
Тема 2.1. 

Мета: Ф
сп

 
Спир

їх можна р
групи. Та
ряду), а т
Залежно в
двоатомні

Зале
поділяють

З нав
хімічні вл
яким пов’я

Спир
атомом Ка

Реак
При окисл
спирти ок
ланцюга, у

Хімі
одноатомн

Фено
групи, зв’я

Фено
лугами, ут

Для 
наприклад
легше, ніж
атомів Гід

 

1. Сп
 ________

Спир
 ________
 ________

Назв
 ________
 ________

СПИРТИ 

Формування
пиртів і фе

рти характ
розглядати
ак само як 
також цикл
від кількос
і, триатомн
жно від т
ься на: перв
ведених да
ластивості с
язана гідро
рти – нейтр
арбону; від
кції окиснен
ленні перв
кислюються
утворюючи
ічні власти
них, але між
олами нази
язані з аром

оли, на від
творюючи 
фенолів ха
д, реакції г
ж для бенз
дрогену бен

пиртами на
__________
рти класиф

__________
__________
ви спиртів у
__________
__________

І ФЕНОЛ

я знань пр
енолів. Фор

теризуютьс
и як похідні
і вуглевод

лічні (похід
сті гідрокси
ні та багато
того, біля 
винні, втор
аних ясно, щ
спиртів зал
оксильна гр
ральні сполу
дповідно до
ння проход
винних спи
я сильними
и кінцеві пр
ивості двох
ж ними є і 
иваються по
матичним к

дміну від с
продукти з
арактерні т
галогенуван
олу, оскіль
нзольного я

За
азивають  _
__________
фікують  __
__________
__________
утворюють

__________
__________

МО

ЛИ 

ро класиф
рмування н

я наявністю
і вуглеводн
дні, вони п
дні циклоп
ильних гру
атомні. 
якого ато

ринні і трет
що хімічні 
лежать від 
рупа. 
уки, тому щ
о цього дис
дять по-різн
иртів утвор
и окисника
родукти – к
х-, трьох- т
відмінност
охідні аром
кільцем. Н

пиртів, маю
заміщення 
також реакц
ння, нітрув
ьки наявніс
ядра. 

авдання дл
__________
__________
__________
__________
__________
ься  ______
__________
__________
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ОДУЛ
 
 
 

 
фікацію, но
навичок пр

ю функціо
нів, в яких 
поділяютьс
парафінів, а
уп у молек

ома Карбон
тинні. 
перетворен
наявності 

що гідрокси
соціація спи
ному в пер
рюються а
ами при від
кетони та к
та багатоа
ті. 
матичних ву
Найпростіш

ють слабок
атома Гідр
ції заміщен
вання, суль
сть гідрокс

ля самості
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

ЛЬ ІІ

оменклатур
роведення

ональної гр
атоми Гідр
ся на: наси
ароматично
кулі спирти

ну стоїть 

ння спиртів
функціонал

ильна група 
иртів на йо
рвинних, вт
альдегіди, 
дповідних у
кислоти. 
атомних сп

углеводнів,
им з них є 

 
кислі власт
рогену в гід
ння атомів
ьфування. Ц
сильної гру

ійної робот
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

ру, фізико
лаборатор

рупи –ОН (
рогену замі
ичені, нена
ого та гете
и розподіля

гідроксиль

в різномані
льної групи

пов’язана з
они практич
торинних та
вторинних
умовах, з р

пиртів поді

, в молекул
фенол: 

тивості. Во
дроксилі на
Гідрогену
Ці реакції 
упи в ядрі 

ти 
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

о-хімічні вл
рного експе

(гідроксиль
іщені на гід
асичені (ац
ероциклічн
ляють на од

ьна група,

ітні. Але в 
пи –ОН та р

з електроне
чно відсутн
та третинни
х – кетони
розривом ву

ібні до вла

лі яких є гі

они легко р
а метал – ф
у в бензоль
відбувають
збільшує р

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

ластивості
ерименту.

ьна група),
дроксильні
циклічного
ного ряду).
дноатомні,

, вони ще

основному
радикала, з

ейтральним
ня. 
их спиртах.
и; третинні
углецевого

астивостей

дроксильні

реагують з
феноляти. 
ьному ядрі,
ься значно
рухливість

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
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й 
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2. Способи одержання спиртів: 
 

а) гідроліз галогенопохідних 
вуглеводнів 

 

б) гідратація алкенів  

в) бродіння вуглеводів  

 
3. Фізико-хімічні властивості спиртів і фенолів на прикладі етанолу і фенолу: 

 
Реагент Реакції з етанолом Реакції з фенолом 

Агрегатний стан 
речовини за н.у. 

  

Розчинність у воді   
Na   

PCl5   

СН3COOH   

НСІ, або НВr, або 
НІ 

  

НNO3 (водн.)   

Н2SO4 (конц.)   

Вr2 (водн.)   

FeCl3   

 
4. Біохімічні системи перетворення етанолу в живому організмі:  ___________________  

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  



 ________
 ________
 ________
 

5. Пр
 ________
 ________
 ________
 ________
 ________
 

 
Прилади 

 

а) Ок
У пр

0,5 мл ети
відновлює
спирт оки

Напи
 

 ________

б) Од
У пр

розчину їд
5-10 крапл

Бага
Збільшенн
Гідрогену 
металів, ал

Алко
колір. 

 
в) Як
В ок

пірогалолу

__________
__________
__________

риклади ви
__________
__________
__________
__________
__________

ВИ

і реактиви

киснення е
робірці зміш
илового сп
ється до тр
снюється в
ишіть відпо

__________

держання 
робірку нал
дкого натру
лин гліцери

атоатомні с
ня числа гі
цих груп. Т
ле також пр
оголяти куп

кісна реакц
кремі пробі
у. У кожну 

__________
__________
__________

икористанн
__________
__________
__________
__________
__________

ИВЧЕННЯ

и: пробір
розчин
фенол
лічний

етилового 
шують 2 м
ирту. Обер
ривалентно
в оцтовий а
овідне рівн

__________

купрум(ІІ)
ливають 1 
у. Випадає б
ину, осад ро

спирти маю
ідроксильн
Тому багат
ри дії гідро
пруму розч

ція на фен
ірки налив
пробірку п

Органічн

__________
__________
__________

ня похідних
__________
__________
__________
__________
__________

Лабо
Я ВЛАСТИ

рки; етанол
н мідного к
л, резорцин
й). 

Мет
спирту хр

мл розчину 
режно нагр
ого, про що
альдегід, як
няння реакц

__________

І) гліцерату
мл 3 %-го
блакитний 
озчиняється

ють більш с
них груп у 
тоатомні сп
оокисів мет
чинні у воді

оли з феру
ають по 1-
прибавляют

на хімія та
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__________
__________
__________

х фенолу як
__________
__________
__________
__________
__________

ораторна р
ИВОСТЕЙ 

л; калій біх
купоросу 3 
н, гідрохіно

тодика роб
ромовою су
калій біхр
рівають сум
о свідчить 
кий можна 
ції: 

 
__________

 
у. 
о розчину м
осад купру
я, а рідина 

сильні кисл
молекулі с

пирти утвор
талів. 
і. Їх водні р

ум(ІІІ) хлор
-2 мл 1 % р
ть по 2-3 кр

а біохімія

__________
__________
__________

к пестицид
__________
__________
__________
__________
__________

робота 
СПИРТІВ

хромат 5 %
%; їдкий на
он, пірогало

боти: 
умішшю. 
омату, 1 м
міш. При ц
зміна оран
виявити за

__________

мідного ку
ум(ІІ) гідрок
забарвлюєт

лотні власт
спирту під
рюють алко

розчини заб

ридом. 
розчинів ф
раплі розчи

__________
__________
__________

ів:  ______
__________
__________
__________
__________
__________

В І ФЕНОЛ

%; Н2SO4 ро
атр 10 %; ф
ол 1 % розч

мл розведен
цьому хром
нжевого ко
а характерн

__________

поросу і до
ксиду. До ц
ться у синь

тивості, ніж
вищує ступ
оголяти не т

барвлені у 

фенолу, рез
ину ферум(

__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________
__________
__________

ЛІВ 

озчин (1:5)
ферум(ІІІ) х
чини; фено

ної сірчаної
м з шестив
ольору на 
ним різким

__________

одають 2 м
цієї суміші 
ьо-фіолетов

 
ж одноатом
пінь йоніза
тільки при 

синій або ф

зорцину, гід
(ІІІ) хлорид

_________
_________
_________

_________
_________
_________
_________
_________
_________

; гліцерин;
хлорид 1 %;
ол (криста-

ї кислоти і
валентного
зелений, а
 запахом. 

_________

мл 10 %-го
доливають
вий колір. 

мні спирти.
ації атомів
дії лужних

фіолетовий

дрохінону,
ду. Розчини
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-

і 
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фенолу і р
червоно-бу

Заба

Поря
 
г) Ут
У пр

емульсія. Д
тому що у

При 
емульсія. 
феноляти:

Більш
з розчинів

 
Висн

 ________
 ________
 ________
 ________

Тема 2.2. 

Мета: Ф
ха
пр

 
До с

властивос
знаходитьс
радикалів

Для 
заміщення
Реакції оки
групи в ни
до карбон
реакцію м
окислювач

Реак
приєднува
ін. Кетони

резорцину з
урий колір,
арвлення ро

яд з цим фе

творення і
робірку пом
До неї по кр
утворюєтьс
підкислен
Маючи ки
: 

шість фено
в фенолятів

новки:  __
__________
__________
__________
__________

АЛЬДЕГІ

Формуванн
арактерис
роведення

складу альд
тях багато
ся під впли
. 
альдегідів

я, полімери
иснення в а
их є Гідрог
нових кисл
можна спост
чами з розр
кції приєдн
атись: воден
и не приєдн

забарвлюю
, розчин гід
озчинів вин

FeCl3 +
ерум(ІІІ) хл

і розклад н
міщають 0,
раплям дод
ся натрій фе
нні розведе
ислотні вла

олятів добр
в виділяють

__________
__________
__________
__________
__________

ІДИ І КЕТ

ня знань п
стики та 
я лаборатор

дегідів і к
о спільного
ивом радика

в і кетонів
зації і конд
альдегідах п
ген, вони м
от без розр
терігати пр
ривом вугл
нання відбу
нь, синильн
нують амон

Міт

ються в ___
дрохінону сп
никає внасл

+ 6C6H5OH 
лорид діє н

натрій фен
,2 г фенолу
дають розба
енолят, яки
еною сірча
астивості, 

ре розчиняю
ься вільні ф

__________
__________
__________
__________
__________

ОНИ 

про класи
особливос
рного експ

етонів ухо
о, але між 
алу та Гідр

в характер
денсації. Ал
проходять зн
можуть оки
риву вугле
ри утворенн
лецевого ла
уваються п
на кислота, 
ніак, у цьом

трясова О
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__________
початку зел
лідок утвор

 6H+ + 3
на феноли і

ноляту. 
у, прибавля
авлений роз
ий добре ро
аною кисл
феноли пр

ються у во
феноли: 

__________
__________
__________
__________
__________

 
 

 

 
фікацію, н
сті альдег
перименту

одить карб
ними є й 
рогену, а в 

ні такі ти
ле вони по
начно легш
иснюватися
ецевого лан
ні срібного
анцюга. 
по подвійн
натрій бісу
му їх відмін

О. П. 

__________
леніє, але п
рення комп

Cl- + [Fe(O
і як окисни

яють 2 мл
зчин їдкого
озчиняєтьс
отою розч
ри взаємод

ді і не розк

__________
__________
__________
__________
__________

номенкла
гідів і кет
у. 

онільна гр
різниця. В
кетонах – п

ипи реакцій
о-різному пр
ше, ніж у кет
я оксидами
нцюга. На 
о дзеркала. 

ому зв’язк
ульфіт, мета
на від альд

___ колір, р
отім дуже ш
плексних сп

C6H5)]
3- 

ик. 

води і збов
 натру. Ріди
я у воді. 
чин мутніє
дії з водни

 
кладаються

 

__________
__________
__________
__________
__________

туру, осно
тонів. Фор

рупа С=O
В альдегіда
під впливом

й, як: оки
роходять в 
тонах; оскіл
и металів, г
лаборатор
Кетони оки

ку карбоніл
алоорганічн
егідів. 

розчин піро
швидко ста
полук, напр

втують. Ут
ина у пробі

є, знову ут
им лугом у

я нею. При

__________
__________
__________
__________
__________

овні фізик
рмування

, тому в їх
ах карбоніл
м двох вугл

иснення, пр
 альдегідах
льки біля ка
гідроксидам
рному прак
киснюються

льної групи
ні сполуки, 

огалолу – в
ає бурим. 
риклад: 

творюється
ірці світліє,

творюється
утворюють

и дії кислот

_________
_________
_________
_________
_________

ко-хімічні
я навичок

х хімічних
льна група
леводневих

риєднання,
х і кетонах.
арбонільної
ми металів
ктикумі цю
я сильними

и. Можуть
амоніак та

в 

я 
, 

я 
ь 

т 

 
 
 
 
 

і 
к 

х 
а 
х 

, 
. 
ї 
в 
ю 
и 

ь 
а 
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Реакції полімеризації і конденсації характерні для альдегідів, а для кетонів – лише 
реакції конденсації. 

Альдегіди легко одержати при окисненні первинних спиртів: з метилового спирту – 
формальдегід, з етилового – оцтовий альдегід. Крім того, альдегіди і кетони одержують 
сухою перегонкою кальцієвих солей органічних кислот. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Альдегідами називають  ____________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

Кетонами називають  ________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

 
2. Будова карбонільної групи: 

 
 
 
 

3. Порівняльний аналіз деяких властивостей альдегідів і кетонів на прикладі реакцій з 
оцтовим альдегідом і ацетоном. 

 
Властивість Реакції альдегідів Реакції кетонів 

Реакції окислення 
– Реакція «срібного 

дзеркала» 
 

  

Реакції нуклеофільного 
приєднання: 
– Взаємодія з НСN 
 

 
– Взаємодія з водою 
 
 
– Взаємодія з NaНSO3 

 
 

  

Реакції полімеризації 
 
 
 
 

  

 
4. Приклади альдегідів і кетонів, що використовують у промисловості, аграрному 

виробництві:  ___________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  



5. С
гістологіч
(н.у.), якщ
 ________
 ________
 ________
 ________
 ________
 ________
 

Прилади 

 

а) Од
До р

оксиду, 1-
протягом 

Якщ
дзеркала; 

Утво
Аg2О в пр

Альд
середовищ

 ________

Надл
окиснення

Реак
Кетони ци

 
б) Ок
У пр

натру і дод
Спос

 __________
 __________
 __________
 

в) Ді
У пр

розчину н
пробірки; 

Скільки гра
чних цілей 
що вихід пр
__________
__________
__________
__________
__________
__________

ВИВ

і реактиви

держання 
розчину фо
-2 краплини
кількох хви

що стінки пр
якщо ж пр
орений із с
рисутності н

дегіди і ке
щі до метал

__________

лишок гідр
я альдегідів
кції відновл
их реакцій н

киснення а
робірку нал
дають кіль
стерігаєтьс
____________
____________
____________

ія натрій б
робірку нал
натрій бісул
випадають

амів форма
з альдегіду

родукту реа
__________
__________
__________
__________
__________
__________

ВЧЕННЯ В

и: пробір
водяна
розчин
водний
в калій

срібного д
ормаліну п
и розчину 
илин. 
робірки бу
обірка не з
солей арге
надлишку 

тони, легк
лічного сріб

__________

роксильних
в. 
лення солей
не дають т

альдегідів к
ливають 0,
ька крапель
ся зміна кол
____________
____________
____________

бісульфіту
ливають 1-1
льфіту. Сум
ь білі крист

Міт

аліну з мас
у, який утв
акції окисне
__________
__________
__________
__________
__________
__________

Лабо
ВЛАСТИВ

рки (вимит
а баня, розч
н аргентум
й розчин н
й йодиді (р

Мет
дзеркала 
приливають
лугу. Сумі
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совою част
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овить 80 % 
__________
__________
__________
__________
__________
__________

робота 
АЛЬДЕГІД

лугом, опол
ліну (30-40 
водний ро

льфіту Na2S
ь 2 г йоду і 

боти: 
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у 
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і 

і 
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г) По
У пр

приливаю
Через 10-2

Під 
утворююч

 
д) Й
У пр

Додають а

Унас
виявити н
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 ________
 ________
 ________
 
 
 
Тема 2.3. 

Мета: Ф
хі

 
Вугл

гідроксиль
з них обов

За с
Моносаха
прості вуг

олімеризац
робірку на
ють 1 мл ко

20 хвилин в

дією сірч
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Йодоформна
робірку до
ацетон. При

слідок незн
аявність у 

новок:  __
__________
__________
__________
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імічні особ

леводами н
ьні групи. 
в’язково ро
складністю 
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ція формал
аливають 3
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__________
__________
__________
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__________
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аліну (30-4
ої кислоти.

о молекул 
аформ. 

ду в калій 
ється йодоф

одоформу у

__________
__________
__________
__________

РИДИ 
 

фікацію, із
идів та нав

и, до склад
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х пробірки
збовтують.

між собою,

барвлення.

і дає змогу
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_________
_________
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атомів Карбону, моносахариди, у свою чергу, діляться на тетрози, пентози, гексози і т. д. 
Моносахариди, які містять альдегідну групу, мають назву альдоз, а ті, що містять кетонну 
групу, – кетоз. 

Серед вуглеводів поширена оптична ізомерія, тому що молекули їх мають декілька 
асиметричних атомів Карбону. 

Для вуглеводів характерний ще один вид ізомерії – таутомерія. Це таке явище, коли 
речовина може існувати у двох формах, які легко переходять одна в другу шляхом переміщення 
атома Гідрогену в середині молекули. 

Реакції, характерні для моносахаридів, обумовлені: 1) наявністю карбонільної групи 
(окиснення, відновлення, утворення озазонів); 2) наявністю гідроксильних груп (утворення 
сахаратів, етерів і естерів); 3) наявністю напівацетального гідроксилу. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Реакції глюкози: 
 

Вихідні речовини 
Продукти реакції або ознаки 

реакції 
Висновок про будову молекули 

глюкози 
Глюкоза + Сu(ОН)2 яскраво-синє забарвлення 

розчину 
Багатоатомний ________________

Глюкоза + 5СН3СООН 

Глюкоза + Аg2О 

 
2. Сутність оптичної ізомерії: _________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

Будова оптичних ізомерів гліцеринового альдегіду: 
 

 
 
 
 
 

 
3. Порівняна характеристика моносахаридів: 

 

Назва сполуки 
Загальна 
формула 

Структурні формули 
(лінійні і циклічні)

Знаходження у природі 

Рибоза 
 
 
 
 

 Складова частина РНК 
рослин і тварин. 
Утворюється в ткани-нах 
внаслідок роз-щеплення 
вуглеводів. 

Дезоксирибоза 
 
 
 
 

 Залишок ДНК кожної 
клітини. 
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Назва сполуки 
Загальна 
формула 

Структурні формули 
(лінійні і циклічні)

Знаходження у природі 

Глюкоза 
 
 
 
 

   

Галактоза 
 
 
 
 

   

Маноза 
 
 
 
 

   

Фруктоза 
 
 
 
 

   

 
4.* Глюкозу масою 40 г піддали молочнокислому бродінню. Визначте масу одержаної 

молочної кислоти, якщо вихід продукту становив 80 % (Відповідь: 32 г).  ________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

 
Лабораторна робота 

ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОНОСАХАРИДІВ 
 
Прилади і реактиви: пробірки, водяна баня, розчини глюкози, фруктози (або меду), реактив 

Селиванова (розчин 0,01 г резорцину в 10 мл води і 10 мл НСl (конц.)), 
аміачний розчин аргентум(І) оксиду (див. нижче), реактив Фелінга 
(див. нижче), 5 % розчин купрум(ІІ) сульфату, 30 % розчин натрій 
гідроксиду. 

 
Методика роботи: 

а) Утворення срібного дзеркала. 
У чистій пробірці, вимитій гарячим лугом і ополоснутій водою, змішують 1 мл аміачного 

розчину аргентум оксиду і 1 мл 5 % розчину глюкози. Ставлять пробірку на декілька хвилин 
у гарячу (60-80°) воду. 

Унаслідок реакції оксид аргентуму відновлюється до металічного і осідає на стінках 
пробірки у вигляді дзеркала. 

Якщо стінки пробірки були не зовсім чистими, то срібло виділяється у вигляді чорного 
осаду. 

Аміачний розчин аргентум оксиду виготовляють так: до 1 % розчину аргентум нітрату 
додають краплинами водного розчину аміаку до розчинення первісно утвореного осаду. До 
одержаної рідини додають 5 %-го розчину їдкого лугу – одну десяту її об’єму; це прискорює 
реакцію окиснення за рахунок уведення додаткових гідроксильних йонів. 



 ________
 

б) Ок
У пр

сульфату, 
Під ч

гідроксид,
 
Рівня

 ________
 

в) Вз
Пере

(5 % розчи
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еактивом 
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__________
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Тема 2.4. 
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и моносахар
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Полісахариди легко піддаються гідролізу під каталітичним впливом мінеральної кислоти і 
ферментів. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Дисахаридами називають  __________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

 
2. Полісахаридами називають  ________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

 
3. Сутність процесу фотосинтезу та його значення для життя на Землі:  ______________  

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 

4. Порівняльна характеристика дисахаридів: 
 
Назва речовини Будова молекули Знаходження в природі 
Мальтоза 
 
 
 
 
 

  

Лактоза 
 
 
 
 
 

  

Целобіоза 
 
 
 
 
 

  

Сахароза 
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5. Порівняльна характеристика полісахаридів: 
 

Назва речовини Будова молекули Знаходження в природі 
Крохмаль 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Глікоген 
 
 
 
 
 
 

  

Клітковина або 
целюлоза 
 
 
 
 
 
 

  

 
Лабораторна робота 

ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИ- І ПОЛІСАХАРИДІВ 
 

Прилади і реактиви: пробірки, водяна баня, розчини сахарози, мальтози, лактози, розчин 
10 % сірчаної кислоти, реактив Фелінга (див. вище). 

 
Методика роботи: 

а) Інверсія (гідроліз) сахарози 
У дві пробірки наливають по 2-3 мл 1 % розчину сахарози, в одну з пробірок додають 

8-10 краплин 10 % розчину сірчаної кислоти; пробірки кип’ятять близько 5 хвилин на 
водяній бані. Після цього охолоджують і додають розчин Фелінга і знову нагрівають. 

Визначають різницю реакцій у двох пробірках. 
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 

Унаслідок інверсії сахарози утворюються моносахариди – глюкоза і фруктоза, які 
відновлюють реактив Фелінга до купрум(І) оксиду – червоного осаду. 

Сахароза не має в молекулі ні вільних напівацетальних гідроксилів, ні карбонільних 
груп і тому відрізняється від моносахаридів і більшості дисахаридів своїм відношенням до 
багатьох реакцій. Гідроліз сахарози веде до її розщеплення з утворенням глюкози і фруктози. 

Гідроліз значно прискорюється діючими каталітичне йонами Гідрогену, тобто сильними 
кислотами. 

Гідроліз сахарози веде до зміни напряму обертання площини поляризації світла, що 
проходить через розчин сахарози, внаслідок чого реакція одержала назву «інверсії» (тобто 
обертання). 
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Напишіть рівняння реакцій: 

 

 

 

 

 
б) Відновні властивості дисахаридів. 
У три пробірки поміщують по 1 мл реактиву Фелінга (суміш рівних об’ємів Фелінга-1 і 

Фелінга-2) і додають в одну пробірку 1 мл 5 % розчину сахарози, в другу – 1 мл 5 % розчину 
лактози, в третю – стільки ж мальтози. Одержані суміші нагрівають на водяній бані. 

Спостерігають: 
пробірка з сахарозою  ____________________________________________________________  
пробірки з мальтозою і лактозою  __________________________________________________  

Рівняння реакцій: 
 
Сахароза + реактив 
Фелінга 

 

Лактоза + реактив 
Фелінга 
 
 

 

Мальтоза + реактив 
Фелінга 
 
 
 

 

 
Висновок: _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 

 
 

ПИТАННЯ ДО КОЛОКВІУМУ 
Тема. СПИРТИ. ФЕНОЛИ. АЛЬДЕГІДИ. КЕТОНИ. ВУГЛЕВОДИ 

 
1. Визначення, класифікація, номенклатура та ізомерія спиртів. 
2. Основні фізико-хімічні властивості спиртів (реакція естерифікації). 
3. Метанол, етанол: способи добування, основні фізико-хімічні властивості, використання. 
4. Етиленгліколь, гліцерин: способи добування, основні фізико-хімічні властивості (якісна 

реакція на багатоатомні спирти), використання. 
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5. Трансформація етанолу в організмі. 
6. Феноли: визначення, класифікація, ізомерія, номенклатура. 
7. Основні фізико-хімічні властивості фенолів. 
8. Феноли та їх похідні як пестициди. 
9. Альдегіди і кетони: визначення, номенклатура. 
10. Основні фізико-хімічні властивості альдегідів (реакції приєднення, реакція «срібного 

дзеркала»). 
11. Основні фізико-хімічні властивості кетонів. 
12. Способи добування альдегідів і кетонів (окиснення первинних і вторинних спиртів). 
13. Вуглеводи: визначення, класифікація. 
14. Оптична ізомерія (D- і L-ізомери). 
15. Таутомерія на прикладі глюкози. 
16. Фізико-хімічні властивості моносахаридів на прикладі глюкози (реакції по гідроксигрупі 

та альдегідній групі). 
17.  Будова молекул рибози і дезоксирибози. 
18. Дисахариди: відновлюючі і невідновлюючі. 
19. Будова молекул сахарози, мальтози, лактози, целобіози. 
20. Процес фотосинтезу та його значення для життя на Землі. 
21. Будова молекул крохмалю, глікогену, целюлози. 
22. Основні фізико-хімічні властивості ди- і полісахаридів. 
23. Значення вуглеводів для живих організмів. 
 


