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<<€Р1Ё?Б3 по.тп_ тА гвтЁРо1ш{клг1н!ш( спо]тук нА основ1
ш_зАм1ш{вн1о( 1,4-Бвн3ох!нонм0но1м1н}в>,

що представлена на здобутгя науков0го стпеня кандидата х;м|чн:ос наук за

Апсгуальн!егь теми дпсертац!! та !1 зв'я3ок з дер'|{авнпмш чп

галу3евшмп прогр&м&мш

,{исертац[&:а робота -}!исенко о.м. присвячсна досл!д:кеннго

реакц|йно? здатност1 заш:1щених х1нон!м|н1в по в!дпоп:ен:*:о до 2,3-

диметилбугад1сну, 4-ам1ноантип1р:шгу, т1осечовини, €-Ё кислотам | енам|нам.

)(!нон!м1ни к]|ас високореакц1йних х1ной:пшс спощ/к, як1 волод!лоть

!11ирокими синтети(1ними мо)к}1ивостями. )/ зв'язку з цим' вахстлив!сть та

актуапьн!сть теми як з теоретично!', так ! з практично{ то.пшт зору не вик][икас

сумн1в|в.

1у1ета та завдання сформульован| ч|тко.

|{олоясення та висновки, !!{8 представлен1 у дисертац|! € науково

общунтованими, достов|рн1сть одерх(ан|о( результат|в ш|дтверд}кено

с)п1асними методами досл|дхсень та х!м1.ттгргми п1,щода*шт' зощрема

зуср|иним си}{тезо1!1.

.{исертац1йна робота виконана на кафедр| хй|? та охо!!}они 4Рац1

,,{онбасько! дерхсавпо? матшинобуА|вно? ак4дем|? в рамк.}х наукових

досл!дхсень кафедри наступних дер>кб:од)кетт{их тем: 1} щ, ф!нансулоться

мон 9т9а1ни: д-01-2012 <<€интез' спекщагьн! 1 сщрщрн| досл|дке'{в!я та

досл|дэкенття реакц|йно| здатност1 }/_фен|лацетил(/{-феноксиацетил-,

,0{-бензил!денацетил)- 1 ,4-бензох|нон|м1н|в феесщ. $р 0 1 12ш00 1243);

д-06-2015 <<€интез, спещральн! 1 сщутстурн| досл!дхсення та досп!д>кення

реакц!йпо| здатност! }/-алпс!л(щифторметил ' а|,пл)сульфон!л_



1,4-бензоЁнон!м|н|в>> феесщ. $ч 01151]003127); д-02-20|9 <<€штез,

сщуктура та реакц!йна здатн|сть $-ацил-1,4_бензох1нот*ълоно1м|н|в. $ов1

б!олойчно активн| сполуки ! присадки д.г|я технолог|чншх р!дин> (реесщ.

]т[р 0119ш0002А\; 2} за ]1ланом кафедратльн|,о( }{Р: дк_10_2010

<сРР_Арой(ашетил)_ та .}/-арилсульфонйбенз(мегил)|мцой_

1,4-бензох!нон!м|:*т. €интез ! реалщ1йна здатн!сть>> (реес'Р. л!: 01100006159);

дк-04-2015 <<€интез гетероцикгл1чних спощ.к на основ1 ^|/_зам!щентог

1,4-х|нон!м1н1в>> (реестр. ]ф 01 12ш006709).

3агвдьп! дан! про стру|стру дшсертац![та анал|з ЁЁ зш!сту

,{исергат1!йна робота ск]1адаеться з анотац|! вс1)дт)/' л1тературного

огляд/ Фоздй 1), основно? частини, де вик.,1аден! результати досй.Фкень та ?х

обговорння (розд|:ти ?4)' експеримевта'тьно| частитпа (роздй 5), де наведен!

синтетичн! методилш та ф|зинн! харатсеристики отриманих спощ/к' висновЁв

! сгпаст9 використан|п( дх(ерел (201 найме}ування). ||овний обсяг дисртац1?
_ 205 сторйок, 48 схем ,24 р*тсунки, 8 таблиць та додатки.

у пер|по|!{{у роздй!, що е ог]1ядом л1терачри, обговорено методи

синтезу пол|- та гетероцик]1!чних пох|днпо< на основ| }.[_зам|щенпо< \,4-

бензох!нонмоно|м!н!в, що буу* зд!йснен1 у попередн!х роботах. 1акохс

описано досл1&кен| ран|:пе методи синтезу \_алк|л(арил)ам!нокафон |л- 1,4 -

бензохйонмоной!н|в та !1 реакщ|йну здатн|сть. Ё{а основ1 систематк}ован1п(

д.}н1о( автором дисертац1? обраяо об'екги для досл!дхсетл:тя, 6щунтовано

акч.€ш1ьн!сть та новизщ. дисертац|?.

у другогшу роздй! досл!]ркено методи синтезу' спекщагльн1 та

стру!сцрн| харакгеристики пол|цикл1чнло< пох|днтос на основ! }.{-зам1щених

1,4-бензох|но|{моно1м|н|в. Автором отРимано прощ/кти реакц!!

}.{-арилсульфон!л-, }х{_бензил!денацетил- та }',{_феноксиацетил_

1,4-бензох|но:птлоно|м|н!в з 2,3-д*ть'гетил-\,3'6утад1еном. [труктури

поп1циклл1чних продпсг|в було доведено за допомого|о квантово_х!м|чних

розрахунк1в, а саме пор|вгтян}т'{м теорети!{н!о( та експериментальн|о( епекщ!в



ямР 'н прощкт|в ц!{к]|оприеднання. Ёаэкалль, отри|"{ати щиста]1и для

проведення рентгеносщуктурного ана-тг!зу автору не вд€1пося.

} третьо!{у Роздй! розглядаготься синтсз' спещрапьн1 та сщуктурн!

особэпдвост1 гетероцикл|чних пох1дних на основ| }ч{_запд1щених

1,4-бензох1но}{моно!м!н|в. Автором ощимано пох1дн! на основ1 }:{-зам!щених

1,4_бензох!нонмоно!м!н1в, 1,4-бензох1нону та 4-ам!ноантип!рину,

запРопоновано схема переб|ц дано? реакц|{ 1,2-прътеднан[{я_€л|йнуванпя та

виконано анаг:!з мо:к:ливо? б!олоЁчпо| актнвност! за допомого1о програми

РА$$. ?акохс автором отрима}{о пох|дн| 1,3_бензокеат1ол_2_о}ту на основ]

}х1_[арилсупьфн!л|м[но(метил)метил]_1,4-бензох|нонмоно1м|н!в та

т|осечовини' що с зусщ!вним синтезом до цроведен|Ф( ран|п:е реакцй з кал|й

т|оц!анатом; запропоновано 8га!|и переб!ц гетеро|*ткл|зац1!. ||ох|дн1

бензофурану було отримано дисертантом при взаемод!! }ч{_зам1щен1,ш(

1,4-бензох|нонмоной|н!в з [Ё_кислотами та енам|нами. для прощгкт1в

||роведено анал:1з мотсгливо] б|олойчно| активност1 за допомогок) програпдди

РА$$, що е необх!дним д]|я вивчення мох(л!1вог0 застос)|в:}ння синтезов€}них

гетероцикл!чн:,п< продгкг|в.

{етвертяй розд!д присвя1:ено вивченн|о метод!в си}{тезу та ралс11йно]

здатносй $-карбамой-1,4-бензох|нонмоной1н|в 1 пох1д1{!ж на {х основ!, як! с

зрг{}{ими сн}1тон,}ми р$я синтезу на ?х основ1 нов!4( шродукг|в. ?акох<

автором досл1дхсено динам!чн; процеси конформац!йних перетворень у

розчинах }.{-арилам|нокарбонй- та }.{_карбамой_1,4{ензох1ноллмоно1м|н|в та

вйявтлено, ![Ф д]'я данпх спо]ук мо:к::ив! два цроцеси: 2,Ё_!зомеризац1я

в1дтосно зв'язч/ [:]'{ та процес з€}га]1ьмованок) обергаттт*я }1€}вколо зв'язч/
_ьтн{(о}. Реакц|йна здатн!сть $-карбамой-1,4_бензох|нонмоной!гт|в та |х

пох|дних вивчена дисертантом на прикглад| реакц1й синг€зу 1,3_бензоксат|ол_

2-он!в при взаемод!? 1т[-карбалло!л-1,4{ензох|нонмоно!м!н1в з т1осечовинок},

як[, на в!дм!тту вй попередк!х реа:сд!й з кал|й т1оц!анатом, е бйь:ш

ефективн2т]$ъ!; а тако}к на прик]1ад| сигггез!в бензофуран!в _ при взаемод!? }.{-

арилам|нокафонй-1,4-бензох1нонмоно!м1н|в з енам|нами; та }.1_кафамо!л_



1,4_бонзох|нонмоно|м!н!в з! спирт{|ми. .{оведена подв|йна реа:щ|йна
здатн!сть }ь[_арилапл!нокафонй-1,4-бензох{нонмоно!м!н1в, 

що з однопо бо"у
всцп€||оть у реакц!? за х!по!дним ядром, а з !нлшого * е пох!дними сечовини 1

встп.!|оть в реакц!? вкур!:шньомолекулярно| цикгл{заф?.

|]'ятпй розди лнсертац|| е експеримент€1пьнок} часг}1но}о' в як!й
наведено методи синтезу' ф1зико-х!м!чн| хар!жтеРистики та спе|сгра::ьн! дан!
ус!х новтос спощ/к' що описан! у робот1.

[{аукова повп3на результат!в проведепих доегт!д:кепь
Автором встановлено, що:
_натгрямок перФ!ц реакц|й [4+2!-тцткллоприед|ан}ш{ 2,3-длаълетил_

1'3{щад|ену до |/_зам|щенто< 1,4бензох1нонмоно!м|нь з€}пе]к{{ть в1д
зам|снпшса б;ля атома 1{1щогену х1но!дного ядра. п\я 3/_арилсульфн1л-
1,4_бензох1нонмоно|м1:т|в цикшо11риеднат{ня переб!гас пи в]ш1ивом
стеричного факгору за в|льним подв1йнтаьл зв'язком х|но?дногр {АРа, а д11я
$_ацил-1,4-бензох1нонмоно|м1н{в * п|д конц)олем електронногю фактору за
зам1щеним подв|йним зв,язком;

_ при синтез1 пох|дних п|разолу присд!{€}ння
4_ам|ноантип|рину мо)к}тиве не .'|и!пе до 2'6-, агге й до 2,5-д|алк|лзам|щен!гх
1,4_бензох!нолтмоно!м!н|в за механ!змом 1,2_приеднання-ел!м!нування;

* для впер|||е синтезов€}н'о( у дан1й робот| !/-карбамо!л-
1'4-бензох|нонмоной1н!в та !х пох1дних цроцес 7,Ё-|зомерпзаф? {:т:!нтлого
атома Ё1рогетту в1дбувасться за 1нверс1йтгапт механ!змом. ||рисщн|сть
кафамо!льно[ щупи обумовшос однонасний процес з.1г,1]1ьмо3:!н61р
обертання навколо зв'язщ шн{(о);

_ цри взаемод|{ АЁарпшлсульфонй-1,4_бензох1но!{моной|йв з
€}{-кислотапли, зощема з ацетилацето}{ом та етиловим естером
бензо!лоцтово? кислоти, угворто|оться похйн! бензоф>рану. $екатал |ттгчутн{т
г{дрол|з сцри1{иняе розщриття {и0}, а катал!тлачний _ в1дщеплення молеч/ли
ацетат в1д бензофуранового к1льця;



_ у результат| взаемод|? $-аро?л-, /Ёбензтлл!денацетил*,

.А{-арилахл1нокщбонй-1,4{ензох!ноттпаоно1м!н|в 3 арипе}{ам!назли на основ1

ацетилац€то}{у та ацетооцтового естеру утвоР1о|отъся л|11'1е пох1дн!

бензофурану. 3начний електроно€1кцепторний вгш:ив зам1сника б1-тля атома

Ёфогену х!нон|м|ну на х|но!д}те ядро унемо)к]|ив]|к}е утворенвя пох!днтос

1ндолу;

_ отриман!{'г пох!дних 1,3_бензоксат|ол_2_о1{у ъ!а осно;! рапщ1й

АЁкар6аттлой_1,4_бетвох1нонмово1м|н!в з т|осечовино!о е б1:гь:п ефекпвним,

н1хс з кагл|й т!оц|анатом. Розроблено новий метод с1штезу пох|дн:ос

1,3-бензоксат|ол-2-ону на освов! $-[арилсульфон|л|ъ*!н(мстт*л)метил]-

1,4{ензох1нонмоной|н|в та т|осечовинтд, як! не мох$1ив0 отримати яа основ!

катл|й йоц|апац;
_ у реакц1яс м}к 1{-кафамой-1,4-бензоЁнотлъдоно|йнами з| стщи*то

напруя(еним зв'язком [:}.{ та с1тиртами )пвор}о}оться термодинам1чно ст!йк!

х!нол|дн! сщутсцР{{, |{Ф доведено даними РсА.

€туп|ггь обгруптованоег! та достов!рност! пауковпх поло?кень'

впсновк!Бя !||$ сфорплульован! у дшсертац!1

0бщунтован|сть та достов!рн|сть наукових поло)кень та висновк!в не

вик]1ика|оть сумн|в1в, вони € науково обцунтованими та базулоться на

одер}кан|Ф( експеримент€ш1ьн!п( дан!ж. Бс| досл|дясен:тя вконан1на високому

науковощ. та синтетично]угу рбн1, з використанням су{ас|{ш( метод!в ф!зико_

х!м!чних досл1дэкень _ ямР 'ц _штдр "с, |ч спекц}оскоп1я, тонко}шарова

хроматощафь, Рентгеностру}{турний та елементний анал!з.

|1убл!кацЁ результат!в дисертац!йно! роботи

Фсновн| результати досл|дткень огубл|кован| в 11 статтях у 1{аукових

фахов:ос виданнях, зощрема 5 статей у )!урналах, !!|Ф !ндексулоться

м|экнщод||14\|14 наукометри!1ними базами ![о5, $сорвз, з яких 3 статт! у
видан}{'!х |ноземн:тх дф}кав, 18 тез допов|дей на м}кнародних та

нац|ональн|*( науков1,{х конференц!ях та 7 патент!в 9ща?ни на корисну

модедь.



Автореферат за зм|стом с достатт{ьо |нформативним та !депткшттаья до

основних полох(ень диоертац1?.

3ауваясен|!я тд 3атальна оц|яка дисерт*цЁ

Аисетащйтхарбота &сенко 0лени йикола?вни в цйоплу вико|{ана на

високощ/ теор0г[{чному та експеримент€ш!ьно11!у р!вн!, &втор

продемонстрував волод|ння р1знипги синтетичними та анал1тттчними

методами' вст€}новив законом!рност1 утворенн'{ новш( орган1тлпат< сп6щ.к та

за[1ропонував моэкгпдв| напрямки }1 сипттезу. Ёваэтсадо, {{Ф дисертац|я не мас

с}гггев}о( помишок 1 е завер:ше|{им науковим досл!дкеннлъя.

0сновн| заувах{ення по д,{сертац|]:

для додаткового п|дтвердхсе}|ня структРи продцг|сг]в взаемод|?

}х[-фенокси{бензил1ден)ацетил-1,4-бензох|нонмоно|м!н|в з 2,3_д:шлетптл-|,з-

брад|еном було б доц1льништ зробити рентг€носщулстурн:й аттшл!з Фозшл 2,

стор. 53 та !н.);

Ёа схем! з.7 (сщ. 8б) при поясненн! переб|ц реакц1?

}.{-арилсульфн|л-1,44ензох|нон моно!м|ну з етиповип{ естером

бензо!лощтово? кислоти у присщкост| метилач/ нащ!го ттриведено

|нтермед!ат Б, ятсий е карбокат|оном, що в даних )[1\{овах реакц|? немо)|{.'тиво;

$езрозум|ло, чо}{у т1льки €нольна форма в повинна

циктл|зуватися в пох1дт:ос бензофуратгу (3.13 ; 3.\4; з.2о _ схема 3.3 ср. 87);

Ёа схем1 3.10 у реакц!? 2 немае сенсу рисув€1ти 3ворот1{у реакц1то.

Ароматлттгта с1руктура [ не буд" сартов|льно {1ереходити в не ароматш{}ту

сщуктуру А;

багато уваги прид1лено синтезу

4-г!дроксифенйсенов}{н€1м та :х пох!дним (сщ 93_99). Аан| синтези довол!

щив|альн1, тем бйьш:е, що деяЁ з цих шродгк*в вх{е було отримано

сп|вроб|тникапли ц|е? хс гру|ш,{;

$а стр 98 взаемод|сто то'уолсульфохлоридг з пох1дними

г|дразину названо <9еакц!ето сульфуванню>;
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