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Тема: Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від 

складу і хімічної будови молекул. Поняття про явище ізомерії та ізомери. 

Мета: Узагальнити й систематизувати знання учнів про склад, властивості, 

застосування окремих представників оксигеновмісних сполук 

 розвивати вміння й навички учнів самостійно визначати представників 

оксигеновмісних сполук, використовувати раніше набуті знання в новій 

навчальній ситуації; 

 виховувати творчу, допитливу особистість. 

 

Матеріал до уроку 

Залежність властивостей речовин від їх хімічної будови. Теорія хімічної 

будови органічних сполук О. Бутлерова 

Залежність властивостей речовин від 

їх хімічної будови яскраво 

ілюструється на прикладі ізомерів. 

Цей взаємозв’язок пояснює теорія 

хімічної будови органічних сполук, 

автором якої є видатний російський 

учений Олександр Михайлович 

Бутлеров. Основні положення теорії 

Бутлеров сформулював у 1861р. 

Головні положення теорії хімічної будови О. М. Бутлерова: 

1. Атоми в молекулах з’єднані між собою в певній послідовності відповідно 

до їхніх валентностей. Послідовність міжатомних зв’язків у молекулі 

називається її хімічною будовою й описується однією структурною формулою 

(формулою будови). 

2. Хімічну будову можна визначити хімічними методами. (Наразі 

використовуються також сучасні фізичні методи.) 

3. Властивості речовин залежать від їхньої хімічної будови. 



4. За властивостями певної речовини можна визначити будову її молекули, а 

за будовою молекули — передбачити властивості. 

5. Атоми та групи атомів у молекулі впливають одне на одного. 

Великим успіхом ученого було передбачення існування двох ізомерів бутану 

на основі теорії будови. У 1867 році Бутлеров синтезував передбачений ізомер, 

що блискуче підтверджувало правильність теорії будови. 

 Отже, теорія хімічної будови пояснює різноманітність органічних сполук, яка 

зумовлена здатністю чотиривалентного атома Карбону утворювати карбонові 

ланцюги, сполучатися з атомами інших елементів, а також наявністю ізомерії. 

У теорії хімічної будови велике значення приділяється взаємному впливові 

атомів у молекулі, який спостерігається в молекулі будь-якої речовини 

(органічної чи неорганічної). Велика заслуга у встановлені закономірності 

взаємного впливу атомів у молекулі належить учню Бутлерова - Володимиру 

Володимировичу Марковнікову. 

У сучасному трактуванні основне положення теорії будови звучить так: 

властивості органічних речовин визначаються складом, хімічною, 

електронною і просторовою будовою їх молекул. Отже, щоб охарактеризувати 

речовину згідно з сучасною теорією будови, треба вказати її якісний і 

кількісний склад, порядок сполучення атомів у молекулі, форму і розмір 

молекул, розподіл електронів у молекулі. 

принципи складання ізомерів: 

1) Спочатку будуємо каркас (скелет) молекули; 

2) Скорочуємо ланцюг спочатку на один атом Карбону і кріпимо цей атом 

усередину молекули; 

3) Додаємо атоми Гідрогену згідно з валентністю Карбону (ІV); 

4) Атоми Карбону об’єднані в ланцюг без відгалужень, то такі вуглеводні 

називаються нерозгалужені, а якщо атоми Карбону відходять угору, вниз від 

основного ланцюжка, тобто розгалужуються, то такі вуглеводні називають 

розгалуженими. 

5. Вводимо поняття: 

•     «ізомерія» — явище існування речовин з однаковою молекулярною 

формулою, але різним порядком з’єднання атомів у молекулі, а тому й різними 

властивостями; 

•     «структурна ізомерія» — вид ізомерії, пов’язаний зі зміною будови 

карбонового ланцюга; 



•     «ізомери» — речовини, які мають однакову молекулярну формулу, але 

різний порядок з’єднання атомів у молекулі, а тому й різні властивості. 

6. Даємо поняття про номенклатуру органічних речовин. Пояснюємо. 

Кожна речовина має дві назви — тривіальну (ужиткову) та міжнародну 

(систематичну). Систематичну номенклатуру запропонувала Міжнародна 

спілка теоретичної та прикладної хімії — ІЮПАК. Правила номенклатури 

насичених вуглеводнів — алканів (парафінів) — такі: 

1) У молекулі вибирають найдовший ланцюг і починають нумерувати його 

з того боку, де ближче стоїть радикал-замісник. Радикал — це хімічно активна 

частинка, яка утворюється з молекули насиченого вуглеводню, коли він 

відщеплює один атом Гідрогену. Наприклад: метан СН4 утворює радикал СН3- 

— метил, етан С2Н6 утворює радикал С2Н5- — етил, і т. д. 

2) Цифрою вказують положення радикала-замісника в ланцюжку. 

Наприклад, 2-метил означає, що від другого атома Карбону відходить радикал 

метил СН3-. А якщо однакових радикалів декілька, то цифрою вказують 

кожний з них (2,3,4-), але перед назвою радикала ставлять префікс — ди-, три-

, тетра- і т. д. Наприклад: 2,3,4-триметил — (три радикали СН3-, які відходять 

від 2, 3 і 4 атома Карбону в основному ланцюзі), 2,3,5,7-тетра (чотири). Отже, 

префікс, указує скільки однакових радикалів містить молекула. 

3) Якщо радикали стоять біля одного й того самого атома Карбону, то 

цифру вказують двічі. Наприклад, 2,2-диметил, 2,3,3-триметил і т. д. 

4) Якщо радикали різні, то називати їх починають за алфавіту: спочатку 

етил, метил, пропіл тощо. 

5) Остаточну назву речовині дають за кількістю атомів Карбону в 

нумерованому ланцюзі, не забуваючи, що всі алкани мають суфікс -ан. 

Розглянемо ці правила на ізомерах пентану. 

а) СН3-СН2-СН2-СН2-СН3 

н-пентан (н — нормальний, нерозгалужений) 

 

 



Домашнє завдання : написати конспект та скласти три ізомери по гептану. 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 

 


