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Спеціальність «Кухар. Продавець продовольчих товарів» 

 

ТЕМА 1. ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК 

Тема уроку:Класифікація органічних сполук 

Мета: 

Навчальна:активізувати і систематизувати знання про основні класи 

органічних сполук,формувати стійкі знання про їх класифікацію  

Розвиваюча:розвивати вміння й навички логічно мислити, самостійно 

визначати класи органічних сполук, використовувати раніше набуті знання в 

новій навчальній ситуації. 

Виховна: виховувати творчу, допитливу особистість. 

Обладнання:таблиці: «Класифікація органічних сполук», «Будова атома Карбону», 

роздатковий матеріал, підручники. 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 

Компетентності: предметна компетентність, ключова компетентність: 

інформаційно-цифрова, спілкування державною мовою, екологічна 

грамотність і здорове життя, обізнаність та самовираження у сфері 

культури, математична компетентність 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Психологічне налаштування Привітання  

Прийом «Дерево успіху» 

Одягнемо наше дерево. Ті, хто обрав зелені листки, буде успішним на уроці, ті, 

хто обрав жовті листки – активним, оранжеві листки – буде гарно спілкуватися 

на уроці. Яке буде дерево успіху – залежить від вас. 

Перевірка присутності та готовності до уроку 

II. Актуалізація опорних знань. 

Прийом «Продовжіть твердження» 



Все в нашому Всесвіті складається з … (речовини) 

Речовини  поділяються на …  

Прості  речовини це - … 

Складні речовини це - … 

Прості  речовини поділяються на: … 

Складні речовини поділяються на… 

Неорганічні речовини поділяються на… 

Оксиди – це… 

Кислоти – це… 

Основи – це… 

Солі – це… 

Прийом «Збери квітку» 

На пелюстках написані речовини.. Ваше  завдання скласти дві квітки: 

визначивши ознаку за якою ви це зробите. (додаток ) 

Прийом Мозковий штурм» 

1.Яку ознаку ви використали при поділі речовин? 

2.Що об’єднує всі ці речовини? 

3.Який розділ хімії називається органічною хімією? 

(Органічна хімія — це розділ хімічної науки, у якому вивчаються сполуки 

Карбону — їхня будова, властивості, способи одержання і практичного 

використання) 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Крім Карбону, органічні сполуки завжди містять Гідроген, досить часто — 

Оксиген, Нітроген і галогени, рідше — Фосфор, Сульфур та інші елементи. 

Однак сам Карбон і деякі найпростіші його сполуки, такі як карбон(ІІ) оксид, 

карбон(IV) оксид, карбонатна кислота, карбонати, карбіди тощо, за характером 

властивостей належать до неорганічних сполук. Тому часто використовується 

також інше визначення: 



Органічні сполуки — це вуглеводні (сполуки Карбону з Гідрогеном) та їхні 

похідні. 

 Завдяки особливим властивостям Карбону органічні сполуки надзвичайно 

численні. Наразі відомо понад 20 млн. синтетичних і природних органічних 

речовин, і їхня кількість постійно зростає. 

Як ви, вже, мабуть зрозуміли, на сьогоднішньому занятті ми з вами повторимо 

основні класи органічних сполук. 

ІV. Оголошення теми і мети уроку 

Отже, тема нашого уроку «Класифікація органічних сполук» . 

V. Вивчення нового матеріалу 

Органічних речовин відомо майже тридцять мільйонів. Для того, щоб 

розібратися у всьому їх різноманітті, використовують класифікацію. 

Для вивчення органічних речовин зручно розділити їх на окремі класи 

відповідно будові або властивостям. Найпростіші органічні сполуки містять 

тільки два елементи – Карбон і Гідроген, їх називають… (вуглеводнями) від 

двох слів – вуглець і вода.    У складніших за складом речовинах зазвичай є 

атоми Оксигекну або Нітрогену. 

Органічні речовини 

 

 

Вуглеводні  

 

Містять атоми С, Н 

 

Представники 

Алкани 

Алкіни 

Арени 

Оксигеновмісні сполуки 

 

Містять атоми С.Н,О 

 

Представники  

Спирти 

Кислоти 

Жири 

Вуглеводи  

Нітрогеновмісні сполуки 

 

Містять атоми С,Н,N 

 

Представники  

Аміни  



 

Існують також органічні речовини які мають складнішу будову, які не 

укладаються в цю схему. 

Прийом «Проблемне питання» 

Як ви гадаєте, що ще потрібно знати про речовини, щоб їх класифікувати? 

(Для складання більш детальної класифікації необхідно звернутися до будови 

органічних сполук) 

Сучасна класифікація органічних речовин базується на теорії хімічної будови. 

Класом органічних сполук, покладеним в основу класифікації, прийнято 

вважати вуглеводні; всі інші сполуки розглядаються як їх похідні. 

На  ряду з цим в основу сучасної класифікації органічних сполук покладено дві 

ознаки: 

- будова карбонового скелету молекули; 

- наявність у молекулі функціональних груп. 

1.Класифікація органічних сполук залежно від будови карбонового скелета 

У другій половині XIX ст. шотландський хімік Арчібальд Купер 

установив, що основою кожної органічної молекули є карбоновий ланцюг 

(карбоновий скелет), що є послідовністю хімічно з'єднаних між собою атомів 

Карбону. У багатьох реакціях карбоновий ланцюг молекули залишається 

незмінним. Купер також запропонував позначати рисками хімічні зв'язки між 

атомами, чим ми зараз користуємося під час складання структурних формул. 

Карбонові скелети бувають циклічними — у них карбоновий ланцюг 

замкнутий у цикл, і відкриті, або ациклічні (приставка а — означає 

заперечення),— карбоновий ланцюг не замкнутий. 

Органічні речовини 

 

Ациклічні  

Карбоновий ланцюг відкритий 

 

Циклічні  

Карбоновий ланцюг утворює цикл 



 

2.Класифікація органічних сполук за видом зв'язку 

Органічні сполуки також класифікують за типом ковалентного зв'язку в 

карбоновому ланцюзі. Вам уже відомі насичені вуглеводні, у яких у 

карбоновому ланцюзі всі зв'язки одинарні (їх також називають ординарними, 

або простими). А сполуки, в яких у карбоновому ланцюзі наявні подвійні C=C 

або потрійні зв'язки С≡С, називають ненасиченими. Існують також сполуки з 

ароматичним зв'язком, які називають ароматичними. Із представником таких 

сполук — бензеном — ви ознайомитеся пізніше. 

 

Органічні речовини 

 

Насичені 

У карбоновому ланцюгу тільки 

одинарні зв’язки 

 

Ненасичені 

У карбоновому ланцюгу є подвійні 

та потрійні зв’язки 

 

 Завдання:Дано структурні формули трьох вуглеводнів: CH3-CH3, CH2=CH2, 

CH≡CH. Запропонуйте ознаки для класифікації цих речовин. 

 

Циклічні сполуки — це сполуки із замкнутим карбоновим ланцюгом. 

Залежно від природи атомів, що становлять цикл, розрізняють карбоциклічні 

й гетероциклічні сполуки. 

Карбоциклічні сполуки містять у циклі лише атоми Карбону. Вони 

поділяються на дві групи, що істотно відрізняються за своїми хімічними 

властивостями: аліфатичні циклічні (скорочено — аліциклічні) й ароматичні 

сполуки. 

 Карбоциклічні сполуки  

Аліциклічні 



 

  

Ароматичні 

  

 

  

Гетероциклічні сполуки містять у циклі, крім атомів Карбону, один або 

кілька атомів інших елементів — гетеро-атомів (від грецьк. heteros — «інший») 

— Оксиген, Нітроген, Сульфур та ін. 

  

Гетероциклічні сполуки 

  

 

  

Отже, в кінці ми маємо таку узагальнюючу схему 



Прийом «Проблемне питання»

 Які характеристичні групи можуть входити до складу 

3.Класифікація органічних сполук за функціональними групами

Хімічні властивості органічних речовин визначаються не тільки будовою 

карбонового скелету, але і головним чином видом атомів, які з ним зв’язані. У 

вуглеводнях карбоновий скелет з’єднаний тільки з атомами Гідрогену, а в 

складніших молекулах — 

називають функціональними групами. 

Функціональні групи —

найчастіше перетерплюють хімічні перетворення, тим самим визначаючи 

багато хімічних властивостей (функції) органі

груп залежить належність органічної речовини до того або іншого класу.

Характеристична 

група 
Назва групи

-OH Гідроксильна

 

Карбонільна

Прийом «Проблемне питання» 

Які характеристичні групи можуть входити до складу органічних сполук?

3.Класифікація органічних сполук за функціональними групами

Хімічні властивості органічних речовин визначаються не тільки будовою 

карбонового скелету, але і головним чином видом атомів, які з ним зв’язані. У 

вуглеводнях карбоновий скелет з’єднаний тільки з атомами Гідрогену, а в 

 з атомами інших елементів або групами атомів, які 

називають функціональними групами.  

— це активні центри органічних молекул. Саме вони 

найчастіше перетерплюють хімічні перетворення, тим самим визначаючи 

багато хімічних властивостей (функції) органічних сполук. Від функціональних 

груп залежить належність органічної речовини до того або іншого класу.

Назва групи Класи сполук 
Загальна 

формула 

Гідроксильна Спирти R - OH

Феноли 

Карбонільна Альдегіди 

Кетони 

 

органічних сполук? 

3.Класифікація органічних сполук за функціональними групами 

Хімічні властивості органічних речовин визначаються не тільки будовою 

карбонового скелету, але і головним чином видом атомів, які з ним зв’язані. У 

вуглеводнях карбоновий скелет з’єднаний тільки з атомами Гідрогену, а в 

их елементів або групами атомів, які 

це активні центри органічних молекул. Саме вони 

найчастіше перетерплюють хімічні перетворення, тим самим визначаючи 

чних сполук. Від функціональних 

груп залежить належність органічної речовини до того або іншого класу. 

Загальна 

 
Приклад 

OH 
 

 

 

 

 



 

Карбоксильна 
Карбонові 

кислоти 
 

 

-NO2 Нітрогрупа 
Нітро-

сполуки 
R-NO2 

 

-NH2 Аміногрупа Аміни R-NH2 

 

-F, -Cl, -Br, -I 

(Hal) 

Флуор, Хлор, 

Бром, Йод 

(галоген) 

Галогено-

похідні 
R-Hal 

 

 

Прийом «Застосуй» 

Наведіть приклади органічних сполук, що містять різні характеристичні групи, 

які складаються з трьох атомів Карбону. Складіть їхні структурні формули й 

назвіть 

Певна річ, наведені класифікації не відображають усього розмаїття органічних 

сполук, але саме такі речовини ви вивчатимете в 10 класі. 

VІ.Закріплення набутих знань. 

Прийом «Я зможу» 

Найпростіша органічна сполука — метан CH4.  

«Масштабна модель молекули метану» 

https://www.youtube.com/watch?v=vuK9qnUGDMU 

До яких групп органічних сполук можна його віднести (за різними ознаками) 

 

Прийом «Третій зайвий» 

Виберіть зайву речовину 

CH4, C2H6, C2H4 

C2H5OH, C2H6, CH3OH 

C2H5OH, CH3COOH, HCOOH 

https://www.youtube.com/watch?v=vuK9qnUGDMU


СH3COH, CH3COOH, HCOH 

C6H12O6, C3H7OH, C4H10OH 

Прийом «Фініш-крос» 

1.Яку речовину додають у чай 

а) С6Н12О6; б) С12Н22О11; в)(С6Н10О5)п; 

2.В яких рослинних продуктах найбільше крохмалю? 

а) буряки; б) картопля; в) крупи. 

3.Як називається процес, якого зазнає білок курячого яйця при варінні? 

а) гідрування; б) денатурації; в) гідролізу. 

4.Як називається процес, якого зазнає білок курячого яйця при варінні? 

а) гідрування; б) денатурації; в) гідролізу. 

5.У яких продуктах міститься основна кількість жирів, що споживаються 

людиною? 

а) картоплі, рибі, овочах; б) рибі, м’ясі, молочних продуктах; 

в) рибі, м’ясі, овочах 

6.У яких продуктах міститься основна кількість жирів, що споживаються 

людиною? 

а) картоплі, рибі, овочах; 

б) рибі, м’ясі, молочних продуктах; 

в) рибі, м’ясі, овочах 

7.Для одержання якого продукту харчування використовується реакція 

гідрування? 

8.Для чого використовують реакції горіння вуглеводнів? 

9.На яких властивостях естерів ґрунтується їхнє застосування? Наведіть 

приклади. 

 

VІІ. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів 

Чи справдились ваші очікування? 

VІІІ. Рефлексія (на дошці діти прикріплюють смайлики) 



«Матеріал уроку для мене…»

 

Важкий,                             Зрозумілий, але             Зрозумілий та 

незрозумілий                    нецікавий                        цікавий

 

 

ІХ. Домашнє завдання  

Опрацювати матеріал пара

Підготувати повідомлення 

 

Література 

1.Хімія: підручник для 10

Видавництво: Харків: Ранок, 2018.

2.Попель П.П. Хімія : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів : 

академ. рівень, проф. рівень. / П.П. Попель, Л.С. Крикля. 

2010. – 208с. 

3.Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. / Н.В. Романова. 

ВТФ Перун, 2002. – 480 с 

4.Ярошенко О.Г. Хімія : підручник для 11 кл. 

рівень стандарту. / О.Г. Ярошенко. 

5.Інтернет-ресурси 

 

  

«Матеріал уроку для мене…» 

Важкий,                             Зрозумілий, але             Зрозумілий та 

незрозумілий                    нецікавий                        цікавий 

матеріал параграфа 3,виконати завдання 35-37  

Підготувати повідомлення на тему «Життя та діяльність О.Бутлерова».

-го класу (рівень стандарту).Автор: О.В.

Видавництво: Харків: Ранок, 2018. 

Попель П.П. Хімія : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів : 

академ. рівень, проф. рівень. / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – К. : ВЦ  «Академія», 

Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. / Н.В. Романова. 

 

Ярошенко О.Г. Хімія : підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів 

рівень стандарту. / О.Г. Ярошенко. – К.: Грамота, 2012. – 232с.

Важкий,                             Зрозумілий, але             Зрозумілий та  

О.Бутлерова». 

Автор: О.В. Григорович. 

Попель П.П. Хімія : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів : 

К. : ВЦ  «Академія», 

Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. / Н.В. Романова. – К.: Ірпінь, 

загальноосвіт. навч. закладів 

232с. 



Додаток  

 

Білки 

Барвники 

Вибухові речовини 

Жири 

Вуглеводи 

Пластмаси 

Олія 

Ліки 

Сало 

Каучук 

Гербіциди 

Целюлоза 

Крохмаль 

Синтетичні волокна 

Торф 

Нафта яловичий жир 
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