в1дгук
оф1ц!йного опонента Авдсенка Анатод1я |[ещови.*а
на дисертац!йну роботу 3агорулько €ерг|я
<<Рецикгг|зац1?

зам1щених хромен!в

пй

|{авл:ов;тча на тему:

д|ехо д!нукпеоф!л!в>,

псдану на

здобуття науковог0 сч.пе}'1 доктора
ф!лософ|? за спец1альн|стто 102 )(1мй

1-

Анал1з структуРп дисертац1йно1
роботн. Аисертац|йна робота
ск]1адасться з анотац|!, встуглу, 3
розд|л1в, висновк1в ! списчл використан1|п(

дх(ерел {\24 найменування).
ма}ттинопис}1ого

Робоц

представлено

на |46

стср!нках

текст' основний текст м|стить 57 схем, 7 та6лиць |

24

рисуяки.

.{исертантом 3агорулько

с.п", ч1тко общунтовано

акт5га_гльн!сть

теми' виз|{ачено предмет | об'скт досл1дхсення' сфортвгупьовано
мет}.' а
тако)к задач| досл!дхсення. Рисв!тлено наукову
новизЁу
значенн'{ 8ц]иман1ш( результат|в, ч1тко
особистий внесок здобувана.

1

та коректно

практинне

охаракт€риз03ано

розёф роботи нац|лено ! присвятено, збору та анал!зу
л|тературн[п( д€1них, |{8 8 повнй йр1 в1дпов|дае
тей дисертац1йно? роботи.
3добравем проведе}1о детальн:й аяа-г:1з л|терачртппс
[1ершлий

дан1Фь

вик]1икае сумн!в!в ст0совно високого
р1вня зн!}нь дисерта}{та
тематико|о.

[руеай розё|л роботи !трисвя1{ено вивченн|о та
реакц1йно!
м;штон€1льдеЁд!в,

здатн0ст1

4

п0чатщ роботи дисертанта за

не

д€}н0к}

досл1дясеннк)

-ам1но_2Ё1_(бензо19}хромен_2-|л!ден)

а саме синте3у о-г|дроксифен!льних пох!дних

3,4!дип|разод-5-й)феногу(нафтолу).

за

що

_

2-{1,н'2н-

$еобх1дно тако}к в|дм|тити, {{{0 до
дано}о тематико}о под!бного роду

рецик:т{зац1й диформ!лпох!дних 4-ам1яо-2#-хромен1в описашо не
буяо.
7регп[й розё|л роботи присвя1{ено
дос.тт!дхсенн|о реа:щ1йно! здатглост!

4}/-хромен-4-!м|н!в п1д д!*о ь}-, ; [_н1гклеоф|льних
реагект|в.

,{исертаттгом досить ч|тко пока3ано принципсву в|дм!нн!сть у
реакц!йн!й здатност! пох!днт.ос 4Б-хрометт-4*1м1н|в в1д 4$_хромон-4-он!в на

приклад| реакц!{

з

мапонодин|щилом' ц|аноцтовим естером

;

г|дроксилам1ном.

[

2-{4-нфофенй)-4Ё-хромен-4-1м!ну

6,8_д1!зопроп!л_2-(4-

н1щофенй)-+н-хромен-4_|м!ну реакц1я з малонон1щилом в1дбувасться за
утаст! 1м!нощупи без викиду мол8кули алион|аку | привод|*э1а до продгкт!в
рецикг:|зац!? 2-ам|но-6-{2-г|дроксифен|л)-4-{{-нфофенй)н|котинонфилу

1

2_ам!нс-6-{2-гфоксифен1л-3,5-д11зопроп|лфен|л}-4-(4_н!трофен|л)н1котттно-

н!щилу, на в1дм1щ_ в1д похйних 4Ё-хромон|в, ?од! як
в{дсутност!

в арипьному зам|снич

ана.глог|чн:ос умов€1х

у

елекщоноакцепторно?

випадку

щуг!и

реакц|я переб|га-тяа без розкриття хро}1е1{ового 1*{клу до

продукт|в зам|щення; 2-фен|л-4Ё-хромен-4-1д!ден) ма"т:снок|щилу
д!|зопропй-2-фен1 л-4[{-хромен-4-й!ден)ма-глонон[щт.*щ.

4Ё_хромен_4_|м!н1в

в

з

естером ц|аноцтово? кислоти

9

|

|

(6,8-

випадку реакц|?
г|дроксилам|ном

реакц!я в ана.г:ог1!1них ).мовах в1дбуваеться вик]1}очно за атомом карбону €_

4 хромекового циклу з утворекням в1дшов1дних продукт1в: етил(2Ё}_ц1ан[2(4-н|щофеп!л)_4Ё_хромен-4_|л!ден]ацетату
2

-(4-н|щофен1л)-4Ё-хромен-4-|л1ден]

€писок

|

етътл{2ф_ц!ан[б,8_д|1зопрош!л_

ацвтату"

в}!користано! л!тератури вк.т||очас 724 посилання кор1 в

повн|й м!р| в|дпов1датоть тематиц| д!{сертац|йно? роботи, до них в!дносяться
суласн| в|тчизнян1 та закордонн| видання.

3агальн! висновки у результат| проведе}1ог8

досл|д>кення

дисертантом було досягнуто основну мету дисертац1йно? роботи котра в
повн|й м|р! в1дпов|дае шоставлен!й мет| та 3{[дачам.

2.

!1ов*гота в!{кпаде||ня результат!в дисэртац|йно| роботп у

наукових працях. Б!льг:ла частина на)[кових поло}кень та отриманих
результат1в,

що

представлен1 дисертантом 3агорулько

с.п., в ройт|

опубл|ковано в 15 наукових [}ращю(, з н!.гх 4 статт! у виданн';х,

1[{Ф

входять

до м1хшароднкх |{аукометри1гних баз дан:тх $ЁеБ о{ $с!ег:се | $сорт:я та

11

тез допов|дей в матер|аг:шс м!жнародн},ж та всеуща}'нськтх конференц!ях.

3. Ёаукова

1{ов|{зна

{

прзпсгнч||€ знач€|{пя

отРинаннх

результат!в.

_

теорети1гнс общунтовано

!

доведенФ, |{Ф взаемод|я пох|днттх

ам!но-2Ё-(бензо|9} хромен-2 -й!ден)маллон€1пьдегйу

гфазину

11адли1цком

1

4_

на прикллад| реахщ1й з

цан|дину переб1гас 3 розщиттям 2$_хроменового

цикщ з

утворен}1ям нових о_йдроксифеп!л пох|днитс 2-(1'ц2н-3,4'-

дип!разол-

5

|

-|л)фено:у(нафто:у)

2,2'-д|ам|во_4,5'-б1п!рътд*тсу-6-

!л)фенолу(нафтолу);

встановлено'

що

взасмод1я 2-цтая-4$-хромен_4-]м|н!в з

т|осемикарбазидом шризводить до утворенн я 3-арил-5-ортпо-т|дроксиарил_

1Ё-ш1разол-1-карбот1оамй!в
|{оказано,

4$ на

за

механ|змом

5-екзо-тпрые-цикл!зац!|.

в1дм!ну в|д хромон!в, пох|дн| 4$_хромен-4_|м|н!в, за

анадог!чним механ|змом Реагу|оть

з

г!дразидами ароматичних кисдот в

присщност1 надли1шку п!перидину'

що пРизводить до

продгкг|в

рецикл|зац!? 1Ё-п1разоя-5-|л-фенол|в за механ!змом 5-екзо-?пр?}2-\\'1к!|1зац|?;

_ за результатами дисертац1йно? роботи серед синтезоваяих сполук'

було проведе|{о б!олог|1гЁе тесч.вання 1п у}{го антим1кробно? актнвност|,
ттроти т\'х['|

шлталл1в

батстер|й та двох шгам|в щибк!в.

фунг|ттидро! активност1 в|дносно

11]т.}т![у

си}1тезов{}н1гх

1ток€1зники

€апё16а а!\1сапв проявила сполука

6,8-д! |зопроп|л-2-метил-2-{4-н|щофен1л)-2,3

он. {еред

Ёайщащ|

-д*тт1дро_4Ё- 1,3 _бензоксазин-4-

спощ/к найкращ| показнилсл антибактер|а::ьно|

акт].{вност| в|дносно 1шта&гу АсЁпе{о8сс{еу 6ассусапп!Ё |тродемо}{стрували

спояуки 6,8-д!1зопроп!лсп|ро[1,3-бензоксаз1н_2,1'_лщк-г:огексан]-4{3Ё)_он
[5-({-н1трофен|л)-1!-п!разол-3-!л]фенол
43|о

пр*т

конце!ттрац!: 32 мкг/мл.

з

1

2-

в1дсотком |нг!бування 27% та

4.

3в'язок роботи з пауков[|ни програмамн' планами' темап'!|.

Робота е

ск.}}адово|о частино}о науков[{х досл|дх<ень, як{

вико!{ук}ться зг|дно п:тан|в 1и1|н!стерства осв{ти | яауки за дер>кб{од}кетно{о

темок} <<Ёов| синтетичн| методи дътзайну Ё|щотэн- та Ёутьфурвм[сних
б!олойчно_акгивн!о. сг!о]ук)

5.

3аувяэкен1!я

т'

(]',.9

дерх{ре€сщац!|

0 1 1 5ш003

1

5

9).

побаэкання

|1омилки. як| зустр|чатоться в дисертац1?:

в назв1

дисертац|? зам1сть ((дищ.клеоф!лш>

}{аписа}{о

<<д|щлклеоф1лш;

-

зам1сть (м.ч.) с1Ф1зь на{1исано (м.д.};

-

в багатьох

_

сщ!зь використан! терм|ни

прот!кае>>

-

йсцях зам|сть (естер)) написано ((етер);

зам!сть кпереб|г

реакц!?>>

<<прот!канн;т

реакц|ш або

<<реакт1|я

або креакц|я переб!гае>;

скр1зь (кислота оцтова' со.}1яна, ;}зотна> зам1сть (кислота

етанова' х.,1оридна, н|ратна>;

-

(кишячий>> заья|сть <киплячий>>, стор.31;

(атом вуглетшо> зам[сть (атом карбону, стор.90;
на схем| 1.20 {стор.36) вказав{ сполуки а | 6, хоча повинн€1 буг*т
одна спол)гка с;

-

в текст| на ст0р.104 йдеться про

рис.3.18 ?х немае; тех(

с€}ме

с1тощгк!{

3.7б та 3.17,

а

ъ'а

на рис.3.19 {стор.105);

-

(посл1дутона>>зам|сть(насч|пна>,стор.46,53;

-

<х!мтя ли!шаеться невивче}тсь} зам1сть <сх|м|я

зЁ},]1!{1шаеться

невивчено}о>;

-

(мох(но шояснити бйьш:о!

пояснит}{ б|ль:шото поляризац|е}о}'

поляризац|ш>

зам!сть (мо)к]тиво

насту|тн[ш( досл1д)кеннях. а саме:

-

||ровести {1одаяь|11е б!ль:ш глибоке досл1дэкення та довести

посл|довн!сть стад|й

у

запропот{ов&11*1х

схем перещугтвань

пох|дних (4-ам|но_ 2|{-бепзо{9|хромен-2-й!ден}маловальдег|д|в,

диформ1л
нацрик]тад'

вид|лити первинний цикл!чний 1нтерьтед|ат А.

-

Бивчити взаемод1то

нуклеоф1льними реагентами

пох1днтшг 4}1-хромен-4-!м!н!в

та

проанал|зувати

як

з 0- та

вплива€

3_

пр|{рода

шуклеоф!льнок} реагенту на переб1г даних реатщ!й.

-

Розширитимох$1ивост!практинногозастосув€}}{н'1синтезованих

спо'гу(.

висновок
3а рзультатами розгдя.щ/ дисертац|йно? роботи 3агорулько {.|[., на
те1шу: <<Рецикл1зац!? зам1ще}|1о(

хромен|в п|д д|оо д|нусг:еофй1в>>, яодано! па

здобутгя науковог0 сц.г|еня доктора фйософ!? за спец|альн|стло 102 }(!м1я,
вважа}о' що дисертац!йна робота
вир|лшуе в€шк]1иву

с

з€}вер1шено}о

науково-практич{{у заАач}

незам|щехаъхх 4Б$'|{)-хромен-4-!м|н!в{ам!н1в)

-

науково}о праце}о, яка

синтез ст|йктос пох1днтос

та проведення с}|стемат!.{1{них

досп!д:кень }х х1м!чних властивостей.

3а

ступен€м

актальн|стто, об'емом, р|внем наукового

досл;дх(ення,

обгруятованост| науков|,{х полоя{ень' науково1о новизно'о та

практш{но}о ц|нн|стло, р|внем отриманих результат|в та висновк|в,

повното}о }х вик]1адення в опубл|кованих працях, дисертац!йна

мон 9кра|ни до квал!ф!кац|йних
[{аказу мон 9кра{ни }.|э 40 в|д |2 с1чня

робота в1дпов1дас вимогам
на).кових праць,

2$п року

а саме

3имог до оформлення дисертац!?>>,
щ:нктатши 9, 10, 1 1 |[орядку ттрсведенн'т

.,|{ро ?}тверд)|(ення

та вимогам, передбаче}тим

експерименц з присуд)1(ення ступеня доктора ф|лософ|| затверд)кеного
постановото 1&б!нету 1!1й!стр!в 9кра!ни в|д 6 березня 2о|9 р.

Бвокато,

що

здобуван 3агорулько

)хгэ

167.

€ергй ||авлович

заслуговуе

присудкення наукового сц/пеня доктора фйософ!! за спец!атльн|стто 102 Ём|я
(гащзь знань 10 _ |{риродтич| науки).

Фф!ц|йний опонент:

зав!дван кафед>и х|м|| та охорони прац|
,{онбасько! дерхсавпо| маш:инобуд|вно]

академ1!, канд}1дат х!м1чних
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