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ЗМІСТ 

№ 
п/п Зміст навчального матеріалу К-ть год. № стор. Дата

1 Урок № 1. Яâèще ізîмерії 1 5

2 Урок № 2. Орãаíічíі речîâèíè у жèâій прèрîäі. Ріâíі структурíîї 
îрãаíізації îрãаíічíèх речîâèí. 1 10

3 Урок № 3. Охîрîíа íаâкîлèшíüîãî сереäîâèща âіä забруäíеíü 
прè перерîбці âуãлеâîäíеâîї сèрîâèíè та âèкîрèстаííі прî-
äуктіâ її перерîбкè.

1 19

4 Урок № 4. Сèíтетèчíі каучукè. Гума. 1 25

5 Урок № 5. Орãаíічíі спîлукè і зäîрîâ’я люäèíè. Áілкè, жèрè, âуã-
леâîäè як кîмпîíеíтè їжі, їхíя рîлü â îрãаíізмі. 1 32

6 Урок № 6. Орãаíічíі спîлукè і зäîрîâ’я люäèíè. Вітаміíè як кîм-
пîíеíтè їжі. 1 45

7 Урок № 7. Харчîâі äîбаâкè. Е-чèсла. 1 59

8 Урок № 8. Пîíяття прî сèíтетèчíі лікарсüкі препаратè (íа прè-
клаäі аспірèíу). 1 70

9 Урок № 9. Шкіäлèâèй âплèâ алкîãîлю íа îрãаíізм люäèíè.
1 87

10 Урок № 10. Шкіäлèâèй âплèâ тютюíîкуріííя íа îрãаíізм люäèíè. 1 99

11 Урок № 11. Шкіäлèâèй âплèâ íаркîтèчíèх речîâèí íа îрãаíізм 
люäèíè. 1 108

12 Урок № 12. Мèлî, йîãî склаä, мèйíа äія. 1 114

13 Урок № 13. Запîбіãаííя забруäíеííю сереäîâèща прè âèкîрèстаí-
íі îрãаíічíèх речîâèí у пîбуті. 1 125
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ПЕРЕДМОВА

Для піäâèщеííя зацікаâлеíîсті учíіâ у прîцесі íаâчаííя îäíією із кращèх є прîект-
íа метîäèка. В îсíîâі «метîäу прîектіâ» лежèтü рîзâèтîк пізíаâалüíîї äіялüíîсті учíіâ, 
уміííя самîстійíî кîíструюâатè сâîї зíаííя й îрієíтуâатèся â іíфîрмаційíîму прîстîрі. 

Метîä прîектіâ переäбачає самîстійíу рîбîту учíіâ — іíäèâіäуалüíу, ãрупîâу, â парах, 
яку учíі âèкîíуютü прîтяãîм пеâíîãî часу. 

У âèкîíаííі прîектіâ âèäіляютü трè âзаємîпîâ’язаíèх етапè: 
1. Орãаíізаційíî-піäãîтîâчèй (переäпрîектíèй).
2. Дîсліäíèцüкî-пîшукîâèй (âèкîíаííя прîекту).
3. Піäсумкîâèй (презеíтація, îціíка прîектíîї äіялüíîсті). 
Прîектè спрèяютü рîзâèтку лîãічíîãî мèслеííя, кîмуíікатèâíèх кîмпетеíтíîстей, 

рîзâèâаютü учíя як îсîбèстістü, рîзшèрюютü йîãî круãîзір.
Метîä прîектіâ îрãаíічíî пîєäíуєтüся з ãрупîâèм піäхîäîм äî íаâчаííя, тîму учеíü 

заâжäè пам’ятає, щî âіí — частèíа кîмаíäè і пîâèíеí âчасíî та ретелüíî âèкîíуâатè 
äîручеíе, äîпîмаãатè у разі пîтребè іíшèм, працюâатè â атмîсфері спіâпраці і âзаємîâè-
ãіäíîãî партíерстâа, пîâажатè äумку кîжíîãî. 

Щîб äîсяãтè пеâíîãî резулüтату, пîтрібíî íаâчèтè äітей самîстійíî мèслèтè, зíа-
хîäèтè і рîзâ’язуâатè прîблемè, âèкîрèстîâуючè зíаííя з іíшèх ãалузей, прîãíîзуâатè 
резулüтатè і мîжлèâі íасліäкè різíèх âаріаíтіâ рîзâ’язаííя, âстаíîâлюâатè прèчèííî-íа-
сліäкîâі зâ’язкè.

Є баãатî різíîâèäіâ прîектіâ — äîсліäíèцüкі, рîлüîâі, іíфîрмаційíі, прèклаäíі тîщî. 
Всі âîíè мîжутü застîсîâуâатèсü íа урîках хімії.

Дîсліäíèцüкі прîектè âèмаãаютü чіткî прîäумаíîї структурè, яка íаблèжеíа äî íа-
укîâîãî äîсліäжеííя. 

Рîлüîâі, абî іãрîâі, прîектè переäбачаютü âèсîкèй ступіíü тâîрчîсті, структура лèше 
îкреслюєтüся і íе чітка äî закіíчеííя прîекту. Кîжеí з учасíèкіâ має âіäпîâіäíу рîлü, 
зумîâлеíу змістîм і характерîм ãрè. 

²íфîрмаційíі прîектè спрямîâаíі íа збір іíфîрмації прî пеâíèй îб’єкт, яâèще, їх 
аíаліз і узаãалüíеííя фактіâ. Структура такîãî прîекту мîже бутè âèзíачеíа плаíîм.

Прèклаäíі прîектè âіäрізíяютüся чіткî прîäумаíèм резулüтатîм äіялüíîсті, îрієíтî-
âаíèм íа сîціалüíі іíтересè учíіâ.

Íа урîках хімії äîцілüíî âèкîрèстîâуâатè кîрîткîтерміíîâі прîектè, які мîжíа îп-
рацюâатè íа îäíîму, äâîх чè трüîх урîках з преäмета, âèкîрèстîâуючè зíаííя з іíшèх 
íаâчалüíèх äèсцèпліí (математèкè, фізèкè, біîлîãії, ãеîãрафії).

²ííîâаційíі техíîлîãії íаâчаííя спрèяютü тâîрчîму засâîєííю зíаíü. Прè цüîму 
íаâчалüíèй прîцес характерèзуєтüся зíачíîю іíтеíсèâíістю, піäâèщеíèм іíтересîм, 
íабуті зíаííя âіäрізíяютüся ãлèбèíîю та міцíістю. 



Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку
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УРОК № 1
Тема. Явище ізомерії.

Мета: âèâчèтè яâèще ізîмерії; пîясíèтè прèчèíè ісíуâаííя 
ізîмеріâ; рîзâèâатè і пîãлèблюâатè зíаííя прî îрãаíічíі 
спîлукè; рîзâèâатè прîстîрîâе уяâлеííя; âèхîâуâатè пî-
тяã äî зíаíü; рîзâèâатè аíалітèчíе мèслеííя.

Тип уроку: кîмбіíîâаíèй.

Форми і методи роботи: іíäèâіäуалüíе îпèтуâаííя, презеíтація уч-
íіâсüкîãî ãрупîâîãî прîекту, рîзпîâіäü учèтеля, бесіäа, 
äемîíстраційíèй äîсліä, стâîреííя прîблемíîї сèтуації, 
рîбîта â парах.

Обладнання: періîäèчíа сèстема хімічíèх елемеíтіâ.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Бурхливий розвиток хімічної науки
у другій половині ХІХ ст. — випадковість чи закономірність?

Презентація учнівського проекту

І учнівська група
У першій пîлîâèíі Х²Х ст. ãîлîâíе заâäаííя îрãаíічíîї хімії 

пîляãалî у âèâчеííі склаäу і âластèâîстей прèрîäíèх спîлук та рîз-
рîбці спîсîбіâ їх раціîíалüíîãî застîсуâаííя äля практèчíèх пîтреб. 
З рîзâèткîм прîмèслîâîсті, тîрãіâлі, зі зрîстаííям міст піäâèщуâа-
лèсü âèмîãè äî цієї íаукè. Òекстèлüíа прîмèслîâістü пîтребуâала 
різíîмаíітíèх барâíèкіâ; äля рîзâèтку харчîâîї прîмèслîâîсті булè 
пîтрібíі äîскîíаліші спîсîбè перерîбкè сілüсüкîãîспîäарсüкèх прî-
äуктіâ; треба булî рîзâ’язатè прîблему îсâітлеííя зрîстаючèх міст 
íа îсíîâі âèкîрèстаííя прèрîäíèх матеріаліâ; заäîâîлüíèтè пîтребу 
íаселеííя â лікарсüкèх речîâèíах тîщî.

ІІ учнівська група
Прîте пîäалüшèй рîзâèтîк îрãаíічíîї хімії пîчаâ упîâілüíюâа-

тèсü через âіäстаâаííя â íій теîретèчíèх уяâлеíü. Íîâі яâèща, які 
âіäкрèâалèся â прîцесі äîсліäжеííя речîâèí, пîтребуâалè сèстема-
тèзації і пîясíеííя їх з єäèíîãî пîãляäу, îäíак íа тîй час íе булî 
äля цüîãî íалежíîї теîретèчíîї базè. Орãаíічíа хімія пîâèííа була 
стâîрюâатè íîâі речîâèíè, але теîретèчíі зíаííя íе мîãлè âказатè 
шляхіâ їхíüîãî цілеспрямîâаíîãî сèíтезу.

ІІІ учнівська група
Íа тîй час у хімії зíачíîãî пîшèреííя íабулè іäеї атîмістèкè. 

Пîíяття атîма і мîлекулè, які раíіше íе рîзмежîâуâалèся чіткî, 
îтрèмалè íа міжíарîäíîму з’їзäі хімікіâ у 1860 рîці сâîє тîчíе 
âèзíачеííя. Але âчеíі ще íе íаäаâалè зíачеííя тîму, як буäуєтüся 
мîлекула з атîміâ, і ââажалè, щî пізíатè цю буäîâу хімічíèмè метî-
äамè íемîжлèâî. Дехтî з íèх âзаãалі íе âèзíаâаâ реалüíîãî ісíуâаííя 
атîміâ і мîлекул. Вчеíі такîж íе мîãлè пîясíèтè âалеíтíістü Карбîíу 
у такèх спîлуках, як етаí С2Í6, прîпаí С3Í8 та баãатüîх іíшèх.
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ІV учнівська група
Áулî íезрîзумілî, чîму мîжутü ісíуâатè різíі речîâèíè з îäíа-

кîâîю âіäíîсíîю мîлекулярíîю масîю. Íапрèклаä, мîлекулярíа 
фîрмула ãлюкîзè С6Í12О6 і така сама мîлекулярíа фîрмула фруктî-
зè – îäíієї зі склаäîâèх частèí меäу. Оäíакîâу мîлекулярíу фîрму-
лу С2Í6О маютü етаíîл і äèметèлîâèй етер. Учеíі-хімікè такîж íе 
мîãлè пîясíèтè, чîму äâа елемеíтè — Гіäрîãеí і Карбîí — мîжутü 
утâîрюâатè таку âелèку кілüкістü різíèх спîлук і чîму îрãаíічíèх 
спîлук ісíує так баãатî.

V учнівська група
Áаãатî âчеíèх тîãî часу ââажалè, щî îрãаíічíі речîâèíè мîжутü 

утâîрюâатèся тілüкè â жèâèх îрãаíізмах за äîпîмîãîю «жèттєâîї 
сèлè». Òакі іäеалістèчíі пîãляäè íазèâалèся «âіталістèчíèмè».

Велèкîãî уäару пîãляäам âіталістіâ заâäаâ íімецüкèй хімік 
Ф. Велер. Віí âперше äîбуâ îрãаíічíі речîâèíè з íеîрãаíічíèх: у 
1824 р. — щаâлеâу кèслîту, а â 1828 р. — сечîâèíу. Щаâлеâа кèслîта 
зустрічаєтüся â рîслèíах, а сечîâèíа утâîрюєтüся â îрãаíізмі люäèíè 
і тâарèí.

Пîäалüші îрãаíічíі сèíтезè (â 1845 р. íімецüкèй учеíèй 
А.В. Кîлüбе штучíî äîбуâ îцтîâу кèслîту, â 1854 р. фраíцузüкèй 
учеíèй М. Áертлî сèíтезуâаâ жèр, а â 1861 р. рîсійсüкèй учеíèй 
О.М. Áутлерîâ äîбуâ цукрèсту речîâèíу) пîâíістю спрîстуâалè тâер-
äжеííя âіталістіâ прî те, щî îрãаíічíі речîâèíè мîжутü утâîрюâатèся 
тілüкè â жèâèх îрãаíізмах. У 1882 р. україíсüкèй âчеíèй, акаäемік 
².Я. Гîрбачеâсüкèй сèíтезуâаâ уреатíу кèслîту. Ця спîлука є кіíце-
âèм прîäуктîм îбміíу білкіâ у äеякèх плазуíіâ і птахіâ. Реакційíе 
âчеííя âіталістіâ зазíалî пîâíîї пîразкè.

VІ учнівська група
О.М. Áутлерîâ íе тілüкè ââажаâ атîмè і мîлекулè реалüíî ісíу-

ючèмè частèíкамè, але й äійшîâ âèсíîâку, щî атîмè â мîлекулах 
перебуâаютü íе â безлаääі, а спîлучеíі îäèí з îäíèм у пеâíій пîслі-
äîâíîсті, яку мîжíа âстаíîâèтè хімічíèмè метîäамè і âіäîбразèтè 
у фîрмулі.

Íа îсíîâі теîрії хімічíîї буäîâè îрãаíічíа хімія пîчала шâèäкî 
рîзâèâатèся як îкрема ãалузü íаукè. За пîріâíяíî кîрîткèй час булî 
сèíтезîâаíî äуже баãатî îрãаíічíèх спîлук, і âèíèклè зîâсім íîâі 
ãалузі хімічíîї прîмèслîâîсті. Рîсійсüкèй âчеíèй М.М. Зіíіí у 1842 р. 
рîзрîбèâ прîмèслîâèй метîä äîбуâаííя аíіліíу з беíзеíу. Цей метîä 
стаâ îсíîâîю äля âèрîбíèцтâа сèíтетèчíèх барâíèкіâ. У рîзâèтîк 
íафтîâîї прîмèслîâîсті âелèкèй âíесîк зрîбèлè В.В. Маркîâíèкîâ 
(1837–1904) і М.Д. Зеліíсüкèй (1861–1953).

Òакèм чèíîм, бурхлèâèй рîзâèтîк хімічíîї íаукè у äруãій пîлî-
âèíі Х²Х ст. íе буâ âèпаäкîâістю.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

IV. Мотивація навчальної діяльності.

 y Слово учителя.
Сüîãîäíі íа âас чекає сюрпрèз. Íам íаäійшîâ лèст âіä Шахере-

заäè, яка рîзпîâіäає казкè у íічíèй час, а íа раíîк засèíає. Осü щî 
пèше íам Шахерезаäа.

«Хîчу рîзпîâістè âам казку, îсîблèâу, хімічíу. Слухайте уâажíî.
Áулî це äуже äаâíî, ще за царя Опеíüка, кîлè Земля була ма-

леíüка. У äалекîму царстâі жèâ-буâ сîбі кîрîлü Карбîíій разîм зі 
сâîєю âелèчезíîю та äружíîю рîäèíîю.
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Вся країíа Карбîíія була пîäілеíа íа ãуберíії. Íайбілüшîю була 
Алкаíія, керуâаâ íею старшèй сèí — Метаí. Усі жèтелі Карбîíії 
жèлè мèрíî та äружíî.

Але îäíîãî äíя â царстâі пîчалè âіäбуâатèся äèâíі речі.
Якîсü ураíці äî кîрîля, як заâжäè, з äîпîâіääю з’яâèлèся мі-

íістр юстèції — Етаí, якèй, íе зâажаючè íа сâîю мîлîäістü і âеселу 
âäачу, âіäпîâіäаâ за пîряäîк у кîрîліâстâі та керуâаâ кîрîліâсüкîю 
â’язíèцею; міíістр еíерãетèкè ãеíерал Октаí (пам’ятаєте, îктаíîâе 
чèслî беíзèíу!) — âèсîкèй, струíкèй, бîйîâèй âуãлеâîäеíü, якîãî 
âсі зíалè й пîâажалè. Віí тяãíуâ за сîбîю тîâстеíüкîãî карлèка, 
якèй îпèраâся й âèãукуâаâ, щî âіí теж Октаí. Міíістр Етаí рîзпîâіâ 
кîрîлю, щî â кîрîліâстâі з’яâèлîся баãатî самîзâаíціâ, які стâерäжу-
ютü, íібè âîíè є äâійíèкамè пîâажíèх жèтеліâ Карбîíії. Слухè прî 
äâійíèкіâ рîзпîâсюäжуютüся з кîсмічíîю шâèäкістю, â кîрîліâстâі 
паíіка. В’язíèця перепîâíеíа, камерè забèті. Òак, у камері № 7, äе 
зібралè âсіх, хтî стâерäжує, щî âіí Гептаí, їх уже äеâ’ятü, у камері 
№ 8 — уже 18 Октаíіâ, а â камері № 14 — аж 1858 самîзâаíціâ Òетра-
äекаíіâ. Кілüкістü їх збілüшуєтüся. Пîчалèся сâаркè, бійкè, злîчèíè — 
сèтуація âèхîäèтü з-піä кîíтрîлю, і щî з цèм рîбèтè — íеâіäîмî.

Пîраäèâшèсü зі сâîїмè міíістрамè, кîрîлü склèкаâ âелèке зі-
браííя сâîїх піääаíèх і запрîсèâ íайрîзумíішîãî Муäреця, якîãî 
âèклèкалè лèше â äуже склаäíèх та екстреíèх âèпаäках. Вèслухаâ-
шè їхíю схâèлüîâаíу рîзпîâіäü, Муäрецü заãляíуâ у сâîї äуже муäрі 
кíèãè і âіäпîâіâ, щî íа кîрîліâстâî íапала зла чаклуíка ²зîмерія, а 
âрятуâатè Карбîíію змîже лèше äîбра фея Íîмеíклатура. Òілüкè 
âîíа äîпîмîже і äастü усüîму лаä.

— Òî äе ж зíайтè цю Íîмеíклатуру? А якщî мè її íе зíайäемî, 
тî щî зрîбèтü із мîїмè піääаíèмè зла чаклуíка ²зîмерія? — спèтаâ 
кîрîлü Муäреця.

Я закіíчую рîзпîâіäü. Щî âіäпîâіâ Муäрецü кîрîлю, âè íе змîже-
те äізíатèся сüîãîäíі, бî мій час âèчерпаâся. Але прîпîíую âам самèм 
закіíчèтè цю казку, і â цüîму âам äîпîмîже сüîãîäíішíє заíяття.

Áуäüте уâажíі, працюйте актèâíî і âè змîжете äîпîмîãтè жèтелям 
Карбîíії та їхíüîму кîрîлю. Áажаю âам успіху. А я якîсü ще äî âас 
заâітаю. Ваша Шахерезаäа». (За Г. Малинською)

V. Вивчення нового матеріалу.

 y Слово вчителя.
Вèâчаючè буäîâу мîлекул âуãлеâîäíіâ, О.М. Áутлерîâ äійшîâ âèс-

íîâку, щî â мîлекулах цèх речîâèí, пîчèíаючè з бутаíу, мîжлèâèй 
різíèй пîряäîк спîлучеííя атîміâ прè тîму самîму склаäі мîлекулè.

Òак, у бутаíі С4Í10 мîжлèâе äâîяке рîзміщеííя атîміâ Карбîíу, 
у âèãляäі прямîãî (íерîзãалужеíîãî) й рîзãалужеíîãî лаíцюãа: 

 
C C C C

    

C C C

C

   бутаí (t кèп. –0,5 °С)
                                               ізîбутаí (t кèп. –1,7 °С)

У першій речîâèíі кîжíèй атîм Карбîíу спîлучеíèй з îäíèм 
(якщî âіí крайíій) абî з äâîма атîмамè Карбîíу; у äруãій речîâèíі 
îäèí атîм спîлучеíèй із трüîма атîмамè Карбîíу. Різíîму пîряäку 
âзаємîзâ’язку атîміâ за умîâè îäíакîâîãî якісíîãî і кілüкісíîãî скла-
äу мîлекул пîâèííі âіäпîâіäатè, як âчèтü теîрія хімічíîї буäîâè, різíі 
речîâèíè. Якщî ця теîрія праâèлüíа, пîâèííі ісíуâатè äâа бутаíè, 
які різíятüся між сîбîю буäîâîю і âластèâîстямè. Оскілüкè íа тîй 
час буâ âіäîмèй тілüкè îäèí бутаí, тî О.М. Áутлерîâ зрîбèâ спрîбу 
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сèíтезуâатè бутаí іíшîї буäîâè. Дîбута íèм речîâèíа мала тîй са-
мèй склаä С4Í10, але іíші âластèâîсті, зîкрема íèжчу температуру 
кèпіííя. Íа âіäміíу âіä бутаíу íîâа речîâèíа äістала íазâу «ізîбутаí». 

(Грецüке слîâî «ізîс» îзíачає «îäíакîâèй»).

Демонстраційний дослід
Моделі молекул вуглеводнів

(Учèтелü äемîíструє кулестержíеâі мîäелі мîлекул н-бутаíу та 
ізîбутаíу; пîясíює пîряäîк спîлучеííя атîміâ Карбîíу у мîлекулах).

Рîзãляäаючè мîжлèâу буäîâу пеíтаíу С5Í12, О.М. Áутлерîâ 
äійшîâ âèсíîâку, щî пîâèííі ісíуâатè трè âуãлеâîäíі такîãî склаäу.

 y Робота у парах.
Склаäітü структурíі фîрмулè трüîх ізîмеріâ пеíтаíу, пам’ятаючè, 

щî атîм Карбîíу чîтèрèâалеíтíèй.
  
CH

3
CH

2
CH

2 CH
2

CH
3
)     (t° кèп. 36 °С)

CH
3

CH CH
2

CH
3
)

CH
3         (t° кèп. 28 °С)

CH
3 C CH

3

CH
3

CH
3          (t° кèп. 9,5 °С)

(Учèтелü äемîíструє кулестержíеâі мîäелі ізîмеріâ пеíтаíу; 
прîпîíує учíям пîясíèтè різíèцю у буäîâі цèх мîлекул).

 y  Слово вчителя.
Усі ці речîâèíè булî äîбутî. (Учíі зі сліâ учèтеля піäпèсуютü піä 

фîрмуламè температурè кèпіííя цèх ізîмеріâ.)
²з збілüшеííям чèсла атîміâ Карбîíу â мîлекулі кілüкістü речî-

âèí тîãî самîãî склаäу äуже зрîстає. Òак, за теîрією, мîже ісíуâатè 
75 âуãлеâîäíіâ склаäу С10Í22, 1858 речîâèí з фîрмулîю С14Í30 і т. ä. 
Яâèще ізîмерії, тîбтî ісíуâаííя різíèх речîâèí îäíîãî склаäу, âіäîме 
äаâíî. Прîте тілüкè теîрія хімічíîї буäîâè äала йîму перекîíлèâе 
пîясíеííя.

Òепер мîжíа сфîрмулюâатè тîчíіше, які речîâèíè íазèâаютü 
ізîмерамè.

Речовини, які мають однаковий склад молекул (ту саму молекулярну 
формулу), але різну хімічну будову і тому різні властивості, називають 
ізомерами.

Рîзãляíута ізîмерія зумîâлеíа різíîю буäîâîю карбîíîâîãî ске-
лета і íîсèтü íазâу структурíîї ізîмерії. ²сíуютü й іíші âèäè ізîмерії, 
з якèмè мè îзíайîмèмîся пізíіше.

Створення проблемної ситуації

 y Як ви думаєте, явище ізомерії характерне тільки для органічних 
сполук? (Виходячи з єдності всіх речовин, можна зробити припущення, 
що серед неорганічних речовин теж зустрічаються ізомери).

 y Слово вчителя.
²зîмерія âластèâа такîж і íеîрãаíічíèм речîâèíам, але сереä íèх 

âîíа пîшèреíа íабаãатî меíше.



8 98 9

Прèклаäîм íеîрãаíічíèх ізîмеріâ мîже бутè íатрій ціаíат і 
íатрій фулüміíат:

Na        O       C       N    
íатрій ціаíат

Na        O       N       C
+ –

   
íатрій фулüміíат

Перша спîлука є безпечíîю прè âèкîрèстаííі і плаâèтüся 
прè 560 °С, а äруãа — âèбухає піä час íаãріâаííя.

VI. Застосування набутих знань.

 y Áесіда.
1. Чè мîжлèâі ізîмерè äля âуãлеâîäíіâ склаäу С2Í6 і С3Í8? 

(Ні, тому що два або три атоми Карбону можуть з’єднуватися між 
собою тільки одним способом).

2. Чîму зі збілüшеííям чèсла атîміâ Карбîíу â мîлекулі âуã-
леâîäíю зрîстає кілüкістü ізîмеріâ? (Тому що збільшується число 
варіантів сполучення атомів Карбону між собою).

3. Íазâітü спілüíі та âіäміííі îзíакè ізîмеріâ. (Спільні ознаки: 
однаковий якісний і кількісний склад (тобто однакова молекулярна 
формула. Відмінні ознаки: різні будова і властивості).

4. Кîжíій спîлуці âіäпîâіäає îäíа хімічíа фîрмула. Чè мîжíа 
стâерäжуâатè, щî пеâíій хімічíій фîрмулі âіäпîâіäає тілüкè îäíа 
спîлука? (Ні, одній формулі може відповідати більше ніж одна речо-
вина, наприклад формулі С4Н10 відповідають дві речовини, які мають 
різну будову і властивості — бутан та ізобутан. Формулі NaOCN 
відповідають дві речовини — натрій ціанат і натрій фульмінат).

VIІ. Підсумки уроку.

VIІІ. Домашнє завдання.



Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку

10 11

УРОК № 2
Тема. Орãаíічíі речîâèíè у жèâій прèрîäі. Ріâíі структурíîї 

îрãаíізації îрãаíічíèх речîâèí.

Мета: âèâчèтè пîшèреííя íайâажлèâішèх îрãаíічíèх речîâèí 
(білкіâ, жèріâ, âуãлеâîäіâ) у жèâій прèрîäі; пîясíèтè ріâ-
íі структурíîї îрãаíізації îрãаíічíèх спîлук; рîзâèâатè 
уяâлеííя прî íаâкîлèшíій сâіт; âèхîâуâатè äîпèтлèâістü 
і пîтяã äî зäîбуття íîâèх зíаíü; рîзâèâатè міжпреäметíі 
зâ’язкè з біîлîãією.

Тип уроку: кîмбіíîâаíèй; урîк-прîект.

Форми і методи роботи: рîзпîâіäü учèтеля, бесіäа, презеíтація учíіâ-
сüкîãî прîекту.

Обладнання: схема «Ріâíі мîрфîлîãічíîї îрãаíізації білкіâ», схема 
буäîâè ДÍК і РÍК.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Чèм різíятüся між сîбîю îрãаíічíі та íеîрãаíічíі речîâèíè? 
(До складу органічних речовин обов’язково входить Карбон, а до складу 
неорганічних — не обов’язково. До складу неорганічних речовин входять 
всі хімічні елементи, а до складу органічних — невелика кількість еле-
ментів: C, H, O. N. S, Cl та деякі інші.

Валентність більшості елементів у неорганічних сполуках є змін-
ною, а елементи органічних сполук виявляють значно менше валент-
них станів. Карбон в органічних речовинах завжди чотиривалентний. 
Основним типом хімічного зв’язку в молекулах органічних речовин є 
ковалентний зв’язок. Йонних сполук серед неорганічних речовин більше, 
ніж серед органічних. Серед органічних речовин немає простих речовин і 
речовин атомної будови. Кристалічні ґратки більшості органічних сполук 
молекулярні. Багато органічних речовин погано розчиняються у воді й 
добре в органічних розчинниках. Більшість органічних речовин згоряють 
на повітрі з виділенням тепла і утворенням вуглекислого газу і води. 
Органічні речовини мають нижчі температури плавлення і кипіння, ніж 
неорганічні, часто мають запах. Для органічних речовин характерне 
явище ізомерії. Органічні речовини — це основні складові живої природи, 
неорганічні — неживої природи).

2. Пîясíітü âіäíîсíістü пîäілу речîâèí íа îрãаíічíі та íеîрãа-
íічíі, а такîж умîâíістü терміíу «îрãаíічíа хімія». (Незважаючи на 
істотні відмінності між органічними та неорганічними речовинами, поділ 
їх на ці дві групи є умовним. Утворення та реакції органічних речовин 
відбуваються за тими самими законами, що й для неорганічних речовин. 
Серед органічних речовин є розчинні у воді сполуки, електроліти (на-
приклад, солі органічних кислот), є термостійкі (наприклад, тефлон). 
Органічні та неорганічні речовини об’єднує і те, що вони можуть взаємно 
перетворюватися.

Термін «органічна хімія» виник у ХІХ столітті і означав розділ хімії, 
у якому вивчалися сполуки, що утворюються в живих організмах. Проте 
з часом були розроблені способи добування органічних речовин синте-
зом, зокрема з неорганічних речовин, але назва залишилася. На даний 
час органічна хімія вивчає сполуки Карбону, серед яких є й такі, що не 
утворюються в живих організмах (наприклад, полімерні матеріали).
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3. Пîзíачте перелік, у якîму пîäаíî лèше îрãаíічíі речîâèíè.
А) Капрîí, метаí, сірка, цемеíт
Á) Каучук, капрîí, пîліетèлеí, сîíяшíèкîâа îлія
В) Вîâíа, целюлîза, етаí, амîíіак
Г) Ацетèлеí, íафталеí, âîлüфрам, îцтîâа кèслîта. (Б).

4. Укажітü преäметè, які âèãîтîâлеíі з îрãаíічíèх речîâèí: кíèжка, 
прîбірка, ãрèфелü прîстîãî îліâця, файл, пîліетèлеíîâèй пакет, 
кулüкîâа ручка. (Книжка, файл, поліетиленовий пакет, кулькова ручка.)

5. Прèãаäайте ріâíі îрãаíізації жèâîї прèрîäè. (Молекулярний, клі-
тинний, тканинний, організмовий, надорганізмовий, екосистемний).

IV. Мотивація навчальної діяльності.

V. Вивчення нового матеріалу.

 y Розповідь учителя.
Орãаíічíі речîâèíè люäèíі âіäîмі з äаâíіх часіâ. Íаші äалекі 

преäкè застîсîâуâалè прèрîäíі барâíèкè äля фарбуâаííя ткаíèí, 
âèкîрèстîâуâалè як прîäуктè харчуâаííя îлії, тâарèííі жèрè, трî-
стèííèй цукîр, зі спèрту îтрèмуâалè îцет тîщî.

З îрãаíічíèмè спîлукамè мè стèкаємîся íа кîжíîму крîці. Вîíè 
містятüся â усіх рîслèííèх і тâарèííèх îрãаíізмах, âхîäятü äî склаäу 
íашîї їжі (хліба, м’яса, îâîчіâ), є матеріалîм äля âèãîтîâлеííя îäяãу, 
утâîрюютü різíі âèäè палèâа, âèкîрèстîâуютüся як лікè, барâíèкè, 
засîбè захèсту âрîжаю.

Орãаíічíі речîâèíè за пîхîäжеííям пîäіляютü íа прèрîäíі 
і штучíі.

Íайбілüш преäстаâлеíі у жèâій прèрîäі âуãлеâîäè, жèрè та білкè. 
Íе меíш âажлèâèмè є карбîíîâі та íуклеїíîâі кèслîтè, âітаміíè 
тîщî.

Перший учень

Вуглеводи
Íазâа «âуãлеâîäè» âèíèкла тîму, щî перші âèâчеíі преäстаâíè-

кè цüîãî класу спîлук склаäалèся íачебтî з âуãлецю і âîäè: склаä 
їх âèражалè заãалüíîю фîрмулîю Сn(H2O)m. Зãîäîм булî зíайäеíî 
âуãлеâîäè, щî íе âіäпîâіäаютü цій фîрмулі, але, безперечíî, за іí-
шèмè îзíакамè íалежатü äî âуãлеâîäіâ.

 y Розповідь учителя.
Вуãлеâîäè пîäіляютü íа:
— мîíîсахарèäè (íе піääаютüся ãіäрîлізу і íе рîзпаäаютüся íа 

білüш прîсті âуãлеâîäè); äî íèх íалежèтü ãлюкîза, фруктîза, рèбîза;
 — îліãîсахарèäè, які мîжíа рîзãляäатè як прîäуктè спîлучеííя 

кілüкîх мîлекул мîíîсахарèäіâ. Íайâажлèâішèмè з íèх є äèсахарèäè 
(утâîрюютü піä час ãіäрîлізу äâі мîлекулè мîíîсахарèäіâ); äî äèса-
харèäіâ íалежітü сахарîза, малüтîза, лактîза;

 — пîлісахарèäè (âèсîкîмîлекулярíі речîâèíè, утâîрюютü піä 
час ãіäрîлізу n мîлекул мîíîсахарèäіâ); äî пîлісахарèäіâ íалежèтü 
крîхмалü і целюлîза.

Сереä мîíîсахарèäіâ рîзрізíяютü тетрîзè (містятü у сâîєму склаäі 
чîтèрè атîмè Карбîíу), пеíтîзè (містятü у сâîєму склаäі п’ятü атîміâ 
Карбîíу) і ãексîзè (містятü у сâîєму склаäі шістü атîміâ Карбîíу). 
Дî ãексîз íалежатü ãлюкîза і фруктîза, äî пеíтîз — рèбîза і äе-
зîксèрèбîза.

Íалежíістü спîлук äî âуãлеâîäіâ пîзíачаєтüся â їхíій íазâі за-
кіíчеííям -оза.

Вуãлеâîäè утâîрюютüся â зелеíèх рîслèíах у резулüтаті фîтî-
сèíтезу із âуãлекèслîãî ãазу і âîäè.
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Другий учень
Глюкоза. Хімічíа фîрмула ãлюкîзè С6Í12О6. У мîлекулі ãлюкîзè 

містятüся різíі фуíкціîíалüíі ãрупè — п’ятü ãіäрîксèлüíèх ãруп і 
îäíа алüäеãіäíа. У крèсталічíîму стаíі ãлюкîза має цèклічíу фîр-
му — α- і β- фîрмè. У âîäíèх рîзчèíах разîм із цèклічíèмè ісíує і 
âіäкрèта фîрма ãлюкîзè.

Глюкîза — безбарâíа крèсталічíа речîâèíа, у пîäрібíеíîму стаíі 
має білèй кîлір, äîбре рîзчèíяєтüся у âîäі, сîлîäка íа смак.

Глюкîза містèтüся майже â усіх îрãаíах рîслèí — плîäах, кîріííі, 
лèстках, кâітках. Áаãатî її у âèíîãраäі (зâіäсè її íазâа — âèíîãраäíèй 
цукîр), цукрîâій трîстèíі, цукрîâèх буряках, сîлîäкèх фруктах, 
яãîäах, меäі. Глюкîза такîж âхîäèтü äî склаäу тâарèííèх îрãаíізміâ.

 y Розповідь учителя.
Глюкîза â прèрîäі утâîрюєтüся âíасліäîк реакції фîтîсèíтезу

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

і зãîäîм перетâîрюєтüся íа крîхмалü

nC6H12O6 → (C6H10O5)n + nH2O

В îрãаíізмі люäèíè і тâарèí ãлюкîза є îсíîâíèм і íайбілüш 
уíіâерсалüíèм äжерелîм еíерãії äля забезпечеííя метабîлічíèх 
прîцесіâ. Зäатíістü засâîюâатè ãлюкîзу âластèâа усім клітèíам îр-
ãаíізму тâарèí.

Глюкîзу âèкîрèстîâуютü äля âèãîтîâлеííя кîíäèтерсüкèх âèрî-
біâ, äзеркал та іãрашîк, îбрîбкè ткаíèí і шкір. У меäèцèíі рîзчèíè 
ãлюкîзè застîсîâуютüся äля âíутрішíüîâеííîãî харчуâаííя та з 
лікуâалüíîю метîю.

Глюкîзу äîбуâаютü як прîäукт кèслîтíîãî ãіäрîлізу пîлісахарè-
äіâ, íапрèклаä, крîхмалю:

(С6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

Третій учень
Фруктоза. Фруктîза має таку саму мîлекулярíу фîрмулу, щî й 

ãлюкîза C6H12O6 і є її структурíèм ізîмерîм.
Фруктîза — íайсîлîäша з âуãлеâîäіâ, âîíа âтрèчі сîлîäша за 

ãлюкîзу. Дуже пîшèреíа у рîслèííîму сâіті, містèтüся â яблуках, 
пîміäîрах, меäі (äî 50%). Áäжîлèíèй меä склаäаєтüся переâажíî з 
ãлюкîзè і фруктîзè. Фруктîза — íайкращèй âèä цукру äля хâîрèх 
атерîсклерîзîм, прè пîрушеííі â îрãаíізмі îбміíу жèріâ.

Четвертий учень
Сахароза

Сахароза — âуãлеâîä, щî íалежèтü äî äèсахарèäіâ, йîãî мîлекула 
склаäаєтüся із залèшкіâ мîлекул äâîх мîíîсахарèäіâ — ãлюкîзè та 
фруктîзè. Фîрмула сахарîзè — С12Í22О11.

Сахарîза â пîбуті — це зâèчайíèй цукîр. Íайбілüше â прèрîäі 
йîãî містèтüся у цукрîâîму буряку та стеблах цукрîâîї трîстèíè, 
масîâа частка сахарîзè â íèх мîже сяãатè 27%. Сахарîза є такîж у 
лèсті й сîках äереâ (березè, клеíа), фруктіâ, îâîчіâ. Вîíа утâîрюєтüся 
â рîслèíах піä час фîтîсèíтезу.

Це безбарâíа крèсталічíа речîâèíа, сîлîäка íа смак, яка äуже 
äîбре рîзчèíяєтüся у âîäі. В пîäрібíеíîму стаíі має білèй кîлір. 
Íасèчеíèй рîзчèí цукру має âèсîку â’язкістü, йîãî íазèâаютü сè-
рîпîм. За температурè 184 °С сахарîза плаâèтüся, а прè пîäалüшîму 
íаãріâаííі пîчèíає рîзклаäатèся. Її рîзплаâ íабуâає кîрèчíеâîãî 
забарâлеííя, з’яâляєтüся запах піäãîрілîãî цукру. Òаке перетâîреííя 
цукру íазèâаютü карамелізацією.
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П’ятий учень

Крохмаль —  прèрîäíèй пîлімер (C6H10O5)n, пîбуäîâаíèй із залèшкіâ 
α-ãлюкîзè. Спîчатку âíасліäîк фîтîсèíтезу утâîрюєтü-
ся ãлюкîза

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2,

а äалі із α-ãлюкîзè сèíтезуєтüся крîхмалü:

n C6H12O6 → (C6H10O5)n + nH2O,

абî сумарíе ріâíяííя реакції:

6nCO2 + 5nH2O → (C6H10O5)n + 6nO2

Крîхмалü — íайпîшèреíішèй у рîслèííîму сâіті âуãлеâîä, утâî-
рюєтüся â рîслèíах із ãлюкîзè за такîю сумарíîю реакцією:

nС6Í12О6 → (C6H10O5)n + nСO2

 і âіäклаäаєтüся â кîреíях рîслèí, булüбах і зерíах. Масîâа частка 
крîхмалю â булüбах картîплі стаíîâèтü 12–20%, пшеíèці — 57–75%, 
рèсу та кукуруäзè — 62–82%. 

Крîхмалü — білèй амîрфíèй пîрîшîк, íерîзчèííèй у хîлîäíій 
âîäі, спèрті, ефірі та іíшèх îрãаíічíèх рîзчèííèках.

У ãарячій âîäі крîхмалü íабухає і утâîрює кîлîїäíèй рîзчèí — 
клейстер.

Крîхмалü îäержуютü із картîплі, рèсу, кукуруäзè.
Крîхмалü застîсîâуютü у âèрîбíèцтâі аíтèбіîтèкіâ, âітаміíіâ, 

кîâбас, кîíäèтерсüкèх âèрîбіâ, у меäèцèíі, äля крîхмалеííя бі-
лèзíè, îбрîбкè ткаíèí. Крîхмалü перерîбляютü íа етаíîл, патîку і 
ãлюкîзу. Патîку âèкîрèстîâуютü у кîíäèтерсüкій прîмèслîâîсті äля 
âèãîтîâлеííя цукерîк, äîäаютü у тістî äля печèâа.

Оäержаíі з крîхмалю äекстрèíè âèкîрèстîâуютü як клей äля 
зãущуâаííя фарб прè íаíесеííі малюíкіâ íа ткаíèíу.

Шостий учень

Целюлоза. Мîлекулярíа фîрмула целюлîзè (C6H10O5)n , n стаíî-
âèтü 10–14 тèсяч. Целюлîза (іíша íазâа — кліткîâèíа) — прèрîä-
íèй пîлімер, âîíа склаäаєтüся із залèшкіâ β-ãлюкîзè і має ліíійíу 
структуру.

Целюлîза — îсíîâíа склаäîâа частèíа îбîлîíîк клітèí рîслèí. 
Дереâèíа склаäаєтüся íа 50% із целюлîзè, баâîâíа — íа 98%, ãі-
ãрîскîпічíа âата та філüтруâалüíèй папір — майже чèста целюлîза.

Целюлîза — біла, тâерäа, амîрфíа âîлîкíèста речîâèíа, без 
смаку та запаху, íе рîзчèíяєтüся у âîäі та îрãаíічíèх рîзчèííèках. 
Íе плаâèтüся, але прè âèсîкій температурі îбâуãлюєтüся.

Целюлîза у склаäі äереâèíè âèкîрèстîâуєтüся як буäіâелüíèй 
матеріал, äля âèãîтîâлеííя стîлярíèх âèрîбіâ, íèтîк, ткаíèí, каíатіâ. 
Целюлîзу перерîбляютü íа папір, етаíîл, âату, естерè (які є сèрî-
âèíîю äля âèрîбíèцтâа штучíèх âîлîкîí — âіскîзíèх, ацетатíèх), 
штучíîї шкірè, пластмас (целулîїäу, целîфаíу), лакіâ, електрîізî-
ляційíèх пîкрèттіâ.

Сьомий учень
Жири — це естерè ãліцерîлу та âèщèх карбîíîâèх кèслîт. Зäе-

білüшîãî жèрè утâîреíі íасèчеíèмè кèслîтатè — палüмітèíîâîю 
С15Í31СООÍ, стеарèíîâîю С17Í35СООÍ і íеíасèчеíîю îлеїíîâîю 
С17Í33СООÍ. Прèрîäíі жèрè заâжäè містятü äîмішкè, сереä якèх — 
жèрíі кèслîтè, âітаміíè, іíші біîлîãічíî âажлèâі речîâèíè, âîäа. 
Òâерäі жèрè утâîреíі íасèчеíèмè кèслîтамè, ріäкі — íеíасèчеíèмè.
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За пîхîäжеííям жèрè пîäіляютü íа рîслèííі та тâарèííі. У тâа-
рèí жèрè зíахîäятüся â піäшкірíій ткаíèíі і мîлîці, â рîслèí — 
у плîäах і зерíі.

Òâарèííі жèрè містятü переâажíî естерè ãліцерîлу й íасèчеíèх 
кèслîт — стеарèíîâîї та палüмітèíîâîї, тîму є переâажíî тâерäè-
мè. Жèрè мîрсüкèх ссаâціâ і рèб âіäрізíяютüся âèсîкèм âмістîм 
естеріâ íеíасèчеíèх кèслîт, у мîлекулах якèх є щîíаймеíше чî-
тèрè пîäâійíі зâ’язкè (íапрèклаä, ріäкèм є жèр тріскè). Рîслèííі 
жèрè — îлії, такі, як сîíяшíèкîâа, îлèâкîâа, кукуруäзяíа, лляíа, 
містятü переâажíî естерè îлеїíîâîї та іíшèх íеíасèчеíèх кèслîт. 
У кîкîсîâîму та палüмîâîму жèрах переâажаютü пîхіäíі íасèчеíèх 
кèслîт, тîму âîíè тâерäі.

Жèрè, як праâèлî, леãші за âîäу, íе рîзчèíяютüся â íій, але 
утâîрюютü емулüсії, äîбре рîзчèíяютüся â îрãаíічíèх рîзчèííèках 
(ефірі, беíзеíі, беíзèíі).

Жèрè леãкî пîãлèíаютü та утрèмуютü пахучі речîâèíè (цю âлас-
тèâістü âèкîрèстîâуютü äля äîбуâаííя пахучèх речîâèí із кâітіâ). 
Òемпература плаâлеííя жèріâ чіткî íе âèзíачаєтüся, îскілüкè âîíè 
íе маютü пîстійíîãî склаäу.

Восьмий учень
Білки. В усіх білках містятüся 5 îсíîâíèх елемеíтіâ: Карбîí 

(50–55%), Оксèãеí (21,5–23,5%), Íітрîãеí (15–17%), Гіäрîãеí 
(6,5–7,3%), Сулüфур (0,3–2,5%), а такîж Фîсфîр, Йîä, Ферум та іíші 
елемеíтè â íеâелèкèх кілüкîстях. ²сíує âелèчезíа кілüкістü різíèх 
білкіâ. Áілкîâі мîлекулè íаäзâèчайíî склаäíі. Íапрèклаä, фîрмула 
ãемîãлîбіíу (C759H1208N210S2O204Fe)4. Їх мîлекулярíі масè маютü зíа-
чеííя âіä 6 тèсяч äî кілüкîх мілüйîíіâ.

Мîлекулè білкіâ — це пîлімерíі пîліпептèäíі лаíцюãè. Вîíè 
пîбуäîâаíі із залèшкіâ мîлекул α-аміíîкèслîт, які спîлучеíі пеп-
тèäíèмè ãрупамè. Прîсті білкè склаäаютüся лèше із залèшкіâ мîле-
кул аміíîкèслîт, а склаäíі містятü ще й залèшкè спîлук íебілкîâîї 
прèрîäè (âуãлеâîäіâ, îртîфîсфатíîї кèслîтè, íуклеїíîâèх кèслîт).

Через íаяâíістü різíîмаíітíèх фуíкціîíалüíèх ãруп білкè íе 
мîжíа âіäíестè äî якîãîсü пеâíîãî класу îрãаíічíèх спîлук. Вîíè 
пîєäíуютü îзíакè різíèх класіâ. Áілîк — âèща фîрма рîзâèтку îр-
ãаíічíèх речîâèí.

Різíîмаíітíістü рîслèííèх та тâарèííèх білкіâ îбумîâлеíа без-
межíèм чèслîм кîмбіíацій аміíîкèслîт, які різíятüся пîєäíаííям 
різíîї кілüкîсті íеîäíакîâèх аміíîкèслîт, пîряäкîм їх черãуâаííя у 
пîліпептèäíèх лаíцюãах і прîстîрîâîю структурîю лаíцюãіâ. Пеп-
тèäè, які маютü âіäíîсíу мîлекулярíу масу äî 10 000, íазèâаютü 
пîліпептèäамè, а ті, щî білüшу — білкамè (абî прîтеїíамè).

Є чîтèрè ріâíі структурè білка. (Учеíü äемîíструє схему ріâíіâ 
мîрфîлîãічíîї îрãаíізації білкіâ).

Перâèííа — це пîліпептèäíèй лаíцюã із чіткî âèзíачеíîю пî-
сліäîâíістю аміíîкèслîтíèх залèшкіâ.

Втîрèííа — пеâíа прîстîрîâа фîрма перâèííîãî лаíцюãа, íай-
частіше спіралü.

Òретèííа утâîрюєтüся âíасліäîк зãîртаííя спіралі у білüш кîм-
пактíу фîрму — ãлîбулу.

Четâертèííа îб’єäíує â сîбі кілüка (äâі і білüше) ãлîбул.
Фібрèлярíі білкè íерîзчèííі у âîäі, ãлîбулярíі — рîзчèííі у âîäі 

та рîзчèíах кèслîт, луãіâ, сîлей.
Деякі білкè мîжíа âèäілèтè â крèсталічíîму стаíі (ãемîãлîбіí 

крîâі, білîк курячîãî яйця).
Глîбулярíі білкè зäатíі утâîрюâатè кîлîїäíі рîзчèíè.
Áілкè — íайâажлèâіша склаäîâа частèíа жèâîãî îрãаíізму. Вîíè 

âхîäятü äî склаäу прîтîплазмè та яäер усіх рîслèííèх та тâарèííèх 
клітèí.
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Òâарèííі îрãаíізмè буäуютü сâîї білкè з аміíîкèслîт, які âîíè 
îäержуютü з їжею. Віäсутíістü абî íестача білкіâ у їжі âèклèкає за-
хâîрюâаííя. Пîжèâíа ціííістü білкіâ âèзíачаєтüся їх аміíîкèслîтíèм 
склаäîм, âмістîм íезаміííèх аміíîкèслîт.

Після íаäхîäжеííя білкіâ äî îрãаíізму піä äією фермеíтіâ у 
шлуíку та кèшечíèку âіäбуâаєтüся їх ãіäрîліз. Аміíîкèслîтè, щî 
утâîрюютüся, через стіíкè кèшечíèка âсмîктуютüся у крîâ і рîзíî-
сятüся пî ткаíèíах і клітèíах, äе з íèх сèíтезуютüся íеîбхіäíі білкè. 
Якщî їжа тâарèí містèтü íе âсі íезаміííі аміíîкèслîтè, зупèíяєтüся 
ріст, змеíшуєтüся маса тіла, мîже íаâітü íастатè смертü.

За участі білкіâ реãулюютüся íайâажлèâіші âластèâîсті îрãаíіз-
му — ріст, рухлèâістü, äіялüíістü îрãаíіâ чуття, спаäкîâістü, імуíітет 
тîщî.

Після ãіäрîлізу білкіâ у шлуíкîâî-кèшкîâîму тракті íайбілüше 
аміíîкèслîт âèтрачаєтüся íа сèíтез білкіâ різíèх îрãаíіâ і ткаíèí, 
частèíа — íа сèíтез ãîрмîíіâ, фермеíтіâ та іíшèх біîлîãічíî âаж-
лèâèх речîâèí, а решта âèтрачаєтüся як еíерãетèчíèй матеріал.

Дев’ятий учень
Нуклеїнові кислоти — це біîпîлімерè, мîíîмерамè якèх є íукле-

îтèäè, кîжеí з якèх склаäаєтüся з пурèíîâîї (аäеíіí і ãуаíіí) абî 
пірèміäèíîâîї (тèміí, цèтîзèí, урацèл) азîтíîї îсíîâè, мîíîсахарè-
äу (рèбîзè абî äезîксèрèбîзè) та залèшку îртîфîсфатíîї кèслîтè. 
Азîтíу îсíîâу, спîлучеíу з мîíîсахарèäîм без залèшку îртîфîсфîр-
íîї кèслîтè, íазèâаютü íуклеîзèäîм. Вміст Фîсфîру та Íітрîãеíу 
â íуклеїíîâèх кèслîтах є пîстійíèм, і склаäає âіäпîâіäíî 8–10%  
і 15–16%. Мîлекулярíа маса íуклеїíîâèх кèслîт кîлèâаєтüся â межах 
âіä кілüкîх сîтеíü тèсяч äî кілüкîх мілüярäіâ. Сама íазâа — íуклеїíîâі 
кèслîтè — пîхîäèтü âіä латèíсüкîãî слîâа nucleus (яäрî), îскілüкè 
âперше âîíè булè âèяâлеíі â яäрі.

Íуклеїíîâі кèслîтè — тâерäі речîâèíè, білîãî абî сâітлî-жîâ-
тîãî кîлüîру, пîãаíî рîзчèííі у âîäі, утâîрюютü кîлîїäíі рîзчèíè. 
Піä âплèâîм âèсîкèх температур âтрачаютü сâîю структуру, а, îтже, 
й біîлîãічíі âластèâîсті.

Íуклеїíîâі кèслîтè âхîäятü äî склаäу âсіх жèâèх îрãаíізміâ, 
âèкîíуютü фуíкцію збережеííя, переäачі, зміíè та реалізації спаä-
кîâîї іíфîрмації. Вîíè містятüся у кîжíій жèâій клітèíі. Íуклеїíîâі 
кèслîтè керуютü рîбîтîю клітèíè, спрямîâуючè сèíтетèчíі прîцесè 
(сèíтез білка) â íеîбхіäíе руслî.

Є äâа âèäè íуклеїíîâèх кèслîт, щî залежèтü âіä мîíîсахарèäу, 
якèй âхîäèтü äî їхíüîãî склаäу — äезîксèрèбîíуклеїíîâа кèслîта 
ДÍК (äî склаäу âхîäèтü äезîксèрèбîза) та рèбîíуклеїíîâа кèслîта 
РÍК (äî склаäу âхîäèтü рèбîза). (Учеíü äемîíструє схему буäîâè 
ДÍК і РÍК).

ДÍК та РÍК âіäрізíяютüся íе лèше мîíîсахарèäîм, а й азîтèстè-
мè îсíîâамè: ДÍК містèтü аäеíіí, ãуаíіí, цèтîзèí та тèміí, а РÍК 
ті ж залèшкè, але замістü тèміíу — урацèл, а такîж тèм, щî ДÍК 
ісíує у âтîрèííій, третèííій та четâертèííій структурах, а РÍК — 
лèше у перâèííій, зріäка утâîрюючè íестійкі âтîрèííу та третèííу. 
Лаíцюãè РÍК, пîріâíяíî з ДÍК, кîрîтші. У білüшîсті îрãаíізміâ 
спаäкîâа іíфîрмація зашèфрîâаíа у ДÍК, а РÍК є засîбîм реалізації 
цієї іíфîрмації. Вèключеííям є РÍК-âмісíі âірусè, у якèх ãеíетèчíа 
іíфîрмація закîäîâаíа â РÍК, а âласíîї ДÍК âîíè íе маютü.

 y Розповідь учителя.
Íа сучасíîму етапі рîзâèтку íаукè пîíяття «ріâеíü структурíîї 

îрãаíізації» трактуєтüся як ступіíü рîзâèтку (äîскîíалîсті) структурè 
речîâèíè. Íайбілüш âіäпîâіäíîю сучасíîму стаíу рîзâèтку íаукè є 
трèріâíеâа структурíа îрãаíізація речîâèíè, â якій атîмíèй ріâеíü 
прîäîâжуєтüся мîлекулярíèм, а тîй, у сâîю черãу, äає пîчатîк пî-
лімерíîму ріâíю.
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Атомний рівень. Íа цüîму ріâíі структурíèмè частèíкамè є атîмè, 
íемîлекулярíі структурíі спîлукè. Але сереä îрãаíічíèх речîâèí 
íемає прîстèх речîâèí, тîму îрãаíічíèм спîлукам âластèâі îстаííі 
äâа ріâíі.

Молекулярний рівень. Íа мîлекулярíîму ріâíі структурíèмè 
частèíкамè речîâèíè є мîлекулè.  Речîâèíам мîлекулярíîãî ріâíя 
îрãаíізації матерії прèтамаííі такі îзíакè, як кîâалеíтíèй тèп зâ’язку 
між атîмамè â мîлекулах, сталèй склаä мîлекул, стала мîлекулярíа 
маса, íаяâíістü пеâíîї кîíфіãурації та кîíфîрмацій.

Полімерний рівень. Íа пîлімерíîму ріâíі структурíèмè îäèíèцямè 
речîâèíè є макрîмîлекулè. 

Для речîâèí пîлімерíîãî ріâíя характерíі кîâалеíтíèй та міжмî-
лекулярíèй тèпè зâ’язку, âіäсутíістü сталîãî зíачеííя мîлярíîї масè. 
Властèâîсті пîлімерíîї речîâèíè залежатü âіä ступеíя пîлімерèзації, 
пîряäку спîлучеííя структурíèх лаíîк у макрîмîлекулі, âзаємíîãî 
прîстîрîâîãî рîзміщеííя замісíèкіâ âіäíîсíî ãîлîâíîãî лаíцюãа. 

Речîâèíè пîлімерíîї буäîâè — білкè й íуклеїíîâі кèслîтè є 
îсíîâîю äля перехîäу âіä íежèâîї прèрîäè äî жèâîї.

Вèâчеííя хімії îрãаíічíèх речîâèí рîзшèрює íаші зíаííя прî 
прèрîäу. Рîзкрèâаючè âзаємîзâ’язîк речîâèí, прîстежуючè прîцес 
усклаäíеííя їх âіä íайпрîстішèх — íеîрãаíічíèх — äî íайсклаä-
íішèх, з якèх склаäаютüся îрãаíізмè, ця íаука змалüîâує картèíу 
рîзâèтку прèрîäè, äає мîжлèâістü ãлèбше зрîзумітè прîцесè, щî 
âіäбуâаютüся у прèрîäі, та закîíîмірíîсті, щî лежатü â їхíій îсíîâі.

Íазâа íаукè «Орãаíічíа хімія», âтратèâшè сâîє перâісíе зíа-
чеííя, íабула шèршîãî тлумачеííя. Мîжíа сказатè, щî така íазâа 
äістала і íîâе піäтâерäжеííя, îскілüкè прîâіäíèм пізíаâалüíèм 
заâäаííям сучасíîї îрãаíічíîї хімії є ãлèбîке âèâчеííя прîцесіâ у 
клітèíах îрãаíізміâ íа мîлекулярíîму ріâíі, з’ясуâаííя тèх тîíкèх 
мехаíізміâ, які є матеріалüíîю суттю жèттєâèх яâèщ.

Десятий учень

Рубрика «Чи знаєте ви, що…»
… îсîблèâî частî кèслîтè зустрічаютüся у сâіті рîслèí. Вè їлè 

лèмîíè, апелüсèíè, яблука, пîміäîрè, жураâлèíу, смîрîäèíу, ãîрî-
бèíу, аґрус, щаâелü — і заâжäè âіäчуâалè смак кèслîтè. Щîб піä-
тâерäèтè це, íаíесемî краплю лèмîííîãî сîку íа сèíій лакмусîâèй 
папірецü — папірецü пîчерâîíіє. Пîâтîрèмî цей äîсліä з іíшèмè 
плîäамè і лèстям щаâлю. ²сíує баãатî прèрîäíèх кèслîт: лèмîííа, 
яблучíа, щаâлеâа і баãатî іíшèх. У кèслîму мîлîці є мîлîчíа кèслîта.

Одинидцятий учень
Сторінка ерудита

Чому чорніє ніж, яким різали фрукти?
Вè, мабутü, пîмічалè, щî як тілüкè рîзріжете яблукî, ãрушу чè 

іíші фруктè і íе пîмèєте îäразу íіж, тî âіí пîчîрíіє (крім íîжіâ із 
íеіржаâіючîї сталі)? Щîб сталî зрîзумілèм, чîму це âіäбуâаєтüся, 
прîâеäемî такèй äîсліä.

Вèтèсíітü трîхè буäü-якîãî фруктîâîãî сîку (âèíîãраä, каâуí, 
слèâа) у фарфîрîâу чашку і äîäайте туäè ж äекілüка мілілітріâ залізíî-
ãî купîрîсу — ріäèíа âіäразу пîчîрíіє, і мè îтрèмаємî слабке чîрíе 
чîрíèлî. Фруктè містятü äубèлüíі речîâèíè, які піä час âзаємîäії із 
залізîм утâîрюютü чîрíèлî.

Чай, якèй мè п’ємî щîäíя, такîж містèтü äубèлüíі речîâèíè. 
Якщî äî чаю äîäатè сîлі Феруму, тî âіí îäразу пîчîрíіє.

Свічка складається із кислоти
Зâèчайíа біла сâічка íе зäаєтüся кèслîю íа смак, якщî її лèзíу-

тè язèкîм. ² âсе ж такè âîíа склаäаєтüся зі стеарèíîâîї кèслîтè. 
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Якщî капíутè рîзплаâлеíîю сâічкîю íа сèíій лакмусîâèй папір, 
âіí пîчерâîíіє.

Кислота… в мурашнику?
Якщî âè âлітку пîбуâаєте у лісі, тî îбîâ’язкîâî пîбачèте хîч îäèí 

мурашíèк. Íе рухайте йîãî рукамè: захèщаючè сâій мурашíèк, мура-
хè бîляче кусаютü аãресîра. Пîклаäітü îбережíî сèíій лакмусîâèй 
папірецü íа мурашíèк і палèчкîю íатèсíітü íа íüîãî, щîб пîтурбу-
âатè мурашîк. Дîсèтü шâèäкî папір âкрèєтüся черâîíèмè цяткамè 
âіä укусіâ мурах. Піä час укусу мураха âпîрскує у раíку кèслîту, яка 
й âèклèкає білü. Ця кèслîта так і íазèâаєтüся — мурашèíа.

Людина винайшла матеріал для письма  
задовго до того, як з’явився папір

Даâíі єãèптяíè блèзüкî 4000 рîкіâ тîму зíімалè шкірîчку зі 
стебла папірусу і рîзпрямлялè її. Пîтім смужкè папірусу клалè 
хрест-íаâхрест і спресîâуâалè так, щîб âîíè склеюâалèся. Вèсушеíèй 
аркуш папірусу слуãуâаâ матеріалîм äля пèсüма.

Але це ще íе буâ папір. Йîãî âèíайшîâ у Кèтаї прèблèзíî â 
105 рîці Цай Луíü. Віí зíайшîâ спîсіб рîбèтè папір з âîлîкíèстîї 
âíутрішíüîї частèíè кîрè шîâкîâèчíîãî äереâа. Кèтайці íаâчèлèся 
тîâктè кîру у âîäі, щîб âіäîкремèтè âîлîкíа, пîтім âîíè âèлèâалè 
цю суміш íа піäíîсè, íа äíі якèх зíахîäèлèся äîâãі âузüкі смужкè 
бамбука. Кîлè âîäа стікала, м’які аркуші клалè сушèтèся íа ріâíу 
пîâерхíю. Для цієї метè âèкîрèстîâуâалè бамбук і старі ãаíчіркè.

Òîрãîâці з Кèтаю пîäîрîжуâалè äалекî íа піâíіч і захіä і прèйшлè 
â містî Самаркаíä. Òам арабè перейíялè їхíій секрет і прèâезлè йîãî 
â ²спаíію. Віäтіля мèстецтâî рîбèтè папір рîзійшлîся пî âсüîму сâіті.

«Винахід» клейких папірців

Клейкі папірці пîлюбляютü усі, хтî працює з паперамè. Вîíè, 
як îсіííє лèстя, тріпîчутü íа кîмп’ютерах, стіíах і äзеркалах. Але 
спеціалüíî клейкі папірці íе âèãаäуâаâ íіхтî!

Íа пîчатку сімäесятèх рîкіâ мèíулîãî стîріччя Спеíсер Сілâер 
працюâаâ у сâîїй лабîратîрії íаä рîзрîбкîю суперміцíîãî клею. Все 
âèхîäèлî з тîчíістю äî íаâпакè: íамащеíèй цèм äèâîм папір прè-
лèпаâ äî пîâерхîíü з такîю ж леãкістю, з якîю пîтім âіäклеюâаâся.

Мèíулî чîтèрè рîкè. Оäèí із Сілâерîâèх кîлеã, Артур Фрай, 
захîпèâся спіâîм у церкîâíîму хîрі. Òîâсту кíèãу з пісíямè треба 
булî шâèäкî âіäкрèâатè íа пîтрібíій стîріíці, але заклаäкè з íеї пî-
стійíî âèпаäалè. Òîäі Фрай зãаäаâ прî âèíахіä Спеíсера. Íамащеíа 
íèм заклаäка äîбре трèмалася у кíèзі й íе залèшала íіякèх сліäіâ.

1980 рîку пîчаâся шèрîкèй âèпуск «мемî-стікерсіâ». Сüîãîäíі 
клейкі папірці — îäèí з íайпîпулярíішèх îфісíèх âèрîбіâ у âсüîму 
сâіті.

Дванадцятий учень

Поради господині

Видалення плям із білизни
10 ã щаâлеâîї кèслîтè рîзчèíяютü у 100 ã теплîї âîäè. Íамîчітü 

цèм рîзчèíîм іржаâу пляму і äîбре прîмèйте ткаíèíу. За âіäсутíî-
сті щаâлеâîї кèслîтè мîжíа âèкîрèстатè лèмîííèй сік (абî рîзчèí 
лèмîííîї кèслîтè).

Тринадцятий учень

Калейдоскоп курйозів
«Нью-Йорк таймс» і… блощиці»

Це сталîся â îäíій амерèкаíсüкій äîсліäíій лабîратîрії. Піä 
рукîю у íаукîâця íе âèяâèлîся зâèчайíîãî філüтруâалüíîãî паперу 
і âіí âіäірâаâ âіä сâіжîãî íîмера ãазетè «Íüю-Йîрк Òаймс» клаптèк,  
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пîмістèâшè íа íüîму â чашці Петрі щîйíî âіäклаäеíі яйця блîщèцü. 
З íèх âèлупèлася íîâа ãеíерація кîмах, які íîрмалüíî рîзâèâалèсü і 
âèрîслè, але âтратèлè зäатíістü äî рîзмíîжеííя. Сâîю стерèлüíістü 
âîíè переäаâалè статеâèм шляхîм зäîрîâèм партíерам, пîäібíî äî 
âеíерèчíèх захâîрюâаíü.

Цей феíîмеí âіäразу пîмітèлè і пîчалèся кîпіткі та ретелüíі 
пî шукè першîпрèчèíè. Áулî âèпрîбуâаíî âсі ґатуíкè паперу кíè-
жîк, журíаліâ і ãазет з різíèх країí і кîíтèíеíтіâ. Вèяâèлîся, щî 
«стерè лізуючèй фактîр» буâ âластèâèй тілüкè паперу, âèãîтîâлеíîму 
з äереâèíè хâîйíèх пîріä Каíаäè і США.

Саме з цèх äереâ хімікè äîбулè â чèстîму âèãляäі та іäеíтèфіку-
âалè фізіîлîãічíî актèâíі спîлукè, щî спрèчèíèлè стерèлізуючу äію 
у блî щèцü та іíшèх кîмах. Учеíèм уäалîся пîясíèтè äаâíî пîмічеíèй 
факт, щî íа хâîйíèх äереâах піâíічíîамерèкаíсüкîãî кîíтèíеíту, 
íа прèклаä, секâîйї абî чîрíій ялèíі, íе заâîäятüся кîмахè-шкіäíèкè. 
У прîцесі еâîлюції ці пîрîäè «íаâчèлèся бîрîтèся» зі шкіäíèкамè, 
пîзбаâляючè їх зäатíîсті äî рîзмíîжеííя.

 Прîте âèкîрèстаííя пîäібíèх сèíтетèчíèх спîлук äля бîрîтüбè 
зі шкіäíèкамè лісіâ і сілüсüкîãîспîäарсüкèх кулüтур мîже прèзâес тè, 
íа äумку фахіâціâ, äî íепîпраâíîї шкîäè — пîрушеííя екîлî ãічíîї 
ріâíîâаãè â жèâій прèрîäі. Саме через це íа застîсуâаííя пî äібíèх 
речîâèí íаклаäеíî забîрîíу, пîкè âîíè íе буäутü âсебічíî âèâчеíі.

Чотирнадцятий учень
Алкалоїди — îрãаíічíі спîлукè переâажíî рîслèííîãî пîхîäжеí-

íя, чèíятü сèлüíу фі зіîлîãічíу äію íа жèâі îрãаíізмè.
Дî алкалîїäіâ íалежатü íасампереä íікîтèí — ãîлîâíа äіюча 

ре чîâèíа тютюíу.
²íшèм äуже âажлèâèм алкалîїäîм є âèлучеíèй з кîрè хіííîãî 

äе реâа хіíіí, якèй зãубíî äіє íа малярійíèх паразèтіâ.
У зерíах каâè і какаî та лèстках чаю містèтüся алкалîїä кîфеїí 

(теїí).
Áатüкіâщèíîю чайíîãî куща ââажаютü Кèтай, а каâîâîãî чаãар-

íèка — ãîрè Абіссіíії (Ефіîпії). Саме абіссіíсüкі чеíці з місцеâîсті 
Кефа âперше пîмітèлè, щî мîíастèрсüкі кîзè, îб’їäаючè лèстя 
каâîâèх кущіâ, пîтім íе спалè і ãарцюâалè íîчамè... Це зацікаâèлî 
чеíціâ і âîíè сталè âарèтè і âжèâатè тîíізуючèй і збуäжуючèй íапій 
спîчатку з лèстя, а пîтім із плîäіâ каâè, îсîблèâî переä íічíèмè 
мî лèтâамè і літурãіямè.

Кîфеїí збуäжує серцеâу äіялüíістü, а тîму йîãî шèрîкî âжèâаютü 
у меäèцèíі.

VI. Застосування набутих знань.

1. Як пîäіляютü îрãаíічíі речîâèíè за пîхîäжеííям? (На при-
родні і штучні).

2. Íазâітü прèрîäíі îрãаíічíі речîâèíè. (Білки, жири, вуглеводи, 
нуклеїнові кислоти, вітаміни, барвники, органічні кислоти, запашні 
речовини).

3. Íазâітü ріâíі мîрфîлîãічíîї îрãаíізації білкіâ. (Первинна, вто-
ринна, третинна, четвертинна).

4. Íазâітü структурíі ріâíі îрãаíізації îрãаíічíèх спîлук. (Моле-
кулярний і полімерний).

VIІ. Підсумки уроку.

VIІІ. Домашнє завдання.


