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Група № 12 

Хімія  

Урок 27-28 

Тема: Карбонові кислоти, їх поширення в  природі та класифікація. 

Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад будова молекул 

насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні 

формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості. Хімічні 

властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція 

естерифікації. Одержання етанової кислоти.  

Мета: формувати знання учнів про карбоксильну характеристичну групу на 

прикладі оцтової кислоти; ознайомити учнів зі структурною й електронною 

формулами карбонових кислот; показати зв’язок між характеристичною 

карбоксильною групою та фізичними властивостями карбонових кислоти; 

розвивати вміння складати формули ізомерів та давати їм назви за 

систематичною номенклатурою; використовувати здобуті знання на уроці в 

побуті і навпаки; виховувати самостійність, інтерес до предмету. 

 

Матеріал до уроку 

Поняття про карбонові кислоти 

Карбо́нові кисло́ти — органічні сполуки, що містять одну або 

декілька карбоксильних груп COOH, сполучених з вуглеводневим радикалом 

або атомом Гідрогену. 

   Карбоксильну групу  можна розглядати як поєднання 

карбонільної  і гідроксильної -ОН груп.  

    Електронна густина у карбонільній групі зміщена до Оксигену, внаслідок 

чого він набуває часткового негативного заряду δ-, а атом Гідрогену 

гідроксильної групи отримує ще більший (порівняно зі спиртами) частковий 



позитивний заряд δ+ і більшу рухомість. Завдяки чому водневі зв’язки між 

молекулами карбонових кислот виявляються сильнішими і в розчинах вони 

існують переважно у вигляді димерів. З другого боку, електронна густина з а-

атома Карбону алкільного замісника зміщується до карбоксильного атома 

Карбону. Унаслідок цього атоми Гідрогену біля а-атома Карбону також 

набувають більшої рухливості, що дає їм змогу заміщуватись на атоми 

галогенів. 

 

Зв’язок C - H — ковалентний слабко-полярний. 

Зв’язки C = O і O - H — ковалентні сильно-полярні. 

Класифікація карбонових кислот 

Розповідь вчителя  

1) залежно від кількості карбоксильних груп (основності): 

• монокарбонові (одноосновні): 

   НСООН мурашина (метанова) кислота 

   СН3СООН оцтова (ацетатна, етанова) кислота 

• дикарбонові (двохосновні): 

   НООС—COОH щавлева кислота 

• трикарбонові (трьохосновні): 

 лимонна кислота 

2) залежно від природи вуглеводневого замісника, сполученого з 

карбоксильною групою: 

• насичені: 

СН3-СН2-СООН пропанова кислота 

• ненасичені: 

СН2=СН-СООН акрилова кислота 

3) залежно від кількості атомів Карбону в алкільному заміснику: 



• нижчі (низькомолекулярні): 

Н-СООН метанова кислота 

СН3-СООН етанова кислота 

С2Н5-СООН пропанова кислота 

С3Н7-СООН бутанова кислота 

• вищі (високомолекулярні): 

С17Н33-СООН олеїнова кислота 

С17Н35-СООН стеаринова кислота 

Гомологічний ряд і номенклатура насичених карбонових кислот 

Відповідно до систематичної номенклатури, назви кислот походять від назв 

відповідних вуглеводнів з додаванням закінчення -ова. Нумерацію 

карбонового скелета починають з атома Карбону карбоксильної групи. 

Одноосновні карбонові кислоти (монокарбонові кислоти) — похідні 

алканів, у молекулах яких один атом Гідрогену заміщений на карбоксильну 

групу. Насичені карбонові кислоти утворюють гомологічний ряд, загальна 

формула якого СnН2n+1СООН або R-COOH, де R — алкільний замісник (або 

атом Гідрогену — у мурашиній кислоті).  

 

Молекулярна 

формула 

Скорочена структурна 

формула 

Назва 

кислоти 

Тривіальна 

(традиційна) 

НСООН 

 

Метанова Мурашина 

СН3СООН 

 

Етанова Оцтова  

С2Н5СООН 

 

Пропанова  Пропіонова  

С3Н7СООН 

 

Бутанова  Масляна  

С4Н9СООН 

 

Пентанова  Валеріанова  



 

Фізичні властивості насичених монокарбонових кислот 

Розповідь учителя  

   На відміну від альдегідів, уже перший член ряду – мурашина кислота – це 

рідина з досить високою точкою кипіння. 

   Перші три члени гомологічного ряду насичених одноосновних карбонових 

кислот — мурашина, оцтова, пропіонова — рухливі рідини з різким запахом, 

змішуються з водою у будь-яких пропорціях. Пропіонова має запах поту.  

Члени від 4-го до 9-го — оліїсті рідини з різким неприємним запахом, погано 

розчинні у воді. Запах масляної кислоти можна відчути при підгоранні їжі на 

сковороді. 

   Наступні члени гомологічного ряду — тверді речовини без запаху, 

нерозчинні у воді, але добре розчиняються в органічних розчинниках (етері, 

бензені). 

    Кислоти мають вищі, порівняно з відповідними спиртами, температури 

кипіння. Це зумовлено міцними водневими зв’язками між парами молекул 

кислоти й утворенням стабільних асоціатів, димерів, які розпадаються лише за 

високої температури. Наприклад, понад 250 °С — для ацетатної кислоти. 

    Рідкі кислоти складаються з димерів – циклічних або лінійних: 

 

Фізичні властивості карбонових кислот 

Формула  Назва  Tпл
0 С Tкип

0С Розчинність у 

воді 

НСООН Мурашина  8,2 100,7 Необмежена  

СН3СООН Оцтова  16,6 117,7 Необмежена  

С2Н5СООН Пропіонова   -20,8 140,8 Необмежено  

С3Н7СООН Масляна  -5,3 163,3 Добре  

С4Н9СООН Валеріанова  -34,5 186,4 Погано  



С5Н11СООН Капронова  -3,9 205,3 Погано 

С15Н31СООН Пальмітинова  52,5 390 Не розчинна 

С17Н35СООН Стеаринова  71,0 432 Не розчинна 

 

Оцтова (етанова) кислота. 

4. Будова молекули оцтової кислоти 

                         СН3СООН 

Електронна             Напівструктурна              Молекулярна 

   Ця кислота СН3СООН за звичайної температури – безбарвна рідина з різким 

характерним запахом, за температури нижче –16,6 °С – 

кристалічна, льодоподібна маса. Тому безводну оцтову кислоту називають 

«льодяною». Її температура кипіння становить 118,5°С, за кімнатної 

температури вона змішується з водою в будь-яких співвідношеннях. Розчин 

цієї кислоти з масовою часткою СН3СООН 3–5 % відомий під назвою 

столового оцту, 70–80 % – оцтової есенції. 

    Оцтова кислота виявляє всі хімічні властивості, характерні для карбонових 

кислот. Вона – слабкий електроліт: 

СН3СООН <=> СН3СОО– + Н+. 

   Ступінь її дисоціації становить 1,3 %, константа дисоціації К = 2x10–5. 

   Оцтова кислота змінює колір лакмусу та метилового оранжевого на 

червоний, взаємодіє з металами, які стоять в ряду стандартних електродних 

потенціалів перед воднем, з основами, амфотерними гідроксидами, солями. 

    Солі оцтової кислоти називаються етанатами або ацетатами. Як йонні 

сполуки вони добре розчиняються у воді, як солі слабкої кислоти – 

гідролізуються у водних розчинах. 

 

 

 



Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових  кислот 

Вплив кислот на індикатор 

Кислотні властивості карбонових кислот обумовлені наявністю полярного 

зв’язку О – Н у карбоксильній групі. 

Завдяки більшій рухомості гідроксильного атома Гідрогену карбонові 

кислоти можуть дисоціювати: 

CH3 - COOH ↔ CH3 - COO- + H+ 

Сила карбонових кислот, як і розчинність у воді, у гомологічному ряду 

зменшується зі збільшенням молекулярної маси. Оцтова кислота сильніша за 

карбонатну, але слабша за інші мінеральні кислоти. Найсильнішою  кислотою 

гомологічного ряду одноосновних насичених карбонових кислот є мурашина. 

Це єдина кислота, в якій карбоксильна група не зв’язана з електронодонорним 

вуглеводневим замісником, унаслідок чого позитивний заряд на атомі 

Карбону карбоксильної групи найбільший, а зв'язок О – Н найсильніше 

поляризований. 

Взаємодія з лугами 

НСООН + КОН → НСООК +Н2О 

СН3 – СООН + NаОН → СН3 – СООNа + Н2О 

Взаємодія з солями 

Карбонові кислоти належать до слабких кислот, однак вони сильніші за 

деякі неорганічні кислоти, наприклад карбонатну. 

2СН3 – СООН +СаСО3 → (СН3 – СОО)2Са + СО2↑ +Н2О 

2СН3 – СОО- + Н+ +Са2+ +  СО3
2-  → 2СН3 – СОО- + Са2+ + СО2↑ +Н2О 

Н+ +  СО3
2-  →  СО2↑ +Н2О 

Взаємодія з спиртами. Реакція етерифікації 

Карбонові кислоти вступають у реакції етерифікації зі спиртами. 

CH3 - COOH + C2H5OH  CH3 - COOC2H5 + H2O 

утворюється естер — етиловий естер етанової кислоти (етилацетат, 

етилетаноат). 

Домашнє завдання: написати конспект  



За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 

 

 


