
Заняття 1 

Класифікація , номенклатура, ізомерія біоорганічних 

сполук.  

 
1.    Предмет органічної хімії  

2.    Класифікація органічних сполук  

3.    Номенклатура органічних сполук  

3.1  Основні поняття замісникової номенклатури  

3.2  Утворення назв органічних сполук згідно з номенклатурою IUPAC 

4.    Особливості органічних сполук  

5.    Ізомерія  

 

1. ПРЕДМЕТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ  

Органічна хімія охоплює в своїх дослідженнях ще майже 20 млн. сполук, переважна 

більшість яких має значно складнішу будову. Очевидно, що  орієнтуватися  в  такому  масиві  

можливо  тільки,  по-перше,  спираючись  на  чітку класифікацію  і,  по-друге,  вивчаючи 

характерні  родові  ознаки,  які  притаманні  великим  групам сполук залежно від 

особливостей їх будови і складу. 

Органічна хімія – це наука, що вивчає сполуки карбону, їх будову, властивості, 

способи одержання і закони їх взаємних перетворень, а також шляхи практичного 

застосування.  

До  органічних  речовин    належать  сполуки  карбону  із  гідрогеном,  оксигеном, 

нітрогеном,  фосфором,  галогенами  та  іншими  хімічними  елементами,  за  виключенням 

оксидів карбону СО, СО2, вугільної кислоти Н2СО3 та її солей, які традиційно відносять до 

неорганічних сполук. 

Теорія будови органічних сполук 

1. Атоми,   що   входять   до   складу   молекули   органічних сполук, сполучені між собою в 

суворо визначеному порядку згідно з їх валентністю.  Послідовність  сполучення  атомів  у  

молекулі  та характер зв`язків між ними називається хімічною будовою.  

2.  Властивості   речовин   залежать   від   хімічної   будови молекули.  

3.  Реакційна   здатність  молекул   залежить   від  взаємного впливу атомів або груп атомів, 

які утворюють молекулу.  

4.  За будовою речовини можна судити про її властивості і навпаки, вивчаючі     реакційну 

здатність речовини, можна встановити її будову.  

Теорія хімічної будови О.М.Бутлерова виявилася науковим фундаментом  органічної  хімії  і  

сприяла  швидкому  її  розвитку.  

Органічна хімія стала основою хімічної промисловості:анілінофарбової, вибухових речовин, 

лікарських засобів, харчових добавок та ін. 

 

2.    КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК  

Органічні сполуки класифікують за будовою карбонового ланцюга, характером хімічних 

зв`язків у ньому та природою функціональної групи. 

Сполуки   кожного   класу   утворюють   гомологічні   ряди.  

Гомологічний  ряд  –  це  послідовність  сполук,  у  якому  кожний наступний  представник  

відрізняється  від  попереднього  на  одну групу –СН2 –. Наприклад, сполуки, що утворюють 

клас органічних кислот: 

 

 
 



 

 



 
 

 
 

 

 
 

Скорочений перелік найважливіших функціональних груп у порядку 

зменшення їх старшинства 



 
 

Завдання для практичного закріплення матеріалу 
1. Визначити  тип  кожної  запропонованими  сполуки  за  такими ознаками:  

1) будова  карбонового  ланцюгу;  2) характер  зв’язків  між атомами  карбону;  3) кількість  і 

склад функціональних груп. 

 
 

2. Яким  чином  графічно  зображують  будову  органічних  сполук?  За допомогою 

раціональних  структурних  формул  представте  будову  таких  сполук: С4Н10, С4Н8, С4Н9–

ОН, СН3–СООН, С2Н5–Br, С2Н4Cl2, а також  сполук  складу  С4Н8 і С4Н6, що мають 

замкнуті ланцюги.  

 

3.  Що називаються гомологічним рядом, гомологом?   

 

4.  Два  перших  представника  гомологічного  ряду  алкінів  (ацетиленових  вуглеводнів) 

мають  склад:  С2Н2 і С3Н4. Визначте склад наступного  члена і складіть загальну формулу 

гомологічного ряду алкінів.  

 

5.  Склад   мурашиного   і   оцтового   альдегідів   виражаються   такими   формулами 

відповідно: НСН=О і СН3–СН=О. Яку формулу має наступний член гомологічного ряду 

альдегідів – пропіоновий альдегід? Складіть загальну формулу гомологічного ряду 

насичених альдегідів.  

 

6.  Склад пентилового  спирту  виражається  формулою  С5Н11–ОН.  Складіть загальну 

формулу гомологічного ряду насичених спиртів, а також формулу першого члена цього 

гомологічного ряду. 

 



3. НОМЕНКЛАТУРА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК  
 

 
 

 



 
 



 

 

 



 

Порядок старшинства функціональних груп при складанні назв: 

 

 

 
 

 



 

 
 

Номенклатура одновалентних вуглеводневих радикалів 

 

 



 
 

УТВОРЕННЯ НАЗВ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ЗГІДНО З ЗАМІСНИКОВОЮ 

НОМЕНКЛАТУРОЮ IUPAC 

 

 

  
 



 

 

 
 

Завдання 2. В структурній формулі вказати первинні, вторинні, третинні та 

четвертинні атоми карбону: 

 



Завдання 3. Назвати сполуку, будова якої виражається структурною формулою: 

 

             
 

 

4. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК  

  

Розвиток   органічної   хімії   як   самостійної   науки   зумовлений   специфічними 

особливостями органічних сполук. Розглянемо найважливіші з них.  

 

1. Величезна  кількість  органічних  речовин,  яка  пояснюється  унікальною  здатністю 

атомів карбону сполучатися один із одним, утворюючи ланцюги і кільця. За різними 

джерелами  кількість  органічних  сполук  оцінюється  від  17  до  20 млн.,  у  той  час  як 

неорганічних речовин достовірно відомо десь близько 500 тис.  

2. Органічні сполуки поряд із водою є, з одного боку, головним будівельним матеріалом 

тваринних і рослинних організмів, а з іншого – основним харчовим компонентом, що 

забезпечує  постійну  підтримку  їх  життєдіяльності  на  відповідному  рівні.  Крім  того, 

величезна  кількість  органічних  сполук  є  основою  для  створення  багатьох  виробів  із 

широким  спектром  властивостей,  які  набули  застосування  у  всіх  без  виключення 

галузях промисловості, у будівництві, а також у повсякденному побуті.  

3. Молекули  органічних  речовин,  в  яких  атоми  сполучені  між  собою  переважно  за 

рахунок  ковалентних неполярних  чи  малополярних  зв’язків  як  правило  належать  до 

неелектролітів. Іонний тип зв’язку зустрічається рідко, найчастіше в солях органічних 

кислот, наприклад, в ацетаті натрію.  

4. Органічні сполуки, що містять тільки прості одинарні зв’язки С–С, С–Н, за звичайних 

умов взаємодіють між собою надзвичайно повільно або не взаємодіють зовсім.  

5. При  нагріванні  до  підвищених  температур  органічні  речовини  обвуглюються,  а  у 

присутності  кисню  –  згоряють.  Це  пояснюється  невисокою  міцністю  зв’язків  між 

атомами карбону.   

Будову    органічних    сполук    виражають    за    допомогою    структурних    формул.  

 

Структурні  формули  –  це  умовне  зображення  будови  органічної  сполуки,  в  якому 

кожний ковалентний зв’язок позначається рисочкою. Наприклад, пропан, склад якого 

відповідає емпіричній  брутто-формулі С3Н8, можна зобразити структурною формулою 

або раціональних:  

 

Раціональні структурні формули, в яких зазначають тільки зв’язки між атомами карбону та 

між карбоном і гетероатомом (O, N, S і т.і.), а зв’язки між атомами С і Н не показують, а 

просто приписують символ гідрогену поруч із символом карбону, наприклад: 

 



 

Структуру бензену прийнято зображувати одним з двох способів: 

 

5. ІЗОМЕРІЯ 

 

 



 

 

 

 



 

- загальмована; 

- заслонена 

 

 

У міру збільшення довжини карбонового   ланцюгу   зростає   кількість конформацій, 

тому молекули алканів можуть набувати різних форм. Якщо всі атоми карбону в ланцюгу 

перебувають в енергетично вигідній загальмованій конформації, то ланцюг має 

зигзагоподібну будову (а)  

Карбоновий ланцюг може мати і клешневидну структуру (б), менш вигідну порівняно із 

зигзагоподібною. Однак клешневида конформація спрощує замикання ланцюгу  в цикл і 

утворення нових зв’язків, а це в кінцевому підсумку дає виграш в енергії. 

 

   

  



 

 

 

 

 

 

 



Завдання 4. Скласти структурні формули ізомерів монохлоралкану складу С4Н9Cl. 

 

Завдання 5. Скласти структурні формули ізомерів амінобутанових (або аміномасляних) 

кислот С3Н6(NH2)–СООН,  які  мають  однаковий  карбоновий  ланцюг,  але  відрізняються 

положенням замісника. 

 

Завдання 6. Скласти  не  менше  трьох  структурних  формул  ізомерів   

α-гідроксокислот С6Н10(ОH)–СООН, які відрізняються будовою карбонового ланцюгу, але 

мають фіксоване положення замісника (ОН), сполученого з атомом С2. 

 

Завдання 7. Скласти формули структурних ізомерів циклічних вуглеводнів складу С5Н10. 

 

Завдання 8. Скласти декілька формул структурних і геометричних ізомерів складу С7Н12, 

які містять два подвійних зв’язки в головному ланцюгу. 

 

Завдання 9. Навести приклади трьох метамерів для вуглеводнів складу С6Н10. 

 

Завдання 10. Скласти структурні формули ізомерів С8Н10, які містять бензенове кільце. 

 

Завдання 11. Дати мотивовану відповідь,  чи  можна вважати відмічені фрагменти 

наведених структур вуглеводневими радикалами. Зробити загальний  висновок  щодо 

можливого розташування в ланцюгу вуглеводневих радикалів.   

 

 
 

Завдання 12. 

 
Завдання 13.  

 
Завдання 14.  

 
Завдання 15.  
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