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ПЕРЕДМОВА 
 
 
 В процесі вивчення дисципліни „Органічна хімія” студент денної 
форми навчання повинен виконати самостійну роботу, а студент 
заочної форми навчання – контрольну роботу. Варіант контрольної 
роботи визначається за останньою цифрою залікової книжки. 
Питання, що входять в той чи інший варіант, вказані в кінці 
методичних вказівок. 
 Контрольну роботу з даної дисципліни необхідно виконати 
протягом курсу навчання, дотримуючись наступної послідовності: 
а) спочатку отримати необхідну літературу з рекомендованої в 

кінці методичних вказівок; 
б) в процесі роботи з підручниками необхідно зробити короткий 

конспект основних положень теми, методів одержання, будови, 
номенклатури, хімічних властивостей органічних речовин; 
в) після опрацювання теоретичного матеріалу кожного розділу 

потрібно виконати контрольну роботу, скориставшись 
методичними вказівками, де по кожній темі наведені приклади 
розв’язання типових задач; 
г) контрольну роботу необхідно оформити в робочому зошиті, 

переписавши спочатку умови задач, а потім дати чітку відповідь на 
них з поясненнями. Робота повинна бути датована, підписана 
студентом та надана (або передана) до НУВГП на кафедру для 
рецензування; 
д) якщо контрольна робота має оцінку рецензента „незара-

ховано”, її необхідно виконати вдруге відповідно до вказаних 
зауважень і надати для повторного рецензування разом з 
попередньою роботою. Виправлення необхідно виконувати в кінці 
зошита, а не в рецензованому тексті. 
Контрольна робота виконана не за власним варіантом, 

викладачем не рецензується і не зараховується. 
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1. БУДОВА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. АЛКАНИ 
 

Приклади розв’язання задач та вправ 

1. Навести структурну формулу 5−етил−3−метил−6− 

пропілнонану. 

Розв’язання. Складання назви вуглеводнів необхідно проводити 
в такій послідовності: 
а) необхідно написати головний карбоновий ланцюг алкану 

(нонану) та пронумерувати атоми Карбону: 
                                                             1      2     3      4     5     6      7     8      9  

С–С–С–С–С–С–С–С–С 
б) сполучають бокові алканові групи з карбоновими атомами 

головного ланцюга, виходячи із його нумерації: 
                                                1         2         3         4         5          6          7        8         9  

 С – С – С – С – С –  С – С –С – С 
                                |             |       | 
                            СН3       С2Н 5С3Н7 
в) доповнюють всі атоми Карбону необхідною кількістю атомів 

Гідрогену (Карбон – чотирьохвалентний атом): 
 

СН3  – СН2 – СН – СН2 – СН – СН – СН2 – СН2 – СН3 
                       |                    |         | 
                       СН3               С2Н5   С3Н7 
 

2. За допомогою реакції Вюрца одержати 2,7–диметил-октан. 

Розв’язання.   Слід пам’ятати, що при одержанні визначеного 
алкану з двох галогеноалканів різної будови за реакцією Вюрца, у 
вигляді побічних продуктів утворюються алкани іншої будови, 
внаслідок взаємодії двох молекул кожного галогеноалкану з 
металічним натрієм. Оскільки суміш алканів важко розділити, то 
цю реакцію доцільно використовувати для одержання симетричних 
алканів, тобто таких, молекули яких можна розірвати на два 
однойменні радикали. Вторинні і третинні галогеноалкани важко та 
з невеликим виходом вступають в реакцію Вюрца, тому останню 
здійснюють в основному з первинними галагенопохідними алканів. 
 Напишемо структурну формулу сполуки, яку необхідно 
синтезувати: 
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                                       1            2           3            4              5           6             7           8 
СН3–СН–СН2–СН2–СН2–СН2–СН–СН3 

                                   |                                          | 
                                  СН3                                     СН3 

 
Як видно зі структурної формули ця молекула симетрична і її 

можна розірвати (між 4 та 5 атомами Карбону головного карбо-
нового скелета) на два однакових радикали: 

                                    1            2          3            4 
СН3–СН–СН2–СН2– 

                                                   |  
                                                   СН3 

 
Для синтезу 2,7–диметилоктану (без домішок) за допомогою 

реакції Вюрца найкраще використати галоїдний алкіл з карбоновим 
скелетом, що відповідає наведеному радикалу, тобто  

 
СН3–СН(СН3)–СН2–СН2Cl. 

При дії металічного натрію на цей гідрогенгалогенід 
утворюється тільки одна задана органічна сполука: 

 
СН3–СН–СН2–СН2−Cl+2Na+Cl−СН2–СН2–СН2–СН–СН3  →

− NaCl2  
            |                                                                         | 
            СН3                                                                   СН3 
 
СН3–СН–СН2–СН2–СН2–СН2–СН–СН3 
         |                                           | 
        СН3                                     СН3 
 
 Якщо для одержання 2,7–диметилоктану використати два 
галогеналкани різної будови, то одержимо домішки інших алканів, 
які утворюються взаємодією двох однакових галогеналканів. 
 Наприклад, якщо для синтезу 2,7–диметилоктану використати 
суміш 2–метил–1–хлорпропану та 4–метил–1–хлорпентану, то крім 
основного продукту, одержують ще, як домішку, суміш 2,5–диме-
тилгексану та 2, 9–диметилдекану: 

1) основний продукт 
СН3–СН–СН2–СН2Cl+2Na+ClСН2–СН2–СН2–СН–СН3  →

− NaCl2  
              |                                                                   | 
             СН3                                                             СН3 
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СН3–СН–СН2–СН2–СН2–СН2–СН–СН3 
               |                                          | 
              СН3                                    СН3 
 

2) побічний продукт: 
а) взаємодія двох молекул 2–метил–1–хлорпропану з металічним 

натрієм: 
СН3–СН–СН2Cl+2Na+ClСН2–СН–СН3

-2NaCl СН3–СН–СН2–СН2–СН–СН3 
         |                                       |                              |                       |                    
          СН3                                    СН3                           СН3                    СН3 

 
б) взаємодія двох молекул 4–метил–1–хлорпентану з металічним 

натрієм: 
СН3–СН–СН2–СН2–СН2Cl+2Na+ClСН2–СН2–СН2–СН2–СН–СН3

 -2NaCl 

         |                                                                                      | 
        СН3                                                                                СН3 
 
СН3–СН–СН2–СН2–СН2–СН2–СН2–СН2–СН–СН3 
         |                                                            | 
         СН3                                                      СН3 

2,9–диметилдекан 

 
 

Задачі та вправи для самостійного розв’язання 
1. Назвати за систематичною номенклатурою наведені нижче 

сполуки: 
а)  СН3                                            б)  С2Н5 
      \                                                        \ 

 СН–СН2–СН3;                                  СН–СН2–СН2–СН3; 
      /                                                        / 
    СН3                                                  СН3 
в)  (СН3)2СН–СН2–СН3;     
г)  СН3–СН(С2Н5)–СН2–СН2–СН3 . 

2. Визначити структурну формулу вуглеводню складу С10Н22, 
який одержують з первинного хлоралкану за реакцією Вюрца без 
побічних продуктів, а при його нітруванні за реакцією Коновалова 
утворюється третинний 2–нітроалкан. 

3. За реакцією Вюрца синтезуйте такі сполуки: 
а) 2,3–диметилбутан; 
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б) ізобутан; 
в) 2,2,5,5–тетраметилгексан; 
г) 3,6–діетил–3,6–диметилоктан. 
4. Назвати основні та побічні продукти, які утворюються при дії 

металічного натрію на такі суміші: 
а) хлорметан та 1─хлорпропан; 
б) 2–метил–1–хлорпропан та 1─хлорпропан; 
в) йодетан та 1─йодбутан; 
г) йодистий ізопропіл та йодистий пропіл. 
5. Написати формули кислот, з яких (при переведенні їх в солі) 

можна одержати за реакцією Кольбе такі алкани: 
а) бутан; 
б) 2,3–диметилбутан; 
в) 3,4–діетилгексан; 
г) декан. 
6. Алкан складу С5Н12 при нітруванні утворює тільки один 

мононітроалкан. Визначити будову цього алкану і одержати його з 
галогеналканів і карбонових кислот. Назвіть алкан та продукти 
реакції. 

7. Скласти рівняння реакцій взаємодії пропану з хлором, 
нітратною кислотою, ангідридом сульфатної кислоти та хлором. 
Назвіть продукти реакцій. 

8. Продукти повного згоряння 6,72 л суміші етану та пропану 
обробили надлишком вапняної води, внаслідок чого утворилось 80 г 
осаду. Визначити масовий склад суміші. 

9. Написати структурні формули та назвіть алкани, які 
утворюються в результаті таких реакцій: 

а)  СН2 = СН–СН2–СН2–СН3 Ni

H
→ 2

;         
б)  СН3–СН–СООNa 

 СПЛАВЛЕННЯ  ; 
               | 
              СН3 

в)  СН3–СН2–СООNa ОН

електроліз

2
 →

 . 

10. З якими з наведених сполук реагує пропан за наведених 
умов? Напишіть рівняння реакцій: 
а) H2SO4(конц.), 20°С;  
б) Br2 , у темряві, 20°С; 
в) Br2, освітлення, 20°С;  
г) I2, освітлення, 20°С. 
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2. НЕНАСИЧЕНІ АЛІЦИКЛІЧНІ ОРГАНІЧНІ 
СПОЛУКИ 

 
Приклади розв’язання задач та вправ 

1. Синтезувати 3–гептен з 2–гептену. 

Розв’язання.  Для розв’язання цієї та подібних задач необхідно 
детально вивчити закономірності дегідратації спиртів та 
дегідрогалогенування    галогеналканів  (правила  О.М.Зайцева і 
В.В.Марковникова). 
 Схематично запишемо умову задачі: 

СН3–СН=СН–СН2–СН2–СН2–СН3→СН3–СН2–СН=СН–СН2–СН2─СН3. 

Далі підберемо таку вихідну речовину з відповідним карбоновим 
скелетом, з якої шляхом ряду перетворень можна одержати 3– 
гептен. 

3–гептен можна одержати, наприклад, дегідратацією 3– 
гептанолу, або дегідробромуванням 3–бромгептану. 
СН3–СН2–СН2–СН2–СН–СН2–СН3  →

− OH2 СН3–СН2–СН2–СН=СН–СН2–СН3 
                                    | 
                                   ОН 
             3-гептанол                                                       3–гептен 

 

СН3–СН2–СН2–СН–СН2–СН2─СН3 HBr

нрспиртKOH

−

−
 →

).(

 
                                         | 
                                        Br 
                                  3-бромгептан 

СН3–СН2–СН2–СН=СН–СН2–СН2–СН3 

                                 3–гептен 

З іншого боку, 3–гептанол або 3–бромгептан можна одержати з 
2–гептену відповідно шляхом його гідратації або 
гідробромуванням: 
                                                                    СН3–СН2–СН2–СН2–СН–СН2–СН3 

                                                                               | 
                                δ+    δ-                  (НBr)           Br 
СН3–СН2– СН2– СН2–СН=СН–СН3                                
                                                             (Н2О)          ОН 
                                                                              | 
                                                                    СН3–СН2–СН2 –СН2 –СН–СН2–СН3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

Таким чином, одержати 3–гептен з 2–гептену можна двома 
шляхами, загальні схеми яких наведені нижче: 

1) гідратація 2–гептену  з утворенням 3–гептанолу та 
дегідратації останнього: 

СН3–СН2–СН2–СН2–СН=СН–СН3  →
OH 2  

 

СН3–СН2–СН2–СН2–СН–СН2–СН3 ОН

POH

2

43
−

 →
 

                                   │ 
                                   ОН 
 
СН3–СН2–СН2–СН = СН–СН2–СН3. 

3–гептен 

 

2) гідробромування 2–гептену з утворенням 3–бромгептану і 
дегідробромування останнього: 

3)  
СН3−СН2–СН2–СН2–СН=СН–СН3  →

HBr СН3−СН2–СН2–СН2–СНBr–СН2–СН3 

 →
−HBr

 СН3– СН2–СН2–СН=СН–СН2–СН3 

 

2. Синтезувати 5–метил–2–гексен з 5–метил–2–хлор-гексану. 

Розв’язання.  Представимо умову задачі структурними 
формулами:  

 

СН3–СН–СН2–СН2–СН–СН3 → СН3–СН–СН2–СН = СН–СН3 
                |                        |                             | 
               CH3                  Cl                          CH3 

 
Відомо, що алкени можна одержати дегідрогалогенуванням 

галогеноалканів за допомогою спиртового розчину калій 
гідроксиду. 
При розв’язуванні таких задач потрібно знати, що в таких 

реакціях при відщепленні гідрогенгалогеніду Гідроген 
відщеплюється від менш гідрогенізованого карбонового атома, 
сусіднього з Карбоном, який зв’язаний з галогеном (правило 
Зайцева). 

СН3–СН–СН2–СН2–СН–СН3 HBr

нрспиртKOH

−

−
 →

).(

 СН3–СН–СН2–СН=СН–СН3 
          |                             |                                                         | 
          CH3                          Cl                                                            CH3 
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Задачі та вправи для самостійного розв’язання 
1. Напишіть структурні формули наведених нижче алкенів: 
а) 3–метил–2–пентен ; 
б) 4–ізопропіл–3–метил–3–октен; 
в) 2, 4–диметил–2–гексен; 
г) 2–етил–5–метил–1– гексен. 
2. Назвіть за систематичною номенклатурою наведені нижче 

алкени: 
а) СН3–СН=С–СН3;                        б) СН3 –С  =  С– С2Н5; 
                     |                                                  │      │     
                    СН3                                             С2Н5 СН3 
 
в) СН3–СН2–С=СН2;                        г) СН3–СН2–С–СН2–СН3 . 
                      |                                                              ║                                 
                     СН3                                                         СН2 

 

3. Назвіть за систематичною номенклатурою наведені нижче 
алкени: 
а)  СН3–СН–СН=С (СН3)2;              
               |                                                                 
              СН3                                                             
 
б)  (СН3)2 С–С=СН2; 
                      | 
                     СН2–СН2–СН3 
 
в) (СН3)2С–СН2–СН=СН2;      
                |       
               С3Н7                          
 
  г) СН3–С(СН3)=С(СН3)–СН(С2Н5)–СН2–СН3. 

4. Визначити будову алкену, при взаємодії якого з гідроген 
галогеніїдами можна одержати наведені нижче галогеналкани: 
а) 2–метил–2–хлорпропан; 
б) 2–бромпентан; 
в) 2,3–диметил–2-хлорпентан; 
г) 3–бром–3-ізопропілгексан. 
5. За допомогою реакцій гідратацій ти дегідратації з алкену „а” 

одержати ізомерний йому алкен „б”: 
         алкен „а” 

1) 1–бутен; 
2) 4–метил–1–пентен.     

    алкен „б” 
1) 2–бутен;  
2) 4–метил–2–пентен. 
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6. Написати структурні формули таких алкенів:  
1–бутен; 1–пентен;  2,3–диметил–2–бутен; 2,3–диметил–2–гек-

сен; 3–метил–2–пентен.  
7. Скласти всі рівняння реакцій, характерні для алкенів на 

прикладі пропену. Назвіть одержані сполуки. 
8. Написати рівняння реакцій та назвіть алкени, що 

утворюються: 

а) СН3–СН–СН–СН3 C

OAl

°

 →
300

32
;      

              |       |                                               
             СН3 ОН                                          

б) СН3–СН–СН2–СН3 Ct

SOH

°

 → 42
; 

              | 
             ОН  
 

в) СН3–СН2– СНBr–СН3 
КОН

ОННС
 →

52
 ; 

г) СН3–СН2–С≡С–СН3 
2

3,

H

PbCOPd
 → . 

 

9. Напишіть рівняння реакцій метилацетилену: 
а) з водою у присутності солі Hg2+ ;   
б) з бромом; 
в) з гідроген бромідом;  
г) з амоніачним розчином аргентум(І) оксиду. 
10. На основі кальцій карбіду та деяких інших сполук 

синтезувати 1–пентин. 
 

 

3. АРЕНИ 
 

Приклади розв’язання задач та вправ 

1. Написати структурні формули ізомерних ароматичних 

вуглеводнів складу С8Н10 та назвати їх. 

Розв’язання. З восьми атомів Карбону шість атомів утворюють 
бензенове кільце, та два входять до складу замісників (бокових 
ланцюгів). Існує два варіанта розподілу двох атомів Карбону по 
бокових ланцюгах. 

1) один замісник ─ С2Н5 : 
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C2H5

 
етилбензен 

 

2) два замісники – СН3 (три ізомери – орто-, мета– та пара– ) : 

H3C

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

 
              орто-                         мета-                              пара- 
   (1,2-диметилбензен)     (1,3-диметилбензен)      (1,4-диметилбензен) 

 

Отже існує чотири ізомери. 
 

2. Написати рівняння реакцій, які відповідають наступній 

схемі: 
X

NO2

X X

 
Визначити функціональні групи X та Y. Вказати умови 

проведення реакцій. 
Розв’язання. Зі схеми видно, що група X–орієнтант першого 

роду, а Y – другого роду, до того ж X може бути перетворена в Y. 
Якщо уважно вивчити перелік орієнтантів першого та другого роду, 
можна знайти єдину пару замісників, які відповідають цим умовам: 
X – СН3, Y – СООН. 
Толуен може бути перетворений в пара-ксилен за реакцією 

Фриделя–Крафтса дією хлорметану в присутності каталізатора 
AlCl3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

CH3

CH3

CH3

+ CH3Cl + HCl
AlCl3

 
 
Метильна група СН3 може бути перетворена в карбоксильну – 

СООН під дією кислого розчину калій перманганату: 
 

5C6H5CH3+6KMnO4+9H2SO4→5C6H5COOH +3K2SO4 +6MnSO4 +14H2O. 

 
Нарешті, 3–нітробензойна кислота утворюється з бензойної 

кислоти під дією нітруючої суміші: 
 

COOH

NO2

COOH

 + HNO3
H2SO4

+ H2O

 
 

 

Задачі та вправи для самостійного розв’язання 
1. Назвати такі сполуки. 

CH3

CH3

CH3

CH3

C2H5CH3 - CH - CH3

Br

CH2Cl

à) á) â) ã) ä)
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2. Які сполуки одержують: при нітрувані нітробензену, 
бромбензену, ізопрпілбензену; при бромуванні фенолу, бензойної 
кислоти, н–бутилбензену? Написати відповідні рівняння реакцій. 

3. Маючи за вихідну речовину бензен, одержати м– 
дибромбензен. Назвати всі сполуки проміжних реакцій. 

4. Написати рівняння реакцій дії брому на сполуки: толуен, 
бромбензен, ізопропілбензен за таких умов:  
а) при підвищення температури і яскравому світлі,  
б) в присутності каталізатора на холоді. 
5. Використовуючи бензен та етилен, синтезувати стирен, 

описати хімічні властивості та застосування для одержання 
полімерних матеріалів. 

6. Написати формули таких сполук:  
а) о–метилізопропілбензен;  
б) n–метилетилбензен;  
в) ізопропіл–n–ксилен;  
г) всіх ізомерів загальної формули С9Н12  та їх назви. 
7. Написати рівняння реакцій за допомогою яких можна 

здійснити такі перетворення: 
метан → X → бензен → Y → фенол 

8. Написати рівняння реакцій за допомогою яких можна 
здійснити такі перетворення: 

.
42

722

32

22

3

3 )1()1(
66 ДCВAHC

SOH

OCrK

COK

OH

світло

мольCl

AlCl

мольClCH
 → → → →  

9. Написати рівняння реакцій, що відповідають наступній схемі: 
X X

NO2

YY

X  
 

10. Вказати невідомі речовини та написати рівняння реакцій, за 
якими можна здійснити такі перетворення: 

 →
+

 →
+

 →
hvCl

C
CtC

B
Ct

A
АКТ 2

0
.,

0 3 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан 
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4. ГАЛОГЕНОПОХІДНІ ВУГЛЕВОДНІВ 
 

Приклади розв’язання задач та вправ 

1. Написати структурні формули та назвати всі ізомери 

хлорбутану С4Н9Cl. 

Розв’язання.Для галагенопохідних вуглеводнів характерна 
структурна, геометрична та оптична ізомерія. Структурна ізомерія 
зумовлена різною структурою карбонового скелету молекули. Так, 
хлорбутан С4Н9Cl існує у вигляді чотирьох структурних ізомерів: 

 
   СН –СН2–СН2–СН2                             СН3–СН2–СН–С Н3 
                              |                                                     | 
                             Cl                                                  Cl 
         1–хлорбутан                                         2-хлорбутан 

 
             СН3 Cl                                                      СН3   
              |       |                                                         | 
    СН3–СН–СН2                                           СН3–С–СН3 
                                                                                | 
                                                                               Cl  
    2–метил–1-хлорпропан                      2–метил–2–хлорпропан 

Для галогеналканів, що містять у своїй структурі асиметричний 
атом Карбону, характерна оптична ізомерія. Так, 2–хлорбутан існує 
у вигляді двох дзеркальних ізомерів (енантіомерів): 

CH3 CH3

H Cl Cl H

C2H5C2H5  
    D-2-хлорбутан                   L-2-хлробутан 

      S-2-хлорбутан                    R-2-хлорбутан 
2. Здійснити перетворення: 

NO2NO2

Cl

NaOH (H2O)

100C

2NH3

100C

CH3OK
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Розв’язання.  Рухливість атома галогену в галогенаренах різко 
зростає при наявності в орто– або пара– положеннях стосовно 
галогену  сильних   електроакцепторних   замісників,     наприклад:  
-NO2,   -NO, -CN, -COOH, -SO3H. Такі сполуки називаються активо-
ваними галогенаренами. 
 Підвищення реакційної здатності зв’язку карбон–галоген в 
активованих галогенаренах пов’язане зі збільшенням дробного 
позитивного заряду на атакованому атомі Карбону під впливом 
електроакцепторного замісника: 

Cl N

O

O
á+

 
Так, у молекулі 2,4–динітро–1–хлорбензену атом Хлору доволі 

легко заміщується на групи: -ОН, -ОСН3, -NН2 та інші. 
 

Ñl

NO2

OH

NO2O2NO2N

+ NaCl
NaOH (H2O)

100C

 
                        2,4–динітрофенол  

 

 
Ñl

NO2

NH2

NO2O2NO2N

+ NH4Cl
160C

2NH3

 
                                                   2,4–динітроанілін  
 

Ñl

NO2

OCH3

NO2O2NO2N

+ KCl
CH3OK

 
                                              1–метокси–2,4–динітробензен  
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Задачі та вправи для самостійного розв’язання 
1. Назвати за замісниковою номенклатурою ІЮПАК такі 

сполуки: 
 

а) СН3–СН–СН2–СH–СН3;                  б) СН3–СН2–СН–СН2–СН3; 
              |                |                                                      |                 
             Br             CH3                                                Br             
 
в)  СН3–СH–СН=CH–СН3;                  г) СН2–СH–СН=CH2 . 
               |                                                    |        | 
              Сl                                                 Сl     Br 

 

2. Назвати за замісниковою номенклатурою ІЮПАК такі 
сполуки: 

а) Cl

Cl

 ;                          б) НС≡С–СН─CH2–Сl; 
                                                                           |     
                                                                          CH3    
     Сl                                                                        Сl 
      |                                                                           | 
в)  СH2–СН=CH–СН3;                    г)  С6Н5–СH2–СН–CH2–Сl. 
 

3. Написати схеми реакцій 2–хлорбутану з такими реагентами: 
а) NaOH (H2O);                  
б) NaOH (в C2H5OH);  
в) AgNO3;                           
г) KCN. 
4. Які з наведених речовин реагують з водним розчином натрій 

гідроксиду і амоніаку за звичайних умов: 
а) хлорбензен;  
б) n–нітрохлорбензен;  
в) хлоретан;  
г) вінілхлорид.                       
Написати рівняння відповідних реакцій. 
5. Написати рівняння реакцій 2,2-дибромбутану та 1,1-

дибромбутану з водним та спиртовим розчинами натрій гідроксиду. 
6. Написати структурні формули таких сполук: 
а) 2–хлор–1-йодпропану;  
б) 2,2-дибромпропану;  
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в) 2,2, 3–трибром–2-метилбутану;  
г) 1–хлор–2–метил–1,3–бутадієну; 
д) 3–йод–2–метил–4–пентину. 
7. Представити схеми реакцій одержання вінілхлориду та його 

полімеризації. 
8. Написати рівняння реакції взаємодії 1,3–дибромпропану;  

2,2–дибромпентану; 1,5–дибромгексану зі спиртовим розчином 
калій гідроксиду, водним розчином натрій гідроксиду та розчином 
калій ціаніду. 

9. Написати рівняння реакцій за допомогою яких можна 
здійснити такі перетворення: 
 
Н3С–СН–СН3   
         │ 
          СН3 

DCBA
CtNa

пероксид

BrнрспиртKOHhvBr
 →→ → →

−
0

22 ,).(,

 
 
Назвати продукти реакцій. 
10. Написати рівняння реакцій за допомогою яких можна 

здійснити такі перетворення: 
.),.(.),(

322 CBACHCHHOCH
HItнрспиртKOHtконцBr
→ → →⋅⋅

−

Назвати продукти реакцій. 
 

 

5. НІТРОГЕНВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ 
 

Приклади розв’язання задач та вправ 

1. Написати структурні формули всіх нітросполук складу 

С4Н9NО2. Вказати первинні, вторинні та третинні нітросполуки. 

Розв’язання.  Ізомерія нітросполук пов’язана з будовою 
карбонового скелету та з положенням групи - NО2. Існує два 
карбонових скелета, які містять чотири атома Карбону - 
розгалужений та нерозгалужений. 

 

                            ↓   ↓                                         ↓   ↓ 
                            С–С– С                              С–С–С–С 
                                 | 
                                С 
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В кожному з цих скелетів можливі два різні положення 
нітрогрупи (вказані стрілками). Таким чином, існує чотири 
нітросполуки складу С4Н9NО2: 

 
1) СН3–СН2–СН2–СН2–NО2 ;                2) СН3–СН2–СН–СН3; 
                                                                                      │                   
                                                                                      NО2 
            1–нітробутан                                        2–нітробутан  

 
              СН3                                                           СН3 
               |                                                                 | 
3)  СН3–С–СН3;                                        4) СН3–СН–СН2–NО2. 
               |                                                        
              NО2 

   2–метил–2–нітропропан                      2–метил–1–нітропропан  

 
У первинних нітросполуках нітрогрупа пов’язана з первинним 

атомом Карбону, у вторинних – з другим і т.д. В даному випадку до 
первинних нітросполук належать 1) та 4),  - до вторинних 2) та 3). 

2. Написати загальні рівняння реакцій відновлення 

нітросполук в аміни:  

а) в кислому середовищі;  
б) в лужному середовищі; 
в) у газовій фазі. 
Розв’язання. a) Відновлення нітросполук в розчині зручно 

проводити воднем в момент виділення, який є сильним 
відновником. В кислому середовищі для цього використовують 
цинк або залізо: 

RNO2 + 3Zn + 6HCl → RNH2 + 3ZnCl2 + 2H2O 
N+3 + 6e →N-3       1 
Zn0 – 2e → Zn+2    3 

б) В лужному середовищі для одержання водню в момент 
виділення застосовують алюміній: 

 
RNO2 + 2Al + 2NaOH + 4H2O → C6H5NH2 + 2Na[Al(OH)4] 

N+3 + 6e →N-3       1 
Al0 – 3e → Al+3     2 

в) У газовій фазі відновлення проводять воднем при 250 - 300°С 
на ніколовому або мідному каталізаторі: 

RNO2 + 3H2 → RNH2 + 2H2O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

Задачі та вправи для самостійного розв’язання 
1. Написати структурні формули таких амінів: 
а) N,N–діетилбутанамін–2 ;             
б) N, N–діетил–4–етиланілін; 
в) N–етилпропанамін–2;                   
г) втор–бутилметиламін. 
Вказати серед них первинні , вторинні та третинні аміни. 
2. Розташуйте в порядку зменшення основних властивостей такі 

аміни:  
а) анілін;  
б) n–нітроанілін;  
в) етиламін;  
г) діетиламін; 
Дати пояснення. 
3. Написати структурні формули: 
а) етилізопропіламіну; 
б) вторинного бутиламіну; 
в) триетиламіну; 
г) диетилпропіламіну. 
4. Написати всі ізомерні аміни складу С3Н9N та С4Н11N. Дати їм 

назви. 
5. Написати рівняння реакції взаємодії йодметану, ацетатної 

кислоти та ацетилхлориду з такими сполуками: 
а) метиламіном;  
б) диетиламіном. 
6. Написати рівняння реакцій гідролізу трипептиду гліцину. 

Назвати одержані продукти за систематичною номенклатурою. 
Визначити і вказати масу калій гідроксиду, необхідну для 
нейтралізації 2,5 моль цього продукту. 

7. Підтвердити рівняннями реакцій кислотні та основні 
властивості  α–амінопропіонової кислоти. 

8. Написати рівняння реакцій за допомогою яких можна 
здійснити такі перетворення: 

С2Н8NСІ → С2Н7N → С2Н8N2О3 

Вкажіть назвати продуктів реакцій. 
9. Написати рівняння реакцій за допомогою яких можна 

здійснити такі перетворення: 
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С2Н6→С2Н5NО2→С2Н5NН2→С2Н5NН3СІ→С2Н5NН3NО3→С2Н5NН2. 

Вкажіть назви продуктів реакцій. 
10. Який об’єм буде займати при 15°С та 95 кПа азот, який 

утворюється при згорянні 40 г диметиламіну. 
 
 

6. ГІДРОКСИПОХІДНІ ВУГЛЕВОДНІВ, ЕСТЕРИ 
 

Приклади розв’язання задач та вправ 

1. Написати структурні формули всіх третинних спиртів 

складу С6Н13ОН. Назвати ці сполуки. 

Розв’язання. Загальна формула третинних спиртів має вигляд: 
 

                                                                R′ 
                                                                 | 
                                                           R–C–R″ 
                                                                 | 
                                                                OH,     
 
де R, R,′ R″ - насичені вуглеводневі радикали. Розбити радикал 
С6Н13  на три радикали можна двома способами: 1) один радикал 
СН3– і два радикали С2Н5– ; 2) два радикали СН3– і один радикал 
С3Н7─ . Останньому способу відповідають два ізомери, тому що 
існують два радикала складу С3Н7– : –СН2·СН2·СН3 (пропіл) та – 
СН(СН3)2 (ізопропіл). Таким чином, всього існує три третинних 
спирту складу С6Н13ОН: 
 
                           СН3                                           СН3 
                            |                                                 | 

СН3–СН2–C–СН2–СН3                     СН3–С–CН2–СН2–СН3 
                            |                                                 | 
                           OH                                             ОН 
           3–метилпентанол–3                         2–метилпентанол–2  

                      
                    СН3 
                     | 
            СН3–С– CН–СН3                    
                     |     | 
                    OH СН3 
            2,3–диметилбутанол–2 
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2. Синтезувати з 3,4–диметил–1─пентанолу 2,3–диметил–3–

пентанол. 

Розв’язання. Схематично запишемо умову задачі: 
 

                                                                                        ОН 
                           1            2             3          4          5                1             2           │3     4            5 

СН2–СН2–CН–СН–СН3 → СН3–СН2–C–СН2–СН3 
                 |                  |      |                             |       | 
                 OH              СН3СН3                        СН3   СН3 
 
Розв’язання задачі ґрунтується на закономірностях дегідратації 

спиртів (за правилом О.М. Зайцева) та гідратації алкенів (за 
правилом Марковникова). При послідовній дегідратації спиртів та 
гідратації утвореного алкену відбувається переміщення як 
гідроксильної групи, так і подвійного зв’язку вздовж карбонового 
ланцюга: 
 
1) СН2–СН–CН–СН–СН3  →

− OH2 СН2=СН–CН–СН–СН3; 
     |        |       |      |                                             |       | 
    OH    Н     СН3 СН3                                        СН3  СН3 

  3,4–диметил–1─пентанол         3, 4–диметил–1–пентен 

 
2) СН2=СН–CН–СН–СН3+Н2О → СН3–СН–CН–СН–СН3; 
                      |       |                                     |       |       | 
                     СН3  СН3                                 ОН   СН3  СН3 

                                                         3,4–диметил–2–пентаном 
 
3) СН3–СН–CН–СН–СН3  →

− OH2 СН3–СН=C – СН–СН3; 
              |      |       |                                          |      | 
             ОН  СН3  СН3                                      СН3 СН3 

                                                       3,4–диметил–2–пентен 

                                                                          ОН 
                                                                           | 
4) СН3–СН=C – СН–СН3+Н2О → Н3С–СН2–C – СН– СН3 
                     |       |                                     |        | 
                     СН3 СН3                                  СН3   СН3 
                                                        2,3–димети –3–пентанол 

 
Задачі та вправи для самостійного розв’язання 

1. Написати схеми реакцій ізобутилового спирту з такими 
реагентами: 
а) Na;  
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б) HBr;   
в) HNO3;   
г) H2SO4;   
д) CH3COOH;   
e) C2H5OH; 
є) PCl5.   
2. Дати характеристику кислотно–основним властивостям 

спиртів. Розташувати в ряд за зменшенням кислотних властивостей 
такі сполуки: 
а) етанол, пропанол–1, пропанол–2, трет–бутанол, метанол;     
б) етанол, етиленгліколь, гліцерин. 
3. Назвати такі сполуки. Які з наведених сполук є ізомерами? 

OH

OH OH

OH

OH

OH

OH

OH
CH3

Cl
à) á) â)

ã) ä)

 
4. Написати схеми реакцій фенолу з такими реагентами: 
а) NaОН;         
б) Br2 (Н2О);         
в) HNO3 (конц.);         
г) H2SO4 (100°С);  
д) (CH3CO)2O;        
e) Br2 (ССІ4);        
є) HNO3 (розв.) 
5. Написати структурні формули таких сполук: 
а) 2–пропанол ; 
б) 2–метил–3–пентанол ; 
в) 2,2,4–триметил–3-гексанол ; 
г) 2–метил–1,2–бутандіол; 
д) 1,2,3-пропантріол. 
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6. Виходячи зі спиртів, які містять у своєму складі не більше 
чотирьох атомів Карбону, представити схему синтезу.  
а) 2–метил–1–бутанолу;  
б) 2,3–диметил–2–бутену; 
в) 2,4–метилпентену. 
7. Написати рівняння реакцій, за допомогою яких можна 

здійснити такі перетворення: 
.1 .)(.)( 25 ДCBAпропанол спиртКОНBrспиртКОНPCl

 →→ → →−  

 Назвати продукти реакцій. 
8. Написати рівняння реакцій, за допомогою яких можна 

здійснити такі перетворення: 

.22
0 )(1500

4 ДCBАСН HBrOHNiHС
 → → → →

++
 

 Назвати продукти реакцій. 
9. На нейтралізацію розчину карболової кислоти масою 450 г 

витратили натрій гідроксид масою 32 г. Яка масова частка фенолу в 
розчині? 

10. Насичений одноатомний спирт з нерозгалуженим 
карбоновим скелетом масою 37 г при взаємодії з надлишком 
металічного натрію, утворює 6 л водню при температурі 27°С та 
тиску 104 кПа. Знайти формулу спирту. 

 

 

7. АЛЬДЕГІДИ ТА КЕТОНИ 

 

Приклади розв’язання задач та вправ 

1. Написати рівняння реакцій, які відповідають наступним 

перетворенням: 

 

С4Н10О → С4Н8О → С5Н9ОN → С5Н13О3N. 

В рівняннях вказати структурні формули реагентів та продуктів 
реакцій. 
Розв’язання. Аналіз таких схем проводять шляхом 

арифметичного порівняння молекулярних формул. 
Наприклад, С5Н9ОN─С4Н8О=НСN, тобто друга реакція – це 

приєднання НСN. Ціанідна кислота приєднується до альдегідів та 
кетонів Таким чином, С4Н8О – карбонільна сполука. Оскільки 
чітких даних не має за умовами задачі, можна обрати будь-який 
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ізомер, нехай це буде бутаналь. Тоді рівняння другої реакції буде 
мати вигляд: 

 
СН3–СН2–СН2–СН=О+НСN → СН3–СН2–СН2–СН–ОН 

                                                                                             | 
                                                                                            СN 
             С4Н8О                                                    С5Н9ОN 

 
Далі, в першій реакції відбувається відщеплення двох атомів 

Гідрогену. Це відповідає окисненню спиртів в карбонільні сполуки. 
В даному випадку окиснюється бутанол–1: 

 
СН3–СН2–СН2–СН2–ОН + CuО →

t  СН3–СН2 –СН2 –СН=О + Н2О 

         С4Н10О                                                        С4Н8О            

 
Нарешті, в останній реакції відбувається приєднання Н4О2, тобто 

двох молекул води. Це відповідає повному гідролізу ціанідної групи 
з утворенням солі амонію: 

 
СН3–СН2–СН2– СН–ОН +Н2О →

t  СН3–СН2–СН2–СН–ОН 
                                     |                                                          | 
                                    СN                                                      СООNН4 

          С5Н9ОN                                                  С5Н13О3N      

        амонійна сіль  

                                                                     2–гідроксипента- 

      нової кислоти 

 

2. Розшифрувати речовини, позначені літерами в наступній 

схемі перетворень: 
 

.)( 2

42

2

)()(

,,,
23 ДГBБACOOCHCa

СОН

етер

Mg

SOH

гHBr

Ni

PtHt
 →→ → →→

 

Розв’язання.   а) Са(СН3СОО)2 →
t  Н3С–С–СН3 + СaCO3 

                                                                                  ║ 
                                                                                   О         пропанон–2 

б) Н3С–С–СН3 
Ni

PtH
 →
,,2  Н3С–СН–СН3 

             ║                                     │  
             О                                      ОН                                 2–пропанол 
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в) Н3С–С–СН3 
)(

,

42SOH

гHBr
 →  Н3С–СН–СН3 +H2O 

                                                 
             ОН                                  Br                                2–бромпропан 

 

г) Н3С–С–СН3 
етер

Mg
→  Н3С–СН–СН3  

             Br                               MgBr                      2–магнійбромпропан 
 

 
д) Н3С–С–СН3  →

COH2  СН3–СН–СН2–ОMgBr  
              |                                       | 
             MgBr                               СН3  
 

 

е) СН3–СН–СН2–ОMgBr 
+

 →
H

OH 2 СН3–СН–СН2ОH + MgOHBr 

             СН3                                              СН3 
 

Задачі та вправи для самостійного розв’язання 
1. Написати структурні формули таких сполук: 
а) 2–метилбутаналь; 
б) етилізопропілкетон; 
в) 3–метилгександіон–2,4; 
г) α–фенілпропіоновий альдегід. 
2. Написати рівняння реакцій добування таких альдегідів та 

кетонів: 
а) етилметилкетон; 
б) бензальдегід; 
в) фенілацетатний альдегід. 
3. Назвати такі карбонільні сполуки: 

                  СН3 
                   | 
а) Н3С–СН–С–СН3;             б) С6Н5–С–С6Н5;  
                    ║                                      ║ 
                    О                                      О      
                            О                                     О 
                                                                
в) СН3–СН2–С                       г) С6Н5–С 

                                                                      
                                Н                                     Н 
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4. Написати рівняння реакцій, що відповідають наступній схемі: 
.

)(
2

52

3

222 ГBБACaC
H

OHHC

NH

OAg

Hg

OHOH

++

 → → → →  

5. Написати рівняння реакцій взаємодії бутаналю та бутанону з 
такими реагентами: амоніачним розчином аргентум гідроксиду; 
натрій гідрогенсульфатом, ціанідною кислотою; пентахлоридом 
фосфору; гідроксиламіном. Назвати продукти реакцій. 

6. Написати рівняння реакцій одержання з 2-бромбутану : 
а) бутаналю;              
б) бутанону. 
7. Написати можливі рівняння реакцій „срібного дзеркала” з 

такими сполуками: 
 
а) Н3С–С–СН3;                б) Н3С–С–Н;                     в) Н–С–Н; 
             ║                                       ║                                    ║ 
             О                                       О                                    О   
 
г) Н–С–СН–СН2–СН2ОН;                 д) Н2С – СН–СН2; 
         ║  |                                                       |      |       | 
         О ОН                                                  ОН  ОН  ОН 
 
е) Н2С – С–СН2;                                     є) Н–С–С–СН2ОН . 

              |     ║                                                        ║  ║ 
              ОН О                                                           О  О 

  

8. Написати рівняння реакцій та назвати продукти реакцій за 
допомогою яких можна здійснити такі перетворення: 

.22
0 )(1500

4 ДCBACH
HBrOHNiHC
 → → → →

+++  

9. Написати рівняння реакцій бензальдегіда з такими реагентами: 

а)       

OH

         б)        

N(CH3)2

    в)    

CH3

O

C

H           
 

10. Написати рівняння реакцій, які відповідають наступній схемі: 
пропаналь → X → Y → ацетон 

Визначити та назвати речовини X і Y. 
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8. КАРБОНОВІ КИСЛОТИ, ЕСТЕРИ 

 

Приклади розв’язання задач та вправ 

1. Написати структурні формули шістьох органічних сполук 

складу С4Н8О2. 

Розв’язання.  Формула С4Н8О2 відноситься до ряду СnН2nО2, 
який описує карбонові кислоти та естери. До складу молекул 
карбонових кислот формули С4Н8О2 входять карбоксильна група – 
СООН та вуглеводневий радикал С3Н7. Оскільки існує два радикали 
С3Н7 – (пропіл та ізопропіл), то кислот складу С4Н8О2 дві: 

 
                                                                                   СН3 
                                                                                    | 
  СН3–СН2–СН2–СООН                                  СН3–С –СООН  
   масляна (бутанова)                      ізомасляна (2-метилпропанова) 

           кислота                                                     кислота 
 

Естери складу С4Н8О2 мають вигляд RCOOR', де  R, R′ - два 
вуглеводневих радикали з сумарною формулою С3Н7 – (R′ не може 
бути атомом Гідрогену, тому що інакше утворилася б карбонова 
кислота). Існує чотири естери такого вигляду: 

1) НСООСН2 ·  СН2 ·  СН3;       
             пропілформіат       

 
2) НСОО ·  СН(СН3)2;            
  ізопропілформіат                 

 
3) СН3СООС2Н5; 

          етилацетат 

 
4) С2Н5СООСН3. 

         метилпропіонат 

 

2. Як можна здійснити такі перетворення: 

натрій ацетат → ацетатна кислота →хлорацетатна кислота. 

Написати рівняння відповідних реакцій. 

Розв’язання.  Ацетатна кислота – слабка, тому сильні кислоти 
витісняють її з ацетатів: 

СH3COONa + HCl→ CH3COOH + NaCl. 
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Ацетатна кислота на світлі реагує з хлором: 
СH3COOН + Cl2→ Cl ·  CH2 ·  COOH + НCl↑. 

 

Задачі та вправи для самостійного розв’язання 
1. Розташувати кислоти в порядку збільшення їх кислотності та 

пояснити різницю у кислотних властивостях, виходячи з будови 
молекул: 
а) пропіонова кислота;                 
б) акрилова кислота; 
в) бензойна кислота;                    
г) 4−нітробензойна кислота. 
2. Навести схеми реакцій бензойної кислоти з представленими 

нижче сполуками: 
а) PCl5;                        
б) NH3, t;     
в) (CH3CO)2O, H+;      
г) CH3OH, H+;     
д) NaHCO3. 
Назвати продукти реакцій. 
3. Написати схеми реакцій, за допомогою яких можна відрізнити 

мурашину, ацетатну та метакрилову кислоти одну від одної. 
4. Написати рівняння реакцій, за допомогою яких можливо 

здійснити такі перетворення: 

.,

)(

,,
33

23

222

ЖЄЕД

ГBБACHCCH

hvСlHClNH

Н

СО

етер

MgHBrNiH

Hg

HOH

 →→ →

→→→ → →≡−
++

+

 

5. Написати рівняння реакцій ізомасляної кислоти окремо з 
натрій гідроксидом; амоніаком; етиловим спиртом; фосфор(V) 
оксидом; пентахлоридом фосфору; хлором. 

6.Назвати такі карбонові кислоти: 
а) СН3–СН2–СН–СООН;            б) СН3–СН–СН2–СООН; 

                            |                                            | 
                           СН3                                      СН3      
 
                  СН3      
                   |           
в) СН3–С–СООН;                          г) СН2=СН–СООН. 

                   |            
                  СН3      
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7. Написати та назвати продукти, що утворяться при кип’ятінні з 
водним розчином KMnO4 таких сполук: 

a) á) â)

CH3

CH3 CH2.ÑÍ 3

CH3

 
8. Написати рівняння реакцій пропанової кислоти з такими 

сполуками: 
а)  NaHCO3 ;          
б) Zn ;            
в) СаСО3 ;              
г) СН3MgJ .            
9. Вказати хімічні (пробірочні) реакції, за допомогою яких 

можна розрізнити наступні сполуки: 
а)  Н2С=СН–СООН  та СН3–СН2–СООН ; 
б)  Н–СООН та СН3–СООН;   
                                            О                                                 
                                               
в) СН3–СООН та СН3–С . 

                  
                                                 ОС2Н5 

10. Написати, як за допомогою трьохстадійного синтезу можна 
одержати 3–гідроксипропіонову кислоту за наступною схемою: 

 
CCl3–CH=CH2 → X1 → X2 → HOOC–CH2–CH2–OH. 

 

9. ВУГЛЕВОДИ 

 

Приклади розв’язання задач та вправ 

1. Які хімічні реакції підтверджують двоїсту хімічну функцію 

глюкози? 

Розв’язання.  Наявність альдегідної групи у складі глюкози 
можна підтвердити реакцією „срібного дзеркала” : 

С6Н12О6 + Ag2O    →
3NH  C6H12O7 + 2 Ag↓. 
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 Як багатоатомний спирт глюкоза утворює фіолетовий розчин із 
свіжоосадженим купрум(ІІ) гідроксидом. 

2. За допомогою яких реакцій можна здійснити наступні 
перетворення: 

сахароза → глюкоза → глюконова кислота. 

Розв’язання.  Сахароза гідролізується при нагріванні у 
підкисленому розчині:  

С12Н22О11 + Н2О  →
+

Ht ,  С6Н12О6  +   С6Н12О6 . 

                      сахароза                        глюкоза        фруктоза  

 
Глюкоза окиснюється свіжоосадженим купрум (ІІ) гідроксидом 

при нагріванні до глюконової кислоти (С6Н12О7): 
 

НОСН2–(СНОН)4–СН =О + 2Сu(ОН)2 →НОСН2–(СНОН)4–СООН + Сu2О↓+2Н2О. 

 
Задачі та вправи для самостійного розв’язання 

1. Дати визначенню поняття дисахариди. Що таке відновні та 
невідновні цукри? Чому сахароза не виявляє мутаротації? Наведіть 
схему реакції, що дозволяє відрізнити мальтозу від сахарози. 

2. Написати рівняння реакцій перетворення глюкози в такі 
сполуки:  
а) D−сорбіт;  
б) пентаацетат α–D–глюкопіранози. 
3. Здійснити такі перетворення: 
 

.522562 )(.)(
ВБАфруктозаD

ОННСНОНнадлHNNHCH
 → → →−

+

 

4. Пояснити відмінність у будові відновлюючих та 
невідновлюючих дисахаридів. Назвати приклади структур цих 
дисахаридів. Написати схеми реакцій. 

5. Написати рівняння реакцій, що відповідають наступним 
схемам перетворень: 
а) С6Н12О6 → X → СН3СООН; 
б) С6Н12О6 → X → СаСО3. 
6. Як розрізнити за допомогою одного реактиву гліцерин, 

ацетатний ангідрид, ацетатну кислоту, глюкозу? Написати рівняння 
відповідних реакцій. 
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7. Навести рівняння реакцій, за допомогою яких можна 
розрізнити глюкозу і фруктозу. 

8. Масова частка крохмалю у картоплі становить 20%. Яку масу 
глюкози можна одержати з 1620 кг картоплі, якщо вихід продукту 
реакції складає 75% від теоретичного? 

9. Які дисахариди утворюються при частковому гідролізі 
целюлози та крохмалю? Який з двох полісахаридів легше 
гідролізується? Написати реакції гідролізу целюлози та крохмалю з 
утворенням проміжних продуктів реакцій. 

10. Для целюлози написати схеми реакцій утворення триацетату 
і тринітрату. 

 

 

10. ПОЛІМЕРИЗАЦІЙНІ ТА ПОЛІКОНДЕНСАЦІЙНІ 
ОГРАНІЧНІ СПОЛУКИ 

 

Приклади розв’язання задач та вправ 

1. Визначити середній ступінь полімеризації у зразку 

природного  каучуку,  середня   молярна   маса   якого 

становить 200 тис.г/моль. Представити структуру мономерної 
ланки. 

Розв’язання.  Природний каучук представляє собою 
поліізопрен, в якому більшість ланок знаходиться в цис-
конфігурації. Одержання каучуку з ізопрену можна представити як 
4,4–приєднання: 

n CH2 = C - CH = CH2

CH3

- CH2

H3C

CH2 -

H

C = C

n  
 
Кожна  ланка  має  молекулярну  формулу С5Н8 і молярну масу 

68 г/моль. В одній молекулі полімеру в середньому містяться 
200000/68 = 2940 мономерних ланок. 

2. 28,2 г фенолу нагріли із залишком формальдегіду в 

присутності кислоти. При цьому утворилось 5,116 г води. 

Визначити середню молярну масу одержаного високо-

молекулярного продукту реакції, вважаючи, що 
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поліконденсація відбувається тільки лінійно і фенол повністю 

вступає в реакцію. 
Розв’язання.  Рівняння лінійної поліконденсації фенолу і 

формальдегіду можна записати наступним чином: 
 

n

OH

+ (n-1) CH2O

OH OHOH

CH2 CH2

+ (n-1) H2O

n-2
  
Згідно цього рівняння, відношення кількості води і фенолу 
дорівнює (n – 1)/n, що дозволяє знайти значення n: 

υ (С6Н5ОН) = 28,2/94 = 0,300 моль; 

υ (Н2О) = 5,116/18 = 0,2842 моль; 

υ (Н2О)/υ (С6Н5ОН) = 0,2842/0,300 = (n – 1)/n, 

звідси n = 19. 

Молярна маса продукту конденсації дорівнює: 
М = М(С6Н5ОН) + 17 · М(СН2С6Н3ОН) + М(СН2С6Н4ОН) = 93 + 

17 · 106 + 107 = 2002 г/моль. 

 

Задачі та вправи для самостійного розв’язання 
1. Вказати яка з наведених нижче сполук не може вступати в 

реакцію полімеризації: 
а) СН2=ССІ–СН=СН2; 
б) ізобутен; 
в) 2–метил–1,3–бутадієн; 
г) 2−метилпентан. 
2. Дати визначення реакції полімеризації та ілюструвати цей 

процес на прикладі 2–метилпропену. 
3. Написати рівняння реакцій промислового синтезу акрилової 

кислоти і метакрилату, дати схеми процесу їх полімеризації. 
4. Написати рівняння реакцій полімеризації: 
а) пропілену; 
б) вінілхлориду; 
в) ізобутилену; 
г) стирену. 
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5. Найлон–66 одержують поліконденсацією гексаметил-
ендіаміну Н2N(CH2)6NH2 з адипіновою (гексадіовою) кислотою. 
Написати рівняння реакції, яка при цьому відбувається. 

6. Серед наведених нижче речовин вибрати можливих учасників 
реакцій конденсації з утворенням полімерів: 
а) СН3ОН ;      
б) НО–СН2–СН2–ОН ;       
в) СН2=СН –СООН; 
г) цис–НООС–СН=СН–СООН;    

д) НО ·  СН2–СН–СН2–ОН ;        
                       |                                       
                      ОН 
 
е) НООС–СН2–СН–СН2ОН.               

                                |        
                               СООН 

 
Написати рівняння відповідних реакцій. 
7. Діючи на целюлозу ацетатним ангідридом в присутності 

каталізаторів – сульфатної або хлоридної кислот, добувають 
ацетати целюлози. Обчислити масу триацетилцелюлози, що 
утворилась при взаємодії 18,6 г целюлози з 16,2 г ацетатного 
ангідриду. 

8. Написати рівняння реакцій одержання бутадієнсти-рольного 
каучуку. Вулканізація каучуку. 

9. Виходячи з неорганічних речовин одержати полімер з чотирма 
атомами Карбону в елементарній ланці. Написати рівняння 
відповідних реакцій. 

10. Вуглеводень А, який полімеризується з утворенням каучуку, 
в реакції з залишком брому утворює сполуку С5Н8Вr4, а при 
гідруванні перетворюється у розгалужений вуглеводень С5Н12. 
Назвати сполуку А та написати рівняння згаданих реакцій. 
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ВАРІАНТИ РОЗРАХУНКОВИХ (КОНТРОЛЬНИХ) РОБІТ 

 
№ залікової книжки 

(останні цифри) 
Варіант контрольної 

роботи 
Номер завдання в 
кожному розділі 

1, 21, 41, 61, 81 1 2.1 
2, 22, 42, 62, 82 2 2.2 
3, 23, 43, 63, 83 3 2.3 
4, 24, 44, 64, 84 4 2.4 
5, 25, 45, 65, 85 5 2.5 
6, 26, 46, 66, 86 6 2.6 
7, 27, 47, 67, 87 7 2.7 
8, 28, 48 ,68, 88 8 2.8 
9, 29, 49, 69, 89 9 2.9 
10, 30, 50, 70, 90 10 2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


