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Висновки 

1. Досліджувалась реакція фосфорілідів з холестерилхлороформіатом 

та встановлено, що реакція в однофазній системі протікає 

повільніше та супроводжується меншим виходом продуктів у 

порівнянні з проходженням реакції у двофазній системі.  

2. В результаті проведення реакцій отримано низку продуктів – 

ацильованих фосфорілідів, що містять, окрім фосфінметиленової 

групи та інших функціональних груп, холестериловий залишок у 

молекулах фосфоранів.  

3. Показано, що реакцію ацилювання фосфонієвих солей можна 

проводити в одну стадію, у присутності триетиламіну або натрій 

гідроксиду, без попереднього виділення відповідних фосфорілідів. 

4. Встановлено, що деякі продукти ацилювання фосфорілідів 

холестерилхлороформіатом проявляють властивості рідких 

кристалів, про що свідчить наявність мезофази та наступний перехід 

в ізотропну рідину.  

 

 



Анотація 

 Левченко І.В. Взаємодія фосфонієвих солей з 

холестерилхлороформіатом у двофазній системі. – Магістерська  робота зі 

спеціальності: педагогіка і методика вищої освіти. Хімія. – Житомирський 

державний університет імені Івана Франка, Житомир 2014. 

 В даній роботі були проведені реакції ацилування фосфорілідів, з 

використанням холестерилхлороформіату в якості ацилюючого засобу та 

отримано ряд ацильованихфосфорилідів, що містять холестериновий 

залишок у молекулах і володіють властивостями рідких кристалів. 

Аннотация 

 Левченко И.В. Взаимодействие солей фосфонияс 

холестерилхлороформиатом у двухфазнойсистеме.-Магистерскаяработа по 

специальности: педагогика и методика высшегообразования. Химия. – 

ЖитомирскийгосударственныйуниверситетимениИвана Франко, 

Житомир,2014. 

 В даннойработе проводились реакцииацилированияфосфорилидов, с 

использованиемхолестерилхлороформиата в качествеацилирующегосредства 

и получено ряд ацилированыхфосфорилидов, 

которыесодержатхолестериновый остаток в молекулах и 

обладаютсвойствамижидкихкристалов. 

Summary 

Levchenko I.V. InteractionofPhosphoniumsaltswithcholesterylchloroformiate 

in the two-phase system.- Master thesisin thespesiality: 

pedagogicsandmethodsofhigher education.-ZhytomyrIvanFrankoStateUniversity, 

Zhytomyr, 2014. 

Thereactionsofphosphorusylidesacylationusingcholesterylchloroformiatasacyl

atingreagenthavebeeninvestigated, a 

numberofacylatedphosphorusylidesthatcontaincholesterylgroup and possess liquid 

crystal propertieshavebeenobtained. 

 


