробензен і бензонітрил ма-

ють запах гіркого мигдалю, овочеві та фруктові аромати притаманні есте-

рам (ізоамілацетат – грушева есенція), специфічний запах мають пінен, діе-

тиловий етер, нафталін, триетиламін, камфора тощо. 
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3.4.2 Прожарювання речовини та проба на світність полум’я 

Наважку речовини масою близько 0,1 г на кінці шпателя або в ложці 

обережно вносять до бокової частини безбарвного полум’я пальника й пос-

тупово переміщують до більш гарячої частини полум’я, спостерігаючи за 

змінами, що відбуваються. Відзначають: а) здатність речовини займатися і 

характер полум’я (горіння швидке, зі спалахом, повільне; забарвлення по-

лум’я); б) характер топлення речовини (з розкладом або ні); в) запах; г) на-

явність залишку після спалювання. 

Характер полум’я іноді допомагає визначити природу речовини. Спо-

луки, що містять кисень, наприклад, забарвлюють полум’я на блакитний ко-

лір, ненасичені сполуки горять світним і чадним полум’ям, ароматичні вуг-

леводні – дуже кіптявим, аліфатичні вуглеводні – жовтим і трохи кіптявим. 

Якщо після спалювання є залишок, його треба дослідити на наявність 

металів.  

8.4.3. Визначення молекулярної формули 

 

а) Якісний елементний аналіз 
Якісний елементний аналіз – це сукупність методів, що дають змогу 

з’ясувати, з яких елементів складається органічна сполука. Для цього орга-

нічну речовину спочатку перетворюють реакціями окиснення або стоплен-

ням з лужними металами на неорганічні сполуки, які потім досліджують 

звичайними методами.  
 

б) Відкриття вуглецю та водню 
Найточнішим методом відкриття наявності вуглецю та водню в орга-

нічній сполуці є її окиснення нагріванням з дрібним порошком оксиду (ІІ) 

міді. При цьому вуглець окиснюється до оксиду вуглецю (ІV), а водень – 

до води. Якісно вуглець визначають за утворенням білого осаду ВаСО3, що 

утворюється при взаємодії СО2 з баритовою водою Ва(ОН)2, а водень – за 

утворенням кристалогідрату CuSO4
.5Н2О синього кольору (безводний су-

льфат міді безбарвний): 

CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O 

5 H2O + CuSO4  CuSO4
.5Н2О 

 

 

Методика досліду: У пробірку вміщують 1 г 

оксиду міді й близько 0,1 г досліджуваної речови-

ни, добре перемішують, у верхню частину пробір-

ки нещільно вміщують невеличкий жмутик вати 

(1), на який тонким шаром насипано білий поро-

шок сульфату міді CuSO4, і закривають пробірку 

(C...H...) + CuO CO2 H2O Cu
t
o

++
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пробкою з газовідвідною трубкою (2), яку занурюють у пробірку з барито-

вою водою (3). Пробірку з речовиною спочатку всю обережно прогрівають 

полум’ям пальника, потім нагрівають її нижню частину.  

Помутніння баритової води свідчить про наявність вуглецю, а поси-

ніння вати – про наявність водню. 
 

в) Проба Бельштейна 
Кінець мідного дроту згинають у маленьку петлю й прожарюють у по-

лум’ї газового пальника до зникнення зеленого забарвлення полум’я. Коли 

дріт прохолоне й покриється чорним прошарком оксиду міді (ІІ), його за-

нурюють у досліджувану речовину та знову вносять до зовнішньої зони 

полум’я. При наявності галогенів у досліджуваній речовині полум’я забар-

влюється на яскравий зелений або синьо-зелений колір. Забарвлення зумо-

влене утворенням летких галогенідів міді. Примітка! Проба Бельштейна 

має негативне значення. Позитивна проба свідчить тільки про можливість 

присутності галогенів у досліджуваній сполуці, оскільки зелене забарвлен-

ня полум’я дають і деякі інші речовини. Негативна проба Бельштейна од-

нозначно свідчить про відсутність галогенів. 
 

г) Відкриття азоту, сірки й галогенів 

Цей метод засновано на стопленні органічної речовини з металевим 

натрієм. При стопленні азот переходить до сполуки NaCN, сірка – до Na2S, 

хлор – до NaCl, бром – до NaBr, йод – до NaI.  

Методика досліду: Кілька кристалів або краплину досліджуваної ре-

човини вміщують у суху (увага!) тугоплавку маленьку пробірку й додають 

шматочок (як рисове зернятко) металевого натрію. Суміш обережно нагрі-

вають у полум’ї пальника, захистивши очі окулярами. Необхідно стежити, 

щоб натрій топився разом з речовиною. Під час стоплення відбувається 

розклад речовини, який іноді супроводжується невеликим спалахом. Далі 

пробірку нагрівають до червоного гартування протягом 10-15 хвилин і за-

нурюють її в порцелянову ступку з 3-5 мл дистильованої води й розтира-

ють товкачиком. Пробірка при цьому лускає, а її вміст розчиняється у воді. 

Процес описується схемами реакцій: 

(С…N…) + Na  NaCN (I…) + Na  NaI 

(S…) + Na  Na2S Cl…) + Na  NaCl 

(Br…) + Na  NaBr 

Розчин відфільтровують від вугілля й залишків скла, ділять його на 

три частини і використовують для подальшого відкриття азоту, сірки та га-

логенів.  

Відкриття азоту (проба Лассеня). Азот виявляють за утворенням бе-

рлінської лазурі Fe4[Fe(CN)6]3 (cинє забарвлення). 
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До пробірки з третиною фільтрату додають 1 краплину спиртового роз-

чину фенолфталеїну. Якщо при цьому з’являється малиново-червоне забар-

влення, то середовище в пробірці лужне. Якщо ні, то до пробірки спочатку 

треба додати 1-3 краплини 5 %-ого розчину NaOH. Далі до пробірки з філь-

тратом додають кілька кристалів сульфату заліза (ІІ) і нагрівають до кипін-

ня. При цьому в лужному середовищі випадає осад гідроксиду заліза. 
 

FeSO4 + 2 NaOH   →   Na2SO4 + Fe(OH)2 
 

При наявності азоту відбувається утворення жовтої кров’яної солі: 
 

Fe(OH)2 + 6 NaCN         →     Na4[Fe(CN)6] + 2 NaOH 
 

Після підкислення вмісту пробірки 10 %-ою соляною кислотою випа-

дає зеленувато-синій осад “берлінської лазурі”: 
 

3 Na4[Fe(CN)6] + 4 FeCl3     →         Fe4[Fe(CN)6]3 + 12 HCl 
 

Відкриття сірки. Сірку якісно відкривають за допомогою ацетату 

свинцю.  

Другу частину фільтрату підкислюють оцтовою кислотою та додають 

кілька крапель розчину ацетату свинцю: 
 

Na2S + Pb(CH3COO)2  PbS + 2 CH3COONa 
 

Наявність чорного осаду PbS свідчить про наявність сірки. 
 

Відкриття сірки та азоту при спільній присутності. Іноді трапляєть-

ся, що сполука водночас містить сірку та азот і відкриттю азоту заважає 

присутність сірки. У цьому випадку варто використати краплинний метод 

відкриття.  

У центр фільтрувального паперу розміром 3×3 см наносять фільтрат до 

утворення безбарвної мокрої плями діаметром близько 2 см (1). Далі в 

центр цієї плями наносять краплину розчину залізного купо-

росу FeSO4
.7H2O. Зачекавши, доки краплина вбереться філь-

трувальним папером, наносять у центр ще краплину 2н. роз-

чину НСl. При наявності азоту з’явиться синя пляма берлін-

ської лазурі (2). Потім по периферії плями фільтрату нано-

сять краплину розчину ацетату свинцю (3). Якщо присутня 

сірка, то на місці стику плям з’являтиметься темно-брунатне забарвлення. 

Відкриття галогенів. Якщо проба Бельштейна була позитивною, то 

галогени відкривають за допомогою розчину нітрату срібла. При цьому ут-

ворюються осади галогенідів срібла різного кольору: AgCl – білий осад; 

AgBr – блідо-жовтий осад; AgI – жовтий осад.  

Методика досліду: Якщо речовина містить сірку і азот, то фільтрат, 

здобутий при стопленні речовини з натрієм, підкислюють 2-3 краплинами 

розведеної азотної (нітратної) кислоти й кип’ятять 1-2 хвилини для вида-

лення сірководню й синильної кислоти, які заважатимуть наступній реак-

ції. Після цього до фільтрату додають кілька крапель розчину АgNO3. Про-

цес описується такими реакціями:  

1

2

3
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NaHal + HNO3  NaNO3 + HHal 

HCl + AgNO3  AgCl + HNO3  

HBr + AgNO3  AgBr + HNO3 

HI + AgNO3  AgI + HNO3 

Якщо потрібно пересвідчитися в наявності брому або йоду, то вико-

нують такі якісні досліди: 

• До 3–5 краплин досліджуваного фільтрату додають 1–2 краплини ро-

зведеної сірчаної (сульфатної) кислоти, 1 краплину розчину нітриту натрію 

або розчину хлориду заліза (ІІІ), 1 мл хлороформу й добре збовтують. Як-

що хлороформний прошарок забарвлюється на фіолетовий колір, то це 

означає, що в розчині був присутній йод. 

• До 3–5 краплин фільтрату додають 2–3 краплини розведеної соляної 

кислоти, 1-2 краплини розчину хлораміну, 1 мл хлороформу й збовтують 

усе разом. У присутності брому хлороформний прошарок забарвлюється на 

жовто-бурий колір. 
 

Контрольні запитання 

1. Як можна відрізнити органічну речовину від неорганічної? 

2. Чому аналіз невідомої сполуки позначають з визначення її елемен-

тного складу? 

3. Що таке проба Бельштейна? Яка область її застосування? 

4. На яких реакціях ґрунтується відкриття вуглецю та водню в органі-

чних сполуках? 

5. Яка реакція використовується для відкриття галоген-йонів? Чи є 

можливим відкриття галогенідів безпосередньо в органічних сполуках? 

6. Про що може свідчити кіптяве полум`я при згорянні органічної 

сполуки? 

7. Які реакції використовують для відкриття сульфід-йонів? 
 
 

6.5 Лабораторна робота 4 

Ідентифікація вуглеводнів 

Хімічні методи ідентифікації не дуже придатні для ідентифікації наси-

чених вуглеводнів через те, що вони за звичайних умов дуже інертні. Здебі-

льшого в цьому випадку використовують такі фізичні константи, як темпера-

тури топлення й кипіння, показник заломлення, густину, спектри ІЧ та ЯМР. 

Послідовність виконання роботи 
1. Отримати у викладача вуглеводень для ідентифікації. 

2. Визначити температуру кипіння вуглеводню. 

3. Визначити показник заломлення. 

4. Визначити густину. 

5. Зробити висновок. 
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6.5.1 Визначення температури кипіння 

Температура кипіння – це температура, при якій відбувається перехід 

речовини з рідкого стану до газоподібного. На відміну від температури то-

плення температура кипіння сильно залежить від тиску. Леткі домішки 

знижують температуру кипіння, а домішки з близькими температурами ки-

піння не змінюють температуру кипіння речовини. Незначні кількості за-

бруднюючих домішок майже не впливають на температуру кипіння, тому 

ця константа не може бути показником чистоти речовини, як температура 

топлення. Проте іноді при ідентифікації невідомої 

сполуки температура кипіння дозволяє визначити 

деякі типи сполук. Наприклад, сполука, що містить 

хлор і кипить нижче 132оС, повинна бути аліфати-

чною, бо найпростіший арилгалогенід – хлорбен-

зен – кипить при температурі 132оС. 

Визначення температури кипіння перегонкою 

невеликих кількостей рідини часто дає помилкові 

значення через легкість перегрівання пари рідини, 

що переганяється Точну температуру кипіння ви-

значають за методом Сиволобова. У мікропробірку 

довжиною 2–3 см і внутрішнім діаметром 2–3 мм 

вміщують тонкий капіляр (внутрішній діаметр 0,2–

0,5 мм, довжина 4–5 мм), запаяний з верхнього кін-

ця, і наповнюють її 0,2–0,3 мл досліджуваної ріди-

ни. Мікропробірку за допомогою гумового кільця прикріплюють до тер-

мометра на рівні кульки ртуті і все разом вміщують до приладу для визна-

чення температури топлення. 

При нагріванні приладу з внутрішнього капіляру починають виділяти-

ся бульбашки повітря, спочатку повільно, а далі – у вигляді безперервного 

струмочка. При цьому вважають, що рідина кипить і припиняють нагрі-

вання. Далі записують температуру, при якій виділення бульбашок раптово 

припиняється. Цю температуру й вважають температурою кипіння рідини.  
 

6.5.2 Визначення показника заломлення 
Показник заломлення n разом з іншими фізичними константами вико-

ристовують для ідентифікації рідких речовин і визначення їх чистоти.  

При переході променя монохроматичного світла з одного середовища 

до іншого його швидкість змінюється, а на межі розподілу фаз відбувається 

також зміна його напрямку. Відхилення проміня відбувається згідно з за-

коном Снеліуса: 
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де С1 і С2 – швидкість розповсюдження світла у першому та другому сере-

довищах відповідно;  і  – кути падіння й заломлення променя світла при 

переході з першого середовища в інше. Показник заломлення сильно зале-

жить від температури (збільшення температури на 1оС зменшує показник 

заломлення на 0,0005 і навпаки).  

Показник заломлення визначають на приладі рефрактометрі за такою 

методикою. Перед усім треба перевірити точність рефрактометра за показ-

ником для дистильованої води (nD
20 = 1,3333). Далі треба протерти ефіром 

або спиртом вимірювальну та освітлю-

вальну призми, почекавши, доки роз-

чинник випарується, нанести піпеткою 

або капіляром, не торкаючись поверхні 

призми, кілька крапель досліджуваної 

рідини й обережно закрити верхню ча-

стину вимірювального вузла рефрак-

тометра. Освітлювальне дзеркало 

встановлюють таким чином, щоб поле 

зору було максимально освітленим. 

Дивлячись в окуляр, фокусують його, 

обертанням 

верхнього регулятора досягають максимальної 

різкості межі розподілу світлого й темного полів, 

а нижнім регулятором установлюють межу в 

центрі хреста, як на рисунку.  

Знімають по шкалі показник заломлення рі-

дини (показник заломлення вимірюється з точні-

стю до четвертого знаку). 

Після вимірювання призми знов витирають. 
 

6.5.3 Визначення густини 
Густина – це маса одиниці об’єму даної субстанції при певних тиску та 

температурі:  
=м/V (г/см3) 

Відносною густиною вважають відношення густини речовини до гус-

тини іншої речовини за певних умов. Відносну густину рідких та твердих 

речовин здебільшого визначають відносно густини дистильованої води при 

4оС. Також густину визначають як відношення маси речовини до маси дис-

тильованої води за умов сталості температури та об’єму. Відносна густина 

залежить від температури, тому завжди позначають температуру, при якій 

відбувалося вимірювання, і температуру води, об’єм якої вважають за оди-

ницю. З підвищенням температури відносна густина зменшується, а з її 

зниженням – збільшується. Цей показник є константою для кожної хімічно 

однорідної речовини або розчину при певній температурі. Також за допо-

могою густини можна визначати концентрацію розчину речовини. 
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Для швидкого визначення густини застосовують 

ареометри. Це калібровані скляні трубки, які знизу за-

повнені свинцем, а зверху мають шкалу. Їх занурюють у 

циліндр з рідиною таким чином, щоб ареометр не торка-

вся стінок та дна циліндра. Густину визначають за рис-

кою шкали, біля якої встановлюється верхній меніск рі-

дини. Ареометри дозволяють визначати густину в широ-

кому інтервалі з точністю до третього знаку.  

Для більш точного визначення густини (до четверто-

го знаку) використовують пікнометри (колбочка місткі-

стю 1–2 мл з пришліфованим корком). Цей метод полягає 

у вимірюванні ваги визначеної кількості рідини.  

Для цього по черзі зважують пустий пікнометр, пікнометр з дистильо-

ваною водою та пікнометр з досліджуваною рідиною, обчислюють відно-

шення  ваги досліджуваної речовини до ваги води однакових об’ємів. Зага-

льна формула для обчислювання: 

 

Густина води при 20оС дорівнює 0,99823. 
 

Таблиця фізичних сталих алканів і циклоалканов 
 

Вуглеводень Ткип.,
оС nD

20 ρ4
20,г/см3 

Пентан 36 1,3577 0,626 

Циклопентан 49,3 1,4039 0,745 

Гексан 69 1,3754 0,659 

Циклогексан 81 1,4290 0,779 

Гептан 98.4 1,3878 0,684 

Циклогептан 118-120 1,4440 0,810 

Октан 125 1,3975 0,703 

Циклооктан 148-149 1,4586 0,839 

Нонан 151 1.4054 0.718 

Декан 174 1.4120 0.730 
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Контрольні запитання 

1. Як визначають температуру кипіння мікрокількості рідини? 

2. Що таке показник заломлення і від яких параметрів залежить його 

величина? 

3. Як змінюється густина залежно від температури? 

4. За допомогою яких приладів можна визначити густину речовини? 

 

6.6 Лабораторна робота 5 

Реакція естерифікації (отримання естерів)  
 

Естери карбонових кислот отримують за реакцією эстерификації взає-

модією карбонових кислот із спиртами з вилученням води (реакція оборот-

на). 

 
 

Реакція каталізується сильними кислотами (H2SO4, HCl, п-толуенсуль-

фокислота). При молярному співвідношенні реагентів 1:1 (спирту та кисло-

ти) в рівноважній суміші міститься близько 66 % естеру та води. Для змі-

щення рівноваги в бік утворення естеру беруть надлишок одного з реаген-

тів (найчастіше спирту), або видаляють один з утворених продуктів (най-

частіше воду). 

Послідовність виконання роботи 
1. Зібрати прилад, отримати у викладача дозвіл на роботу 

2. Провести синтез, виділити продукт реакції, очистити його 

3. Розрахувати вихід реакції.  

Розрахунки по хімічним рівнянням (стехіометричні розрахунки) ґрун-

туються на законі збереження маси речовин. У реальних хімічних процесах 

через неповноту перебігу реакцій та втрат маса продуктів менша, ніж тео-

ретично розрахована. 

Вихід реакції (V) – це відношення реальної маси продукту реакції (mp) 

до теоретично розрахованої (mт), яке виражають у відсотках від теоретич-

ного: 

V = (mp / mт) • 100 % 

Теоретичний вихід розраховують за рівнянням  реакції (по речовині, 

що була взятою в недостатку). 
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6.5.1 Синтез оцтовоізопропілового естеру (ізопропілацетату) 

Схема реакції: 

 
 

Ізопропіловий спирт – 36,5г (45 мл), 

Оцтова кислота (крижана) – 42 г (40 мл),  

Сірчана кислота (=1,84) – 5 мл 

 
 

В колбу Вюрца вміщують 5 мл ізопропілового спирту, 5 мл концент-

рованої сірчаної кислоти і нагрівають на повітряній бані до 80оС. Після 

цього починають повільно додавати з краплинної лійки суміш 40 мл кри-

жаної оцтової кислоти і 40 мл спирту. Швидкість додавання суміші повин-

на відповідати швидкості, з якою відганяється естер. 

Після закінчення реакції вміст приймача переносять до ділильної лійки 

і промивають концентрованим розчином соди для видалення оцтової кисло-

ти. Далі ефірний шар струшують з насиченим розчином хлористого кальцію 

для видалення спирту, що непрореагував, (з первинними спиртами хлорис-

тий кальцій утворює кристалічну сполуку, яка нерозчинна в естері). Потім 

зливають водний шар і висушують естер безводним сульфатом натрію.  

Естер переганяють, збираючи фракцію в інтервалі температур 85-88оС.   

Розраховують теоретичний і практичний вихід реакції. 
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6.5.1 Синтез оцтовоізоамілового естеру (ізоамілацетату) 

 

 

Схема реакції: 

 
 

Оцтова кислота крижана – 15 г (14,3 мл); 

Ізоаміловий спирт – 22,5 г (27,7 мл); 

Сірчана кислота ( =1,84) 
 

 

 

 

В круглодонну колбу вміщують суміш оцтової кислоти та ізоамілового 

спирту, додають 3-4 краплини концентрованої сірчаної кислоти, додають 

«кип`ятильні камінці», перемішують реакційну суміш і кип`ятять доки в 

насадці не збереться розрахована кількість води.  
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Отриманий естер з колби переносять до ділильної лійки, промивають 

водою, 5 %-вим розчином соди, потім знову водою; сушать безводним су-

льфатом натрію або магнію. 

Далі продукт переганяють, збираючи фракцію при 138–142оС. Розра-

ховують теоретичний і практичний вихід. 

Аналогічно синтезується оцтовобутиловий естер. Основна фракція пе-

реганяється при 124-125оС.     

6.5.3 Синтез етилформіату (етиловий естер мурашиної кислоти) 

 

Схема реакції:                            

 

 
 

 

В круглодонній колбі змішують 20 г концентрованої (85 %) мураши-

ної кислоти та 22 г етилового спирту, додають 10 г безводного хлориду ка-

льцію й нагрівають на водяній бані з дефлегматором, що сполучений з 

прямим холодильником. Етилформіат, що відганяється, збирається при 
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цьому в приймач, який охолоджується холодною водою. Естер промивають 

в ділильній лійці водою, розчином карбонату натрію, знов водою, висушу-

ють над безводним хлоридом кальцію й переганяють на водяній бані з ви-

соким дефлегматором. Температура кипіння 55оС.   

Розраховують теоретичний та практичний вихід реакції. 

Контрольні запитання 

1. Які бічні процеси можуть відбуватися при проведенні реакції есте-

рифікації? 

2. Яка роль сірчаної кислоти в процесі естерифікації?    

3. Які ацилюючі реагенти окрім карбонової кислоти можна викорис-

товувати для отримання естерів? 

4. Для чого естер промивають розчином соди?    

5. Яким чином оборотну реакцію естерифікації можна зсунути в бік 

утворення продуктів реакції?                                                                                  

 

 

6.7 Лабораторна робота 6 

Синтез ацетаніліду 

Ацетанілід – це амід карбонової кислоти, який отримують реакцією 

ацилювання первинного ароматичного аміну – аніліну. При ацилюванні 

амінів карбоновими кислотами беруть надлишок кислоти та відганяють во-

ду, що утворюється в реакції. При взаємодії амінів з ангідридами та гало-

генангідридами карбонових кислот реакція практично необоротна, співвід-

ношення беруть близьким до теоретичного.  

Послідовність виконання роботи 

1. Отримати у викладача дозвіл на роботу 

2. Отримати необхідний посуд і реактиви 

3. Провести синтез, очистити продукт реакції, зважити і визначити йо-

го константи. 

4. Розрахувати теоретичний і практичний вихід 
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Схема реакції: 

 
 

Реактиви: анілін – 2,6 г; оцтовий ангідрид – 4,5 г; ацетат натрію крис-

талічний – 5 г; соляна кислота конц. – 2,7 мл; активоване вугілля. 
 

Посуд: Колба на 250 мл; колба на 50 мл; лійка Бюхнера; колба Бунзе-

на; термометр, водяна баня; лійка для гарячого фільтрування; прилад для 

визначення температури топлення. 
 

Методика синтезу: В колбу наливають 80 мл води, доливають соляну 

кислоту и при постійному перемішуванні додають свіже перегнаний анілін. 

Реакційну суміш енергійно струшують до розчинення аніліну, потім роз-

чин нагрівають на водяній бані до 50оС, при перемішуванні додають оцто-

вий ангідрид і, негайно, раніше приготований розчин ацетату натрію (5 г 

ацетату натрію в 15 мл води). Далі реакційну суміш охолоджують в бані з 

льодом. При цьому в осад випадають білі кристали ацетаніліду. 

Кристалічний осад відфільтровують на лійці Бюхнера, кілька разів 

промивають на лійці холодною водою і перекристалізовують з води. Якщо 

осад утворився забарвлений, то його перекристалізовують з активованим 

вугіллям з наступним гарячим фільтруванням. Методику перекристалізації 

див. 6.3.2 «Перекристалізація».  

Перекристалізовані кристали висушують, визначають температуру то-

плення й розраховують. 

Температура топлення ацетаніліду – 114оС 

 

Контрольні запитання: 

1. Які ацилюючі реагенти використовують для введення ацильного за-

лишку до аміногрупи? 

2. З якою метою при ацилюванні аніліну використовують ацетат на-

трію? 
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6.8 Лабораторна робота № 7 

Синтез -нітронафталену 

Реакція нітрування належить до реакцій електрофільного заміщення. 

Нітрування супроводжується утворенням води, що може призвести до роз-

ведення азотної кислоти і зупинки реакції. До того ж розведена азотна кис-

лота діє на субстрат як окисник. Тому до реакційного середовища додають 

концентровану сірчану кислоту, як водозв`язуючий засіб, у співвідношенні 

1:1. Суміш азотної та сірчаної кислоти називають «нітруюча суміш». Реак-

ція нітрування екзотермічна, тому часто треба проводити реакцію при охо-

лодженні реакційного середовища і додавати реагент поступово.      

Послідовність виконання роботи 

1. Отримати необхідні реагенти та посуд 

2. Провести нітрування, виділити продукт, перекристалізувати його і 

визначити температуру топлення. 

3. Розрахувати теоретичний і практичний вихід реакції. 

Схема реакції: 

+   HNO3

H2SO4

NO2

+  H2O

 

 

Реактиви: нафтален – 8,3 г; азотна кислота (конц.) – 9 мл; сірчана кислота 

(конц.) – 7,2 мл; етанол. 

Методика синтезу. Охолоджують у колбі азотну кислоту й додають 

до неї поступово при охолодженні сірчану кислоту. До нітруючої суміші 

невеличкими порціями додають розтертий нафтален таким чином, щоб те-

мпература реакційної суміші не перевищувала 50оС. При необхідності реа-

кційну суміш охолоджують водою. Якщо недотримуватися температурного 

режиму, то утворюватимуться бічні продукти – 1,5- та 1,8-динітро-

нафталени. 

Після того, як увесь нафтален буде додано, реакційну суміш витриму-

ють протягом години при температурі 60оС, весь час перемішуючи її. По-

тім реакційну суміш виливають у 100 мл води. Водно-кислотний шар зли-

вають з застиглого -нітронафталену декантацією й промивають -нітро-
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нафтален киплячою водою не менш, ніж три рази (при цьому залишки наф-

талену видаляються з водяною парою). Після кожного промивання воду 

зливають декантацією. Після останнього промивання водневий шар не по-

винен мати кислу реакцію. Далі -нітронафтален відфільтровують і перек-

ристалізують з розведеного етилового спирту.  

Перекристалізація: розчиняють -нітронафтален в невеликій кілько-

сті киплячого спирту, обережно, по краплях додають гарячу воду, доки не 

з’явиться слабка каламуть. Після цього знов додають кілька краплин спир-

ту до зникнення каламуті й швидко охолоджують розчин. Кристали -

нітронафталену відфільтровують та сушать на повітрі. 

Вихід – 10 г. Ттопл  = 61,5оС    

 

Контрольні запитання: 

1. Що таке нітруюча суміш? Яку роль виконує сірчана кислота в реак-

ції нітрування? 

2. Чому в реакції нітрування треба використовувати концентровану 

азотну кислоту? 

3. Чому відбувається заміщення атома водню α-вуглецевого атома на 

нітро-групу?  

4. Які бічні реакції можуть протікати в ході синтезу? 

5. Чому при проведенні реакції треба перемішувати реакційну суміш? 
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6.9 Лабораторна робота 8 

Реакції окиснення 

Окиснення – це процес, що супроводжується або приєднанням кисню, 

або дегідруванням (вилученням водню). Найпоширеніші окисники – спо-

луки з електрофільними властивостями: азотна кислота, кисень, пероксидні 

сполуки, діоксид селену, перманганат калію, діоксид марганцю, хромова 

кислота та її ангідрид та інші. 

Специфічність окиснення різних органічних сполук дуже сильно зале-

жить від будови сполуки, тому практично неможливо підібрати якісь зага-

льні умови для цього процесу. 
 

6.9.1 Синтез ацетону 

      Схема реакції: 

 

Реактиви: ізопропіловий спирт 1,56 г; біхромат натрію 2,3 г; конц. сірчана 

кислота (ρ=1,83) – 3 мл 
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Методика синтезу: 

Приготувати в окремій колбі «хромову суміш»: розчинити біхромат 

натрію у 8 мл води і обережно по краплях додати сірчану кислоту. Далі в 

реакційну колбу вміщують ізопропіловий спирт і з краплинної лійки пос-

тупово додають хромову суміш таким чином, щоб реакція відбувалася не 

надто бурхливо. Після цього нагрівають реакційну суміш на водяній бані 

протягом 10 хвилин і охолоджують.  

Далі збирають прилад для простої перегонки і відганяють з реакційної 

суміші ацетон, збираючи фракцію, що кипить в інтервалі 55-58оС.       

Розраховують теоретичний і практичний вихід реакції. 
 

6.9.2 Синтез бензойної кислоти 
 

Схема реакції: 

 

Реактиви: толуен 3 г; перманганат калію 10,5 г; 36 %-на соляна кислота 

(ρ=1,18) – 4,5 мл 
 

Методика синтезу: 

Помістити в круглодонну колбу 3 г перманганату калію, 

1 г карбонату натрію, 75 мл води та 1 г толуену. З’єднати кол-

бу із зворотним холодильником і нагрівати протягом двох го-

дин на повітряній бані. Після цього верхній шар реакційної 

суміші повинен стати безбарвним. Якщо ні, то його знебарв-

люють додаванням спирту або щавлевої кислоти. 

Після закінчення реакції ще гарячий розчин відфільтро-

вують від осаду діоксиду марганцю, фільтрат підкислюють до 

кислої реакції та охолоджують. При цьому утворюється осад 

бензойної кислоти, який відфільтровують та перекристалізо-

вують з води. Висушують, визначають температуру топлення,  

розраховують теоретичний і практичний вихід реакції. 

Температура топлення бензойної кислоти 120-121оС. 
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Контрольні запитання: 

1. При окисненні яких сполук утворюються кетони? 

2. Що таке «хромова суміш»? Як її приготувати? 

3. Як можна ідентифікувати продукт окиснення спирту? 

4. З якою метою при окисненні толуену використовують етиловий 

спирт або щавлеву кислоту? 

5. Яка сполука утвориться при окисненні о-ксилола перманганатом 

калію? Напишіть схему реакції. 

 

6.10 Лабораторна робота 9 

Реакція Канниццаро 

Альдегіди , що не містять водневий атом у -вуглецевого атома в лу-

жному середовищі, здатні вступати до оксидаційно-відновної реакції (дис-

пропорціювання ), яка була відкрита італійським хіміком С. Канниццаро. 

Одна з молекул альдегіду при цьому окиснюється до карбонової кислоти, а 

інша – відновлюється до спирту. 

Схема реакції: 

 

Реактиви: бензальдегід – 20 мл; КОН – 18 г; 30 %-вий розчин гідро-

сульфіту натрію – 10 мл; 5 %-вий розчин карбонату натрію – 20 мл; 36 %-ва 

соляна кислота – 30 мл; сульфат натрію безводний – 10 г. 

Ділильна лійка 
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Прилад для перегонки 

 

Методика синтезу: 
 

Струшують у конусі суміш бензальдегіду з охолодженим розчином 

18 г КОН в 12 мл води до утворення стійкої емульсії і залишають на 24 го-

дини.  

Далі до реакційної суміші додають невелику кількість води до повного 

розчинення кристалічної маси, що утворилася. Розчин переносять до діли-

льної лійки і двічі екстрагують бензиловий спирт діетиловим ефіром. Вод-

но-лужний шар залишають для подальшого виділення бензойної кислоти. 

Ефірний шар струшують у ділильній лійці з розчином гідросульфіту 

натрію з метою видалення бензальдегіду, що не6 прореагував, потім вод-

ний шар зливають. Ефірний розчин промивають у ділильній лійці розчи-

ном карбонату натрію і висушують безводним сульфатом натрію.  

Збирають прилад для простої перегонки, спочатку на водяній бані від-

ганяють ефір (обережно, легко займається!), потім на повітряній бані пере-

ганяють бензиловий спирт, збираючи фракцію при температурі 204–206оС 

(ρ=1,0455).  

Водно-лужний шар, що залишився, підкислюють концентрованою со-

ляною кислотою, відфільтровують бензойну кислоту, яка випадає при цьо-

му в осад, і перекристалізовують її. 

Температура топлення бензойної кислоти 122оС. 

Розраховують теоретичний і практичний вихід бензилового спирту і 

бензойної кислоти. 
 

Контрольні запитання 

1. Напишіть схему реакції Канниццаро для фурфуролу. 

2. З якою метою до ефірного розчину додають розчин гідросульфіту  

натрію? 

3. Як з реакційної суміші виділяють бензойну кислоту.  

4. Чому до реакційної суміші додають невелику кількість води? Що 

від-буватиметься, якщо води взяти багато?  

ДОДАТКИ 

Таблиця Д1 –  Назви вуглеводневих радикалів 

Формула радикала Назва 

СН3 Метил 

СН3СН2 Етил 
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CH2

СН3СН2СН2 Пропіл 

         Ізопропіл 

СН3СН2СН2СН2 н-Бутил 

 
втор-бутил 

(СН3)2СНСН2 Ізобутил 

(СН3)3С трет-бутил 

(СН3)2СНСН2СН2 Ізопентил 

(СН3)3ССН2 Неопентил 

 

 Фенил 

 

 Бензил 

 

Нафтил 

 

Фенілен 

СН2 Метилен 

СН2СН2 Етилен 

Примітки: втор-   вторинний; трет-  третинний; н-  нормальної (нероз-

галуженої) будови, тобто первинний;  о-  орто; м-  мета; п-  пара. 

                                                                                                    

Таблиця Д2 – Назви деяких ненасичених радикалів 

Формула Назва 

СН2= 

СН2=СН 

СНС 

СН2=СНСН2 

СНССН2 

Метилен 

Вініл 

Етиніл 

Аліл 

Пропаргіл 

Пропеніл 



 81 

СН3СН=СН 

 

Таблиця Д3 – Пріоритетність функційних груп 

Група Назва класу Суфікс Префікс 

СOOH 

(С)OOH 
Карбонова к-та 

- карбонова кислота 

-ова кислота  карбокси- 

SO3H  
Сульфонова 

кислота 

-сульфонова   

кислота 

сульфо- 

COOR 

(C)OOR 
Естер 

R...карбоксилат 

R…оат  

R...оксикарбоніл 

COHal 

(C)OHal 
Ацилгалогенід 

карбонілгалогенід 

-оїл галогенід 

галогенокарбоніл 

CONH2 

(C)ONH2 
Амід 

-карбоксамід 

 -амід 

 карбамоїл- 

CN 

(C)N 
Нітрил 

-карбонітрил 

-нітрил 

ціано- 

CHO 

(C)HO 
Альдегід 

-карбальдегід 

 -аль  

форміл- 

оксо- 

C=O
 

Кетон -он оксо- 

   OH Спирт -ол гідрокси- 

    SH Меркаптан  -тіол меркапто- 

  NH2 Амін  -амін  аміно- 

 Атом вуглецю в дужках входить до назви родоначальної сполуки 
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Таблиця Д4 –  Групи, що завжди позначаються в префіксі 

*) R- алкильний або арильний радикал: наприклад, ОСН3  метокси; 

ОС2Н5  етокси; ОС6Н5  фенокси. 

 

                                                                                                       

 

         Таблиця Д5 – Загальна схема назви за номенклатурою ІЮПАК 

 

 
 

Послідовність нумерації вуглецевого ланцюга або циклу, що містять  

функційні групи: «старша» функційна група, подвійний звязок, 

потрійний звязок, другорядні функційні групи, бічні ланцюги. 

 

Назву кратного звязку та старшої групи позначають у суфіксі, а всіх 

інших – у префіксі. 

Якщо до складу молекули входять кілька замісників, які можна позна-

чити в суфіксі, то позначають найстаршій (верхній в табл. Д3), а інші – за 

алфавітом  в префіксі. 

       За наявності кількох однакових замісників чи кратних звязків викорис-

товують множники: ди-, три-, тетра-, пента-, гекса-  і т.д. 

 

 

 

Клас сполук Формула Префікс 

Галогенопохідні 

Нітрозосполуки             

Нітросполуки        

Діазосполуки 

Етери                                

F, Cl, Br, I 

NO 

NO2 

N=N    

OR*              

фтор-, хлор-, бром-, іод- 

нітрозо- 

нітро- 

діазо- 

алкокси- 
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Таблиця Д6  –  Приклади назв органічних сполук різних класів 

Клас Приклад 

Номенклатура 

ІЮПАК 

Раціональна  

номенклатура Тривіальна 

назва Закін-

чення 
Назва 

Базова  

назва 
Назва 

Алкани 

 

-ан 
2,2,4-три-

метилпентан 
метан 

ізопропіл-

третбутил 

метан 

ізооктан 

Алкени 

 

-ен 
2-метил-

пропен-1 
етилен 

несимм-ди-

метилетилен 
ізобутилен 

Алкіни 
 

-ин бутин-1 ацетилен етилацетилен  

Галогено-

похідні 
 

 
2-метил-2-

хлорпропан 
галогенід 

трет-бутил-

хлорид 
 

Спирти 
 

-ол бутанол-2 карбінол 
метилетил-

карбінол 

втор-

бутиловий 

спирт 

Етери   метоксиетан ефір 
метилетило-   

вий ефір 
 

Альдегіди 

 

-аль 
2-метил-

пропаналь 

оцтовий  

альдегід 

диметилоц-

товий альде-

гід 

ізомасляний 

альдегід 

Кетони 
 

-он бутанон-2 кетон 
метилетил- 

кетон 
 

Карбонові 

кислоти 
 

-ова  

к-та 

2-метил-

пропанова 

кислота 

оцтова  

к-та 

диметилоц-     

това к-та 

ізомасляна 

кислота 

Естери 
 

…ил 

…оат 

етил 

 етаноат 
ефір 

оцтовоетило-

вий ефір 
етилацетат 

Ангідриди 
CH3 C

O

O
CCH3

O
 

-ий ан-

гідрид 

оцтовий  

ангідрид 

ангідрид 

…кислоти 

ангідрид оц-

тової кисло-

ти 

 

Галоген 

ангідриди  

-оїл га-

логенід 

етаноїлхло-

рид 

галоген-

ангідрид 

…кислоти 

хлорангідрид 

оцтової кис-

лоти 

ацетилхло-

рид 

Аміди 
 

-амід етанамід 
амід … 

кислоти 

амід оцтової 

кислоти 
ацетамід 

Нітрили 
 

-нітрил етанонітрил 
нітрил … 

кислоти 

нітрил оцто-

вої кислоти 
ацетонітрил 

Аміни   аміноетан -амін етиламін  
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Таблиця Д7 – Вплив замісників на швидкість реакції та будову проду-

ктів реакції в реакціях електрофільного заміщення (SE) ароматичних спо-

лук 

Замісник  Назва 
Орієнтуючий 

вплив  

Вплив на швидкість 

реакції 

З
ам

іс
н

и
к
и

 р
о
д

у
 I

 

NR2 

NHR 

NH2 

OR 

OH 

NH C
O

R
 

O C
O

R
 

R 

Ar 

Діалкіламіно 

Алкіламіно 

Аміно 

Алкокси 

Гідрокси 

 

Ациламіно 

 

 

Ацилокси 

 

Алкіл 

Арил 

Орто-, пара- 

Орто-, пара- 

Орто-, пара- 

Орто-, пара- 

Орто-, пара- 

 

Орто-, пара- 

 

 

Орто-, пара- 

 

Орто-, пара- 

Орто-, пара- 

Дуже сильна актива-

ція 

 

 

 

Сильна активація 

 

 

 

 

 

 

 

Активація 

H Водень  Стандарт 

F;Cl;Br;I Галогени Орто-, пара- Дезактивація 

З
ам

іс
н

и
к
и

 р
о
д

у
 I

I 

 

C
O

R
 

C
O

OH
 

C
O

NH2
 

C
O

OR
 

SO3H 

CN 

CF3; CCl3 

 

NO2 

N+R3 

 

Ацил 

 

 

Карбокси 

 

 

Амід 

 

 

Естер 

 

Сульфо 

Ціано 

Трифторме-

тил, трихлор-

метил 

Нітро 

Триалкіламоній 

 

Мета- 

 

 

Мета- 

 

 

Мета- 

 

 

Мета- 

 

Мета- 

Мета- 

Мета- 

 

Мета- 

Мета- 

 

 

Сильна дезактивація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуже сильна 

дезактивація 


