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Хімія  
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Тема: Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні 

властивості глюкози. Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, 

гідроліз. 

Мета уроку 

Навчальна: вивчити будову глюкози, її властивості, як представника 

речовин з подвійними властивостями з позицій причинно-наслідкової 

залежності між складом, будовою та властивостями; розглянути її 

поширеність в природі та її значення для життєдіяльності організму;  

Розвиваюча: продовжити формувати вміння учнів порівнювати та 

узагальнювати на прикладі матеріалу про будову й властивості альдегідів 

та спиртів; формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій, що 

характеризують властивості глюкози, уміння виконувати лабораторні 

досліди, робити висновки зі спостережень; 

Виховна: продовжити виховання пізнавальної активності та самостійності 

учнів під час виконання лабораторних дослідів. 

 

Матеріал до уроку 

Глюкоза 

Найпростіший представник вуглеводів — глюкоза, її молекулярна формула 

— С6Н12O6. Глюкоза — це біла кристалічна речовина, добре розчинна у воді, 

має низьку температуру плавлення (t°пл = 146 °С). За своєю будовою глюкоза 

— складна багатофункціональна сполука, що містить п’ять гідроксильних і 

одну альдегідну групу (-СОН). 

 



Хімічні властивості. 

1. Як альдегід дає такі реакції: 

А) окислюється аміачним розчином Аg2О (реакція «срібного 

дзеркала»); 

СН2ОН-(СНОН)4-СОН + Аg2О→СН2ОН-(СНОН)4-СООН+2Аg↓ 

Б)окислюється купрум (ІІ) гідроксидом (свіжо добутим: 

NaOH+CuSO4); 

СН2ОН-(СНОН)4-СОН + 2СuОН2→ СН2ОН-(СНОН)4-СООН 

+Сu2О+2Н2О 

Це якісна реакція на глюкозу 

В) відновлюється до шестиатомного спирту 

СН2ОН-(СНОН)4-СОН+ Н2→ СН2ОН-(СНОН)4-СН2ОН (сорбіт) 

2.Специфічні властивості. 

 Поступове окиснення в організмах з повільним виділенням енергії: 

С6Н12О6+6О2→6СО2↑+6Н2О 

 Молочнокисле та спиртове бродіння. 

 Гліколіз. 

Глюкоза—цінна поживна речовина, входить до складу рослин (≈80%), є 

продуктом фотосинтезу; надає продуктам харчування солодкого смаку; 

використовується в кондитерському виробництві. Спиртове бродіння здавна 

використовують у виноробстві та пивоварінні. Молочнокисле бродіння 

відбувається, наприклад, під час квашення овочів. 

Застосування. 

 У медицині для лікування дистрофії. 

 Кондитерська справа. 

 Виробництво пива (спиртове бродіння). 

 Квашення капусти, огірків, молока, силосування кормів (молочнокисле 

бродіння) 

 Відновник у текстильній промисловості. 

 

САХАРОЗА С12Н22О11 (БУРЯКОВИЙ АБО ТРОСТИННИЙ ЦУКОР). Це 

вуглевод, молекули якого складаються із залишків молекул двох 

моносахаридів — глюкози й фруктози, з'єднаних один з одним за рахунок 



взаємодії гідроксильних груп. Фруктоза є ізомером глюкози, отже, вони мають 

однакову молекулярну формулу C6H12O6, але різну будову (про це йшлося в 

тексті «Сторінки ерудита» § 19). Порівнявши кількісний склад сахарози із 

сумарним складом глюкози й фруктози, виявимо, що в сумі в молекулах цих 

двох речовин 12 атомів Карбону, проте Гідрогену на два, а Оксигену — на 

один атом більше. Тобто за утворення молекули сахарози «зайвою» 

виявляється молекула води. І справді, ці два моносахариди сполучаються за 

рахунок відщеплення атома Гідрогену від молекули однієї речовини й 

гідроксильної групи — від молекули іншої. 

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ САХАРОЗИ. Сахароза — безбарвна, 

кристалічна, добре розчинна у воді, солодка на смак речовина. Температура 

плавлення сахарози +185 °С. 

ПОШИРЕННЯ В ПРИРОДІ. Сахароза — найпоширеніший у природі 

дисахарид, міститься в плодах, овочах, соках рослин. Особливо багато її в 

стеблах цукрової тростини (до 26 %) і коренеплодах цукрових буряків (до 20 

%), які є основною сировиною для виробництва цукру. 

ГІДРОЛІЗ САХАРОЗИ. Загальна хімічна властивість сахарози — реакція 

гідролізу. За нагрівання і наявності розбавлених розчинів хлоридної HCl або 

сульфатної H2SO4 кислот вона гідролізується на моносахариди, залишки 

молекул яких входять до складу її молекул: 

 

ПОЛІСАХАРИДИ — ПРИРОДНІ ПОЛІМЕРИ. Серед представників 

полісахаридів найбільше значення мають крохмаль, целюлоза, глікоген 

(тваринний крохмаль). Усі ці полісахариди побудовані із залишків молекул 

одного моносахариду — глюкози, склад їх молекул позначається однаковою 

молекулярною формулою — (С6Н10О5)n. 

Молекулярне рівняння реакції утворення полісахаридів: 



nC6H12O6 → (С6Н10О5)n + nH2O. 

У складі молекули полісахаридів може бути від одинадцяти до тисячі й більше 

залишків молекул моносахаридів, що утворюють структурні ланки —

С6Н10О5—. Проте це різні речовини, що відрізняються просторовою будовою 

та ступенем полімеризації. 

Полісахариди — вуглеводи, молекули яких містять понад десять 

моносахаридних залишків, сполучених між собою в лінійні або розгалужені 

ланцюги. Крохмаль, целюлоза, глікоген — представники полісахаридів. 

Крохмаль (С6Н10О5)n — білий аморфний хрусткий порошок, нерозчинний у 

холодній воді. У гарячій воді він набухає з утворенням крохмального 

клейстеру. 

Порівняльна характеристика крохмалю й целюлози 

Параметри 

для 

порівняння 

Крохмаль  Целюлоза 

Агрегатний 

стан 

Білий порошок Біла волокниста маса 

Розчинність у 

воді 

Не розчиняється в 

холодній воді, у 

гарячій утворює 

колоїдний розчин 

Не розчиняється у 

воді 

Склад             (С6Н10О5)n             (С6Н10О5)n 

Маса М=172 n, де n-від 

кількох 100 до 

кількох 1000 

М=172 m, де m -від 10 

000 до кількох 100 

000 

Мономер а-глюкоза Р-глюкоза 

Будова 

полімерного 

ланцюга 

Лінійна, розгалужена Лінійна 

Біологічна роль Поживна речовина 

для рослин, тварин і 

людини 

Не засвоюється в 

організмі людини, 

«будівельний» 

матеріал для рослин 
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