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ВСТУП 

 

Методичні вказівки укладені викладачами кафедри біотехнологій та 

біоінженерії Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського для оптимізації підготовки студентів, які навчаються за 

спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія», до занять з навчальної 

дисципліни «Хімія» (Модуль 2 Органічна  хімія) та глибшого засвоєння ними 

програмного матеріалу. 

Мета вивчення модуля 2 навчальної дисципліни «Хімія» – це 

забезпечення засад теоретичної підготовки для вивчення спеціальних 

профільних дисциплін майбутнім спеціалістам зі спеціальності  162 − 

«Біотехнології та біоінженерія». 

У результаті вивчення модуля 2 навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 основні положення теорії будови органічної хімії; 

 класифікацію та номенклатуру органічних сполук; 

 типи хімічних зв’язків і взаємний вплив атомів у молекулі; 

 види ізомерії органічних сполук; 

 класифікацію органічних реакцій і реагентів; 

 кислотні та основні властивості органічних сполук; 

 методи встановлення будови органічних сполук; 

 фізичні та хімічні властивості основних класів органічних сполук; 

 застосування окремих представників органічних сполук в медичній 

та фармацевтичній практиці. 

уміти: 

 називати органічні сполуки за їх формулою та писати графічні 

формули за їх назвою; 

 визначати клас органічної сполуки за їх назвою і формулою; 

 визначати тип реакції та тип реагенту; 
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 передбачати  напрямок  протікання  хімічної  реакції  та  продукт 

реакції; 

 розрізняти типи хімічних зв’язків; 

 визначати метод очищення тієї чи іншої хімічної сполуки та її 

виділення із реакційної суміші; 

 виявляти за допомогою якісних реакцій функціональні групи та 

елементний склад органічних сполук. 

 користуватися  правилами  Марковникова,   Зайцева,  Ельтекова та 

інших вчених; 

 користуватися довідниковою хімічною літературою. 

Метою практичних занять є детальний розгляд студентами окремих 

теоретичних положень навчальної дисципліни та формування умінь і навичок 

їх практичного застосування шляхом розв’язання відповідно поставлених 

завдань. 

Методичні вказівки містять методичні розробки до дев’яти  практичних 

занять: стислий виклад основних теоретичних положень курсу, приклади 

розв’язання задач, контрольні завдання для самоконтролю, довідкові матеріали, 

список рекомендованої літератури. 

Основну увагу приділено темам, які виносяться на самостійне вивчення. 

При підготовці до тем, з яких є лабораторні роботи, потрібно користуватися 

методичними вказівками до лабораторних робіт. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Насичені та ненасичені вуглеводні (алкани, алкени, алкіни) 

Мета: навчитися користування замісниковою номенклатурою при 

складанні назв і формул насичених і ненасичених вуглеводнів; закріпити 

поняття про явища ізомерії. 

Короткі теоретичні відомості 

Вуглеводні – найпростіші органічні сполуки, що складаються з Карбону 

та Гідрогену. Залежно від характеру карбон-карбонових зв’язків і 

співвідношення між кількістю атомів Карбону та Гідрогену вони поділяються 

на насичені та ненасичені з однієї або декількома кратними зв’язками. 

До насичених вуглеводнів – алканів (парафінів) відносяться сполуки з 

відкритим карбоновим ланцюгом, у яких атоми Карбону з’єднані один з одним 

простими (одинарними) зв’язками, а інші вільні їхні валентності насичені 

атомами Гідрогену. За звичайних умов алкани хімічно доволі інертні.  

Члени гомологічного ряду насичених вуглеводнів відповідають загальній 

формулі СnН2n+2. Найпростішим представником насичених вуглеводнів є метан, 

структурна формула якого СН4. 

Насичені вуглеводні за звичайних умов не взаємодіють ні з 

концентрованими кислотами, ні з лугами, ні навіть із таким активним 

реагентом як калій перманганат. Для них характерні реакції заміщення атомів 

Гідрогену і розщеплення. Ці реакції внаслідок міцності зв’язків С-С й С-Н 

протікають при нагріванні, під дією світла або із застосуванням каталізаторів. 

Алкенами (олефінами, етиленовими вуглеводнями) називаються 

вуглеводні, що містять у молекулі один подвійний зв’язок. Члени 

гомологічного ряду етиленових вуглеводнів відповідають загальній формулі 

СnН2n.   

Для алкенів найбільш типовими є реакції галогенування, гідрування, 

гідрогалогенування. 
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Алкінами (ацетиленовими вуглеводнями) називаються ненасичені 

вуглеводні, що містять у молекулі один потрійний зв’язок. Члени 

гомологічного ряду алкінів (першим у якому є ацетилен С2Н2) відповідають 

загальній формулі СnН2n-2.  Для алкінів характерні всі реакції приєднання, 

властиві алкенам, однак у них після приєднання першої молекули реагенту 

залишається ще один подвійний в’язок (алкін перетворюється в алкен), що 

знову може вступати в реакцію приєднання із другою молекулою реагенту. 

Крім того, «незаміщені» алкіни проявляють кислотні властивості, пов’язані з 

відщепленням протона від атома Карбону, що утворює потрійний зв’язок. 

Номенклатура алканів та їх похідних 

Назви першим десяти членам ряду насичених вуглеводнів уже дано. Щоб 

підкреслити, що алкан має нерозгалужений вуглецевий ланцюг, часто до назви 

додають слово нормальний (н-), наприклад: 

СН3–СН2–СН2–СН3; 

н-Бутан (нормальний бутан) 

 

СН3–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–СН3. 

н-Гептан (нормальний гептан) 

При відриві атома гідрогену від молекули алкану утворюються 

одновалентні частинки, які називають Вуглеводневими радикалами (скорочено 

позначають буквою R). Назви одновалентних радикалів походять від назв 

відповідних вуглеводнів із заміною закінчення -ан на -ил (-іл) (табл. 1).  

Радикали утворюють не лише органічні, а й неорганічні сполуки. Так, 

якщо від нітратної кислоти відняти гідроксильну групу –ОН, то утвориться 

одновалентний радикал –NО2, який називають нітрогрупою, і т. д. 
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Таблиця 1 – Назви вуглеводнів і відповідних  одновалентних радикалів 

Вуглеводні Одновалентні радикали 

Метан СН4 Метил СН3– 

Етан С2Н6 Етил С2Н5– 

Пропан С3Н8 Пропіл С3Н7– 

Бутан С4Н10 Бутил С4Н9– 

Пентан С5Н12 Пентил (аміл) С5Н11– 

Гексан С6Н14 Гексил С6H13– 

Гептан С7Н16 Гептил С7Н15– 

Октан С8Н18 Октил С8Н17– 

Нонан С9Н20 Ноніл С9Н19– 

Декан С10Н22 Децил С10Н21– 

 

При відщепленні від молекули вуглеводню двох атомів гідрогену 

утворюються двовалентні радикали, їх назви також походять від назв 

відповідних насичених вуглеводнів із заміною закінчення -ан на -іліден (якщо 

атоми гідрогену відірвані від одного атома карбону) або -илен (якщо атоми 

гідрогену відірвані від двох сусідніх атомів карбону). Радикал СН2= має назву 

метилен. 

Назви радикалів використовують у номенклатурі багатьох похідних 

вуглеводнів. Наприклад, СН3І – йодистий метил, С4Н9Сl – хлористий бутил, 

СН2Сl2 – хлористий метилен, С2Н4Вr2 – бромистий етилен (якщо атоми брому 

сполучені з одним атомом карбону). Для назв ізомерів широко застосовують дві 

номенклатури: стару – раціональну та сучасну – систематичну, яку також 

називають замісною або міжнародною (запропонована Міжнародною спілкою 

теоретичної та прикладної хімії – IUPAC). За раціональною номенклатурою 

вуглеводні розгляда ють як похідні метану, в якого один або кілька атомів 

гідрогену заміщено радикалами. Якщо у формулі однакові радикали 
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повторюються кілька разів, то їх вказують грецькими числівниками: ди – два, 

три – три, тетра – чотири, пента – п’ять, гекса – шість і т. д. Наприклад: 

 

Раціональна номенклатура зручна для не дуже складних сполук. 

За систематичною номенклатурою як основу для назви беруть один вуглецевий 

ланцюг, а всі інші фрагменти молекули розглядають як замісники. У цьому 

випадку вибирають найдовший ланцюг атомів карбону і атоми ланцюга 

нумерують з того кінця, до якого ближче стоїть вуглеводневий радикал. Далі 

називають: 1) номер атома карбону, з яким сполучений радикал (починаючи з 

найпростішого радикала); 2) вуглеводень, якому відповідає довгий ланцюг. 

Якщо у формулі міститься декілька однакових радикалів, то перед їх назвою 

пишуть число буквами (ди-, три-, тетра- і так далі), а номери радикалів 

розділяють комами. Ось як за цією номенклатурою слід назвати ізомери 

гексану: 

 

 

А ось складніший приклад: 
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2,5-Диметил-5-етил-3-ізопропілгептан 

 

Як систематичну, так і раціональну номенклатуру застосовують не тільки 

для вуглеводнів, а й для інших класів органічних сполук. Для деяких 

органічних сполук використовують назви, які склалися історично (емпірично), 

або так звані тривіальні назви (мурашина кислота, сірчаний ефір, сечовина та 

ін.). 

При написанні формул ізомерів легко помітити, що атоми карбону 

займають у них неоднакове положення. Атом карбону, зв’язаний тільки з одним 

атомом карбону в ланцюзі, називається первинним, з двома – вторинним, з 

трьома – третинним, з чотирма – четвертинним. Так, наприклад, у останньому 

прикладі атоми карбону 1 і 7 – первинні, 4 і 6 – вторинні, 2 і 3 – третинні, 5 – 

четвертинний. Властивості атомів гідрогену, інших атомів та функціональних 

груп залежать від того, з яким атомом карбону вони зв’язані: з первинним, 

вторинним чи третинним. Це завжди слід враховувати.  

У табл. 2 наведено види ізомерії та принципи номенклатури алкенів і 

алкінів. 

Таблиця 2 – Види ізомерії та принципи номенклатури алкенів і алкінів 

 Види ізомерії Номенклатура 

1. Ізомерія карбонового скелета. 

2. Ізомерія положення кратних 

зв’язків –  вид ізомерії, за якого 

змінюється положення кратного 

зв’язку в головному ланцюзі. 

3. Міжкласова, або ізомерія різних 

гомологічних рядів. 

4. Просторова (стереоізомерія) – для 

алкенів 

1. У головному ланцюзі обов’язково має 

перебувати кратний зв’язок. 

2. Нумерація головного ланцюга починається 

з того кінця, до якого ближче знаходиться 

кратний зв’язок. 

3. Положення кратного зв’язку вказується 

після назви вуглеводню. 

Суфікс у назві головного ланцюга для алкенів   

-ен (для алкенів)  і для алкінів   – -ин(-ін)  
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Для алкінів міжкласовими ізомерами будуть, наприклад, органічні 

сполуки, що містять два подвійні зв’язки.  

Контрольні завдання  

1. Напишіть структурні формули сполук за їх назвами: 

а) 3,3-диетилгептан; б) 2-метилгексан;  в) 2-метил-4-ізопропілнонан. 

2. Визначте скільки ізомерів має гептан. Напишіть їх структурні формули 

та назвіть за замісниковою номенклатурою. 

3. Напишіть можливі структури загальної формули С6Н14. Визначте 

первинні, вторинні, третинні та четвертинні атоми Карбону в кожному ізомері. 

Назвіть ізомери за номенклатурою IUPAC. 

4. Назвіть алкани. 

а)  СН2 – СН – СН – СН – СН3;  

      І       І        І        І  
      СН3  СН3   СН3   СН3  

 

  

б)         СН3 

            І 
  СН3 – С – СН – СН – СН3; 

             І     І        І  
            СН3СН2   СН3 

                  І  
                   СН3 

                           

   СН3 СН3   СН3 

    І      І       І 
в) СН3 – СН2 –  С  –  С –  С – СН2 – СН3. 

                         І      І       І  
    СН3  С2Н5 С2Н5 

 

5. Напишіть структурні формули сполук, які містять такі групи: а) дві 

ізопропільні; б) дві трет-бутильні; в) ізопропільну та втор-бутильну; г) трет-

бутильну та ізобутильну; д) метильну, етильну, н-пропільну та втор-бутильну. 

6. Напишіть структурні формули речовин: 

а) 3-метил-1-пентин; 

б) 3-етил-4,4-диметил-1-пентин; 
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в) 2,2-диметил-3-гептин; 

г) 4-етил-4-метил-1-гексин; 

д) 3-етил-1-гексин; 

е) 2,2-дихлор-3-метил-1-бутин. 

7.  Укажіть типи гібридизації атома Карбону в молекулі: 

 

 

8. Складіть ізомери складу C5H8 і назвіть їх. 

9. Запропонуйте види ізомерії, можливі в алкінів. 

10. Запропонуйте структурні формули ізомерів для бутину й бутадієну. 

Література: [1, 3, 5]. 

 

Практична робота № 2 

Тема.  Ароматичні сполуки. Бензен і його гомологи 

Мета: вивчення властивостей ароматичних сполук на прикладі бензену та 

його гомологів. 

Короткі теоретичні відомості 

Ароматичними вуглеводнями (аренами) називають речовини, в 

молекулах яких міститься одне або кілька бензенових кілець – циклічних груп 

атомів Карбону з особливим характером зв’язків. Найпростішим 

представником ароматичних сполук є бензен. Першу структуру бензену 

запропонував 1865 р. німецький учений А. Кекуле: 

. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD
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Згідно із сучасними уявленнями, шість атомів Карбону в молекулі 

бензену перебувають у sp2-гібридному стані. Кожен атом Карбону утворює  σ-

зв’язки із двома іншими атомами Карбону та одним атомом Гідрогену, що 

лежать в одній площині. Кути між трьома σ-зв’язками дорівнюють 120°. 

Таким чином, усі атоми Карбону лежать в одній площині, утворюючи 

правильний шестикутник. Кожен атом Карбону має одну негібридну p-орбіталь. 

Шість таких орбіталей розташовуються перпендикулярно до площини циклу з 

атомів Карбону й паралельно один до одного: 

 

Усі шість p-електронів взаємодіють між собою, утворюючи π-зв’язки, не 

локалізовані в пари, як при утворенні звичайних подвійних зв’язків, а такі, що 

утворюють єдину π-електронну хмару. Таким чином, у молекулі бензену 

здійснюється кругове зв’язування. Найбільша π-електронна густина у цій 

зв’язаній системі розташовується над і під площиною карбонового ланцюга: 

 

Як наслідок, усі зв’язки між атомами Карбону в бензені вирівняні й 

мають довжину 0,139 нм. Ця величина є проміжною між довжиною одинарного 

зв’язку в алканах (0,154 нм) і довжиною подвійного зв’язку в алкенах (0,133 

нм). Рівноцінність зв’язків заведено позначати кружечком усередині циклу: 
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Кругове зв’язування дає виграш в енергії 150 кДж/моль. Ця величина 

становить енергію зв’язування – кількість енергії, яку необхідно затратити, щоб 

порушити ароматичну систему бензену. Така електронна будова пояснює всі 

особливості бензену. Зокрема, зрозуміло, чому бензен важко вступає в реакції 

приєднання – це призводить до порушення зв’язування. Такі реакції можливі 

тільки в дуже жорстких умовах. Сукупність властивостей бензену заведено 

називати проявом ароматичного характеру, або ароматичністю. 

До одноядерних аренів належать бензен та його похідні, загальна формула 

вуглеводнів ряду бензену: CnH2n-6. Відповідно, першим членом гомологічного 

ряду одноядерних аренів є вуглеводень із шістьма атомами Карбону, тобто 

C6H6  – бензен. 

Перші члени гомологічного ряду бензену – безбарвні рідини зі 

специфічним запахом. Вони легші за воду й у ній не розчиняються. Добре 

розчиняються в органічних розчинниках і самі є гарними розчинниками для 

багатьох органічних речовин. Бензен має характерний, досить приємний запах, 

але при цьому є дуже токсичним. 

Добування аренів 

1. Дегідрування циклоалканів також призводить до ароматичних 

вуглеводнів. Реакція відбувається при пропусканні парів циклогексану або його 

гомологів над нагрітою платиною: 

 

2. Бензен можна добувати при тримеризації ацетилену. Реакція 

відбувається при пропусканні ацетилену над активованим вугіллям при 

температурі +600 °С: 

 

Xімічні властивості аренів 

1. Галогенування. Бензен та його гомологи взаємодіють із хлором або 

бромом у присутності каталізаторів – безводних AlCl3, FeBr3  або AlBr3: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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2. Нітрування: 

 

3. Гідрування бензену йде при нагріванні й високому тиску в присутності 

металічних каталізаторів (Ni, Pt, Pd). Бензен перетворюється в циклогексан: 

 

4. Радикальне галогенування бензену відбувається при взаємодії його 

парів із хлором тільки під впливом жорсткого ультрафіолетового 

випромінювання. При цьому бензен приєднує три молекули хлору й 

утворюється твердий продукт – гексахлорциклогексан (гексахлоран): 

 

5. Повне окиснення (горіння): 

 

 

Контрольні завдання  

1. Напишіть структурні формули ізомерів гомологів бензену з 

молекулярною формулою С9Н12. Укажіть їх назви. 

2. Напишіть структурні формули і назвіть усі основні продукти, що 

можуть утворитися під час монобромування в кільце наведених нижче сполук. 

Зазначте у кожному випадку, чи буде ця сполука бромуватися швидше або 

повільніше, ніж бензен: 

а) іодобензен; б) втор-бутилбензен; в) ацетофенон С6Н5СОСН3; 
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г) фенетол С6Н5ОС2Н5; д) дифенілметан; е) бензонітрил С6Н5СN; 

є) біфеніл С6Н5С6Н5. 

3. Розмістіть наведені нижче сполуки у порядку зменшення їх реакційної 

здатності у реакції нітрування (у кожному випадку окремо а), б) і т.д.): 

а) бензен, толуен, м-ксилен, п-ксилен; 

б) бензен, бромобензен, нітробензен, толуен; 

в) хлоробензен, п-хлоронітробензен, 2,4-динітрохлоробензен; 

г) 2,4-динітрохлоробензен, 2,4-динітротолуен; 

д) м-динітробензен, 2,4-динітротолуен. 

4. Укажіть усі стадії лабораторного синтезу наведених нижче сполук із 

бензену, використовуючи будь-які необхідні аліфатичні або неорганічні 

реагенти: 

а) п-нітротолуен; б) п-бромонітробензен; в) п-дихлоробензен;                                   

г) м-бромобензенсульфокислота; д) п-бромобензенсульфокислота;                                 

е) п-бромобензенова кислота; є) м-бромобензенова кислота;                                     

ж) 1,3,5-тринітробензен; з) 2-бромо-4-нітротолуен; и) 2-бромо-4-нітробензенова 

кислота; і) 3,5-динітробензенова кислота; к) 4-нітро-1,2-дибромобензен;                                          

л) 2-нітро-1,4-дихлоробензен; м) 4-бромо-3-нітробензенова кислота. 

5. Укажіть усі стадії лабораторного синтезу наведених нижче сполук, 

використовуючи необхідні аліфатичні або неорганічні реагенти:                                      

4-нітро-2,6-диброманізену з анізолу С6Н5ОСН3; 4-бромо-2-нітробензенової 

кислоти з о-нітротолуену; 2,4,6-трибромоаніліну з аніліну; 2,4-

динітроацетаніліду з цетаніліду С6Н5NHОСН3; 5-нітроізофталевої кислоти з м-

ксилену;                                4-нітроізофталевої кислоти; з м-ксилену; 2-

нітротерефталевої кислоти з п-ксилену. 

6. Запропонуйте схеми синтезу наведених нижче сполук із бензену та 

(або) толуену, використовуючи необхідні аліфатичні та неорганічні реагенти: 

етилбензен; стирен; фенілацетилен; ізопропілбензен; 2-фенілпропен;                                

3-фенілпропен (алілбензен); 1-фенілпропен; п-трет-бутилтолуен; п-нітростирен;          
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п-бромобензилбромід; п-бромобензенова кислота; м-бромобензенова кислота;    

1,2-дифенілетан. 

Література: [1, 2, 4]. 

 

Практична робота № 3 

Тема. Ароматичні сполуки з конденсованими бензеновими кільцями 

Мета: теоретичне і практичне засвоєння будови, властивостей сполук з 

конденсованими ядрами. 

Короткі теоретичні відомості 

Найпростішим представником класу ароматичних сполук з 

конденсованими бензиновими кільцями є нафтален, С10Н8. Його склад вперше 

встановив О.А.Воскресенський. 

Будова нафталену (1, 4, 5, 8 – α-положення,  2, 3, 6, 7 – β-положення): 

 

За даними рентгеноструктурного аналізу має плоску будову, як і бензен, 

але міжатомні відстані С–С в молекулі нафталену нерівноцінні і становлять від 

1,36 до 1,46 нм: 

 

Наявність двох кілець у молекулі нафталену можна довести за допомогою 

реакції окиснення: 
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Нафтален – тверда кристалічна речовина з характерним запахом, Тпл 

80°С. Він легко сублімується. У воді не розчиняється, добре розчиняється в 

органічних розчинниках. 

Хімічні властивості нафталену 

Нафтален проявляє властивості ароматичних вуглеводнів. Для нього 

характерні реакції заміщення. Він вступає в реакції приєднання тільки за 

певних умов. Ароматичність бензенових кілець нафталену дещо нерівномірна 

для кожного з атомів Карбону, тому він вступає в реакції легше ніж бензен. 

1. Окиснення:  

 

2. Галогенування: 

 

3. Нітрування: 

 

За надлишку нітратної кислоти можливо ввести і другу нітрогрупу в 

положення 1,5- або 1,8- – так одержують динітронафтален. 

4. Сульфування: 
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5. Реакція приєднання водню, (реакція проходить легше ніж для бензену): 

 

 

Тетралін – безбарвна рідина Ткип 207°С, хороший розчинник смол, жирів, 

використовується для виготовлення лаків. Такі ж самі властивості і для 

декаліну. 

Антрацен і фенантрен. Молекулярна формула для них С14Н10, вони є 

ізомерами. 

 

Містяться у кам’яновугільній смолі, виділяють їх з фракцій 

антраценового масла. 

Антрацен – кристалічна речовина, добре розчиняється в гарячому бензені, 

погано – в спирті, етері, не розчиняється у воді. 

У молекулі антрацену особливо рухливими є атоми Гідрогену в 

положенні 9 і 10 (так звані мезоположення). При дії окиснювачів (нітратна 

кислота, хромова суміш) вони окиснюються значно легше з утворенням 

антрахінону, в молекулі якого є дві кетонні групи: 
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Антрахінон – кристалічна речовина жовтого кольору. 

Важливими похідними антрацену є такі: 

 

Антрагідрохінон – проміжний продукт під час відновлення антрахінону 

до антрацену і являє собою кристалічну речовину коричневого кольору. 

Алізарин – відомий з давніх часів барвник червоного кольору. Добували 

його раніше з коріння рослин крапу, або марени. Тепер його синтезують. 

Фенантрен – тверда кристалічна речовина Тпл 100°С, розчинна в бензені. 

Фенантрен не знайшов такого широкого технічного застосування як антрацен. 

Однак значення його досить велике. Гідроване ядро фенантрену лежить в 

основі таких алкалоїдів, як морфін, кодеїн. Ядро повністю гідрованого 

фенантрену, конденсоване з п’ятичленним ядром циклопентану, називається 

пергідроциклопентанофенантреном: 

 

Скелет цієї сполуки лежить в основі будови молекул стероїдів, до яких 

належать вітамін групи Д, жовчні кислоти, статеві гормони і ряд інших дуже 

важливих біологічно активних речовин. 
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Крім нафталіну антрацену і фенантрену, у кам’яновугільній смолі 

містяться багато інших вуглеводнів з конденсованими циклами, такі як пірен, 

хризен та ін.: 

 

Вони є похідними фенантрену. 

Велика кількість ароматичних вуглеводнів з конденсованими ядрами – 

канцерогенні речовини (лат. cancer – рак). Прикладом можуть бути бензпірен 

та дибензантрацен, які містяться в кам’яновугільній смолі і сажі: 

 

 

 

Контрольні завдання  

1. Класифікація, номенклатура та ізомерія багатоядерних аренів. 

2. Багатоядерні арени з конденсованими ядрами, їх нумерація, 

ароматичність. 

3. Нафталін, його властивості, одержання, застосування. 

4. Похідні нафталіну. Нафтоли. Їх застосування. 

5. Інші сконденсовані багатоядерні арени: антрацен, фенантрен, будова їх 

молекул. 

6. Реакції оксидації та заміщення в багатоядерних аренах, їх механізм. 

7. Канцерогенність багатоядерних сполук. 

8. Література: [2, 3, 5]. 
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Практична робота № 4 

Тема. Ароматичні аміни. Анілін і його властивості 

Мета: теоретичне і практичне засвоєння властивостей ароматичних 

амінів на прикладі аніліну. 

Короткі теоретичні відомості 

Ароматичні аміни, сполуки з групами –NH2, –NHR (–NHAr) або –NR2                   

(–NAr2), які безпосередньо сполучені з бензольним ядром, називаються 

ароматичними амінами, або аренами. Вони поділяються на ароматичні і жирно-

ароматичні, або алкіл ароматичні, в яких з атомом азоту сполучені арильні та 

алкільні групи: 

 

Методи одержання ароматичних амінів 

1. Відновлення нітро- та інших азотовмісних сполук 

 

Існує значна кількість відновлювальних систем: Н2 в присутності Ni, Cu, 

Pd; Fe+HCl; Sn+HCl; H2S; Na2S; NaHS тощо. Вважають, що спочатку залізо 

взаємодіє з HCl з утворенням електроліту ферум(ІІ) хлориду, який каталізує 

реакціє і зв’язує Оксиген нітрогрупи: 

 

2. Амінування галогенаренів. 

 

3. Реакції алкілювання. 
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У промисловості алкілування переважно проводять спиртами в 

присутності мінеральних кислот. 

 

4. Реакції арилювання. 

 

Третинні аміни отримують нагріванням дифеніламіну з хлоробензолом у 

присутності міді: 

 

Фізичні та хімічні властивості ароматичних амінів 

Ароматичні аміни являють собою рідини або кристалічні речовини, які 

окиснюються при зберіганні. Аренміни проявляють певну розчинність у воді, 

наприклад 3,4 % для аніліну (20°С). Із збільшенням кількості NH2-груп 

розчинність у воді зростає. Ароматичні аміни є сильними отрутами і часто 

мають неприємний запах. 

1. Основність амінів 

Основні властивості аренамінів зумовлюють утворення солей у разі 

додавання до суміші сильної кислоти: 
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Солі аренамінів легко гідролізуються водою, внаслідок чого їх водні 

розчини проявляють кислу реакцію: 

 

2. Ацилювання амінів 

 

3. Взаємодія з нітритною кислотою 

Аренаміни по-різномму реагують з HNO2, що дозволяє розрізняти 

первинні, вторинні і третинні аміни аналогічно аліфатичним амінам. 

Первинні аренаміни при цьому вступають у реакції діазотування з 

одержанням солей діазонію: 

 

Вторинні аренаміни, як і аліфатичні, дають нітрозоаміни з N=O-групою 

біля азоту і здатні далі при нагріванні перегруповуватися до п- 

нітрозометиланіліну: 

 

Третинні аренаміни утворюють переважно п-нітрозопохідні з 

нітрозогрупою в бензольному ядрі (якщо п-положення зайняте, нітрозогрупа 

вступає в                           о-положення): 

 

Нагадаємо, що третинні аліфатичні аміни з нітритною кислотою 

практично не взаємодіють. 

4. Реакції з альдегідами 
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Первинні аміни здатні взаємодіяти з ароматичними альдегідами з 

утворенням азометинів, або основ Г.Шиффа, аналогічно взаємодії альдегідів з 

аміаком. 

 

Під дією кислот або лугів азометини розкладаються на вихідні сполуки, і 

це можна використовувати для захисту аміногрупи, переводячи її в 

азометинову: 

 

5. Галогенування 

Галогенування аренамінв залежно від природи галогену та умов реакції 

відбувається, як правило, з одержанням тригалогенаренамінів. Так, при дії на 

анілін бромної води реакція проходить легко з утворенням триброманіліну: 

 

6. Нітрування 

Нітрування аренамінів безпосередньою взаємодією з нітратною кислотою 

не проводять унаслідок здатності HNO3 окиснювати аміногрупу. Крім того, 

оксиди азоту, що утворюються при окисненні, здатні діазотувати аміногрупу. 

 

7. Сульфування 
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Сульфування аренамінв проводять сильнорозведеним розчином 

сульфатної кислоти. При цьому утворюється в основному суміш о- і п- ізомерів 

згідно з правилами орієнтації: 

 

Контрольні завдання  

1. Фізичні, хімічні властивості, знаходження в природі та способи 

добування ароматичних амінів. 

2. Навести приклади реакцій амінування та умови їх проведення. 

Здійснити синтези: 

а) з СН2 = СН2 → анілін; 

б) з СН2= СН2 → сульфанілову кислоту; 

в) з С6Н6 → 2,4,6-триброманілін. 

3. Вкажіть рівняння реакції, яке в органічній хімії відоме під назвою 

«реакції    Зініна»:  

а) С6Н5NH2 + HCl →  С6Н5NH2Cl; 

б) С6Н5NH2 + 3Br2  →  С6Н2Br3NH2 + 3HBr; 

в)  4CH3NH2 + 9O2 →  4O2 + 10H2O + 2N2; 

г) С6Н5NH2 + 6H →  С6Н5NH2 + 2H2O.     

Література: [1, 3, 5]. 
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Практична робота № 5 

Тема. Діазо- і азосполуки 

Мета: вивчення властивостей діазо- та азосполук. 

Короткі теоретичні відомості 

Ароматичні азосполуки – це речовини загальної формули Ar–N=N–Ar у 

молекулах яких азогрупа –N=N– зв'язана з двома арильними залишками. 

В ароматичних діазосполуках (Ar–N=N–X) азогрупа зв'язана одночасно з 

арильним залишком і неорганічним фрагментом (Х). Аліфатичні азо- і, 

особливо, діазосполуки – нестабільні і розкладаються в момент утворення. 

Найстабільнішими ароматичними діазосполуками є солі діазонію                        

([Ar–N≡N]+X─), де Х = Hal, SO3H, CN, але й вони доволі нестабільні речовини, 

які вибухають при нагріванні:  

 

На відміну від діазосполук ароматичні азосполуки – стабільні і широко 

застосовуються як азобарвники. 

Діазосполуки. Діазокатіон (йон арендіазонію) [Ar–N≡N]+ є спряженим 

йоном, у якому існує сильна взаємодія між π-електронами ядра та потрійним 

зв'язком. Позитивний заряд розподілений на обох атомах Нітрогену, але атом, 

найближчий до бензенового ядра, має більший заряд δ′>> δ″. 

Це може бути зображено резонансними структурами, у яких позитивний 

заряд повністю локалізований на одному з атомів Нітрогену: 

 

Угруповання C–N≡N є лінійним і зв'язок N≡N за довжиною відповідає 

потрійному. Діазогрупа належить до найсильніших електроноакцепторних 

угрупувань (сильніша від групи –NO2). 
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Назви солей діазонію складаються з назви ароматичного радикала 1, до 

якого додається закінчення «діафоній» – (2) із зазначенням назви аніону – (3): 

 

             Фенілдіазонійхлорид              п-толілдіазонійбромід 

Солі діазонію утворюються при дії HNO2 на первинні ариламіни                            

(П. Гріс, 1858 р.): 

 

Оскільки нітритна кислота не стійка, її одержують безпосередньо у 

процесі діазотування за реакцією: 

 

Діазосполуки залежно від рН існують у вигляді діазокатіону [ArN2]
+ або 

діазотатаніону [Ar-N2O]─. Останній може знаходитись у син- або анти-формах. 

Син-форма діазотату, яка утворюється у перший момент при дії лугу на сіль 

діазонію, повільно ізомеризується в анти-форму. Ізомеризація прискорюється 

нагріванням. 

Загальна схема взаємних перетворень діазосполук: 

 



 
 

 
 

29 

Азосполуки. При взаємодії солей діафонію з фенолами отримують 

аксіазосполуки, а при взаємодії діазонію з ароматичними амінами отримують 

аміноазосполуки. Ці реакції називають реакціями азосполучення, а продукти 

цих реакцій являють собою великий клас барвникових речовин та називаються 

азобарвниками: 

 

          фенол     азобарвник  

(оксіазосполука п-

оксілазобензол) 

  

 

                            N, N-диметиланілін     азобарвник аміноазосполука 

(п-N, N-диметиламінобензол) 

Як бачимо із приведених рівнянь, при азосполученні феноли і аміни 

вступають до цієї реакції за рахунок атома Гідрогену ароматичного ядра в пара- 

положенні до -ОН або -NН2 групи, які направляють цю реакцію як замісники І 

роду. Якщо пара- положення займане, то у реакції приймає участь водень в 

орто- положенні до цих груп. З β-нафтолом в α-положення. 

Початковий для отримання азобарвників первинний ароматичний амін, 

який шляхом діазотування перетворюється в діазосполуку, називається 

діазоскладаючою барвника. Використовуючи різні комбінації діазоскладаючих 

і азоскладаючих отримують безліч азобарвників різних кольорів. Кольори 

азобарвників обумовлені наявністю хромофорної групи –N=N– і системи 

спряжених подвійних зв'язків. Окрім хромофорних груп в барвниках є групи, 

які поглибшують колір і сприяють з'єднанню барвників з волокном. 



 
 

 
 

30 

Такі групи називають ауксохромними, або ауксохромами. У азобарвниках 

ауксохромами являються групи: 

 

Зразком азобарвника є широко застосований індикатор метиловий 

оранжевий (метилоранж): 

 

 

При переході від лужного середовища до кислого забарвлення 

метилоранжу змінюється з оранжево-жовтого на рожеве (червоне). 

Контрольні завдання  

1. Як впливає pH розчину на будову діазосполук? На прикладі «-

толілдіазонію броміду покажіть, як змінюється будова діазосполук при 

переході від кислого до лужного середовища. Назвіть форми діазосполук у 

кислому, нейтральному і лужному середовищах. 

2. Які типи хімічних перетворень характерні для солей діазонію? 

Напишіть відповідні рівняння реакцій. 



 
 

 
 

31 

3. Яку реакцію називають діазотуванням, в яких умовах вона 

проводиться? Напишіть схему і механізм діазотування аніліну. 

4. Як впливає природа замісника і його положення в ароматичному кільці 

на швидкість реакції діазотування? 

5. Напишіть схеми реакцій діазотування таких сполук: а) о-нітроаніліну;               

б) 2,4-динітроаніліну; в) α-нафтиламіну. 

6. Перелічіть фактори, що істотно впливають на забарвлення сполук. Чи 

авжди забарвлена речовина є барвником? Відповідь поясніть. 

Література: [1, 3, 4]. 

 

Практична робота № 6 

Тема. Спирти 

Мета: вивчення властивостей спиртів. 

Короткі теоретичні відомості 

Спирти – це похідні вуглеводнів, у яких один або кілька атомів Гідрогену 

заміщені функціональною групою – гідроксигрупою –ОН. Загальна формула 

спиртів – R–(ОН)n, де R – вуглеводневий радикал. 

Залежно від числа гідроксигруп спирти поділяють на одноатомні з 

загальною формулою R–ОН (n = 1) , двоатомні –  R–(ОН)2 (n = 2) та 

багатоатомні – R–(ОН)n (n > 2), залежно від положення –ОН груп у молекулі С. 

можуть бути первинними (R–CH2OH), вторинними (RR’CHOH) і третинними 

(RR’R’’COH); залежно від природи вуглеводневого радикалу, з яким зв’язана –

ОН-група, спирти бувають насичені (СН3ОН), ненасичені (СН2=СН–СН2ОН), 

ароматичні (С6Н5СН2ОН) та ін. 

Загальна формула гомологічного ряду насичених одноатомних спиртів – 

CnH2n+1OH.  

Згідно із замісниковою номенклатурою IUPAC назву спирту утворюють 

додаванням суфіксів -ол, -діол, -тріол до назв відповідних вуглеводнів, 

вказуючи положення гідроксильних груп; за радикало-функціональною 

номенклатурою до назви відповідного радикалу додають суфікс -овий до слова 
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«спирт»: С2Н5ОН — етанол, етиловий спирт, СН3СН(ОН)СН3 – пропан-2-ол, 

ізопропіловий спирт, СН2=СН–СН2–ОН – пропен-2-ол, аліловий спирт. Для 

деяких спиртів збереглися тривіальні назви: карбінол (СН3ОН), винний спирт 

(С2Н5ОН), гліцерин (СН2(ОН)СН(ОН)СН2ОН). За раціональною 

номенклатурою спирти розглядають як похідні метанолу (карбінолу), у 

молекулі якого атоми водню в –СН3-групі заміщені на вуглеводневі радикали 

СН3СН2ОН – метилкарбінол.  

Спирт – рідини або тверді речовини, добре розчинні в органічних 

розчинниках; легші за воду, аліфатичні спирти (С1–С3) змішуються з водою в 

усіх співвідношеннях, з С4–С5 – розчинні частково (С5 ~ 10%), вищі – 

практично не розчиняються; спирти з С1–С3 мають характерний спиртовий 

запах; С4–С6 — солодкувато-задушливий (сивушний); вищі – не мають запаху.  

Циклоалканоли, ненасичені та ароматичні спирти мають приємний 

аромат: пропаргіловий – НС≡С–СН2–ОН – запах герані; 2-фенілетанол –                                

С6Н5–СН2–СН2–ОН – запах троянди.  

Спирти – асоційовані рідини (міжмолекулярний водневий зв’язок), чим 

пояснюються їх аномально високі Ткип (етан – 89 °С, етанол – 78,5 °С). 

Хімічні властивості спиртів 

1. Горіння. При збільшенні кількості атомів Карбону в молекулі спиртів 

поряд з реакцією повного згорання спиртів може відбуватися реакція неповного 

згорання з виділенням сажі (вуглецю), що призводить до збільшення світління 

полум’я. Виділення різних продуктів (СO2 та С) пояснює явище яскравого 

полум’я, що коптить. 

2. Взаємодія спиртів з лужними металами. Атоми активних металів 

витісняють атоми Гідрогену гідроксильної групи з утворенням алкоголятів та 

газоподібного водню: 

 

Реакція з натрієм дає привід зараховувати спирти до класу кислот. Однак 

спирт не проводить електричного струму, не забарвлює лакмус в червоний 
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колір, майже не взаємодіє з водними розчинами лугів, його дисоціація 

виражена значно слабше, ніж у води. Саме тому спирт не відносять до кислот (з 

погляду теорії Арреніуса). 

Багатоатомні спирти також здатні взаємодіяти з активними металами, 

зокрема з натрієм. Реакція відбувається аналогічно до одноатомних спиртів. 

 

Взаємодія з натрієм відбувається дуже бурхливо з виділенням великої 

кількості теплоти, унаслідок чого водень, який виділяється, може 

самозайматися. 

3. Взаємодія спиртів з галогеноводнями. Спирти здатні взаємодіяти з 

галогеноводнями в присутності концентрованої сульфатної кислоти з 

утворенням галогеналканів (гідроксильна група заміщається атомом галогену): 

 

Багатоатомні спирти взаємодіють із галогеноводнями в присутності 

речовин, які зв’язують воду. Однак відгін з реакційного середовища 

галогенопохідних багатоатомних спиртів утруднений унаслідок високої 

температури кипіння: 

 

Заміщення другої гідроксильної групи більш утруднене, а третя 

гідроксильна група, як правило, не заміщається. 

4. Дегідратація. Процес дегідратації може відбуватися двома різними 

способами: за участю однієї молекули спирту та двох молекул спирту. 

4.1. Внутрішньомолекулярна дегідратація. Під дією водовідіймального 

засобу (найчастіше в цій ролі виступає сульфатна кислота) від молекули спирту 
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відщеплюється молекула води (гідроксильна група й атом Гідрогену) від 

сусіднього атома Карбону: 

 

Реакція дегідратації є оборотною. Здійснюючи її у зворотному напрямку, 

тобто приєднуючи воду до ненасичених вуглеводнів, добувають спирти. 

4.2. Міжмолекулярна дегідратація. При надлишку етанолу й не дуже 

сильному нагріванні реакція дегідратації може протікати за участю двох 

молекул – міжмолекулярна дегідратація. При цьому утворюються прості етери: 

 

5. Взаємодія багатоатомних спиртів з мінеральними кислотами. 

Багатоатомні спирти здатні взаємодіяти з мінеральними кислотами 

(наприклад, з нітратною) з утворенням етерів. Ця реакція лежить в основі 

виробництва вибухових речовин: 

 

Взаємодією з нітратною кислотою добувають динітроетиленгліколь і 

тринітрогліцерол. 

6.  Якісна реакція на багатоатомні спирти. Якісною реакцією на 

багатоатомні спирти є взаємодія їх зі свіжоосадженим купрум(ІІ) гідроксидом. 

Атоми Купруму заміщають атоми Гідрогену в гідроксигрупі аналогічно до 

взаємодії з натрієм. У результаті реакції при додаванні до блакитного осаду 

купрум(ІІ) гідроксиду розчину багатоатомного спирту утворюється темно-синій 

розчин комплексної сполуки Купруму із двома молекулами спирту: 
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Аналогічно купрум(ІІ) гідроксид реагує й з іншими багатоатомними 

спиртами. 

Контрольні завдання  

1. Які органічні речовини називаються спиртами? Як класифікуються 

спирти? Наведіть приклади спиртів, що належать до різних груп. 

2. Якими способами одержують метанол, етанол? Перерахуйте всі відомі 

вам методи і визначте хімізм одержання даних спиртів. 

3. Які особливості фізичних властивостей спиртів порівняно з іншими 

органічними сполуками, розглянутими раніше? 

4. Хімічні властивості спиртів? 

5. Покажіть різницю в хімічних властивостях одно- і двоатомних 

насичених спиртів, насичених і ненасичених спиртів. 

6. Де застосовуються спирти. 

7. Напишіть ізомери спирту складу С5Н11ОН. Складіть схеми реакцій 

окиснення кожного спирту дихроматом калію в сульфатнокислому середовищі. 

Назвіть вихідні й одержані речовини. 

8. Напишіть формули: а) етиленгліколю; б) гліцерину; в) 

метилбутилкарбінолу.  

9. Напишіть рівняння реакцій:  

 а) каталітичного дегідрування пропанолу-2; 

  б) взаємодії 1-бутанолу з концентрованою сульфатною кислотою при 

нагріванні;  
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 в) внутрішньомолекулярної дегідратації спиртів: 3-метил-2-бутанолу; 3-

гексанолу. 

10. Напишіть для амілового спирту рівняння реакцій:  

 а) взаємодії з металічним натрієм;  

 б) окиснення спиртової групи;  

11. Наведіть формули спиртів і простих ефірів складу С4Н10О. Назвіть їх.  

Література: [1, 2, 5]. 

 

Практична робота № 7 

Тема. Феноли 

Мета: вивчення властивостей фенолів. 

Короткі теоретичні відомості 

Феноли – це клас ароматичних гідроксилвмісних сполук, в яких 

гідроксильна група з’єднана безпосередньо з бензеновим ядром. 

 

        Фенол  Гідрохінон      Пірокатехін        Резорцин 

 

Фенол являє собою безбарвні кристали (в ідеалі), при зберіганні набуває 

рожевуватого забарвлення внаслідок часткового окиснення. Має специфічний 

стійкий запах (так званий «запах карболки»). Отруйний! При потраплянні на 

шкіру викликає хімічні опіки. Температура плавлення +42 °С. Фенол дуже 

погано розчиняється в холодній воді, але дуже добре розчиняється в гарячій 

воді. 

Джерелом добування фенолу є насамперед коксохімічне виробництво. 

Вихідною речовиною для синтезу фенолу є бензен: 
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Хімічні властивості фенолів 

1. Взаємодія фенолів з натрієм. Ця реакція доводить подібність фенолів 

до спиртів: 

 

2. Взаємодія фенолів з лугами. Феноли не випадково виділені із класу 

спиртів, вони мають особливі властивості. На відміну від спиртів, феноли 

здатні реагувати з лугами як звичайні кислоти: 

 

3. Взаємодія фенолу з мінеральними кислотами: 

 

4. Бромування фенолу також відбувається значно легше, ніж для бензолу. 

Реакція протікає так легко, що фенол реагує навіть із бромною водою 

(розчином брому у воді) з утворенням трибром фенолу, що випадає в осад: 

 

5. Якісна реакція на феноли. Якісною реакцією на фенол є його кольорова 

реакція із ферум (ІІІ) хлоридом: безбарвний розчин фенолу реагує зі світло-

жовтим ферум (ІІІ) хлоридом з утворенням темносинього ферум феноляту: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B8
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Застосування фенолу 

Колись фенол уважали одним з найважливіших антисептиків і широко 

використовували для дезінфекції приміщень, меблів, хірургічних інструментів. 

Дотепер збереглася тривіальна назва фенолу – карболова кислота. Зараз фенол 

рідко виступає в ролі антисептика, його замінили інші речовини. З фенолу 

добувають капролактам, який застосовують для виробництва пластмас та 

синтетичного капронового волокна, разом з формаліном із нього добувають 

феноло-формальдегідні смоли: 

На основі фенолу добувають вибухові речовини, наприклад пікринову 

кислоту: 

Окрім того, деякі феноли – гідрохінон, пірокатехін та пірогалол — 

застосовують у виробництві хімреактивів для фотографічних процесів. 

 

Контрольні завдання  

1. Здійсніть ряд перетворень: бензен → ізопропілбензен → фенол → 

фенолят натрію → дифеніловий етер.  

2. Напишіть схеми реакцій взаємодії фенолу: а) з калій гідроксидом; б) з 

нітратною кислотою; в) з бромом. Назвіть одержані сполуки. 

3. Які органічні речовини називаються фенолами і як вони 

класифікуються?  

4. Напишіть структурні формули основних представників різних груп 

фенолів. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC
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5. Чим обумовлені кислотні властивості фенолів? Чому ці властивості у 

них виражені краще, ніж у спиртів? 

6. Напишіть рівняння реакцій взаємодії фенолу з водним розчином 

гідроксиду натрію, з розведеною нітратною кислотою, з сульфатною кислотою. 

7. Як можна відрізнити одно-, дво- і триатомні феноли за якісними 

реакціями з ферум(III) хлоридом? 

8. Яке значення мають різні феноли для хімічної промисловості і 

народного господарства? 

Література: [1, 3, 4, 5]. 

 

Практична робота № 8 

Тема. Альдегіди й кетони 

Мета: вивчити властивості альдегідів і кетонів. 

Короткі теоретичні відомості 

Альдегіди –  органічні сполуки, які містять у своєму складі альдегідну 

групу – —СОН. 

За природою вуглеводневого радикала А. поділяють на аліфатичні 

(насичені та ненасичені), аліциклічні, ароматичні та гетероциклічні. У 

номенклатурі А. вживають тривіальні та систематичні назви. Тривіальні назви 

походять від назв кислот, на які вони перетворюються при окисненні. За 

замісною номенклатурою IUPAC назви альдегіди  утворюють від назв 

вуглеводнів з тією самою кількістю атомів карбону в головному ланцюзі 

(враховуючи альдегідну групу), додаючи суфікс -аль. Наприклад, НСНО – 

мурашиний альдегід, формальдегід або метаналь; СН3СНО – оцтовий альдегід, 

ацетальдегід або етаналь. Ненасичені альдегіди: СН2=СНСНО – акролеїн або 

пропеналь; СН2=СН–СН2СНО – вінілоцтовий альдегід або бутен-3-аль. 

Ароматичні альдегіди: С6Н5СНО – бензальдегід або бензойний альдегід; 

С6Н5СН2СНО – фенілоцтовий альдегід; С6Н5СН=СНСНО – коричний альдегід 

або 3-фенілпропеналь; 2-НОС6Н4СНО – саліциловий альдегід, 2-

гідроксибензальдегід або о-оксибензальдегід; СН3(НО)С6Н3СНО – ванілін, 4-
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гідрокси-3-метоксибензальдегід. Сполуки, які містять дві альдегідні групи, 

належать до діальдегідів. Найпростішим у цьому ряду є гліоксаль ОНС – СНО. 

Альдегіди  належать до реакційноздатних речовин. Вони легко вступають 

в реакції приєднання, заміщення та конденсації.  

Для альдегідів характерні реакції заміщення Оксигену в альдегідній групі. 

Альдегіди  легко окиснюються та відновлюються. Окиснення зумовлює 

утворення кислот без зміни вуглецевого скелета.  

Альдегіди широко застосовують в синтезі лікарських засобів, полімерів 

(поліформальдегіду, феноло- та сечовиноальдегідних смол), карбонових кислот, 

амінів, спиртів; у виробництві барвників, ароматичних сполук, пестицидів. 

Водний розчин формальдегіду (37–40 %) з 6–15 % метанолу (формалін) 

використовують як дезінфекційний засіб та консервант для анатомічних 

препаратів. Похідним формальдегіду є уротропін – сечогінна речовина, 

складова протизастудного препарату Кальцекс; застосовується для лікування 

захворювань нирок та ін.; у великих кількостях використовують у виробництві 

фенолоформальдегідних смол та вибухових речовин (гексогену). Ванілін є 

вихідною сполукою в синтезі протитуберкульозного препарату Фтивазид. 

Кетони – органічні речовини, які містять карбонільну (кето-) групу , 

зв’язану з двома вуглеводневими радикалами. Загальна формула кетонів: 

 

Кетони – це рідкі чи тверді речовини з характерним запахом, розчинні в 

органічних розчинниках. Нижчі аліфатичні кетони змішуються з водою. За 

природою вуглеводневих радикалів кетони поділяють на аліфатичні (насичені 

та ненасичені), аліциклічні, ароматичні, гетероциклічні та змішані.  

За замісниковою номенклатурою назви кетонів утворюють від назв 

відповідних вуглеводнів з тією ж кількістю атомів карбону в головному 

ланцюзі (враховуючи кетогрупу), додаючи суфікс -он та позначаючи цифрою 

положення кетогрупи.  
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Хімічні властивості кетонів визначаються присутністю полярної 

електроноакцепторної групи . Вони вступають у реакції приєднання, 

заміщення, конденсації. К. менш реакційноздатні, ніж альдегіди, приєднують 

нуклеофіли за карбонільною групою не так легко, як альдегіди.  

Практичне значення для органічного синтезу має здатність кетонів 

вступати в реакції конденсації.  

Наявність рухливих атомів гідрогену при α-атомах карбону (С–Н 

кислотні властивості) дає можливість вступати в реакцію конденсації з 

альдегідами аліфатичного ряду. 

Кетони використовують як розчинники, екстрагенти, вихідні та проміжні 

сполуки в органічному синтезі, для одержання лікарських препаратів. Ацетон – 

відомий розчинник нітросполук, лаків тощо, служить для синтезу йодоформу, 

хлороформу. Ацетофенон із запахом черемхи використовується для створення 

парфумерних композицій, косметичних віддушок, у високих концентраціях 

відомий як снодійна речовина. Бензофенон – фіксатор запахів, інгібітор 

полімеризації, який застосовується в синтезі гетероциклів: антибіотиків груп 

левоміцетину та синтоміцину.  

 

Контрольні завдання  

1. Які органічні речовини називаються альдегідами і кетонами? Які 

функціональні групи входять до складу їх молекул? 

2. Дайте коротку характеристику фізичних властивостей альдегідів і 

кетонів. 

3. Чим відрізняються альдегіди від кетонів за електронною структурою 

карбонільної групи? 

4. Чому хімічна активність альдегідів вища, ніж кетонів? 

5. Який тип хімічних реакцій найбільш характерний для карбонільної 

групи альдегідів і кетонів? За яким механізмом протікають дані реакції? 
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6. Дайте коротку характеристику основних хімічних реакцій, 

характерних для оксосполук. Напишіть хімічні рівняння цих реакцій для 

альдегідів і кетонів. 

7. Чим відрізняються хімічні властивості альдегідів і кетонів? Наведіть 

приклади хімічних реакцій. 

8. Напишіть схеми альдольної і кротонової конденсації оцтового 

альдегіду, пропіонового альдегіду, ацетону. 

9. Дайте назви вищеназваним сполукам: 

а)

H3C
H
C

C2H5

C
O

H
 б)

H
C C

O

H

H
CH3C

   

в)

C CH3

H
CH3C

CH3 O  г)     СН3-СН(ОС2Н5)2 

д) 

CH2 CH C CH

O

CH3

CH3  е) 

C

O

H

NO2
 

10. Напишіть ізомери альдегідів та кетонів складу С5Н8О. Назвіть їх. 

11. Закінчіть рівняння реакцій: 

а)

H3C C

O

H

+ NH2 OH

 

б)

H2C C

O

H

+H3C PCl5

 

в)

H3C C

O

CH3 + H2N NH C6H5

 

12. Для бензойного альдегіду напишіть наступні рівняння реакцій: 

а)окиснення; б) нітрування. Назвіть одержані сполуки. 

Література: [1, 4, 5]. 
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Практична робота № 9 

Тема. Карбонові кислоти 

Мета: вивчення властивостей карбонових кислот. 

Короткі теоретичні відомості 

Карбонові кислоти – похідні вуглеводнів, що містять карбоксильну 

групу –СООН. За кількістю карбоксильних груп розрізняють моно-, ди- та 

полікарбонові кислоти; залежно від природи вуглеводневого радикала, з яким 

зв’язана карбоксильна група, – аліфатичні (насичені, ненасичені), аліциклічні, 

ароматичні, гетероциклічні карбонові кислоти.  

Аліфатичні карбонові кислоти з числом атомів Карбону в молекулі 

більше 6 належать до вищих жирних кислот. 

За замісниковою номенклатурою IUPAC назви монокарбонових кислот 

утворюють з назв вуглеводнів, відповідних за кількістю атомів Карбону, до 

яких додається закінчення -ова та слово кислота. Нумерацію починають з атома 

Карбону карбоксильної групи, напр., СН3СН(СН3)СООН – 2-метилпропанова 

кислота. Назви дикарбонових кислот утворюють з додаванням множного 

префікса ди-, закінчення -ова та слова кислота. Іноді назви карбонових кислот 

утворюють від назви вуглеводню, що містить як замісник карбоксильну групу, 

та словосполучення карбонова кислота, наприклад, цикло-С5Н9СООН – 

циклопентанкарбонова кислота.  

Одноосновні карбонові кислоти виявляють слабкі кислотні властивості, 

при нейтралізації лугами вони утворюють солі, при  нагріванні зі спиртами в 

присутності сильних мінеральних кислот – естери (реакція естерифікації).  

Карбонові кислоти широко використовуються в органічному синтезі: 

синтезі ЛП (наприклад, калію ацетат – оцтова кислота, бромізовалу і валідолу – 

валеріанова та ізовалеріанова кислоти, піперазину адипінат – адипінова 

кислота, натрію бензоат – бензойна кислота); виробництві вітамінів (пропіонова 

кислота); у вигляді слабких спиртових розчинів карбонових кислот (мурашина, 

саліцилова) використовуються як антисептики. 
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Контрольні завдання  

1. Що таке карбонові кислоти і як вони класифікуються за природою 

радикала. Його насиченості, числу карбоксильних груп і наявності інших 

функціональних груп? Напишіть структурні формули головних карбонових 

кислот, що відносяться до різних груп. 

2. Наведіть коротку характеристику головних хімічних реакцій 

одноосновних карбонових кислот, що пов’язані з: 

а) рухливістю атома Гідрогену карбоксильної групи; 

б) заміщенням гідроксилу карбоксильної групи;  

в) участю радикала. 

3. Напишіть структурні формули акрилової, кротонової, олеїнової, 

лінолевої та ліноленової кислот. Яке значення і застосування кожної з них. 

4. Наведіть коротку характеристику двоосновних насичених карбонових 

кислот. Чому малонова і щавлева кислоти не можуть утворювати ангідриди? 

5. Де застосовуються карбонові кислоти? 

6. Поясніть механізм реакцій етерифікації на прикладі утворення 

молекули оцтовоетилового естеру. 

7. Наведіть коротку характеристику окремих представників амідів 

кислот. 

8. Виведіть формули всіх ізомерних карбонових кислот складу С5Н10О2. 

Назвіть їх за замісниковою номенклатурою (ІUРАС) та раціональною 

номенклатурою. 

9. Напишіть схему перетворень. Дайте назви одержаним сполукам.:  

СН3СООН   2)ОН(Са  А 
t  Б 

]Ni[

H2 
  В  

 COOHCH3  Г.  

10. Напишіть схеми одержання кислот:  

а) з метилоцтового альдегіду; 

б) з 1,1,1-трихлор-3-метилбутану;  

в) з бромистого етилу реакцією вітрильного синтезу. 
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11. Напишіть рівняння реакцій естерифікації, при яких одержують: а) 

неповний мурашинокислий естер 1,3 -пропадіолу; б) диетилоксалат; в) 

ізопропіло-фталат. 

12. Напишіть формули ізомерних ароматичних кислот складу С8Н804. 

Назвіть їх. 

13. Закінчіть рівняння реакцій: 

а) СН2 =СН–СООН + НВг→ … ; 

б) С6Н5СООН + HNO3   42SOH … ; 

в) С6Н5–СН2–СН2–СН3 + KMnO4 + H2SO4 
t … . 

Література: [1, 3, 4, 5]. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Основними методами контролю підготовки студентів до практичних 

занять є самостійні та контрольні роботи, усне опитування під час заняття. 

Нижче наведені критерії оцінювання участі студентів у практичному 

занятті. У підсумку за модуль виставляють середні оцінки, до яких додають 

бали за інші види навчальної діяльності (лабораторні заняття, написання 

контрольних тестів – модульних контрольних робіт, бали за самостійну роботу, 

опрацювання конспекту лекцій). 

Максимальна кількість балів за виконання усіх практичних робіт                

модуля 2 навчальної дисципліни «Хімія» – 20. 

Критерії оцінювання практичних робіт: 

– виконання самостійної або контрольної роботи – 1 бал; 

– робота на практичному занятті – 1 бал. 

Кожна практична робота оцінюється максимум у 2 бали. 
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Методичні вказівки для практичних робіт з навчальної дисципліни 

«Хімія», модуль 2 Органічна хімія для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 162 − «Біотехнології та біоінженерія» освітнього 

ступеня «Бакалавр» 
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