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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Стратегія і тактика органічного синтезу» є нормативною дисципліною 
циклу професійної та практичної підготовки. Читається у 2 семестрі в обсязі 3 кредитів, у тому 
числі 48 години аудиторних занять, з них 16 годин лекцій, 32 годин лабораторних і 42 години 

самостійної роботи. Закінчується іспитом. 

Найменування  
показників 

Галузь знань, напрям підготовки, 
освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань: 

10 Природничі науки  
Денна форма навчання 

Курс за вибором студента 

Модулів – 1 
 

Рік підготовки: 1 

Змістових модулів – 2 Семестр: 2 

Загальна кількість  
годин: 90 

Спеціальність: 
102 Хімія 

Лекції: 16 год 

Лабораторні роботи: 32 

год 

Тижневих годин: 
аудиторних – 3 

самостійна робота – 2,6 

Освітньо-кваліфікаційний рівень–  

магістр 

Самостійна робота: 42 год 

Вид контролю: іспит 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 1:0,9 

 
Метою і завданням навчальної дисципліни "Стратегія і тактика органічного синтезу" 

є формування базових знань, що стосуються сучасних підходів до планування органічного 
синтезу. 

Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати:  
- основні поняття стратегії та тактики органічного синтезу;  
- поняття про ретрон, синтон, дерево синтезу; 
- ретросинтетичний аналіз;  
- ретросинтетичний розрив С-С зв’язку за гетеролітичною схемою. Найпоширеніші 

синтетичні еквіваленти карбокатіонів та карбоаніонів. 
- суперкислоти та супероснови. Карбонільні сполуки як С-нуклеофіли і С-

електрофіли; 

- роль функціональних груп при плануванні синтезу; 
- селективність реакції і синтонний підхід. 

Студент повинен вміти:  

- оперувати поняттями та категоріями стратегії та тактики органічного синтезу;  

- прогнозувати можливі методи синтезу природних речовин; 
- запропонувати, обґрунтувати та здійснити раціональний метод лабораторного 

синтезу відомих органічних сполук; 
- Розробити метод органічного синтезу раніше не описаної речовини. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна "Стратегія і 
тактика органічного синтезу" є нормативною дисципліною циклу професійної та практичної 
підготовки підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр".  
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекція 1. Цілі органічного синтезу. - 2 год. 
 Поняття про органічний синтез.  Основний органічний синтез. Тонкий органічний синтез. Історія 
органічного синтезу. Цілі органічного синтезу. Проблеми багатостадійного органічного синтезу. 
Фактори, що визначають оптимальний синтез. Вихід, число стадій, регіо- і стереоселективність, 
умови реакцій. Вихідні сполуки для синтезу. Синтез молекулярного різноманіття (Diversity-

Oriented Synthesis). Функціонально-орієнтований органічний синтез. Багатостадійні синтези: 
задачі, що вирішуються, області застосування. Повний і частковий органічний синтез. Загальна 
методологія органічного синтезу.  

Лабораторне заняття 1 (4 год). Вступ до лабораторного практикуму. Інструктаж та 
перевірка знань з техніки безпеки. Очистка вихідних речовин. 
 

Лекція 2. Стратегія і тактика синтезу. - 2 год. 
Планування органічного синтезу: тактика й стратегія. Вихідні речовини для багатостадійних 
синтезів. Комерційно доступні вихідні сполуки. Каталоги реактивів. Планування синтезу із 
простих та складних вихідних сполук; порівняння цих підходів. Роль конструктивних реакцій 
при плануванні синтезу.  

Органічна реакція. Синтетично вагомі реакції. Довідкова література. Термодинамічна 
допустимість процесу у багатостадійних синтезах. Синтетичний метод, вимоги до синтетичного 
методу. Приклади відомих реакцій, що є синтетичними методами.  

Лабораторне заняття 2 (4 год). Отримання антифебрину. Підготовка реагентів для 
проведення синтезу. 
 

Лекція 3. Ретросинтетичний аналіз. Основні поняття. - 2 год. 
Ретросинтетичний аналіз. Ретросинтетичний аналіз як евристичний підхід до пошуку 

шляху синтезу сполуки. Основні поняття ретросинтетичного аналізу (цільова молекула, 
трансформ, синтон, ретрон). Типи трансформів: роз'єднання, з'єднання, введення 
функціональної групи, заміна однієї функціональної групи іншою, перегрупування. 
Відповідність синтонів і реагентів.  

Типи стратегій у ретросинтетическом аналізі. Стратегії, що базуються на трансформах, 
структурі, топології, стереохімії, функціональних групах.  

Аналіз ретронів I і II типів. Вибір стратегії аналізу; лінійний і конвергентний синтези.  
Стратегія конструктивних реакцій. Загальні принципи формування вуглецевого скелету. 

Реакції нарощування й укорочення вуглецевого ланцюга молекули. Окисно-відновні 
конструктивні реакції. Стратегія реакцій циклізації.  

Лабораторне заняття 3 (4 год). Отримання антифебрину. Проведення синтезу. 
Очистка продуктів реакції. 
 

Лекція 4. Ретросинтетичний розрив С-С зв’язку за гетеролітичною схемою. Найпоширеніші 
синтетичні еквіваленти карбокатіонів та карбоаніонів. - 2 год. 

Ретросинтетичний розрив С-С зв’язку за гетеролітичною схемою. Стабілізація 
органічних йонів. Синтетичні еквіваленти органічних йонів. Принципи побудови С-С зв’язку. 
Найпоширеніші синтетичні еквіваленти карбокатіонів та карбоаніонів. Єноляти в реакції 
утворення С-С зв’язків. Синтетичні обмеження застосування реакцій конденсації.  

Однофункціональне розщеплення, що базується на реакційній здатності карбонільної 
групи. Розщеплення спиртів, α-заміщених карбонільних сполук, β-заміщених карбонільних 
сполук, Приєднання за Міхаелем. Розщеплення бісфункціональних карбонільних сполук. 
Cинтезу 1,3-дифункціоналізованих сполук з використанням прихованих функцій. 1,5-

дифункціональні сполуки. 
Лабораторне заняття 5 (4 год). Синтез Біджинеллі. Підготовка реагентів для 

проведення синтезу. 
Лекція 5. Методи формування карбонового скелету в багатостадійних синтезах. - 2 

год. 
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Альдольна конденсація. Скерована альдольна конденсація за допомогою літієвих і борних 
єнолятів. Конденсація за Міхаелем. Механізм реакції. Донори й акцептори Міхаеля. 
Каталізатори реакції, її оборотність, побічні процеси. Ретро-реакція. Регіоселективність 
приєднання нуклеофілів до α,β-ненасичених карбонільних сполук. Єнаміни як донори Міхаеля. 
Основи Манніха й інші синтетичні еквіваленти акцепторів Міхаеля. Реакції анелювання. 
Варіант Робінсона. Застосування β-хлоркетонів і основ Манніха. Поняття про каскадні реакції 

Лабораторне заняття 12  (4 год). Синтез Біджинеллі. Проведення синтезу. 
Лекція 6. Методи створення С=С зв'язку.  - 2 год. 
Реакція Віттіґа як регіоспецифічний метод синтезу алкенів, її механізм. Природа зв'язку 

фосфор-карбон в ілідах. Основи, що використовуються в реакції. Стабілізовані й 
нестабілізовані іліди. Хемоселективність реакції Віттіґа. Стереохімія реакції, утворення Z- і E-

алкенів у реакціях нестабілізованих і стабілізованих ілідів. Синтез ,-ненасичених кислот та 
їхніх похідних за допомогою конденсацій Перкіна й Кневенагеля. Синтез поліфункціональних 
ненасичених сполук за реакцією Меєрвейна. Аніловий синтез − метод одержання 
поліарилполієнових сполук.  

Карбонільні сполуки як С-нуклеофіли й С-електрофіли. Реакції конденсації та Віттіґа в 
ретросинтетичному аналізі. Застосування α,β-ненасичених карбонільних сполук. Реакція 
Міхаеля. Анелювання за Робінсоном. Карбометалювання алкінів за Норманом.  

Раціональні підходи до ретросинтетичного аналізу (розбирання за С–С та С=С 
зв’язками). Синтетичні еквіваленти карбокатіонів та карбоаніонів у цих схемах.  

Лабораторне заняття 6 (4 год). Синтез Біджинеллі. Виділення продуктів реакції. 
Лекція 7. Роль функціональних груп при плануванні синтезу. - 2 год. 

Роль функціональних груп при плануванні синтезу. Функціональні групи в лікарських 
субстанціях. Трансформація функціональних груп і синтетична еквівалентність. Класифікація 
функціональних груп за станом окиснення атома карбону. Окисно-відновні реакції в органічній 
хімії. Рівні окиснення органічних сполук. Класифікація функціональних похідних алканів за 
цією ознакою. Ізогіпсичні та неізогіпсичні реакції, приклади таких реакцій.  

Ізогіпсичні реакції та неізогіпсичні реакції.  
Захист функціональних груп у синтезі. Захист функціональних груп як шлях досягнення 

селективності реакції. Найпоширеніші захисні групи, принципи їхнього використання. Умови 
введення й видалення захисних груп, стійкість їх до дії різних реагентів (кислот, основ, 
окисників, відновників тощо). Стратегія використання захисних груп.  

Лабораторне заняття 7 (4 год). Синтез Ганча. Підготовка та проведення синтезу. 
Лекція 8. Селективність реакції і синтонний підхід. - 2 год. 

Селективність реакцій і синтонний підхід. Проблема селективності органічних реакцій. 
Послідовні, паралельні та послідовно-паралельні реакції. Хемо-, регіо- та стереоселективність. 
Забезпечення селективності вибором реакції або вибором реагенту.  

Вибіркова активація альтернативних реакційних центрів субстрату. Застосування 
ацетооцтового естеру. Діаніони. Методологія забезпечення селективності електрофільної атаки 
єнолятів несиметричних кетонів.  

Реагенти. Еквіваленти. Синтони. Синтонний підхід в органічному синтезі. Синтони із 
звичайною і оберненою полярністю. Синтетичні еквіваленти синтонів. Стійкі й нестійкі 
синтетичні еквіваленти. Способи обернення полярності синтонов. Основні принципи стратегії 
"трансформацій розчленування", "трансформації зміни функціональних груп". Приклади 
найважливіших синтетично еквівалентних функціональних груп, взаємозамінних в останніх 
трансформаціях. Синтони 

+

СООН, 
–
СООН. С

2
-Синтони на основі ацетилену. Метилвінілкетон 

як синтетичний еквівалент С
4
-синтонів. С

2
-, С

3
-, С

4
- Синтони на основі ацетооцтового естеру. 

Ізоструктурність синтонів. 
Лабораторне заняття 8 (4 год). Синтез Ганча. Виділення та ідентифікація продуктів 

реакції. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ лекції 
 

 

НАЗВИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ І ТЕМ 

Лекції Лабор.  

заняття 

Самост. 
робота 

1 Цілі органічного синтезу. 
2 4 5 

2 Планування органічного синтезу: тактика й стратегія 2 4 5 

3 Поняття про ретросинтетичний аналіз. 2 4 5 

4 Раціональне розбирання С–С та С=С зв’язків при 
ретросинтетичному аналізі.  2 4 6 

5 Методи формування карбонового скелету 
2 4 6 

6 Реакції конденсації у побудові С–С зв’язків. 
2 4 5 

7 Трансформи розщеплення, обміну функціональних 
груп, з’єднання, введення функціональних груп 

 

2 4 5 

8 Трансформація функцій як мета синтезу. Проблема 
селективності  2 4 5 

                 Усього годин 16 32 42 

 

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступ. Техніка безпеки. Очистка розчинників. 4 

2 Синтез антифебрину 8 

3 Синтез Біджинеллі 12 

4 Синтез Ганча 8 

 Усього годин 32 

 

САМОСТІЙНА  РОБОТА 

 

№  
теми 

Назва  теми для самостійного опрацювання Кількість 
годин 

1. Правила Болдвінсона. Типи циклізацій. Циклізація карбонільних та 
тіокарбонільних сполук Вплив умов на результат циклізації.  5 

2. Перициклічні реакції. Застосування трансформів перициклічних 
реакцій в ретросинтетичному аналізі  5 

3. Ретрон Кляйзена. Перегрупування Кляйзена як синтетичний метод. 
Трансформації продуктів перегрупування. Окиснення за Вакером. 
Йодлактонізація.  

5 

4. Синтези на основі цукрів як будівельних блоків. Стереоселективні 
модифікації цукрів. Розщепленя цукрів 

6 

5. Формування С–С зв’язку на основі органоборанів. Формування С–О 
зв’язку на основі органоборанів. Формування С–N зв’язку на основі 
органоборанів. 1,2-Аніонотропні перегрупування. Галогенування та 
гідроліз  органоборанів. 

6 

6. Металокомплексний каталіз в органічному синтезі. Реакції 
метатезису.  5 



 

7 

7. Формування С–С зв’язку на основі реакцій єнолятів. Синтези на 
основі ацетооцтового та малонового естерів. 5 

8. Реакція Робінсона. Побудова біциклічних систем. Трансформації 
продуктів реакції Робінсона. 5 

9. Трет-аміноефект в органічному синтезі. Вплив електронних факторів 
на перебіг реакції 5 

10 Алкілювання галогенідів, тозилатів, оксиранів і оксетанів. спряжене 
приєднання до ненасичених альдегідів та кетонів. Приєднання 
органокупратних реагентів до термінальних алкенів 

5 

Усього годин 42 

 

МЕТОДИ  КОНТРОЛЮ 
 

Навчальна дисципліна "Стратегія і тактика органічного синтезу" оцінюється за 
модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 1 модуля. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 
Форми контролю: поточний і підсумковий. 

При виставленні балів за поточний контроль враховуються: 
-   знання лекційного матеріалу за кожною темою; 
- підготовка до виконання лабораторних робіт, якість оформлення звітів та кінцевий результат 
синтезу; 
-  якість самостійної роботи студента при виконанні індивідуальних завдань для самостійної 
роботи; 
-  написання модульної контрольної роботи. 

 Форми поточного контролю:  
• оцінювання підготовки до лабораторних робіт та їхнього виконання,  
• оцінювання контрольного опитування студентів під час лабораторних занять,  
• оцінювання індивідуальних самостійних завдань, 
• виконання  модульної контрольної роботи. 
Максимальна кількість балів поточного контролю − 50 балів. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ 
 

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної 
діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. Курс складається з 1-го модуля, 
оціненого у 100 балів. 
 

Модуль Види контролю К-сть 
видів 

Макс. 
к-сть 
балів 

Сума  
балів 

Стратегія і тактика 
органічного синтезу 

Модульна контрольна робота 
1 20 20 

Виконання і захист  лабораторної 
роботи 4 

 

5 

 

 

20 

 

Виконання завдань з самостійної 
роботи 

2 5 10 

 Загальна сума балів за семестр  50 

 Іспит 1  50 
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Підсумкова оцінка 
 

Бал ECTS Оцінка 

90-100 A 5 Відмінно 

81-89 B 
4 Добре 

71-80 C 

61-70 D 
3 Задовільно 

51-60 E 

30-50 FX 
2 

Незадовільно Можлива перездача іспиту 

0-29 F Повторення всього курсу 
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