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Група №11 

Хімія 

Урок 7-8 

Тема: Класифікація вуглеводнів. Алкани Загальна формула алканів, 

структурна ізомерія, систематична номенклатура. 

Мета: 

навчальна: формувати в учнів знання про гомологію, гомологічні ряди на 

прикладі алканів; ознайомити учнів із систематичною номенклатурою;  

розвивальна: розвивати уміння і навички складати структурні формули й 

називати алкани; 

виховна: виховувати творчу, допитливу особистість. 

 

 

Матеріал до уроку 

 

Контрольна робота № 1 

Контрольну роботу виконуємо в окремих зошитах для контрольних робіт. 

Структура оцінювання контрольної роботи ( 12 завдань = 12 балів; 1-6 

завдання оцінюється в 5 балів; 7, 8, 9 та 10 завдання оцінюється по 1 балу; 12 

та 11 завдання оцінюється по 1,5 бали) 

1.Вибрати загальну формулу алканів 

a) СnH2n-2 

b) CnH2n+2 

c) CnH2n 

d) CnH2n+1OH 

2.Вибрати ряд в якому знаходяться тільки представники ряду алканів 

a) С4Н10, С7Н16, С5Н10, С6Н14; 

b) С4Н10, С6Н14, С3Н8, С10Н22; 

c) С5Н10, С4Н8, С3Н6, С7Н14; 

d) С3Н4, С4Н6, С5Н8, С7Н16; 

3.Вибрати ряд в якому знаходяться тільки представники ряду алкенів  

a) С3Н6, С5Н10, С7Н14; 

b) С3Н4, С5Н10, С7Н16, С4Н10; 

c) С4Н10, С7Н16, С5Н10, С6Н14; 



4.Вибрати правильне твердження про алкани 

a) Алкани – це насичені вуглеводні, які мають лінійну структура та мають 

загальну формулу СnH2n+2 

b) Алкани – це ненасичені вуглеводні, які містять в карбоновому ланцюзі 

потрійні зв’язки та мають загальну формулу СnH2n-2 

c) Алкани – це насичені вуглеводні, які мають лінійну структура та мають 

загальну формулу CnH2n-2 

5. Вибрати структурну формулу пропану  

a) СН3-СН2-СН3 

b) СН3-СН2-СН2-СН3 

c) СН2=СН-СН3 

d) СН3-СН=СН-СН3 

6. Вибрати структурну формулу гептану 

a) СН3 -СН2 -СН2- СН2- СН2- СН2- СН3 

b) СН3- СН2-СН=СН- СН2- СН2-СН3 

c) СН3- СН2- СН2- СН2- СН2- СН3 

d) СН3- СН2-СН=СН- СН2- СН3 

7. Написати структурну формулу бутану (скорочену та повну) 

8. Написати структурну формулу гексану (скорочену та повну) 

9. Дати назву сполуки  

СН3 – СН – СН2 – СН2 – СН2 – СН3 

           СН3 

10. Дати назву сполуки  

           СН3  СН3 

СН3 – СН – С – СН2 – СН3 

                    СН3 

11. Написати два ізомери для пентану 

12. Відносна молекулярна маса алкану – 50. Визначте його формулу. 

 

 

 

 

 



Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична 

номенклатура. 

Алканами (насиченими) називають такі вуглеводні, атоми Карбону в моле-

кулах яких сполучені між собою простими (одинарними) σ-зв'язками. Всі інші 

одиниці валентності атомів Карбону у цих сполуках зайняті (насичені) 

атомами Гідрогену. Атоми Карбону в молекулах насичених вуглеводнів 

перебувають у стані, sp3-гібридизації. 

Насичені вуглеводні утворюють ряд сполук з загальною формулою 

СnН2n+2 (n - 1, 2, 3, 4, ...). Найпростішою сполукою цього ряду є метан СН4. 

Тому ряд цих сполук називають ще рядом метанових вуглеводнів. Сполуки 

ряду метану мають подібні будову і властивості. Такий ряд сполук, 

представники якого мають близькі хімічні властивості і характеризуються 

закономірною зміною фізичних властивостей, мають однотипну структуру і 

відрізняються один від одного на одну або кілька —СН2-груп, називають 

гомологічним рядом (від грецьк. «гомос» —послідовний, подібність). Як видно 

з таблиці 1, кожний наступний вуглеводень даного ряду відрізняється від 

попереднього на групу - СН2. Ця група називається гомологічною різницею, а 

окремі члени цього ряду — гомологами. 

Назва вуглеводню 
Структурна 

формула 
Молекулярна формула 

Метан CH4 CH4 

Етан H3C-CH3 C2H6 

Пропан H3C- CH2-CH3 C3H8 

Бутан H3C- CH2- CH2- CH3 C4H10 

Пентан H3C- (CH2)3-CH3 C5H12 

Гексан H3C- (CH2)4-CH3 C6H14 

Гептан H3C-(CH2)5-CH3 C7H16 

Октан H3C- (CH2)6-CH3 C8H18 

Нонан H3C- (CH2)7-CH3 C9H20 



Декан H3C-( CH2)8-CH3 C10H22 

 

Для алканів характерна структурна ізомерія, пов'язана з розгалуженням 

їх карбонового ланцюга. Структурні ізомери відрізняються між собою 

тільки порядком розміщення атомів Карбону в молекулі.  

Структурна ізомерія насичених вуглеводнів починається з бутану.  

1. Номенклатура алканів 

Для побудови назв алканів за систематичною номенклатурою 

використовують такий алгоритм: 

 

 

Схема складання назв алканів за систематичною номенклатурою   

 

                       Префікси                   Назва родоначальної структури     

              алкільні замісники в  

            алфавітному порядку 

 

     Корінь                                 Суфікс 

головний ланцюг     +       ступінь насиченості      

алк -                                          -ан                   

 

Назви алканів нерозгалуженої будови 

Перші чотири члени гомологічного ряду мають традиційні назви (метан, 

етан, пропан, бутан), а назви наступних – утворені від грецьких або 

латинських числівників, що відповідають кількостіатомів у карбоновому 

ланцюзі (корінь) з додаванням суфікса –ан ( пентан, гексан, декан). 

Назви алканів розгалуженої будови 

Для побудови назв алканів розгалуженої будови необхідно вміти 

утворювати назви алкільних замісників. Алкільний замісник – залишок, 

утворений відщепленням Гідрогену від молекули алкану. Назви алкільних 



замісників утворюють шляхом заміни суфікса –ан у назві відповідного алкану 

на суфікс –ил (-іл). 

 

Структурна формула та назва 

алкану 

Структурна формула та назва 

алкільного замісника 

СН4 

метан 

СН3- 

метил 

СН3-СН3 

етан 

СН3-СН2- 

етил 

СН3-СН2-СН3 

пропан 

СН3-СН2-СН2- 

пропіл 

  СН3 

│ 

  СН3 – СН - СН3 

ізобутан 

 

  СН3 

│ 

  СН3 – СН – СН2- 

ізобутил 

 

Отже, утворення назв алканів розгалуженої будови проводять у такій 

послідовності: 

1. Вибирають родоначальну структуру → головний карбоновий 

ланцюг: 

 за головний  вибирають найдовший карбоновий ланцюг із більшою 

кількістю найпростіших розгалужень; 

 розгалуження, що не увійшли до складу головного ланцюга -  алкільні 

замісники; 

2. Нумерують атоми Карбону головного ланцюга: 

  нумерацію атомів Карбону головного ланцюга проводять таким чином, 

аби положення замісників були позначені найменшими локантами – принцип 

найменших локантів. Атоми Карбону голоаного ланцюга нумерують з того 

кінця, до якого ближче знаходиться замісник. 

                       



                  СН3 

        1                2│         3             4               5                6 

      СН3 -  СН -  СН2  -  СН2 – СН2 – СН3 

 

 якщо молекула має кілька замісників, то для вибору початку нумерації 

головного ланцюга складають можливі послідовності нумерацій атомів 

Карбону і вибирають ту, в якій перша відмінність позначена найменшим 

локантом.  

                           СН3    СН3 

           1               2        │ 3       4  │       5              6 

      СН3 -  СН -  СН  -  СН – СН2 – СН3 

                 │ 

                 СН3                                                2,3,4 - триметилгексан 

 

 якщо замісники розташовані на однаковій відстані від обох кінців 

головного ланцюга, то при виборі нумерації враховують алфавітний порядок 

переліку назв цих замісників: 

                                    СН3   метил 

           1              2              3        4│         5               6 

      СН3 - СН2 - СН  -  СН – СН2 – СН3 

                          │ 

                          СН2 –СН3  етил 

3. Визначають алкільні замісники та їх локанти: 

  алкільні замісники перелічують в алфавітному порядку з локантами; 

  від назв алкільних замісників локанти відділяють дефісом; 

  якщо алкан містить кілька однакових замісників, то використовують 

множинні префікси(ди-, три-, тетра-); 

  локанти однакових алкільних замісників записують у порядку 

зростання цифр і відділяють комами; 



  якщо два однакові замісники розташовані біля одного атома Карбону, 

то локант, що відповідає положенню цих замісників, зазначають у назві двічі; 

  при визначені алфавітного порядку множинні префікси не враховують; 

  структурні префікси втор-, трет- при визначенні алфавітного порядку 

не враховують, на відміну від структурних префіксів ізо-, нео-; 

  назву останього замісника пишуть разом із назвою родоначальної 

структури. 

 

Завдання.  Назвати алкани : 

       1      2        3                  4      

Н3С — СН — СН2 — СН3       2-метилбутан 

    │ 

    СН3 

         1           2                3             4 

 Н3С — СН — СН— СН3         2,3-диметилбутан 

     │         │ 

     СН3      СН3 

      СН3 

        1       │ 2         3                  4      

Н3С —   С — СН2 — СН3         2,2-диметилбутан 

      │ 

      СН3 

        1           2               3             4                5                 6 

Н3С — СН — СН—СН — СН2 — СН3       4–етил- 2,3-диметилгексан 

    │         │       │ 

    СН3     СН3    С2Н5 

Домашнє завдання: 

Виконати контрольну роботу в зошитах для контрольних робіт!!!  

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 


