
Програмові вимоги до «Органічна хімія» 

1. Предмет органічної хімії. Поширення органічних сполук в природі.  
2. Органічнии ̆ синтез і виділення з природної сировини, як два основні методи одержання 

органічних речовин. Методи очистки органічних речовин.  

3. Шляхи хімічної переробки органічної сировини (природний газ, нафта, кам'яне вугілля, 

деревина і ін.).  
4. Основні положення теорії хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлєрова. 

5. Взаємний вплив атомів у молекулі, індукційнии ̆та мезомерний ефекти 

6. Ізомерія та номенклатура органічних сполук. Конституція і конфігурація. 
7. Поняття просторової будови та просторової ізомерії органічних речовин і способи вказання їх 

конфігурації. 

8. Класифікація органічних речовин. 

9. Алкани. Гомологічний ряд, номенклатура. Лабораторні та промислові методи одержання. 
Хімічні властивості: галогенування, сульфування, сульфохлорування, нітрування, окиснення, 

дегідрування, піроліз, ізомеризація. 

10. Алкени. Гомологічний ряд, номенклатура, ізомерія. 
11. Методи одержання алкенів: дегідрування, дегідратація, дегідрогалогенування, крекінг. Реакції 

елімінування, правило Зайцева. 

12. Хімічні властивості. Правило Марковнікова і його сучасне трактування. 
13. Алкіни. Гомологічний ряд, номенклатура, ізомерія. 

14. Лабораторні та промислові методи одержання ацетилену. Одержання алкінів: дегідрування, 

дегідрогалогенування. 

15. Хімічні властивості алкінів: галогенування, гідрогалогенування, гідратація (реакція 
Кучерова), гідрування, окиснення. 

16. Алкадієни. Типи дієнових вуглеводнів, їх класифікація і номенклатура. 

17. Дієни з спряженими зв'язками (бутадієн та ізопрен),їх будова і методи одержання. 
18. Циклоалкани, -ени, -іни та полієни. Типи карбоциклічних сполук. Номенклатура, структурна 

ізомерія. 

19. Особливості електронної будови циклопропанового кільця. Конформації циклогексану і його 
похідних: форми крісла та ванни, аксіальні та екваторіальні положення замісників. 

Геометрична та оптична ізомерія циклоалканів. 

20. Хімічні властивості циклоалканів у порівнянні з властивостями алканів та алкенів. 

Дегідрування циклогексану. Поняття про ароматичність, правило Хюкеля. 
21. Арени. Бензен і його гомологи. Ізомерія та номенклатура. Джерела ароматичних вуглеводнів. 

22. Електронна будова бензенового ядра і хімічні властивості бензену: відносна стійкість до 

окислення, здатність до реакцій заміщення, реакції приєднання. 
23. Реакції електрофільного заміщення в ароматичному ядрі: сульфування, нітрування, 

галогенування, алкілування, ацилювання. 

24. Алкілбензени. Методи одержання з використанням реакцій алкілування і ацилювання, реакція 

Вюрца-Фіттіга. 
25. Хімічні властивості. Реакції електрофільного заміщення та орієнтація алкільних груп. Реакції 

радикального заміщення в боковому ланцюзі 

26. Поліядерні арени. Дифеніл, способи його одержання, будова. Вплив замісників на ступінь 
компланарності бензеньних кільць і на ефект спряження їх π-електронних систем. 

Ароматичність дифенілу, реакції електрофільного заміщення, орієнтація і вплив замісників 

27. Галогенопохідні аліфатичних вуглеводнів. Типи, номенклатура та ізомерія галогенопохідних. 
28. Методи одержання монозаміщених галогенопохідних з алканів, алкенів, спиртів. Суть та 

загальні закономірності реакцій нуклеофільного заміщення. 

29. Вплив на нуклеофільне заміщення структури речовини, нуклеофільності реагента, природи 

відходячої групи і розчинника. 
30. Галогенопохідні аренів. Способи введення галогенів у ароматичне ядро і у боковий ланцюг. 

Хімічні властивості галогенаренів. Особливості орієнтуючого впливу галогену в реакціях 

електрофільного заміщення. 
31. Спирти. Одноатомні спирти. Гомологічний ряд, ізомерія, номенклатура. Фізичні властивості, 

роль водневих зв'язків. 



32. Методи одержання алканолів. Нуклеофільне заміщення гідроксилу на галоген, аміно- та 

алкоксигрупу. Окиснення первинних, вторинних і третинних спиртів. Метанол, етанол, 
пропаноли і бутаноли: промислові методи одержання і використання. 

33. Багатоатомні спирти: гліколі та гліцерол (одержання, властивості та використання). 

Порівняння властивостей одно- і багатоатомних спиртів. 
34. Гідроксипохідні ароматичних вуглеводнів. Типи, ізомерія, номенклатура. Фенол і його 

гомологи. Нафтоли. 

35. Методи введення гідроксильної групи в ароматичне ядро: лужне плавлення солей 

сульфокислот, гідроліз галогенпохідних, заміна аміногрупи на гідроксил через солі діазонію, 
куменовий спосіб одержання фенолу. 

36. Хімічні властивості. Кислотність фенолів і впилив замісників на величину кислотності. 

Заміщення гідроксигрупи на аміногрупу в нафтолі-2 (Бухерер). 
37. Багатоатомні феноли. Пірокатехол та гідрохінон: способи одержання, відновні властивості. 

38. Антиокси-данти. Природні сполуки багатоатомних фенолів. Резорцинол: одержання, 

характерні реакції, відновлення до дигідрорезорцинолу. Флюроглюцинол, пірогалол. 

39. Етери (прості ефіри). Ізомерія і номенклатура. Одержання симетричних і несиметричних 
етерів. 

40. Методи одержання етерів фенолів, утворення моно- і діетерів для двохатомних фенолів. 

41. Циклічні етери.-Оксиди або оксірани, циклічні етери пірокатехолу. Етиленоксид та його 

використання. Тетрагідрофуран і діоксани. Краун-етери і їх використання. 
42. Альдегіди та кетони. Ізомерія та номенклатура. Методи одержання: гідроліз 

дигалогенопохідних, окиснення спиртів, озоноліз алкенів, гідратація ацетиленових 

вуглеводнів, відновлення карбонових кислот та їх похідних. 

43. Відновлення альдегідів та кетонів до спиртів та вуглеводнів. Окиснення карбонільних сполук.  

44. Енолізація альдегідів та кислот під впливом кислотних та основних каталізаторів. Реакції -
атомів Гідрогену (галогенування, галоформна реакція, нітрозування, окиснення кетонів). 

Альдольно-кротонова конденсація і її механізми при лужному та кислотному каталізі. 

45. Порівняння реакційної здатності альдегідів та кетонів. Формальдегід, ацетальдегід та ацетон: 

промислові методи одержання, полімеризація, використання). 
46. Ароматичні карбонільні сполуки. Типи, ізомерія, номенклатура. Методи одержання. 

Специфічні властивості ароматичних альдегідів та кетонів: автоокислення, хлорування, 

бензоїнова конденсація, реакція Перкіна і Канніцаро. 
47. Хінони. Одержання о- і п-бензохінонів. Властивості п-бензохінону: одержання моно- і 

діоксимів, приєднання гідрогенхлориду, аніліну, оцтового ангідриду, реакція з дієнами. 

48. Вуглеводи. Знаходження в природі, фотосинтез, значення. Класифікація. Гліцероловии ̆
альдегід, D- і L-ряди. Принцип виведення стереоізомерних формул для альдоз D-ряду. 

Кількість стереоіомерів для пентоз і гексоз. 

49. Відкрита і циклічна форма моносахаридів. Кільцево-ланцюгова таутомерія та мутаротація. 

Конформація глюкопіранози (форма крісла), аксіальне та екваторіальне розташування 
замісників. Глікозидний гідроксил і його специфічні властивості. Інші реакції циклічних 

форм. Епімери. 

50. Дисахариди, типи і поширення в природі, властивості. 
51. Полісахариди, класифікація, знаходження в природі і значення. Крохмаль і клітковина. 

Промислове використання і шляхи хімічної переробки вуглеводної сировини. Аміноцукри. 

52. Карбонові кислоти. Гомологічний ряд одноосновних карбонових кислот. Номенклатура 

кислот та їх функціональних похідних. 
53. Методи одержання карбонових кислот: окиснення органічних сполук, гідроліз 

функціональних похідних, з реактивів Гріньяра, з малонового та ацетооцтового естерів, 

промислові методи синтезу. Будова карбоксильної групи та карбоксилат-аніону. 
54. Реакції карбонових кислот: одержання солей, ангідридів, хлорангідридів, амідів, нітрилів, 

естерів, піроліз та декарбоксилювання. 

55. Похідні карбонових кислот. Ангідриди та галогенангідриди карбонових кислот, їх ацилююча 
здатність. Аміди та нітрили, їх взаємні перетворення. 

56. Жири і мила. Будова і властивості жирів, вищі насичені та ненасичені одноосновні карбонові 

кислоти. Мила. Оліфи. Воски. 

57. Ароматичні карбонові кислоти. Типи, ізомерія, номенклатура. Способи одержання. 
58. Вплив природи замісника та його положення в ядрі на кислотність. Бензойна кислота і її 

похідні: бензоїл хлорид, пероксид бензоїлу, продукти електрофільного заміщення в ядрі. 



59. Антранілова кислота, одержання, властивості, використання для синтезу азобарвників. п-

Амінобензойна кислота і її біологічна активність. Саліцилова кислота: синтез, похідні по 
гідроксильній і карбоксильній групах. 

60. Двохосновні карбонові кислоти. Номенклатура. Методи одержання: з гліколів, з динітрилів, з 

окси- і оксокислот. Фізичні властивості. 
61. Порівняння кислотних властивостей різних типів кислот. Хімічні властивості дикарбонових 

кислот. Декарбоксилювання двохосновних карбонових кислот та внутрімолекулярна 

дегідратація. 

62. Оксикислоти. Ізомерія і номенклатура. Методи одержання -, - і -оксикислот. Реакції по 

одній або по обидвох функціональних групах. Гліколева, молочна, яблучна, лимонна і винні 
кислоти (будова, одержання, властивості та знаходження в природі). 

63. Альдегідо- і кетокисноти. -Оксокарбонові кислоти, їх синтез та властивості на основі 

піровиноградної кислоти, її декарбоксилювання і декарбонілювання. 

64. Органічні сполуки сульфуру. Типи, номенклатура. Порівняння їх властивостей з 

оксигеновмісними похідними. 
65. Аренсульфокисноти. Реакція сульфування бензену та його гомологів, сульфуючі агенти і 

особливості механізму сульфування, побічні реакції при сульфуванні, аренів. Одержання та 

властивості функціональних похідних сульфокиснот. 

66. Нітрозо- і нітросполуки. Одержання нітрозо- та нітросполук. Будова нітрогрупи, мезомерія. 
Реакції різних нітросполук з лугами та з нітритною кислотою. 

67. Ароматичні нітросполуки. Способи одержання нітросполук з нітрогрупою в бензеновому ядрі 

та в боковому ланцюзі. Нітруючі агенти, механізм реакції нітрування. Ди- і тринітробензени 
та толуени. 

68. Відновлення нітроаренів у лужному і в кислому середовищі, відновники, які 

використовуються в даних реакціях. Нітрозобензен, фенілгідроксиламін, азокси-, азо- і 
гідразобензени. Їх будова і способи одержання 

69. Аміни. Типи амінів, ізомерія, номенклатура. Одержання амінів за допомогою нуклеофільного 

заміщення (алкілування аміаку та амінів галогенопохідними, алкілсульфатами, спиртами, -

оксидами). 

70. Амінокисноти і білки. Природні амінокисноти, їх стереохімія. Замінимі та незамінимі 
амінокисноти. Методи одержання амінокиснот, фізичні властивості. Хімічні властивості: 

амфотерність, взаємні перетворення з окси- і кетокислотами. 

71. Ароматичні аміни. Типи ароматичних амінів, ізомерія, номенклатура. Методи одержання 

ароматичних і жирноароматичних амінів у лабораторії та в промисловості. Електронна 
будова, основність і вплив замісників на основні властивості ариламінів. 

72. Реакції по аміногрупі: алкілування, ацилювання, одержання ізонітрилів та основ Шифа, 

реакції з нітритною кислотою. 
73. . Реакції електрофільного заміщення у ариламінів. Сульфування амінів, сульфанілова кислота, 

сульфамідні препарати. Захист аміногрупи. 

 


