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Група № 12 

Хімія  

Урок 41-42 

Тема: Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, 

характеристичні (функціо-нальні) групи, систематична номенклатура. 

Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди. Білки 

як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису 

рівнянь реакцій). 

Мета: Освітня:  поглибити поняття про білки як природні полімери; 

вивчити склад, будову білкових молекул; ознайомити учнів з 

властивостями білків; розглянути кольорові реакції білків як якісні реакції 

на білки; закріпити вміння проводити спостереження при виконанні 

лабораторних дослідів і пояснити отримані результати.  

Розвиваюча: стимулювати розвиток уяви і вміння креативно мислити. 

Виховна: залучати учнів до спільної колективної діяльності та 

взаємонавчання, створити ситуацію успіху. 

 

Матеріал до уроку 

Амінокислоти — органічні сполуки, в молекулі яких одночасно містяться дві 

функціональні групи: аміногрупа -NH2 і карбоксильна група -СООН. 

Білки складаються із залишків молекул амінокислот сполучених пептидними 

зв'язками.  

Двадцять амінокислот, з яких побудовані білки, називають 

стандартними або протеїногенними амінокислотами.  

У залежності від того, до якого атому Карбону приєднана аміногрупа, 

амінокислоти поділяються на α-, β-, γ- тощо. У α-амінокислотах карбоксильна 

група і аміногрупа приєднані до одного атома Карбону. Усі протеїногенні 

амінокислоти є α-амінокислотами. Їх загальна формула:  



 

 

 

 

 Номенклатура амінокислот 

За систематичною номенклатурою назви амінокислот утворюються від назв 

відповідних карбонових кислот додаванням префікса аміно- і номера атома, 

від якого відходить аміногрупа. Наприклад: 2-амінобутанова кислота. 

Для α-амінокислот, які входять до складу білків, використовують тривіальні 

назви: 

https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/16-%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8#h.p_z_8mFBHVZACt
https://sites.google.com/view/allhemi/%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/16-%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8#h.p_z_8mFBHVZACt


 

аміноетанова або амінооцтова кислота ,(гліцин) 

 

2-амінопропанова кислота (аланін) 

 

Хімічні властивості 

1.Як основи амінокислоти реагують з кислотами, утворюючи солі: 

NH2–СH2–СООН + HCl → NH3Cl–СH2–СООН - хлорид аміноетанової 

кислоти 

2. Як кислоти амінокислоти реагують з основами та основними оксидами, 

утворюючи солі: 

NH2–СH2–СООН + NaOH → NH2–СH2–СООNa + H2О - аміноацетат натрію 

3. Як кислоти амінокислоти реагують з спиртами, утворюючи естери: 

NH2–СH2–СООН + СH3OH → NH2–СH2–СООСH3 + H2О - метиламіноацетат 

4. Амінокислоти сполучаються з іншими амінокислотами, утворюючи 

пептиди. Зв'язок між залишками амінокислот називається пептидним: 

 

 

1. Поняття білки 

 



   Білки – це складні високомолекулярні природні сполуки, побудовані із 

залишків  α- амінокислот  з’єднаних у певні послідовності пептидними 

зв’язками. 

         Білки – це  природні полімери (біополімери), мономерами яких є 20 

(22) α- амінокислоти. Ці складні нітрогеновмісні біополімери входять до 

складу всіх організмів. У сухій речовині клітини на білки припадає більше 

ніж 50 %. 

 Сполуки із вмістом 10-100 залишків АК НАЗИВАЮТЬ пептиди,  

понад - 100  білками (іноді-сотні і навіть тисячі). Реакція утворення 

поліпептидів - поліконденсація. 

 

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО БІЛКИ  

o Можна сказати, що нуклеїнові кислоти – це адміністратори клітини, а 

білки – її робітники. 

 Білки синтезуються на рибосомах  

У природі існує приблизно 1010-1012 різних білків, що забезпечують 

життєдіяльність організмів всіх ступенів складності від вірусів до людини, 

вони забезпечують життя більш 2 млн. видів організмів. 

o  Вміст білка.  Органи  у %: селезінка – 84, серце – 60, шкіра – 63, легені – 82, 

печінка -  57,   кістки  - 28,  м’язи -  80, головний мозок -  45, зуби – 24, нирки 

– 72, кишки – 63.   Всього в організмі 45-50 % білків. 

 Свою назву білки отримали від яєчного білка, який з незапам’ятних 

часів використовувався людиною як складова частина їжі. При варінні 

він стає білим. 

 Наше волосся – це чистий білок 

 Білки можуть виступати в ролі гормонів, наприклад гормон інсулін. 

Він сприяє проникненню глюкози в клітину. Виробляється острівцями 

Лангенгарса в підшлунковій залозі. 



 Білки виконують ферментативну функцію в організмі. наприклад 

фермент пепсин – це білок-фермент який розкладає білки до 

амінокислот 

 Хімічний склад 

 

Елементарний 

склад  
амінокислотний 

С,О,Н,N,S,інод

і Р,І, Fe                                                                

та інші 

елементи 

Амінокислоти 

Замінні Незамінні  

глютамінова кислота, глютамін, 

аланін, аспаргін, аспарагін, 

аспарагінова кислота, цистеїн, 

гліцин, гістидин,  пролін, серин, 

тирозин 

фенілаланін, ізолейцин, 

лейцин, лізин, метіонін, 

треонін, триптофан, 

валін 

 
 

С—50 -

55% 

О—19-

24% 

Н—6,5-

7,3% 

N—

15-

19% 

S—

0,2-

2,4% 

 

Просторова структура білків 

Рівні структурної організації 

 

Структура білка Просторова конфігурація 

Первинна 

        А - А - А – А 

Поліпептидний ланцюг - лінійне 

сполучення залишків амінокислот. 

Вторинна 

(досліджували американські 

вчені Л. Полінг та Р. Корі) 

Альфа-спіраль виникає в результаті 

утворення водневих зв`язків між групами -

СО- та -NH, розташованих на різних 

витках спіралі. Бета-шар утворюється між 

поліпептидними ланцюгами  



Третинна 

(клубок; шар; глобула) 

(досліджував англійський 

вчений Дж. Кендрю в 1957 р.) 

Білок міоглобін 

Спосіб упакування альфа-спіралі у 

просторову глобулу. Утворюється завдяки 

додатковим водневим, дисульфідним -S-S- 

зв`язкам, сольовим місткам - між 

карбоксильною групою –СООН і 

аміногрупою -NH2,  складноефірним 

місткам - між карбоксильною групою –

СООН  і гідроксильною групою –ОН 

Четвертинна 

(Об'єднання декількох глобул 

в єдине функціональне 

утворення) визначили 

Кендрю і Перуц. Гемоглобін 

чотири глобули міоглобіну 

Спосіб спільного упакування декількох 

поліпептидних ланцюгів  (слабкі 

нековалентні зв’язки, характерна для 

молекул з молекулярною масою більше 

50тис.) Цю структуру мають близько 5% 

існуючих білків, у тому числі 

гемоглобін, імуноглобулін, інсулін, 

керотин. Зв'язки, ті ж самі, що і при 

утворенні третинної структури.  

Класифікація білків 

1. За хімічним складом: 

Прості (протеїни) – гідролізуються до амінокислот. 

Складні (протеїди) – при гідролізі утворюють крім амінокислот речовини 

небілкової природи (вуглеводи, ортофосфорну кислоту, нуклеїнові кислоти.) 

2. За фізіологічними функціями: 

Фібрилярні – пучки ниток (ниткоподібні) з них будуються волокна живих 

тканин. 

Глобулярні – вигляд клубка (кулясті), підтримують і регулюють життєві 

процеси. 

  

 



              Склад                                                                 Будова 

Прості                     Складні                        Фібрилярні                Глобулярні 

1. Альбуміни    1.Фосфопротеїди               1.Кератин                 1. Альбуміни    

2. Глобуліни     2. Ліпопротеїди                 2. Калоген                 2. Глобуліни     

3. Проламіни    3. Нуклеопротеїди              3. Фібрин         

4. Протаміни    4. Хромопротеїди 

5. Гістони          5. Металопротеїди 

6. Глютеліни     6. Глікопротеїди 

7. Протеїди 

Фізичні властивості 

Білки бувають розчинні та нерозчинні у воді (білки шерсті, нігтів, рогів, 

пір’я, шовку),  деякі з них з водою утворюють колоїдні розчини (білок 

курячого яйця, білки крові, лімфи). 

   Глобулярні білки – розчинні у воді,  а фібрилярні  –  нерозчинні .                                                                                                  

 

 

 

Хімічні властивості білків. 

1. Гідроліз білків.  

При нагріванні з розчинами кислот чи лугів або під впливом ферментів 

Білок + пН2О → суміш α-амінокислот 

 

Отже, під час гідролізу утворюються α-амінокислоти. 

Записати рівняння реакції гідролізу дипептиду альфаамінооцтової кислоти. 

Демонстрація на мультимедійній дошці 

2. Амфотерність. 

Наявність у білках амінокислотних залишків та карбоксильних груп 

обумовлює взаємодію їх з основами та кислотами, тобто амфотерність. 

Демонстрація на мультимедійній дошці 

3. Денатурація. 



Руйнування вторинної та третинної структури білка під дією радіації, 

нагрівання, сильних кислот, лугів, сильного струшування. 

Мозок – це теж білок, при попаданні в організм людини етилового спирту 

клітини мозку відмирають (тому що білок денатурується)  

Ренатурація – на початкових стадіях денатурації за умови припинення дії 

факторів, білок може відновити свій початковий стан. 

 

Домашнє завдання: написати конспект та підготуватися до 

річної контрольної роботи 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


