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Група № 14  

Хімія 

Урок 33-34 

Тема: Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні 

властивості. Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у 

природі. 

Мета: формувати знання учнів про жири, їх склад, утворення; вивчити будову 

жирів і властивості їх як естерів гліцерину й вищих карбонових кислот; 

ознайомити учнів з хімічними властивостями жирів на прикладі гідролізу й 

гідрування; визначити сфери застосування жирів, способи їх одержання; 

розвивати вміння й навички складання рівнянь хімічних реакцій на прикладі 

реакцій синтезу й гідролізу жирів, гідрування жирів різного складу; показати 

практичне значення цих реакцій; ознайомити учнів з поширенням жирів у 

природі, їх біологічною роллю, застосуванням. 

 

Матеріал до уроку 

Жири поряд з вуглеводами й білками є коштовним харчовим продуктом. 

Для здорового організму людини добова потреба жиру становить 70-100 г. Зі 

збільшенням віку й зменшенням фізичного навантаження споживання жирів 

повинне бути знижене, тому що надлишок жирів в організмі людини є однією 

з основних причин багатьох захворювань, зокрема, особливо серцево-

судинних. В організмі людини основна функція жиру – бути джерелом енергії. 

Окиснення 1г жиру спричиняє виділенню 39 кДж енергії. Однак буде 

нерозумним прагнути забезпечити свій організм виключно жирами, оскільки, 

незважаючи на те, що вони багаті на енергію, жири важко засвоюються. Але 

не можна забувати, що надлишкова кількість жиру, навіть у раціоні здорової 

людини, дуже шкідлива. Жири не розчиняються ані водою, ані травними 

соками. В організмі вони розщеплюються й емульгуються за сприяння жовчі. 



Зайва кількість жиру не встигає проемульгуватися, порушує травні процеси та 

спричиняє неприємне відчуття печії.  

Жири є не тільки джерелом енергії в організмі, а й джерелом води. 

Завдяки цій воді живуть верблюди тривалий час без свіжої води. Для розвитку 

зародка  курчати в інкубаційний період потрібна вода, а надходження її ззовні 

відсутнє. Зародок забезпечується водою окисленого жиру. Жири необхідні й 

мешканцям холодного клімату: тюленям, моржам. Підшкірний жир допомагає 

зберегти внутрішнє тепло. Будь – якій тварині жирові відкладення 

пом’якшують силу різних поштовхів і ударів. Крім того, жири для тварин – 

мастильний матеріал. Відомо, водоплавні птахи самі проводять змащення під 

час чищення пір’я. Висока харчова цінність жирів зумовлена також 

розчинністю в них деяких вітамінів А, Д, Е.   

Жири за походженням 

Жири 

 

 тваринні жири                                                      рослинні жири, олії 

  ( яловичий жир,свиняче сало, вершкове масло)                              

 

У 1854 році М. Бертло уперше синтезував жир. Він нагрівав гліцерин з 

вищою карбоновою кислотою у запаяній посудині. Записуємо хімічне 

рівняння.  



 
Перед вами формула жиру у загальному вигляді. R1,  R2,  R3 – 

вуглеводневі залишки (як правило різні, але можуть бути однаковими). Жири 

утворюють такі насичені кислоти як пальмітинова С15H31COOH, стеаринова 

C17H35COOH, ненасичена олеїнова C17H33COOН. 

Для рідких жирів характерні реакції гідрування, тобто приєднання 

водню за положенням подвійних зв'язків. Під час гідрування речовина 

перетворюється на сполуку насиченого складу, рідкий жир — на твердий: 

 

У такий спосіб виробляють відомий вам харчовий продукт — маргарин. 

Жири вступають у реакції гідролізу, тобто реагують із водою з 

утворенням гліцеролу та відповідних вищих карбонових кислот. 

Під час реакцій гідролізу жирів за наявності лугів утворюються гліцерол 

і солі вищих карбонових кислот — мила. Зокрема, натрієві солі — це тверде 

мило, калієві — рідке. Схема реакції: 

 

Реакції лужного гідролізу називають омиленням. 

Класифікація вуглеводів 

Вуглеводи (цукри) - одна з найбільших важливих и розповсюджених груп 

природних органічних сполук. Назву вони отримали через це, що складаються 

з вуглецю та води. Загальна формула вуглеводів  



Cn( Н2О)м(m,n>3) .  Вони становлять 80 % маси сухої речовини рослини і 

близько 2 % сухої речовини тварин організмів. Тварини і людина не здатні 

самостійно синтезувати вуглеводи, тому отримують з різними продуктами 

харчування рослинного та тваринного походження. За добу дорослий людині 

необхідно споживати 400-500 г вуглеводів. У рослинах вуглеводи 

утворюються з карбон ( IV ) оксиду та води в процесі складної реакції 

фотосинтеза, що здійснюється за рахунок сонячної енергії  за участю зеленого 

пігменту рослин-хлорофілу. 

 

      Вуглеводи можна розділити на прості ( моносахариди) і складні ( 

дисахариди і полісахариди). Складні вуглеводи в свою чергу, в процесі 

гідролізу, під дією води розкладаються на прості. Молекули дисахаридів 

побудовані з двох, а полісахаридів – із великої кількості  залишків 

моносахаридів.  

Найпростішим представником моносахаридів є глюкоза - С6Н12О6. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пощирення в природі. 

Ознайомлення з поширенням в природі та фізичними властивостями глюкози 

(зовнішній вигляд, розчинення у воді). 

Глюкоза міститься майже в усіх органах рослин – плодах, корінні, листі, 

квітках. Багато її є у винограді, солодких фруктах , цукровій тростині, 

цукрових буряках, ягодах. Глюкоза входить до складу тваринних організмів. 

Вуглеводи 

прості складні 

Дисахариди 

Сахароза, 

лактоза, 

мальтоза 

Полісахариди 

Крохмаль,глюко-

ген,целюлоза 

Моносахариди  

Глюкоза, 

фруктоза, 

Галактоза, рибоза 

дезаксирибоза 



Її масова частка у крові людини становить близько 0,1 %. У рослинах глюкоза 

утворюється в процесі фотосинтезу. 

Сахароза міститься в цукрових буряках, стеблах цукрових тростин, соці 

берези, багатьох плодах і овочах 

Полісахариди складаються з великої кількості моносахаридів. До них 

відносяться: 

 крохмаль; 

 глікоген; 

 целюлоза; 

 хітин та ін. 

Крохмаль – найпоширеніший у рослинному світі вуглевод. Він утворюється 

в листі в результаті фотосинтезу і відкладається в корінні, бульбах і зернах. 

Масова частка крохмалю в бульбах картоплі становить близько 20 %, у зернах 

пшениці та кукурудзи – 70%, рису – близько 80 %.  

Зі збільшенням кількості мономерів розчинність полісахаридів зменшується і 

солодкий смак зникає. 

Целюлоза є важливим структурним компонентом клітинних стінок багатьох 

одноклітинних, грибів і рослин. Завдяки особливій будові целюлоза 

нерозчинна у воді і має високу міцність. В середньому 20-40% матеріалу 

клітинних стінок рослин становить целюлоза, а волокна бавовни – майже 

чиста целюлоза, і саме тому вони використовуються для виготовлення тканин. 

 

Домашнє завдання: написати конспект та підготуватися до самостійної 

роботи (з теми карбонові кислоти) .  

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


