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МОДУЛЬ ІІІ 
 
 
 

Тема 3.1. МОНО- І ДВООСНОВНІ КАРБОНОВІ КИСЛОТИ 
 

Мета: Формування знань про основні фізико-хімічні властивості карбонових кислот та 
їх похідних, будову карбоксильної групи. Формування навичок лабораторного 
експерименту. 

 
Карбонові кислоти можна розглядати як похідні вуглеводнів, в яких атоми Гідрогену 

заміщені на карбоксильну групу. Карбонові кислоти класифікують на: насичені і ненасичені, 
ароматичні, циклопарафінового та гетероциклічного рядів. Залежно від кількості карбоксильних 
груп у молекулі органічні кислоти поділяються на одноосновні, двоосновні, багатоосновні. 

У молекулах карбонових кислот можуть міститися і інші функціональні групи: 
гідроксильна група ОН – оксикислоти, аміногрупа NН2 – амінокислоти. А також є альдегідо- 
і кетокислоти, якщо, крім карбоксилу, до складу молекули входить альдегідна або кетогрупа. 

Хімічні властивості кислот слід розділити на дві групи. До першої групи відносяться ті 
перетворення, що проходять при заміщенні атома Гідрогену в радикалі (заміщені кислоти). 
Тут треба відмітити рухомість атома Гідрогену при атомі Карбону в -положенні, обумовлену 
близькістю карбоксилу. 

До другої групи властивостей відносяться перетворення по функціональній групі (похідні 
кислот). Із похідних кислот слід звернути увагу на солі, ангідриди кислот, естери, аміди, нітрили. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Карбоновими кислотами називають  _________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

Карбонові кислоти класифікують  _____________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 

2. Електронна будова карбоксильної групи: 
 
 _______________________________________________________________________________  
 

3. Номенклатура карбонових кислот 
 
Гомологічний ряд одноосновних насичених 
карбонових кислот 

Гомологічний ряд двоосновних насичених 
карбонових кислот 

1. НСООН – мурашина кислота 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. НООС–СООН – щавлева кислота 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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4. Реакція естерифікації – це  _________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

 
5. Реакції декарбоксилювання: 

 
НООС–СООН – 
щавлева кислота 

 

НООС–СН2–СООН – 
малонова кислота 

 

НООС–(СН2)2–СООН – 
янтарна кислота 

 

 
6. Структурні формули карбонових кислот та їх похідних, що застосовуються у медицині і 

ветеринарії:  ____________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 

7*. Суміш мурашиної та оцтової кислоти масою 14 г нагріли з концентрованою сульфатною 
кислотою. Одержаний газ спалили в надлишку кисню, а продукт спалювання пропустили 
через баритову воду. Утворилось 39,4 г осаду. Визначите масовий склад суміші. 

(Відповідь: 9,2 г НСООН, 4,8 г СН3СООН). 
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 

Лабораторна робота 
ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОДНО- І ДВООСНОВНИХ 

КАРБОНОВИХ КИСЛОТ 
 
Прилади і реактиви: пробірки, водяна баня, пробірка з газовідвідною трубкою, 5 %-й розчин 

натрій ацетату, 1 %-й розчин ферум(ІІІ) хлориду, льодяна ацетатна 
(оцтова) кислота, металевий цинк, купрум(ІІ) оксид, 10 %-й розчин 
натрій карбонату, ізоаміловий спирт, конц. сульфатна кислота, крис-
талічна оксалатна (щавлева) кислота, вапняна вода. 

 
Методика роботи: 

а) Дія ферум(ІІІ) хлориду на ацетатну кислоту (якісна реакція). 
У пробірку наливають 1-2 мл розчину ацетату натрію і кілька краплин ферум(ІІІ) хлориду. 

Одержують розчин темно-червоного кольору внаслідок утворення комплексної сполуки, 
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Взаємодія з бромною  
водою (якісна реакція):
– Гідратації 
 

 

 
4. Будова молекул ароматичних карбонових кислот 

 
Бензойна кислота 
 
 
 
 

Ізофталева кислота 

Фталева кислота 
 
 
 
 

Терефталева кислота 

 
5. Способи добування ароматичних карбонових кислот 

 
– Окиснення ароматичних сполук 

 
 
 

 

– Гідроліз галогенопохідних 
 
 
 

 

– Гідроліз нітрилів 
 
 
 

 

 
6. Хімічні властивості ароматичних карбонових кислот на прикладі бензойної кислоти 

 
Реакції за участю 
групи –СООН: 
– Естерифікації 
 
 
 
– Відновлення 
 
 
 

 

Реакції за участю 
бензольного ядра 
– Нітрування 
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– Гідрування 
 
 
 
 
 

7. Будова молекули сахарину, заміснику сахарози в раціоні хворих діабетом: 
 
 
 
 
 

8. Приклади ненасичених і ароматичних кислот, що використовуються у сільському 
господарстві:  ___________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 

9*. При дії 20 г суміші олеїнової і пальмітинової кислот надлишком бромної води 
одержали 13,26 г продукту бромування. Обчисліть масу олеїнової кислоти у суміші. 

Відповідь: 8,46 г. 
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 

 
 

Тема 3.3. ОКСИ- І ОКСОКАРБОНОВІ КИСЛОТИ 
 

Мета: Формування знань про основні фізико-хімічні характеристики окси- і оксокислот, 
будову їх молекул та значення для сільського господарства. Формування навичок 
проведення лабораторного експерименту. 

 
Окси- і оксокислоти належать до сполук зі змішаними функціями, тобто сполук, що 

містять різні функціональні групи. Оксикислоти можна розглядати як органічні кислоти, в 
молекулах яких один або кілька атомів Гідрогену в радикалі заміщені гідроксигрупами. 
Оксикислоти можна називати спиртокислотами. 

Оксикислоти класифікують за характером вуглеводневого радикалу, за атомністю, 
за основністю та взаємному положенню гідрокси- і карбоксильних груп. Наприклад, 
СН3–СН(ОН)–СООН – -оксипропіонова кислота (молочна) – одноосновна, двоатомна. 

Для оксикислот характерно явище оптичної ізомерії. 
Хімічні властивості оксикислот пов’язані з наявністю в їх молекулах карбоксильної 

(утворення солей, естерів) і гідроксигрупи (утворення етерів і естерів, реакції окиснення). 
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Для -, - , - оксикислот характерно різне відношення до нагрівання. 
Одержують оксикислоти окисленням двоатомних спиртів. 
Окси- і оксокислоти відіграють значну роль в обміні речовин у живих організмах. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Будова молекул 
 
Молочна кислота 
 
 
 

Винна кислота 

Яблучна кислота 
 
 
 

Лимонна кислота 

 
2. Відношення оксикислот до нагрівання 

 
Реакція дегідратації молочної 
кислота 
 

 

Реакція дегідратації 
-гідроксипропіонової кислоти 
 

 

Реакція дегідратації 
-гідроксимасляної кислоти 
 

 

 
3. Оптичні ізомери молочної кислоти: 

 
 
 
 
 
 

4. Характеристика оксокислот 
 

Назва Будова молекули Біогенне значення 
Гліоксалева кислота 
 
 
 
 

  

Піровиноградна 
кислота 
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Назва Будова молекули Біогенне значення 
Ацетооцтова 
кислота 
 
 
 
 

 

Щавлевооцтова 
кислота 
 
 
 
 

 

 
Лабораторна робота 

ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОКСИ- І ОКСОКИСЛОТ 
 

Прилади і реактиви: пробірки, пробірка з газовідвідною трубкою, розчин молочної кислоти, 
конц. сульфатна кислота, розчин І2 у КІ+NаОН, 5-7 %-й розчин 
винної кислоти, розчин фенолфталеїну, розчин КОН, 3-5 %-й розчин 
калію-натрію виннокислого – сегнетової солі, 5 %-й розчин СuSO4, 
3-5 %-й розчин NаОН. 

 
Методика роботи: 

а) Розклад молочної кислоти. 
У пробірку з газовідвідною трубкою наливають 0,5 мл молочної кислоти, 1 мл 

концентрованої сульфатної кислоти і нагрівають. 
Молочна кислота розкладається на оцтовий альдегід і мурашину кислоту. 

Н+, t СО 

СН3–СН–СООН  СН3СОН + НСООН  
 Н2О 
ОН 

Для виявлення оцтового альдегіду отвір газовідвідної трубки занурюють у розчин йоду 
в калій йодиді, знебарвлений лугом (І2 у КІ + NаОН). Випадає осад йодоформу, який виявляється 
завдяки специфічному запаху: 

СН3СОН + 6І2 + 4NаОН  СНІ3 + НСООNа + 3NаІ + 3Н2О 
 

б) Утворення кислих і середніх калієвих солей винної кислоти. 
У пробірку наливають 1 мл 5-7 % розчину винної кислоти, додають 1 краплю розчину 

фенолфталеїну і декілька крапель (0,5 мл) розчину КОН. Пробірку обережно струшують. 
Починає випадати кристалічний осад кислої калійної солі винної кислоти. Якщо додати 

надлишок лугу – осад поступово розчиняється і при досягненні лужного середовища з’являється 
червоно-малиновий колір. 

НООС–СНОН–СНОН–СООН + КОН  КООС–СНОН–СНОН–СООН + Н2О 

КООС–СНОН–СНОН–СООН + КОН  КООС–СНОН–СНОН–СООК + Н2О 
 

в) Взаємодія між винною кислотою і купрум(ІІ) гідроксидом (розчин Фелінга) – 
Доказ наявності двох гідроксигруп у структурі винної  кислоти. 

У пробірку наливають 1-1,5 мл їдкого лугу і 1 мл мідного купоросу; при цьому випадає 
голубий осад купрум(ІІ) гідроксиду. Потім приливають 2 мл розчину сегнетової солі (калій-
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2. Хімічні властивості жирів на прикладі триолеїну 
 
Гідроліз триолеїну 
 
 
 
 

 

Гідрування триолеїну 
 
 
 
 

 

Реакція з бромною водою 
 
 
 
 

 

 
3. Згіркнення жирів полягає  __________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

 
4. Висихання олій полягає  ___________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

 
5. Йодне число – це  _________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

Кислотне число – це  ________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 

6. Миюча дія мила полягає  ___________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

 
7. Біогенне значення жирів  ____________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
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