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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Вучэбная дысцыпліна «Каталітычныя метады ў сучасным арганічным 
сінтэзе» распрацавана для студэнтаў II ступені вышэйшай адукацыі 
(магістратуры), якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-31 80 06 Хімія. 

Мэта дысцыпліны – сфармаваць у магістрантаў паглыбленнае ўяўленне 
аб актуальных накірунках і тэндэнцыях развіцця сучаснай арганічнай хіміі на 
базе ўніверсітэцкай хімічнай адукацыі.  

Задачы дысцыпліны: 
 – даць уяўленне аб новых накірунках арганічнай хіміі з асноўным 

акцэнтам на каталітычныя метады сінтэза, тэарэтычных асновах гэтых 
накірункаў, сфармаваць поўную і ясную карціну тэндэнцый і перспектыў 
развіцця сучаснага арганічнага сінтэзу; 

– прывесці прыклады вынікаў сучасных навуковых даследаванняў, якія 
праводзяцца ў вядучых навуковых цэнтрах свету і Рэспублікі Беларусь; 

– сфармаваць інтэграваныя навуковыя веды, якія адлюстроўваюць 
сувязь паміж накірункамі арганічнай хіміі, базавыя веды па якіх склалі 
аснову агульнаўніверсітэцкай хімічнай адукацыі. 

 
Курс структурна падзелены на тры раздзелы, якія прысвечаны тром 

відам каталізу: каталізу пераходнымі металамі, каталізу арганічнымі 
малекуламі, а таксама фотакаталізу.   

 
Месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста з 

вышэйшай адукацыі (магістра). 
Вучэбная дысцыпліна адносіцца да модуля «Малекулярны дызайн 

арганічных злучэнняў» кампанента ўстановы вышэйшай адукацыі. 
Дадзены курс звязаны з такімі дысцыплінамі, як «Арганічная хімія», 

«Тонкі арганічны сінтэз» і можа быць прачытаны пасля вывучэння 
пазначаных дысцыплін. 

Патрабаванні да кампетэнцый 
Засваенне вучэбнай дысцыпліны «Каталітычныя метады ў сучасным 

арганічным сінтэзе» павінна забяспечыць фармаванне наступных 
кампетэнцый:  

СК-3: Прапаноўваць методыкі накіраванага сінтэза і мадыфікацыі 
малекулярна-арганізаваных матэрыялаў з зададзенымі ўласцівасцямі на 
падставі прынцыпаў структурна-арыентаванага і малекулярна-арыентаванага 
дызана. 

У выніку засваення дысцыпліны, навучэнец павінен: 
ведаць: 
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– новыя метады арганічнага сінтэза, якія сталі дасяжнымі дзякуючы 
выкарыстанню стратэгій арганакаталіза, С-Н актывацыі і сучасным 
дасягненням у фотахіміі; 
– мець уяўленне аб магчымасцях камбінацыі названых стратэгій для 
распрацоўкі новых метадаў сінтэза; 
– яркія прыклады практычнага выкарыстання новых метадаў у сінтэзе 
арганічных злучэнняў з карыснымі ўласцівасцямі; 
умець: 
– знаходзіць аптымальны шлях вырашэння навуковай праблемы, 
грунтуючыся на тэарэтычных ведах асноўных накірункаў сучаснай арганічна 
хіміі;  
– планаваць і здзяйсняць навуковыя даследаванні ў розных галінах хіміі;  
– даказальна параўноўваць эфектыўнасць метадаў арганічнага сінтэза з 
улікам такіх фактараў як павелічэнне ступені даступнасці прадукта рэакцыі, 
эканамічная эфектыўнасць рэакцыі, чаканая колькасць адкідаў, эканомія 
атамаў, стадый, Red-Ox-эканомія; 
– практычна выкарыстоўваць веды, атрыманыя ў выніку вывучэння 
дысцыпліны ў навуковай, педагагічнай, выкладчыцкай і вытворчай 
дзейнасці. 
валодаць: 
– метадалогіяй аналізу сучасных навуковых дасягненняў з пункту гледжання 
магчымасці іх практычнага выкарыстання; 
–навыкамі выдачы рэкамендацый па ўкараненню сучасных распрацовак у 
тэхналагічныя працэсы; 
– навыкамі правядзення экспертызы навукова-даследчых праектаў на базе 
ведаў сучасных накірункаў арганічнай хіміі. 
 
 Структура вучэбнай дысцыпліны 

Дысцыпліна выкладаецца ў першым семестры першага курса 
магістратуры. Агульная колькасць гадзін для вывучэння дысцыпліны – 108, у 
тым ліку аўдыторных гадзін – 44, з іх: лекцыі – 24 гадзіны, семінарскія 
заняткі – 4 гадзіны, аўдыторны кантроль КСР – 4 гадзіны, лабараторныя 
заняткі – 12 гадзін. 

Форма атрымання другой ступені вышэйшай адукацыі - вочная. 
Форма бягучай атэстацыі па навучальнай дысцыпліне - залік. 
Колькасць заліковых адзінак – 3. 
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ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

РАЗДЗЕЛ 1. УВОДЗІНЫ.  
Тэма 1.1.  Планаванне і эфектыўнасць сінтэзу. 
Планаванне сінтэзу арганічных злучэнняў. Рэтрасінтэтычны аналіз. 

Тэрміналогія рэтрасінтэтычнага аналізу: трансформ, сінтон, сінтэтычны 
эквівалент. Сінтоны з ненатуральнай палярнасцю (Umpolung) і і іх значнасць 
у планаванні сінтэза. Рэакцыі ўтварэння С–С сувязі і пераўтварэнні 
функцыянальных груп. Спосабы ацэнкі эфектыўнасці сінтэзу па колькасці 
стадый, выхаду і коплексных параметрах. Каталітычныя рэакцыі. Каталіз 
пераходнымі металамі, арганічнымі малекуламі і фотакаталіз. Каталітычныя 
цыклы. Каталітычныя энантыаселектыўныя рэакцыі. Класічныя паладый-
каталізуемыя рэакцыі: рэакцыя Негішы, Сузукі, Сціллэ і Хека.  

 
РАЗДЗЕЛ 2. Каталізуемыя пераходнымі металамі рэакцыі С–Н 

функцыяналізацыі 
Тэма 2.1. Класічныя метады С–Н актывацыі 
Рэакцыі С-Н функцыяналізацыі і іх роля ў бія- і арганічным сінтэзе. 

Эканомія атамаў і стадый. Класічныя прыклады С–Н акіслення алільнага 
становішча: рэакцыі алкенаў з дыаксідам селену, акісленне хромавымі 
рэагентамі, рэакцыі сінглетнага кісларода. Акісленне неактываваных С–Н 
сувязяў алканаў: рэакцыя Бартана (1,5-НАТ), рэакцыі дыаксіранаў. 
Рэгіяселектыўнасць рэакцый С–Н акіслення. Каталітычныя метады С–Н 
акіслення: каталіз салямі рутэнія, комплексамі жалеза.  

 
Тэма 2.2. Рэакцыі С–Н сувязяў, каталізуемыя пераходнымі 

металамі. Рэакцыі металічных нітрэноідаў. 
Эксперымент Шылава. Раннія прыклады С–Н актывацыі – выдзяленне 

паладацыклічных комплексаў. Накіроўчыя групы, іх уплыў на хуткасць і 
рэгіяселектыўнасць рэакцыі. Рэакцыі нітрэнаў з алканамі. Родыевыя 
нітрэноіды: С–Н амінаванне.  

 
Тэма 2.3. Паладый-каталізуемыя рэакцыі С–Н ацэтаксілявання. 
Ацэтаксіляванне арэнаў і алканаў. Ступень акіслення паладыя ў 

каталітычным цыкле. Паладый-каталізуемае алільнае ацэтаксіляванне: уплыў 
ліганда на рэгіяселектыўнасць рэакцыі. 

 
Тэма 2.4. Паладый каталізуемыя рэакцыі пераўтварэння сувязі С–

Н у связь С–С.  
Рэакцыі арэнаў, якія змяшчаюць каардынуючыя групы з бор- і 

цынаарганічнымі злучэннямі (каталітычны цыкл Pd0-PdII). Рэакцыя С–Н 
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актываваных паладыевых інтэрмедыятаў з алкенамі. Накіроўчыя групы для    
С–Н актывацыі аліфатычных кіслот і амінаў. Часовыя накіроўчыя групы. 

 
Тэма 2.5. Родый-каталізуемыя рэакцыі пераўтварэння С–Н у С–С 

сувязі.  
Родыевыя карбеноіды. Генерацыя, структура, устойлівасць і 

рэакцыйная здольнасць родыевых карбеноідаў. Асіметрычныя рэакцыі 
родый-каталізуемага С–Н укаранення: хіральныя ліганды і прыклад 
выкарыстання ў поўным сінтэзе (-)-α-конідэндрына. 

 
РАЗДЗЕЛ 3. Арганакаталіз 
 
Тэма 3.1. Енамінавы каталіз. 
Арганакаталіз. Раннія прыклады рэакцый, каталізуемыя арганічнымі 

малекуламі. Арганічныя каталізатары. Рэакцыі, каталізуемыя цынхонавымі 
алкалоідамі. Енамінавы каталіз: асіметрычная альдольная рэакцыя. Рэакцыя 
α-функцыяналізацыі альдэгідаў: дыарылпралінольныя каталізатары, іх 
дызайн і механізм дзеяння. Асіметрычныя арганакаталітычныя рэакцыі Анры 
і α-акіслення. Выкарыстанне енамінавага каталіза ў сінтэзе азэльтамівіра 
(лека для лячэння небяспечных форм грыпа). 

 
Тэма 3.2. Імініевы каталіз і каталізатары, якія звязваюцца з 

субстратам вадароднымі сувязямі.  
Асіметрычная рэакцыя Дыльса-Альдэра. Каталізатары Мак-Мілана: 

сінтэз і механізм дзеяння. Асіметрычныя рэакцыя Міхаэля α,β-ненасычаных 
альдэгідаў з нуклеафіламі. SOMO-каталіз: асіметрычнае радыкальнае 
α-аліляванне альдэгідаў. Вадародныя сувязі ў арганакаталізе. Каталіз 
хіральнымі фосфарнымі кіслотамі і хіральнымі мачавінамі і тыямачавінамі: 
дызайн і механізм дзеяння каталізатараў. Прыклады рэакцый: асіметрычныя 
рэакцыі Маніха і Анры. 

 
Тэма 3.3. Каталіз N-гетэрацыклічнымі карбенамі. 
N-гетэрацыклічныя карбены: будова і сінтэз. Вітамін В1 і бензаінавая 

кандэнсацыя. Рэакцыя араматычых альдэгідаў з еналямі: дызайн каталізатара 
для дасягнення запатрабаванай рэгіяселектыўнасці. Механізм рэакцый 
альдэгідаў, каталізуемых гетэрацыклічнымі карбенамі: элементарныя стадыі. 
Асіметрычныя NHC-каталізатары. Асіметрычная бензаінавая кандэнсацыя.  

 
РАЗДЗЕЛ 4. Фотахімічныя рэакцыі 
 
Тэма 4.1. Рэакцыі, якія працякаюць пад дзеяннем бачнага святла.  
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Генерацыя радыкалаў шляхам дэкарбаксілявання карбонавых кіслот і іх 
вытворных. Метад Бартана. NHPI-эстэры. Металічныя фотакаталізатары на 
аснове рутэнія і ірыдыя. Фотахімічная генерацыя радыкалаў у рэакцыях 
Грызэ. 

 
Тэма 4.2. Спалучэнне фотакаталізу з арганакаталізам і каталізам 

пераходнымі металамі.  
Радыкальная α-функцыяналізацыя альдэгідаў. Асіметрычнае 

фотахімічнае α-алкіляванне альдэгідаў. Фотахімічнае β-арыляванне 
альдэгідаў. Спалучэнне фотакаталітычнага і металічнага каталітычных 
цыклаў: рэакцыі крос-спалучэння. Нікель-каталізуемае крос-спалучэнне 
карбонавых кіслот з арылгалагенідамі. Паладый-каталізуемае арыляванне 
арэнаў арыльнымі радыкаламі. Роля фотакаталізатара: генерацыя 
радыкальных часціняк і кантроль ступені акіслення пераходнага метала.  

 
РАЗДЗЕЛ 5. Каталітычныя метады арганічнай хіміі у працах 

беларускіх даследчыкаў. 
 
Тэма 5.1. Каталітычныя метады арганічнай хіміі у працах 

беларускіх даследчыкаў. 
Даследаванні тытан-каталізуемага цыклапрапанавання ў групе праф. 

Кулінковіча. Даследаванні С–Н актывацыі ў Беларусі. Сінтэз метабаліту 
стэроіда аксандралону. 
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8.  M.B. Smith, Organic Synthesis, 4th Edition, Oxford, «Elsevier», 2017. 
9. M.J. Schnermann, L.E. Overman "A Concise Synthesis of ()-Aplyviolene 

Facilitated by a Strategic Tertiary Radical Conjugate Addition" Angew. 
Chem. Int. Ed. 2012, 51, 9576-9580. 

10.  D.A. Siler, J.D. Mighion, E.J. Sorensen "An Enantiospecific Synthesis of 
Jiadifenolide" Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 5332-5335. 

11.  Hurski, A.L.; Barysevich, M.V.; Dalidovich, T.S.; Iskryk, M.V.; Kolasava, 
N.U.; Zhabinskii, V.N.; Khripach, V.A. C−H Acetoxylation-Based 
Chemical Synthesis of 17β-Hydroxymethyl-17α-methyl-18-norandrost-13-
ene Steroids, Chem. Eur. J. 2016, 22(40), 14171–14174. 

12.  Daugulis, O.; Roane, J.; Tran, L. D. "Bidentate, Monoanionic Auxiliary-
Directed Functionalization of Carbon-Hydrogen Bonds" Acc.Chem.Res. 
2015, 48,  1053-1064. 

13.  Engle, K. M.; Mei, T.-S.; Wasa, M.; Yu, J.-Q. "Weak Coordination as 
Powerful Means for Developing Broadly Useful C-H Functionalization 
Reactions." Acc. Chem. Res. 2012, 45, 788. 

14.  Yan Qin, Lihui Zhu, and Sanzhong Luo “Organocatalysis in Inert C–H Bond 
Functionalization” Chem. Rev., 2017, 117 (13), pp 9433–9520. 

15. L. Souillart, N. Cramer “Catalytic C–C Bond Activations via Oxidative 
Addition to Transition Metals” Chem. Rev., 2015, 115 (17), pp 9410–9464. 

S. Mukherjee, J. W. Yang, S. Hoffmann, B. List "Asymmetric Enamine 
Catalysis" Chem. Rev., 2007, 107 (12), pp 5471–5569.  
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16.  S. Afewerki, A. Córdova "Combinations of Aminocatalysts and Metal 
Catalysts: A Powerful Cooperative Approach in Selective Organic Synthesis" 
Chem. Rev., 2016, 116 (22), pp 13512–13570. 

 
 

Пералік рэкамендаваных сродкаў дыягностыкі і методыка 
фарміравання выніковай адзнакі  

1. Экспрэс-апытанне на лекцыі па раздзелах «Планаванне і эфектыўнасць 
сінтэзу», «Рэакцыі С–Н сувязяў, каталізуемыя пераходнымі металамі. 
Рэакцыя С–Н ацэтаксілявання», «Паладый-каталізуемыя рэакцыі С–Н 
ацэтаксілявання», «Імініевы каталіз і каталізатары, якія звязваюцца з 
субстратам вадароднымі сувязямі», «Рэакцыя, якія працякаюць пад 
дзеяннем бачнага святла».  

2. Дыялог пытанне-адказ на лекцыі па раздзелах «Класічныя метады С–Н 
актывацыі», «Пладый каталізуемыя рэакцыі пераўтварэння сувязі С–Н 
у связь С–С», «Родый-каталізуемыя рэакцыі пераўтварэння С–Н у С–С 
сувязі», «Каталіз N-гетэрацыклічнымі карбенамі», «Каталітычныя 
метады арганічнай хіміі у працах беларускіх даследчыкаў».  

Падчас ацэнкі ў фармаце экспрэс-апытання і дыялога пытанне-адказ 
улічваецца ўцягнутасць студэнта ў гутарку, наяўнасць пісьменнай 
аргументацыі, прыцягненне ведаў, атрыманых падчас папярэдніх лекцый.  

 
Форма бягучай атэстацыі – залік. Выніковая адзнака фармуецца на 

падставе: 
 

1. Правіл правядзення атэстацыі студэнтаў (Пастанова Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь № 53 ад 29 мая 2012 г.); 

2. Палажэння аб рэйтынгавай сістэме ацэнкі ведаў па дысцыпліне ў БДУ 
(загад рэктара БДУ ат 18.05.2015 № 382-ОД); 

3. Крытэраў ацэнкі ведаў студэнтаў (ліст Міністэрства адукацыі ад 
22.12.2013). 
 
Падчас фармавання выніковай адзнакі выкарыстоўваецца рэйтынгавая 

ацэнка ведаў студэнта, якая дае магчымасць адсачыць і ацаніць дынаміку 
працэса дасягнення мэтаў навучання. Рэйтынгавая ацэнка прадугледжвае 
выкарыстанне весавых каэфіцыентаў для бягучага кантроля ведаў і бягучай 
атэстацыі студэнтаў па дысцыпліне. 

Фармаванне адзнакі за бягучую паспявальнасць: 
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 Адказы на семінарскіх занятках і падчас кіруемай самастойнай 
працы – 70 %; 

 Выкананне лабараторных работ  – 30 %; 
 
Рэйтынгавая адзнака па дысцыпліне разлічваецца на падставе адзнакі 

бягучай паспявальнасці і заліковай адзнакі з улікам іх вагавых каэфіцыентаў. 
Вага адзнакі па бягучай паспявальнасці складае 60%, заліковая адзнака – 40%.  

  
Прыкладны спіс заданняў для кіруемай самастойнай працы 

студэнтаў 
1. Тэма: «Фотахімічныя рэакцыі», 2 гадзіны.  

Заданне 1. Знайсці прыклады фотахімічных рэакцый у апошніх 
нумарах часопісу Journal of the American Chemical Society. Разгледзець 
механізмы знойдзеных рэакцый. 

Заданне 2. Знайсці прыклады рэакцый, у якіх фотахімічны каталіз 
камбінуецца з каталізам пераходнымі металамі у апошніх нумарах 
часопісу Journal of the American Chemical Society. Разгледзець 
механізмы знойдзеных рэакцый. 

Спіс сродкаў дыагностыкі:  

          Вуснае экспрэс-апытанне. 

2. Тема: «Каталітычныя метады арганічнай хіміі у працах беларускіх 
даследчыкаў.», 2 гадзіны. 

Заданне 1. Зрабіць спіс публікацый беларускага даследчыка за апошнія 
6 гадоў. Знайсці ў працах прыклады выкарыстання сучасных 
каталітычных метадаў. 

Спіс сродкаў дыагностыкі:  

          Вуснае экспрэс-апытанне. 

Прыкладная тэматыка семінарскіх заняткаў  
1. Механізм і прыклады рэакцый паладый-каталізуемага С–Н 

ацэтаксілявання, арылявання і алкенілявання. 
2. Арганакаталіз: механізм рэакцыі і стэрэаселектыўнасць. 

 
Прыкладная тэматыка лабараторных работ 

1. Метады ўвядзення накіроўчых груп у С-Н функцыяналізуемую 
малекулу 
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2. Сінтэз хіральных каталізатараў для асіметрычных 
арганакаталітычных рэакцый. 

 
Апісанне інавацыйных падыходаў і метадаў да выкладання 

вучэбнай дысцыпліны 
 

Падчас арганізацыі адукацыйнага працэса выкарыстоўваюцца 
метады і прыёмы развіцця крытычнага мышлення, якія ўяўляюць з сябе 
сістэму, што фармуе навыкі працы з інфармацыяй у працэсе чытання і 
пісьма; разумення інфармацыі як адпраўнага, а не канчатковага пункта 
крытычнага мыслення. 

Падчас арганізацыі адукацыйнага працэса выкарыстоўваецца метад 
праектнага навучання, паводле якога студэнты набываюць навыкі для 
вырашэння даследчых, навуковых, прадпрымальніцкіх і камунікацыйных 
задач.  

 
Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай працы 

навучэнца   

Для арганізацыі самастойнай працы студэнтаў па вучэбнай дысцыпліне 
рэкамендуецца: 

1. Распрацоўка і складанне банка групавых або індывідуальных 
заданняў; тлумачэнне асноўных патрабаванняў да іх выканання; 

2. Выкарыстанне сучасных інфармацыных тэхналогій: размяшчэнне у 
сеткавым доступе комплекса вучэбных і вучэбна-метадычных матэрыялаў 
(праграма вучэбнай дысцыпліны, заданні ў тэставай форме, спіс 
рэкамендаванай літаратуры і інфармацыйных рэсурсаў і інш.). 
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 ПРАТАКОЛ САГЛАСАВАННЯ ВУЧЭБНАЙ ПРАГРАМЫ УВА 

 
Назва вучэбнай 
дысцыпліны, з 
якой неабходна 
сагласаванне  
 

Назва 
кафедры 

Прапановы аб 
змяненнях у 
змесце вучэбнай 
праграмы па 
вывучаемай 
дысцыпліне  
 

Рашэнне, прынятае 
кафедрай, якая 
распрацавала 
вучэбную праграму 
(з указаннем даты і 
нумара пратакола) 
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