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ВСТУП 

 

Гетероциклічні сполуки мають широкий спектр застосування  (барвники, 

сенсори, лікарські засоби, фунгіциди, полімерні матеріали, йонні рідини та ін.), 

займають одне з ключових місць в галузях медичної та фармацевтичної хімії, що 

зумовлює бурхливий розвиток синтетичної хімії гетероциклічних сполук. 

Гетероциклічні сполуки є структурними фрагментами значної кількості 

ключових природних сполук (гем, хлорофіл, пуринові та піримідинові основи, 

вітаміни та ін.), без яких неможливе життя на нашій планеті. Також гетероцикли 

відіграють важливу роль у стратегіях розробки ліків, які застосовують при 

лікуванні багатьох хвороб, у тому числі таких як гепатит С, ВІЛ, туберкульоз, 

захворювання серцево-судинної системи, вірусні захворювання, бактеріальні 

інфекції. 

Саме тому перспективними напрямками розвитку хімії гетероциклічних 

сполук є: синтез складних сполук природнього походження, із застосуванням 

екологічно чистих методів та каталізаторів; розвиток синтетичних методів 

створення гетероциклічних сполук заданої будови з відновлювальної сировини 

або інших легкодоступних речовин; нові стратегії синтезу β-лактамного циклу, 

що є структурною ланкою низки антибіотиків; синтез лікарських сполук тощо.   

Засвоєння основних понять хімії гетероциклічних сполук дозволить краще 

зрозуміти не лише хімічні, а й біохімічні процеси, прогнозувати реакційну 

здатність, планувати синтез гетероциклічних сполук заданої будови.  
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І. СИНТЕЗ ШЕСТИЧЛЕННИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ 

Лабораторна робота №1 

СИНТЕЗ 2,6-ДИМЕТИЛ-3,5-ДІЕТОКСІКАРБОНІЛ-1,4-ДИГІДРОПІРИДИНУ  

 

 

 
 

І стадія. Синтез уротропіну (гексаметилентетраміну). 

Перед виконанням роботи потрібно з’ясувати у лаборанта концентрацію 

аміаку та формаліну, та провести розрахунки виходячи з того, що теоретичний 

вихід уротропіну складає 2.5 г.   

Загальна методика: у фарфорову чашку вливають 5-7 мл формаліну (об’єм 

формаліну може варіюватись залежно від його концентрації). При помішуванні 

додають концентрований розчин аміаку, до появи його незникаючого запаху. 

Попередньо аміак наливають у мірний циліндр та фіксують об’єм, що додали до 

формаліну, відповідні дані заносять у таблицю. Суміш, яка злегка розігрілася, 

нагрівають на електроплитці з закритою спіраллю, постійно помішуючи скляною 

паличкою до випаровування рідини, коли маса стане кашоподібною, реакційну 

суміш обережно випаровують досуха при невеликому нагріві, періодично 

відставляючи чашку, щоб запобігти розбризкуванню та розкладанню 

уротропіну. Уротропін отримують з практично кількісним виходом і 

застосовують для наступного синтезу без очищення.  

ІІ стадія. Синтез 2,6-диметил-3,5-діетоксікарбоніл-1,4-

дигідропіридину.  

У круглодонній колбі об’ємом 50 мл, яка оснащена зворотнім 

холодильником, змішують 5 мл ацетооцтового естеру, 2.0 г уротропіну та 15 мл 

96 % етанолу. Суміш кип’ятять протягом 1 год, якщо при цьому зберігається 

інтенсивний запах ацетооцтового естеру до реакційної маси додають ще 0.5 г 

уротропіну та нагрівають 20-30 хв. Реакційну суміш охолоджують, отримані 

кристали 2,6-диметил-3,5-діетоксікарбоніл-1,4-дигідропіридину фільтрують, 

висушують на фільтрі. Вихід – 3.9 г. Тпл = 180-183 0С. 

ІІІ стадія. Синтез 2,6-диметил-3,5-діетоксікарбонілпіридину.  

Перед виконанням третьої стадії необхідно зважити продукт, отриманий 

у другій стадії, та провести розрахунки завантаження реагентів відносно 
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реально отриманого виходу 2,6-диметил-3,5-діетоксікарбоніл-1,4-

дигідропіридину.    

Загальна методика: у стаканчику об’ємом 50 мл, оснащеному 

термометром, змішують 8 мл оцтової кислоти, 5.0 г 2,6-диметил-3,5-

діетоксікарбоніл-1,4-дигідропіридину та протягом приблизно 30 хв досипають 

1.9 г натрій нітриту так, щоб температура суміші не перевищувала 25 0С. Суміш 

перемішують протягом 2 год, потім при охолодженні обробляють насиченим 

розчином К2СО3. Отримані кристали відфільтровують та висушують на повітрі. 

Перекристалізовують із суміші етанол : вода (5:4) [1]. 

Вихід – 4.5г (90%), Тпл = 73-74 0С. 

 

Лабораторна робота №2 

СИНТЕЗ ДІЕТИЛОВОГО ЕСТЕРУ 2,6-ДИМЕТИЛ-4-ФЕНІЛПІРИДИН-2,6-

ДИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ  

 

 
 

Стадія І. Синтез діетилового естеру 2,6-диметил-4-феніл-1,4-

дигідропіридин-2,6-дикарбонової кислоти.  
У круглодонну колбу послідовно уміщують 7 мл 96 % етилового спирту, 

2.12 г бензальдегіду, 5.21 г ацетооцтового естеру і при легкому ручному 

перемішуванні по краплинам додають 1.7 мл 25-% розчину аміаку. Закривають 

колбу дефлегматором і кип’ятять 1 годину на водяній бані. По закінченню 

реакції вміст колби охолоджують і переносять у стакан із 50 мл крижаної води. 

Отриману суспензію залишають у холодильнику на 30 хвилин, після чого жовтий 

осад, що утворився відфільтровують на лійці Бюхнера та промивають 2-3 мл 

добре охолодженого етилового спирту. Висушують на повітрі. Вихід продукту 

становить 2.89 г (44%), Тпл = 158 0С. 

Стадія І. Синтез діетилового естеру 2,6-диметил-4-фенілпіридин-2,6-

дикарбонової кислоти.  
З отриманого на попередньому етапі дигідропіридину беруть наважку 2 г 

та переносять у плоскодонну колбу (або стаканчик), розчиняють у 5 мл крижаної 

оцтової кислоти. Потім до розчину невеликими порціями при інтенсивному 

перемішуванні додають 0.5 г натрій нітриту (еквівалентну кількість по 
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відношенню до дигідропіридину), стежачи, щоб температура реакційної суміші 

не перевищувала 25 0С. Після додавання всього натрій нітриту реакційну суміш 

продовжують перемішувати ще протягом 1-1.5 години (за необхідності ставлять 

у крижану баню), нейтралізують насиченим водним розчином натрій карбонату 

до слабко-лужного середовища, при цьому спостерігається утворення блідо-

жовтого осаду. Отриманий осад відфільтровують та висушують. Вихід 

діетилового естеру 2,6-диметил-4-фенілпіридин-2,6-дикарбонової кислоти 

становить 1.65 г (83%), Тпл = 156-157 0С [2]. 

Лабораторна робота №3 

СИНТЕЗ 3,5-ДІАРОЇЛПІРИДИНІНІВ (ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА)  

 

Стадія І. Синтез заміщенних 1,4-дигідропиридинів.  

Загальна методика: Суміш 0.12 моль відповідного 1,3-дикетону, 1.54 г 

(0.011 моль) уротропіну і 4.62 г (0.06 моль) амоній ацетату в 60 мл 96 % етанолу 

кип’ятять 1 годину. Після охолодження осад, який утворився, відфільтровують 

та висушують на повітрі.  

 
 

Стадія ІІ. Отримання похідних піридинів. До суспензії 0.005 моль 

відповідного 1,4-дигідропіридину, отриманого у попередній стадії, в 17 мл 

крижаної оцтової кислоти за кімнатної температури при перемішуванні додають 

частинами 0.69 г (0.01 моль) натрій нітриту, слідкуючи, щоб температура 

реакційної суміші не перевищувала 25 0С. Після додавання всього натрій нітриту 

реакційну суміш перемішують протягом 2 годин за кімнатної температури. 

Потім виливають на лід, нейтралізують водним аміаком, відфільтровують 

кристали продукту та промивають їх водою [3].   

Наведена методика може бути застосована для отримання інших                   

2,6-дизаміщених симетричних 3,5-ди-R-окси похідних піридину. 

Лабораторна робота №4 

СИНТЕЗ ХІНОКСАЛІНУ  
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Для отримання адукту гліоксалю з натрій гідросульфітом до 12 мл                     

(0.046 моль) 30%-го водного розчину гліоксалю додають розчин 10.45 г (0.05 

моль) натрій гідросульфіту в 50 мл води. Суміш нагрівають до 70 0С, після чого 

її додають до розчину 5.4 г (0.05 моль) о-фенілендіаміну в 75 мл гарячої води, 

витримують 15 хвилин при перемішуванні, охолоджують до кімнатної 

температури та додають розчин натрій карбонату (25 г у 50 мл води), добре 

збовтують. Продукт реакції екстрагують невеликими порціями бензолу або 

ксилолу (7-8 разів по        5-10 мл). Об’єднані витяжки висушують над прожареним 

магній сульфатом або кальцій хлоридом. Осушувач відфільтровують, розчинник 

відганяють на водяній бані. Після відгону залишок (він іноді кристалізується) 

переганяють у вакуумі. Хіноксалін відганяється у вигляді майже безбарвної 

рідини з Ткип = 109-111 0С (12 мм рт. ст.), яка твердне при охолодженні з 

утворенням кристалів, що нагадують лід. Вихід – 1.72 г (26 %). Тпл = 29-30 0С [2].  

Лабораторна робота №5 

СИНТЕЗ 2,3-ДИФЕНІЛХІНОКСАЛІНУ  

У плоскодонній колбі до 10 мл диметилсульфоксиду додають 10 ммоль 

бензилу, 10 ммоль о-фенілендіаміну та 10 мольних відсотків молекулярного 

йоду, реакційну суміш перемішують за кімнатної температури 35 хвилин (ведуть 

хроматографічний контроль реакції). 

 
По закінченню реакції, реакційну суміш виливають на подрібнений лід. 

Осад відфільтровують і промивають водним розчином натрій тіосульфату (для 

видалення залишків йоду), потім осад промивають водою та висушують. Після 

перекристалізації з етанолу продукт являє собою жовту кристалічну речовину з 

Тпл = 117-119 0С. Вихід складає 95% [4]. IR (KBr, cm-1): 3059, 1634, 1477, 1441, 

1346, 076, 1058, 770, 698;1H NMR (CDCl3, 600 MHz): d (ppm) 8.18e8.20 (m, 

2H),7.77e7.79 (m, 2H), 7.52 (d, J¼7.2 Hz, 4H), 7.33e7.38 (m, 6H);13C NMR (CDCl3, 

100 MHz): d (ppm) 153.4, 141.1, 138.9, 129.9, 129.8,129.1, 128.8, 128.2; HRMS 

(APCI): m/z [MþH]þ calcd for C20H14N2:283.1230; found: 283.1231 [5].  

Лабораторна робота №6 

СИНТЕЗ 3-ФЕНІЛХІНОКСАЛІНУ  
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Загальна методика: Суміш ацетофенону (120 мг, 1.0 ммоль), йоду (254 мг, 

1.0 ммоль) і купрум оксиду CuO (88 мг, 1.1 ммоль) у безводному метанолі           

(10 мл) кип’ятять із зворотним холодильником до повної конвертації 

ацетофенону (1-12 год, контроль ведуть за допомогою ТШХ), додають                        

о-фенілендіамін (108 мг, 1.0 ммоль) та K3PO4·3H2O (266 мг, 1.0 ммоль), суміш 

перемішують протягом 12 годин при 40 0С. Розчинник упарюють  у вакуумі, до 

залишку додають 50 мл води, екстрагують етилацетатом (3 рази по 50 мл). 

Екстракт промивають водним натрій тіосульфатом Na2S2O3 (для видалення 

залишків йоду), висушують над безводним натрій сульфатом Na2SO4 та 

упарюють. Залишок очищують колонковою хроматографією на силікагелі, 

використовуючи в якості елюентів петролейний ефір / етилацетат. Очікувані 

продукти отримують у вигляді блідо-жовтої твердої речовини з Тпл = 70 0С (вихід 

80%). IR (KBr, cm-1): 3061, 1544, 1487, 1445, 1313, 1029;1HNMR (CDCl3, 400 

MHz): d (ppm) 9.34 (s, 1H), 8.12e8.21 (m, 4H),7.74e7.81 (m, 2H), 7.51e7.60 (m, 

3H);13C NMR (CDCl3, 100 MHz): d (ppm) 151.8, 143.3, 141.5, 136.7, 130.3, 130.2, 

129.6, 129.5, 129.2, 129.1, 127.5 [5]. 

Лабораторна робота №7 

СИНТЕЗ ЕТИЛОВОГО ЕСТЕРУ 6-МЕТИЛ-2-ОКСО-4-ФЕНІЛ-1,2,3,4-

ТЕТРАГІДРОПІРИМІДИН-5-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ  

(реакція Біджінеллі) 
 

 
 

Розчин, який містить 2.6 г ацетооцтового естеру, 2.12 г бензальдегіду,        

1.8 г сечовини і 2 мл концентрованої мінеральної кислоти №1 в 40 мл 96 % 

етанолу, кип’ятять протягом 3 годин. Після чого гарячу суміш виливають на        

100 г подрібненого льоду і перемішують протягом 20 хвилин. Потім осад 

відфільтровують і перекристалізовують з етанолу. Тпл= 202-203 0С [2]. 

Лабораторна робота №8 

СИНТЕЗ ФЕНОТІАЗИНУ  
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Попередньо добре розтерту суміш 8.4 г (0.05 моль) дифеніламіну, 3.2 г        

(0.1 моль) сірки і 0.15 г йоду нагрівають у круглодонній колбі ємкістю 100 мл 

при 190-200 0С протягом 30 хвилин. Гарячий плав виливають у фарфорову чашку 

при охолодженні, подрібнюють у ступці до порошкоподібного стану. Сирий 

продукт перекристалізовують з етанолу, застосовуючи активоване вугілля           

(на 1 г речовини йде приблизько 6 мл спирту). Увага! Синтез проводять у 

витяжній шафі, так як у ході реакції виділяється сірководень.  

Отримують фенотиазин у вигляді жовтих призм з Тпл = 184-185 0С. Вихід 

продукту складає 8.5-9.0 г (86-91%) [1].  

Лабораторна робота №9 

СИНТЕЗ 5-МЕТИЛ-2-(o-ТОЛІЛ)-3a,4,5,9b-ТЕТРАГІДРО-1H-ПІРОЛО[3,4-

c]ХІНОЛІН-1,3(2H)-ДІОНУ У ФОТОХІМІЧНИХ УМОВАХ 

 

У 5-8 мл скляну віалу із гвинтовою кришкою уміщують 18.7 мг (0.1 ммоль, 

1 екв.) о-толілмалеіміду, 24 мкл (0.2 ммоль, 2 екв.) N,N-диметиланіліну, 2 мкл 

(0.02 ммоль, 20 моль%) бензальдегіду, 1 мл диметилформаміду та маленький 

магніт у тефлоновій оболонці для перемішування. Реакційну суміш інтенсивно 

перемішують на магнітній мішалці опромінюючи 4-ма 12Вт компактними 

флуоресцентними лампами (CFL) з відстані 3-5 см протягом 24 годин при 

кімнатній температурі. З реакційної маси відбирають 25 мкл розчину, додають 

його до 1 мл дихлорметану та аналізують отриману суміш на газовому 

хроматографі. При цьому треба ідентифікувати хроматографічний пік із m/z 306 

а.о.м. (С19H18N2O2), який свідчить про утворення нового продукту (локалізація 

цього піку залежить від температурної програми хроматографа) [6]. 

 

ІІ. СИНТЕЗ П’ЯТИЧЛЕННИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ 

Лабораторна робота №10 

СИНТЕЗ ЕТИЛОВОГО ЕСТЕРУ 

2-МЕТИЛФУРАН-3-КАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ  
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У колбі на 150 мл в 10 мл піридину розчиняють 3.5 г ацетооцтового естеру, 

до отриманого розчину при інтенсивному перемішуванні по краплях протягом 

15 хвилин додають 5.0 г 45%-го водного розчину 2-хлорацетальдегіду (реакційна 

суміш розігрівається до 50 0С). Після цього реакційну суміш перемішують 

протягом 6 годин,  виливають у 20 мл холодної води, екстрагують тричі бензолом 

(3 рази по 7 мл). Бензольний шар тричі промивають 10% розчином мінеральної 

кислоти №1 (по 5 мл) для видалення піридину, сушать над безводним магній 

сульфатом, осушувач відфільтровують та відганяють бензол. Ткип= 188.3 0С [2].  

Лабораторна робота №11 
 

СИНТЕЗ 3,5-ДИМЕТИЛ-2,4-ДІЕТОКСІКАРБОНІЛПІРОЛУ                                        

(за методом Кнорра) 

 

 
 

У тригорлу колбу об’ємом 150 мл, яка оснащена механічною або 

магнітною мішалкою, краплинною лійкою та термометром, вносять 0.075 моль 

ацетооцтового естеру та 25 мл крижаної оцтової кислоти. Суміш охолоджують 

на крижаній бані, добре перемішуючи, краплинами додають розчин 0.038 моль 

натрій нітриту в 4.5 мл води. Температура суміші при цьому не повинна 

перевищувати 7 0С. Після закінчення внесення натрій нітриту баню прибирають 

і перемішують суміш ще 30 хвилин, внаслідок чого її температура підіймається 

до кімнатної. Потім краплинну лійку замінюють зворотним холодильником із 

достатньо широкою внутрішньою трубкою, а горло, де був термометр, 

закривають пробкою. Продовжуючи перемішувати, додають впродовж                   

30 хвилин порціями 0.075 моль цинкового пилу, після чого вносять ще 10 мл 

оцтової кислоти та кип’ятять одержану масу 1 годину. Після охолодження рідину 

декантують з цинку, що не прореагував, у стакан з 25 мл води (операцію 

проводять при перемішуванні). Суміш залишають на ніч, відфільтровують 

продукт, який випав, промивають на фільтрі водою та висушують на повітрі до 

постійної ваги. Сполука може бути перекристалізована з невеликої кількості 

95%-го етанолу (3 мл етанолу на 1 г речовини). Продукт являє собою блідо-

рожеві голки з Тпл = 138-139 0С. Вихід – 5-6 г (56-65%) [1]. 
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Примітки 

1. Чистота цинкового пилу повинна бути не менше 80%. Для очистки 

цинкового пилу, який довго зберігався та втратив свої властивості, застосовують 

наступну методику: послідовно і швидко промивають цинковий пил 2%-м 

розчином лугу, потім водою, 2%-м розчином мінеральної кислоти № 1, знову 

водою, спиртом, диметилкетоном і сухим етером, після цього цинковий пил 

висушують у вакуумі при 100 0С. Очистку виконують безпосередньо перед 

використанням. 

2. У процесі додавання цинкового пилу суміш повинна рівномірно кипіти. 

Для того, щоб довести її до кипіння, спочатку додають трохи більшу кількість 

цинкового пилу. Якщо реакція буде протікати бурхливо, колбу необхідно 

охолодити мокрим рушником. 

3. Сирий продукт при зберіганні на світлі забарвлюється у рожевий колір, 

тоді як перекристалізований не змінює свій зовнішній вигляд. При 

перекристалізації можна отримати більш світлий зразок, якщо застосувати 

активоване вугілля, однак температура плавлення при цьому не збільшується [1]. 

Лабораторна робота №12 

СИНТЕЗ 1-ФЕНІЛПІРОЛУ  

 
 

До нагрітого до 150 0С 12.1 г (0.13 моль) аніліну (під тягою!) додають             

12.6 г (0.06 моль) слизевої кислоти. Суміш, перемішуючи, кип’ятять зі зворотним 

повітряним холодильником 3-4 години. Після чого зворотній холодильник 

замінюють на низхідний і відганяють з колби майже повністю всю рідину. 

Дистилят екстрагують бензолом (3 рази по 8 мл). Бензольну витяжку промивають 

10-20% мінеральною кислотою № 1, водою потім 5-10 % розчином натрій 

карбонату, водою і потім висушують над кальцій хлоридом. Після відгонки 

бензолу продукт переганяють у вакуумі, збираючи фракцію з температурою 

кипіння 110-116 0С (9 мм рт. ст.) або 127-135 0С (30 мм рт. ст.). Сирий  продукт 

плавиться при 55-60 0С. Після двох перекристалізацій з суміші етанол - вода (3:1) 

отримують безбарвну речовину з Тпл = 58-60 0С, Ткип = 234 0С.  

Вихід 3.6 – 4.3 г [1]. 

Лабораторна робота №13  

СИНТЕЗ ЕТИЛОВОГО ЕСТЕРУ 5-АМІНО-3-МЕТИЛТІОФЕН-2,4-

ДИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ 

(реакція Гевальда) 
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У круглодонну колбу на 100 мл поміщають 13.0 г ацетооцтового естеру, 

11.3 г етилового ефіру ціанооцтової кислоти, 3.5 г дрібно подрібненої сірки 

(попередньо подрібнити в ступці) і 25 мл етилового спирту. Реакційну суміш 

нагрівають на водяній бані до 45 0С і протягом 15 хвилин по краплинам додають 

10 г морфоліну. Потім колбу оснащують зворотнім холодильником та суміш 

нагрівають при 60 0С протягом 5 годин, після чого суміш фільтрують ще 

гарячою. До фільтрату додають 50 мл води і охолоджують. Осад, який утворився 

відфільтровують і двічі промивають холодним 30%-м водним розчином етанолу 

(по 15 мл). Після висушування осад перекристалізовують з етанолу. Тпл = 103-

108 0С [2]. 

 

Лабораторна робота №14 

СИНТЕЗ 2-МЕТИЛ-4,5-ДИГІДРО-1Н-ІМІДАЗОЛУ 

 

 
N,N-діацетилетилендіамін (1). У круглодонній колбі (термостійкій), яка 

оснащена насадкою Вюрца, термометром та холодильником Лібіха, обережно 

змішують 0.075 моль етилендіаміну у вигляді 20-85%-го водного розчину та 

0.16-0.17 моль оцтової кислоти (50-100%-ої концентрації). Суміш нагрівають, 

поступово підвищуючи температуру в реакційній колбі до 235-240 0С. При цьому 

вода, яка міститься в розчинах вихідних речовин та виділяється в результаті 

реакції, відганяється. Коли відгін завершено, реакційну масу витримують ще            

30 хвилин при 240-245 0С, охолоджують до 210-220 0С та виливають у фарфорову 

чашку. 

Закристалізований плав подрібнюють, розчиняють при нагріванні в 20 мл 

етилового спирту та охолоджують розчин. Осад, що випав, відфільтровують і 

висушують при 40-50 0С. Упарюванням маточного спиртового розчину до 

невеликого обсягу виділяють додаткову кількість діацетилетилендіаміну. 

Загальний вихід – 10 г. Кристали – білі призми з Тпл = 176-177 0С. Сполуку 

використовують на наступній стадії без додаткового очищення. 

2-метилімідазолін (2). У круглодонну колбу об’ємом 50 мл, яка оснащена 

зворотним повітряним холодильником, уміщують 7.21 г N,N-

діацетилетилендіаміну та 4.31 г тонко розтертого 97.5% кальцій оксиду. Суміш 

нагрівають 2 години при 240-265 0С (силіконова або металева баня), при цьому 
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N,N-діацетилетилендіамін швидко розплавлюється і маса починає кипіти 

внаслідок утворення 2-метилімідазоліну (Ткип = 197-200 0С). Коли реакція 

закінчується, до колби приєднують прямий повітряний холодильник і відганяють 

2-метилімідазолін при атмосферному або зниженому тиску. 

Вихід – 3.72 г. Тпл = 102-104 0С. У разі необхідності речовину очищують 

повторною перегонкою при атмосферному тиску, після чого вона має Тпл = 103-

105 0С [1]. 

 

Лабораторна робота №15 

СИНТЕЗ 4,5-ДИФЕНІЛІМІДАЗОЛУ 

Розчин 5.25 г (25 ммоль) дибензоїлу (бензилу), 0.65 г (4.6 ммоль) 

уротропіну і 3.00 г (0.19 ммоль) амоній ацетату в 125 мл крижаної оцтової 

кислоти кип’ятять зі зворотнім холодильником 1 годину. 

 
 

Після охолодження реакційну суміш виливають у 1.25 л води. Отриманий 

розчин знебарвлюють активованим вугіллям, відфільтровують, фільтрат 

нейтралізують водним розчином аміаку. Осад, що утворився відфільтровують, 

промивають на фільтрі водою (4 рази по 10 мл), висушують при 100 0С.  

Вихід 5 г (91%). Безкольорові призми з Тпл
 = 231-2320С (з діоксану) [1]. 

 

Лабораторна робота №16 

СИНТЕЗ 2-R-БЕНЗІМІДАЗОЛІВ 

 

 
 

Суміш 5.4 г (0.05 моль) о-фенілендіаміну, 0.075 моль карбонової кислоти 

(крижаної оцтової кислоти або пропіонової або мурашиної кислоти) та 0.1-0.2 мл 

фосфорної кислоти, вміщують у круглодонну колбу об’ємом 50 мл, оснащену 

зворотнім холодильником, та кип’ятять 1.5-2 години. Охолоджують, додають           

10 мл води, 0.5 г активованого вугілля та кип’ятять ще 15-20 хвилин. Із гарячої 

реакційної суміші відфільтровують вугілля, а до фільтрату обережно, при 

енергійному помішуванні та охолодженні додають 22%-й водний розчин NH4OH 

до появи в реакційній суміші слабкого запаху аміаку. Осад, що утворився, 

відфільтровують на воронці Бюхнера, промивають 4 рази крижаною водою 

(порціями по 5 мл) та висушують при 100-110 0С. 
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Для випадку 2-метилбензімідазолу вихід становить 4.95 г (75%), Тпл = 173-

174 0С. При необхідності 2-метилбензімідазол очищують перекристалізацією з 

води із застосуванням активованого вугілля. Чистий продукт кристалізується у 

вигляді білосніжних голочок з Тпл = 176-177 0С [1]. 

Лабораторна робота №17 

СИНТЕЗ 2-БЕНЗІМІДАЗОЛОНУ 

 

 
 

У ступці ретельно розтирають 0.015 моль о-фенілендіаміну та 0.018 моль 

сечовини, переносять у фарфоровий стакан об’ємом 25 мл, додають 2 мл 

фосфорної кислоти та нагрівають на піщаній бані до 150 0С. Спочатку реакційна 

суміш розтоплюється, але через деякий час знову застигає. Плав охолоджують, 

розтирають у ступці та розчиняють у теплому розведеному розчині натрій 

гідроксиду. Розчин кип’ятять з активованим вугіллям, фільтрують, фільтрат 

підкислюють мінеральною кислотою №1. Осад бензімідазолону, який випадає у 

вигляді дрібних злегка жовтуватих листочків, відфільтровують на лійці Бюхнера 

та промивають водою. Вихід 1.77 г (88%), Тпл = 308 0С (із спирту) [1]. 

ІІІ. СИНТЕЗ СЕМИЧЛЕННИХ ГЕТЕРОЦИКЛІВ 

Лабораторна робота №18 

СИНТЕЗ 4-МЕТИЛ-2,3-ДИГІДРО-1Н-1,5-БЕНЗОДІАЗЕПІНОНУ-2 

 

Стадія І: Синтез етилового естеру 3-(2-амінофеніламіно) кротонової 

кислоти 

 
Вносять в стакан 5.4 г (0.05 моль) о-фенілендіаміну, додають 7.8 г                      

(0.06 моль) ацетооцтового естеру, 1-2 краплі фосфорної кислоти (каталізатор). 

Суміш протягом 30 хвилин постійно перемішують скляною паличкою та 

спостерігають її загуснення. Реакційну суміш розчиняють у 100 мл теплої води, 

відфільтровують, промивають водою, висушують, кристалізують з гексану. 

Вихід 6.6 г. Тпл = 85 0С [7]. 
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Стадія ІІ: Синтез 4-метил-2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіазепінону-2 

 
Кип’ятять 0.025 моль етилового естеру 3-(2-амінофеніламіно) кротонової 

кислоти, отриманого на стадії 1 з етилатом натрію (0.58 г натрію та 25 мл 

абсолютного етилового спирту) протягом 1 години, відганяють розчинник і 

додають 50 мл води (Обережно! Потрібно пересвідчитися, що реакційна 

суміш не містить залишків натрію). Нейтралізують оцтовою кислотою до 

рН=6, отриманий осад відфільтровують, висушують та кристалізують з бензолу 

або ксилолу. Тпл = 148 0С [7]. 

Лабораторна робота №19 

СИНТЕЗ 4-ФЕНІЛ-2,3-ДИГІДРО-1Н-1,5-БЕНЗОДІАЗЕПІНОНУ-2 

 

 
 

Суміш 0.12 моль о-фенілендіаміну та 100 мл ксилолу кип’ятять до 

заповнення ксилолом насадки Діна-Старка. До киплячої суміші додають по 

краплинах 20 мл (0.12 моль) бензоїлоцтового естеру в 50 мл ксилолу протягом 

30 хвилин. Кип’ятять 1 годину. Отриману після охолодження реакційної суміші 

речовину відфільтровують та перекристалізують з бензолу. Вихід – 18.6 г (66%). 

Тпл = 202-204 0С [7]. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Теоретичні основи хімії гетероциклічних сполук,  

номенклатура. 

 

1.  Охарактеризуйте наступні сполуки з точки зору концепції                                        

π-надлишковості та π-дефіцитності. Дайте їм назви. 

 
2.  По якому з положень, на Вашу думку, буде спрямовуватись у першу 
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чергу атака електрофільного агента в наведених сполуках? Розташуйте ці 

сполуки в ряд за збільшенням активності в реакціях SE. Наведіть структурні 

формули. Відповідь поясніть, спираючись на механізм реакції:  

а) піридин, 2-метилпіридин, 4-метоксипіридин, пірол, 2-нітропірол,                       

2-метилпірол, 3-метилпіридин;  

б) піримідин, пірол, тіофен, 2-тіофенкарбонова кислота, 2-піридон,                         

2-(N,N–диметиламіно)піридин, хінолін; 

в) бензол, анілін, нітробензол, нафталін, пірол, піридин, хінолін,                               

3-нітропіридин; 

г) імідазол, пірол, піразин, піридин, хінолін, 5-нітрохінолін;                                         

6-гідроксихінолін.  

3.  Розташуйте наступні сполуки в ряд за збільшенням активності хлору 

в реакціях SN з метилатом натрію, наведіть структурні формули цих сполук та 

механізм реакції: 4-хлорпіримідин, 4-хлорпіридин, хлорбензол, 3-нітро-4-

хлорпіридин, 2-нітро-4-хлорпіридин, 2-хлорхінолін, 5-хлорхінолін. Відповідь 

поясніть. 

4. Розташуйте в ряд за зростанням кислотних властивостей сполуки 

загальної формули , де R: пірид-2-ил, пірол-2-іл, фуран-2-іл, 

піримідин-4-іл, піримідин-2-іл. Наведіть схеми дисоціації та дайте пояснення, 

спираючись на вплив гетарильної групи як замісника. 

5. Подайте структурні формули та розташуйте сполуки в ряд за 

зростанням:  

а) кислотності: бензойна кислота, 2-фурилкарбонова кислота,                                                   

2-піролкарбонова кислота, 4-піридинкарбонова кислота, 3-піролкарбонова 

кислота, 3-піридилкарбонова кислота, 3-фурилкарбонова кислота,                                       

3-тіофенкарбонова кислота. Поясніть; 

б) основності: піридин, піперидин, пірол, анілін, аміак, метиламін, триметиламін, 

хінолін. Поясніть. 

6. Дайте назви наступним сполукам: 

а)  б)  в)   г)  

ґ) д) е)   
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       є)  

7. Наведіть структурні формули:  

а) 6-амінометил-9-ацилпурин;  

б) 5-бромо-1-метил-4-нітроімідазол;  

в) 1-ацетил-2,3-дигідро-5,7-динітроіндол;  

г) піразино[2,3-b]піразин; 

ґ) 1-метил-3,6-діоксо-2-феніл-5-хлоропіридазин;  

д) піразино[2,3-b]хінолін; 

е) піразино[2,3-b]хіноксалін; 

є) 6-метилімідазо[1,2-b]1,2,4-триазин. 

8. Назвіть сполуки:  

1) 2) 3) ;  

 4)     5) ; 6)     ;    

7)               8)    ; 9)             . 

 

9. Наведіть структурні формули наступних сполук:  

а) 2-метил-3-гідрокси-4,5-дигідроксиметилпіридин;  

б) 6Н-піридо[1,2-а]піримідин;  

в)1-метил-2-фенілтіометил-3-етоксикарбоніл-4-диметиламінометил-5-

гідрокси-6-бромоіндол; 

г) 4Н-імідазо[4,5-d]оксазол;  

ґ) [1,3]-оксазоло[5,4-f]бензотіазол;  

д) 2-(п-амінобензолсульфамідо)піримідин. 

10. Розбийте текст на окремі назви та наведіть структурні формули 

зашифрованих тут сполук. Назвіть скільки сполук заховано  у наведеному тексті:  

1-етил-1-метил-3,5-дигідро-1H-оксазоло[3,4-c]тіазол4-ізопропіл-1-пропіл-

1Н-бензо[b]азет-2-он2-вторбутил-6-метил-5,6-дигідроазето[1,2-а]пірол-5-

он3-вторбутил-6-метил-1-азабіцикло[3.2.0]гепта-2,4-дієн-7-он2-(4-(2-

гідроксиетил)піримідо[5,4-c]ізохінолін-9-іл)оцтова кислота. 
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Методи синтезу гетероциклічних сполук  

 

11. Наведіть механізм реакції, дайте назву продукту. Для реакції б) 

укажіть умови. 

а) 

   
 

б)  

 
12. Наведіть механізм реакції, дайте назву гетероциклічного продукту. 

У випадку б) поясніть напрямок перебігу першої стадії, зверніть увагу на умови 

реакції. 

а) 

 
 

б) 

 
 

13. Наведіть механізм реакції, дайте назву гетероциклічного продукту, 

вкажіть умови. 

а) 

 
б) 
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14. Наведіть механізм реакції, дайте назву гетероциклічного продукту, 

вкажіть умови реакції а) та поясніть напрямок перебігу першої стадії  реакції  б) 

(зверніть увагу на умови). 

а) 

 
 

б) 

 
 

15. Наведіть механізм реакції, дайте назву гетероциклічного продукту, 

для випадку б) вкажіть умови. 

а) 

   
 

б) 

 
16. Наведіть механізм реакції, дайте назву гетероциклічного продукту, 

вкажіть умови перебігу реакції.  

а) 

 
 

б) 

    
17. Наведіть механізм реакції, дайте назву гетероциклічного продукту, 

вкажіть умови перебігу реакцій. 
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а) 

 
 

б) 

   
18. Наведіть механізм реакції, дайте назву гетероциклічного продукту, 

вкажіть умови для випадку б).  

а) 

 
б)     

 
19. Яка з наведених реакцій буде перебігати швидше? Чому? Наведіть 

механізм та умови, обґрунтуйте відповідь. 

а) 

 
б) 

 
 

20. Вкажіть речовини  А, В, С, запропонуйте механізм циклізації. 

 
21. Наведіть механізм реакції, дайте назву гетероциклічного продукту, 

вкажіть умови. 

а) 
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б) 

   
 

22. З бензолу та спиртів отримайте N-етиламід-3-хинолін карбонової 

кислоти. Наведіть механізм реакції циклізації. 

23. Наведіть схему та механізм реакції, вкажіть умови синтезу з 

ациклічних вихідних речовин 2,4,6-триметил-3,5-діетоксикарбоніл-1,4-

дигідропіридину.  

24. Наведіть схему та механізм реакції, вкажіть умови синтезу з  

ациклічних вихідних речовин 6-метил-2,4-дифеніл-3,5-діетоксикарбоніл-1,4-

дигідропіридину.  

25. Наведіть схему та  механізм реакції, вкажіть умови синтезу 4-

ізопропіл-2,6-дифеніл-3,5-діетоксикарбоніл-1,4-дигідропіридину з ациклічних 

вихідних речовин.  

26. Отримайте 2-етил-3-метил-8-оксихінолін з бензолу та н-пропілового 

спирту. Наведіть механізм реакції циклізації.  

27. З етанолу отримайте 2,4,6-коллідин (2,4,6-триметилпіридин) за 

методом Ганча, наведіть механізм. 

28. Яка сполука утвориться в наведених умовах? Подайте механізм 

реакції. 

 

  
29. Отримайте оксин (8-оксихінолін) з бензолу та спиртів. Наведіть 

механізм реакції циклізації. 

30. Які сполуки утворюються при використанні в синтезі Скраупа α- та            

β-нафтиламінів? Наведіть схеми та механізми реакцій. 

31. Яка будова алкілхінолінів, отриманих за методом Дебнера-Мілера з 

суміші оцтового альдегіду та ацетону? Наведіть механізм реакції циклізації, 

вкажіть умови. 

32. Запропонуйте схему синтезу 6-метокси-5,7-диметилхіноліну з 

бензолу та спиртів. Наведіть механізм реакції циклізації. 

33. Запропонуйте синтез тетрагідрофурану із ацетилену та метанолу. 

Наведіть механізм реакції циклізації. 
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34. Наведіть схеми та механізм синтезу 2-метилхіноліну з бензолу та 

етанолу. 

35. Наведіть схему синтезу 2,5-дифеніл-3,4-диетилтіофену з толуолу та 

етанолу. Наведіть механізм реакції циклізації. 

36. Запропонуйте синтез 2,5-дифенілпіролу з етанолу та толуолу. 

Наведіть механізм реакції циклізації. 

 

Шестичленні гетероциклічні сполуки 

 

37.  Розгляньте будову молекули піридину. Який тип гібридизації атомів 

Карбону та Нітрогену? Охарактеризуйте ароматичність піридину. Чому піридин, 

на відміну від бензолу, має дипольний момент (2,2 Д)? З якими з наведених 

нижче сполук реагує піридин? Якщо реакція не перебігає, поясніть причину. 

Наведіть схеми та механізм можливих реакцій, назвіть  продукти: а) HBr;                          

б) H2SO4, 0 oC; в) H2SO4, SO3, 350 oC; г) H2SO4, HNO3, 300oC; ґ) NaNH2, NH3 

(рідкий); д) Br2, CCl4; е) Br2, 350 oC; є) KOH, O2, to; ж) KMnO4, H2O;                                

з) CH3COOH; и) C2H5Br; і) (CH3CO)2O; ї) CH3COCl, AlCl3; й) KOH, H2O. 

38. Здійсніть перетворення з мінімальною кількістю стадій,  наведіть 

схеми реакцій, вкажіть умови та дайте назви сполукам: 

 
39. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам. Поясніть 

механізм кожної реакції:  

 

 . 

40. Сполука А з молекулярною вагою 1042  містить 69,2% – С; 3,9% – 

Н; 26,9% –N. При каталітичному гідруванні А перетворюється в сполуку В 

(63,1% – С; 12,3% – Н; 24,6% – N). Сполука А розчинна в розведених кислотах. 

При довгому кип’ятінні з водним розчином лугу вона дає сіль кислоти С, яка при 

нагріванні декарбоксилюється з утворенням піридину. Спектр ПМР сполуки А в 

області ароматичних протонів містить два дублети з константою спін-спінової 

взаємодії 6Гц. Запропонуйте структуру речовини А та охарактеризуйте її хімічні 

властивості схемами відповідних реакцій.  
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41. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам. Наведіть 

механізм для випадку В та С: 

 

 
42. Заповніть схеми перетворень, дайте назви сполукам, наведіть 

механізм утворення А та  В.  

 
43. Наведіть механізми усіх реакцій. Для випадку 4 подайте схему 

біфункціонального каталізу. Яка сполука є проміжною у цій реакції та зумовлює 

значне зростання швидкості в наприкінці реакції?   

44. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам, наведіть 

механізм для випадку В та D. 

 
45. Заповніть схему перетворень, поясніть механізм утворення сполук А 

та C. 

 
 

46. Порівняйте відношення до дії нітритної кислоти α-, β- та γ-

амінопіридинів (заповніть схему перетворень). Наведіть рівняння та механізм 

реакцій, дайте обґрунтування. Запропонуйте методи синтезу α-, β- та γ-

амінопіридинів виходячи з піридину. 
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47. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам і наведіть 

приклади реакцій по алкільній групі для вихідної сполуки. Для випадку А 

вкажіть умови, для випадку В – наведіть  механізм. 

 
 

48. Заповніть схеми перетворень, дайте назви сполукам, наведіть 

механізм реакції В, Е та D. 

 
49. Заповніть схему перетворень, поясніть механізм утворення сполуки 

А, В, F. 

 
 

50. Заповніть схему перетворень нікотину, дайте назви сполукам, 

охарактеризуйте хімічні властивості сполуки А.  
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51. Поясніть відмінності в перебігу наступних реакцій: 

а) 
. 

 

 

б) 

 
 

52. Наведіть механізми нуклеофільного заміщення в ряду піридину та 

діазинів (не менш 4-х). 

53. Як отримати N-окис піридину, та чому він легше вступає в реакції 

SE, ніж сам піридин? Який напрямок реакції у цьому випадку? Відповідь 

обґрунтуйте та наведіть приклади реакцій.  

54. Порівняйте  будову та хімічні властивості піридину і N-окису 

піридину. Поясніть відмінності, всі твердження проілюструйте прикладами. 

55. Дайте порівняльну характеристику основності та хімічних 

властивостей піримідину та піридину. Поясніть причини розбіжностей, наведіть 

схеми відповідних реакцій. Охарактеризуйте значення піримідинового циклу у 

природі. 

56. Дайте порівняльну характеристику будови та реакційної здатності 

піримідину та піразину, наведіть схеми відповідних реакцій. 

57. Дайте порівняльну характеристику будови та реакційної здатності 

піридину та 2-метилпіридину. Проілюструйте прикладами, наведіть реакції 

характерні для алкільного замісника.  

58. Порівняйте будову та хімічні властивості фенолу та                                              

3-гідроксипіридину. Поясніть відмінності. Наведіть схеми відповідних реакцій. 

59. Відзначте спільні та відмінні риси у властивостях 4-хлорпіридину та 

хлорбензолу. Проілюструйте прикладами реакцій. Наведіть методи синтезу                   
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4-хлорпіридину. 

60. Порівняйте хімічні властивості 3-метоксипіридину та піридину. 

Наведіть схеми відповідних реакцій. 

61. Порівняйте будову та хімічні властивості піридину та ізохіноліну. 

Дайте пояснення та наведіть схеми реакцій, що ілюструють спільні та відмінні 

риси. Охарактеризуйте значення ізохінолінового циклу у природі.  

62. Порівняйте будову та хімічні властивості 3-метилізохіноліну та                        

4-метилпіридину. Наведіть схеми відповідних реакцій. 

63. Порівняйте будову та хімічні властивості 4-амінопіридину та аніліну 

(основність, реакції за аміногрупою, реакції електрофільного заміщення, реакції 

за гетероатомом). Наведіть схеми відповідних реакцій. 

64. Порівняйте будову та хімічні властивості ізохіноліну та нафталіну. 

Наведіть відповідні схеми реакцій. 

65. Дайте порівняльну характеристику будови та реакційної здатності 

хіноліну та 4-метилхіноліну. Наведіть схеми відповідних реакцій, наведіть 

реакції за алкільною групою. 

66. Дайте порівняльну характеристику будови та реакційної здатності 

піридину та хіноліну. Наведіть приклади реакцій. 

67. Заповніть схему перетворень,  дайте назви сполукам. Поясніть 

механізм кожної реакції.  

 

 
68. Заповніть схему перетворень, враховуючи, що тіонілхлорид та аміак 

використовують у надлишку. Дайте назви сполукам. Подайте механізм реакції 

утворення сполуки D. 

 

  
69. Заповніть схему перетворень з використанням мінімальної кількості 

стадій, наведіть механізм утворення останньої сполуки.  

 

 
 

70. Заповніть схеми перетворень, дайте назви сполукам, наведіть 

механізм утворення сполук В та D. 
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71. Розкрийте схему, де необхідно вкажіть умови реакцій, дайте назву 

всім продуктам. Наведіть схему синтезу сполуки А (2-метилхінолін) з бензолу та 

етанолу. Наведіть механізм реакції циклізації. 

 

 
 

72. Визначте будову сполуки С9H6N2O2, яка при відновленні та 

наступній взаємодії з нітритною кислотою дає 4-хінолон. Наведіть схеми 

реакцій. Запропонуйте метод синтезу вихідної сполуки. 

73. Здійсніть перетворення та дайте назви сполукам. Наведіть механізм 

утворення сполуки E. 

 

 

 

74. Заповніть схему перетворень, у тому випадку коли реакція перебігає, 

якщо ні – поясніть причину. Наведіть механізм реакції F. 
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75. Запропонуйте ланцюжок перетворень через стадію утворення 

сполуки Рейсерта, вкажіть умови та дайте назви сполукам: 

 

. 

76. Порівняйте будову та активність піримідину та урацилу у реакціях 

нуклеофільного заміщення, а також їх хлорпохідних. Наведіть відомі Вам 

механізми нуклеофільного заміщення для цих сполук. 

77. Наведіть схеми та механізми реакцій нуклеофільного заміщення для 

піридазину та його похідних. 

78. Поясніть перебіг наведеної реакції, наведіть механізм. 

Охарактеризуйте реакційну здатність піримідину та його електронозбагачених 

похідних. Наведіть схеми відповідних реакцій. 

 
79. Поясніть перебіг даної реакції, наведіть механізм: 

 

  . 

80. Поясніть перегрупування Дімрота на прикладі похідних піримідину 

та фактори, що йому сприяють. ANRORC-механізм. Проілюструйте прикладами. 

81. Двічі ізотопно мічений 4-феніл-2-хлорпіримідин при  обробці амідом 

калію в рідкому аміаку перетворюється на 2-аміно-4-фенілпіримідин, що містить 

ізотопно мічену аміногрупу. Дайте пояснення наведеному факту та запропонуйте 
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механізм цієї реакції.  

 

 
82. Запропонуйте механізм наведеної нижче реакції, який би пояснював 

утворення  1Н-імідазолкарбонітрилу. Зірочки означають ізотопні мітки.  

 
83. Запропонуйте механізм наведеної нижче реакції. Утворення якого 

проміжного продукту слід очікувати в цій реакції?   

 
84. Запропонуйте механізм наведеної нижче реакції, врахувавши, що 

введення нітрогрупи в 4 положення сприяє її перебігу (перетворення 

відбувається за частки секунди), натомість наявність N,N-диметиламіногрупи в 

4 положенні значно сповільнює цю реакцію (реакція проходить за 30 діб).  

 
85. Запропонуйте шлях синтезу метилсульфазину (продукт на схемі), 

використовуючи 4-метилпіримідин-2-он, анілін та інші необхідні реагенти.  

Наведіть механізм останнього із запропонованих перетворень.  

 
86.  Наведіть схеми реакцій урацилу з наступними реагентами, вкажіть 

умови реакцій: а) бромною водою; б) фенілдіазонійхлоридом; в) метаналем + 

етиламіном; г) нітратною кислотою в оцтовій кислоті; ґ) хлорокисом фосфору. 

Поясніть напрямок перебігу кожної реакції.  

87. Заповніть схему перетворень, назвіть усі сполуки. Наведіть механізм 

утворення сполуки А та В. 
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88. Заповніть схему перетворень, назвіть усі сполуки. Наведіть механізм 

утворення сполуки А та В. 

 

П’ятичленні гетероциклічні сполуки 

 

89. Чому пірол та фуран проявляють ацидофобність? Напишіть схеми 

реакцій нітрування та сульфування піролу та фурану. Чому ці реакції не можна 

проводити в сильнокислому середовищі? Поясніть, чому в суміші продуктів 

переважають α-ізомери? 

90. За допомогою яких реакцій можливо здійснити перехід від тіофену 

до α-метилпіролу?   

91. Заповніть схеми перетворень, дайте назви сполукам, вкажіть умови, 

наведіть механізм утворення сполук 2 та 3: 

 
92. Наведіть схеми та назвіть продукти реакцій піролу: а) з NaNH2;                 

б) з водою (Al2O3, 450 0C); в) CHCl3, KOH (конц);  г) з ацетоном (Н+). На які 

властивості піролу вказує реакція а) та г)? Значення пірольного циклу в природі. 

93. Фуран реагує з бромом у метанолі з утворенням 2,5-дигідро-2,5-

диметоксифурана, для зв’язування бромоводню використовують соду. 

Запропонуйте механізм даної реакції.  

94. Порівняйте відношення піролу та індолу до дії електрофільних 

реагентів. Поясніть причину розбіжностей. Напишіть реакції індолу з 

наступними реагентами: а) піридин сульфотриоксидом; б) оцтовим ангідридом; 

в) POCl3 + HCON(CH3)2, потім Na2СO3 (H2O); г) HCHO + NH(CH3)2. Назвіть 

продукти реакції. 

95. Яку будову може мати сполука С5Н3ClO3, яка при нагріванні 
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відщеплює СО2 і дає -хлорфуран? Вихідну сполуку можна отримати з пентози 

(подайте схему, вкажіть умови). Наведіть схеми всіх перетворень, дайте назви 

сполукам. 

96. Наведіть схеми та назвіть продукти реакцій піролу з:а) н-BuLi;                           

б) H2SO4 (Al2O3, 450 0C); в) CHCl3, KOH (конц); г) ацетоном (Н+). Напишіть схему 

взаємодії продукту А з: 1) йодметаном (200С);  2) ацетилхлоридом (t o). Назвіть 

сполуки, що утворюються.  

97. Наведіть перетвореннь, дайте назви сполукам, поясніть механізм 

утворення сполук В та С: 

 
98. Заповніть схему та назвіть продукти реакцій. Подайте механізм 

утворення сполуки С.  

. 

99. Порівняйте відношення до дії мінеральних кислот піролу та 

піролідину (азолідину). Яка з цих сполук має найбільш виражені основні 

властивості? Чому? Наведіть схеми реакцій піролідину з наступними сполуками: 

а) HCl; б) СH3I; в) CH3COCl; г) NaNO2 (H
+). 

100. Запропонуйте схеми отримання: а) метилового естеру пірол-2-

карбонової кислоти з піролу; б) 2-ацетил-5-нітрофурану з фурану;                                          

в) α-фурилакрилової кислоти з фурфуролу. 

101. Здійсніть перетворення з мінімальною кількістю стадій, дайте назви 

сполукам, наведіть механізм останньої стадії для перетворення тіофену. 
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102. Встановіть будову сполуки складу С5Н4О3, якщо відомо, що вона 

взаємодіє з етиловим спиртом у присутності каталітичних кількостей сульфатної 

кислоти з утворенням С7Н8О3; реагує з натрій бікарбонатом із виділенням 

бульбашок газу. Сполука С5Н4О3 може бути отримана при тривалій витримці 

(стоянні) фурфуролу з концентрованим розчином лугу без нагрівання. Який 

другий продукт утворюється воднораз з С5Н4О3? Наведіть схеми всіх зазначених 

реакцій.  

103. Заповніть схему перетворень: 

. 

104. Наведіть схему взаємного переходу лейкоіндиго і синього 

індиго. Чим пояснюється розчинність лейкооснови індиго в лужному 

середовищі? 

105. Здійсніть наступні перетворення, дайте назви сполукам, поясніть 

механізм утворення сполуки В.  

 
106. Здійсніть наступні перетворення: 

 

. 

107. Запропонуйте послідовність реакцій, яка дозволить здійснити  

наступні перетворення, вкажіть умови реакцій та поясніть механізм реакції 

сульфування: 

 

. 
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108. Наведіть схеми та назвіть продукти реакцій піролу з: а) PhMgJ;                        

б) H2S (Al2O3, 450 0C); в) CHCl3, KOH (конц); г) метаналем (Н+). На які 

властивості піролу вказують реакції а) та г)? Наведіть механізм реакції в). Який 

побічний продукт при цьому утворюється? 

109. Здійсніть наступні перетворення, подайте механізм реакції 

Вільсмайера та утворення сполуки А, де потрібно вкажіть умови: 

. 

110. Для фурфуролу напишіть реакції та вкажіть умови: а) окиснення;                      

б) відновлення; в) нітрування; г) фуроїнової конденсації; ґ) реакцію Канніццаро; 

д) реакцію Перкіна з ангідридом ізовалеріанової  кислоти. Назвіть продукти 

реакції. Наведіть механізм реакції Перкіна та реакції нітрування. 

111. Здійсніть наступні перетворення. Поясніть механізм утворення 

сполук А та D: 

. 

112. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам, вкажіть умови 

та механізм реакції циклізації. 

 
113. Здійсніть перетворення, наведіть механізм останньої стадії, вкажіть 
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умови кожної стадії:  

. 

114. Запропонуйте найбільш раціональний шлях перетворення: а) індолу 

в 1-метиліндол-3-сульфокислоту; б) 5-метоксиіндолу в мелатонін; г) індолу в 

триптофан; ґ) індолу в грамін. Назвіть усі проміжні сполуки.  

115. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам. Поясніть 

механізм утворення сполук В та С. 

 
116. Заповніть схему перетворень, дайте назви сполукам. 

 
117. Запропонуйте шлях перетворень 2-бромоаніліну на 2-феніліндол. 

118.  Які вихідні речовини  потрібно використати, щоб отримати наступні 

сполуки за методом Фішера: а) 1,2,3,4-тетрагідрокарбазол;  б) 3-етиліндол; в) 3-

етил-2-метиліндол; г) 3-метил-2-феніліндол?  

119. Запропонуйте механізм та схему перетворення 3-амінометиліндолу 

на 3-ціанометиліндол дією NaCN, вкажіть умови. 

120. Поясніть, чому реакції електрофільного заміщення для 

бензо[b]фурану, та бензо[b]тіофену менш регіоселективні у порівнянні з 

індолом? Проілюструйте прикладами.  

121. Який метод введення замісників у положення 2 в молекулу 

бензо[b]фурану слід вважати достатньо ефективним? Проілюструйте 

прикладами. 

122. Заповніть схему перетворень, дайте назви продуктам. 

 

123. Розташуйте 1,3-азоли в порядку зростання їх основності. Поясніть 

запропонований ряд, виходячи з будови гетероциклів. 

124.  Дайте порівняльну характеристику відповідних 1,3-азолів у реакціях 

електрофільного заміщення з тіофеном, фураном та піролом. Наведіть схеми 

реакцій, вкажіть умови. Які фактори впливають на реакційну здатність 1,3-

азолів? 

125.  Порівняйте будову та реакційну здатність імідазолу з піридином та 
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піролом. Вкажіть спільні та відмінні риси. Наведіть схеми відповідних реакцій. 

Чим зумовлена прототропна таутомерія імідазолу?  
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