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МОДУЛЬ ІV 
 
 
 

Тема 4.1. НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ. АМІНИ 
 

Мета: Формування знань про класифікацію, ізомерію, основні фізико-хімічні властивості 
нітросполук і амінів; вмінь складання рівнянь реакцій, що характеризують 
властивості нітросполук і амінів. 

 
Завдання для самостійної роботи 

1. Структурні формули нітрогеновмісних сполук: 
 
а) диметилпропіламін 
 
 
 
 

в) диетиламін 

б) бутилетилметиламін 
 
 
 
 

г) анілін 

 
2. Порівняльна характеристика фізико-хімічних властивостей амоніаку і метиламіну: 

 
Фізико-хімічні 
властивості 

Амоніак Метиламін 

Структурна формула 
 

  

Агрегатний стан 
 

  

Запах 
 

  

Повне окиснення 
(горіння) 

  

Взаємодія з водою 
 

  

Взаємодія з кислотами 
 

  

 
3. Розмістіть у ряд за зростанням основності такі сполуки, як: амоніак, метиламін, анілін, 

диметиламін. 
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
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4. Нітрогеновмісні органічні сполуки в природі: 
 

Речовина Поширення у природі 
Ацетилхолін 
(СН3)3NСН2СН2ОСОСН3Х 
(Х=-ОН, СІ-) 

Відіграють роль у процесі передачі нервових імпульсів. 
Впливає на кров’яний тиск. Фермент холінестераза розщеплює
ацетилхолін до холіну [(CH3)3NCH2CH2OHOH], що зустрі-
чається в організмі людини людини як складова чатина м’язів.

Триметиламін 
(СН3)3N 

Газ з неприємним запахом. Разом з іншими амінами міститься 
в продуктах розкладу рослинних і тваринних організмів. У 
великих кількостях утворюється при гнитті риб.  

Креатин 
NH2 
 

НN=C–N–CH2COOH 
 
CH3 

Бере участь у біохімічних процесах у м’язах. 

Мускарин 
 
 
 
 
 

 

Путресцин 
[H2N(CH2)4NH2] 
Кадаверин 
[H2N(CH2)5NH2] 
 

Утворюється під час розкладу білків. 

Сечовина 
Н2N–CO–NH2 
Сечова кислота 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
5. Напишіть рівняння відповідних реакцій за схемою: 
Нітробензен  анілін  феніл амоній бромід 

 
2,4,6-трибромоанілін 

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  



Мітрясова О. П. 

49 

6. Специфіка дії нітритної (азотистої) кислоти на аміни: 
 
Первинні аміни СН3–NH2 + HONO  

 
 

Вторинні аміни 
 

(CH3)2–NH + HONO  
 
 

Третинні аміни (CH3)3N + HONO  
 
 

 
7*. Як розділити хімічним способом газову суміш, що містить вуглекислий газ, метиламін, 

кисень на індивідуальні компоненти? Напишіть рівняння відповідних реакцій:  ___________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 

8*. До розчину аніліну додали надлишок бромної води. Утворилося 6,6 г осаду. Знайдіть 
масу аніліну, яку витратили на реакцію. Врахуйте, що анілін містить домішки, масова частка 
яких становить 10 %. 
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 
 
 
Тема 4.2. АМІНОКИСЛОТИ І БІЛКИ 

 
Мета: Формування знань про будову, основні фізико-хімічні властивості, біогенне 

значення амінокислот і білків, Формування навичок лабораторного експерименту. 
 

Білки відіграють надзвичайно велику біологічну роль у живих організмах тваринного і 
рослинного походження. 

До складу білків уходять Карбон, Гідроген, Оксиген, Нітроген, у деяких – Сульфур, 
Фосфор, Ферум та ін. 

Більшість білків має дуже велику молекулярну вагу, яка досягає кількох десятків мільйонів. 
Під час гідролізу за наявності кислот чи лугів, а також під впливом ферментів білки 

розкладаються на менш складні речовини: альбумози, пептони, поліпептиди. Кінцевими 
продуктами гідролізу є амінокислоти. 

Амінокислотами звуться сполуки, які містять в молекулі одночасно аміно- та карбоксильну 
групи. 
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3. Хімічні властивості амінокислот 
 
Реакції аміногрупи: 
– утворення солей 
 
 

 
 
 

Реакції з одночасною участю 
карбоксильної групи: 
– утворення пептидного 

зв’язку 
 
 

– дезамінування 
-амінокислот 
 
 

– утворення лактамів 
, , - амінокислотами 

 
 

 

Реакції карбоксильної групи: 
утворення солей 

 
 

– утворення естерів 
 
 

 

 
4. Білки – це  _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

 
Класифікація білків 

За хімічним складом За фізіологічними функціями 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
5. Структурна організація білкової молекули 

 
Порядок структури Чим обумовлена 

Первинна 
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Порядок структури Чим обумовлена 
Вторинна 
 
 

 

Третинна 
 
 

 

Четвертинна 
 
 

 

 
6. Хімічні властивості білків 

 
Гідроліз білків 
 
 
 
 
 

 

Амфотерність 
 
 
 
 
 

 

Денатурація 
 
 
 
 
 

 

Кольорові реакції на білки 
 
 
 
 
 

 

 
7. Ізоелектична точка – це  ____________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 

Лабораторна робота 
ВИВЧЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АМІНОКИСЛОТ І БІЛКІВ 

 
Прилади і реактиви: пробірки, фільтрувальний папір, електроплитка, водяна баня, розчин 

гліцину, купрум(ІІ) оксид , 1н розчин NaNO2, розчин оцтової кислоти, 
розчин нінгидрину, розчин білка, конц. азотна кислота, конц. розчин 
їдкого натру, розчин мідного купоросу, розчин плюмбум(ІІ) ацетату. 
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а) Утворення комплексної солі амінооцтової кислоти. 
У пробірку поміщують 0,5 г купрум(ІІ) оксиду, додають 5 мл розчину амінооцтової 

кислоти і нагрівають. Потім відстоюють. Розчин над осадом забарвлюється у синьо-волошковий 
колір за рахунок утворення комплексної солі: 

 
 
 
 
 
 

б) Взаємодія амінокислот з нітритною (азотистою) кислотою. 
У пробірку поміщують 1 мл розчину гліцину, 1мл розчину натрій нітриту і 0,5 мл 

оцтової кислоти. Під час реакції відбувається виділення газу. До отвору пробірки підносять 
тліючу щіпку. 

Що спостерігають?  _________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 

в) Реакція амінокислот з нінгидрином. 
На смужку фільтрувального паперу наносять по одній краплі розчинів нінгидрину і 

гліцину. Папір поміщують у термостат при температурі 80оС. Що спостерігається?  ________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

 
г) Ксантопротеїнова реакція на білки. 
У пробірці нагрівають 1-2 мл розчину білка і 0,5-1 мл концентрованої азотної кислоти. 

Утворюється жовтий осад. Суміш охолоджують і додають до неї надлишок амоніаку чи 
концентрованого розчину їдкого натру. 

Жовтий колір переходить в оранжевий. 
Ксантопротеїнова реакція вказує на наявність у білках молекул амінокислот, що 

містять ароматичні ядра, наприклад, фенілаланін, тірозин. 
При дії азотної концентрованої кислоти відбувається реакція нітрування ароматичних 

ядер з утворенням нітросполук, забарвлених у жовтий колір. Перехід жовтого кольору в 
оранжевий у лужному середовищі обумовлений реакцією нітросполук з лугом, під час якої 
утворюються солеподібні продукти. 

 
 
 
 
 
 
 
 

д) Біуретова реакція (реакція Піутровського). 
У пробірку наливають 1-2 мл розчину білка, додають таку ж кількість концентрованого 

розчину їдкого натру та 1-2 краплі розчину мідного купоросу. Суміш забарвлюється в 
фіолетовий колір. 

Біуретова реакція виявляє наявність в молекулі білка пептидних зв’язків: –СО–NH–. 
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 ________
 ________
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Тема 4.3. 
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Назва гетероциклу Будова молекули
Цитозин 
 
 
 

 

Урацил 
 
 
 

 

Тимін 
 
 
 

 

 
2. Порівняння складу РНК і ДНК 

 
Складові частини 
нуклеїнових кислот 

РНК ДНК 

Азотисті основи 
 

Аденін,.... Аденін, ...  
 
 

Моносахариди 
 

  

Кислота 
 

  

 
3. Будова структурної ланки нуклеїнової кислоти: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Підготуйте коротку доповідь на 5-7 хвилин на тему: «Будова, поширення у природі та 
біогенне значення алкалоїдів» на прикладі конкретної групи або окремих представників алкалоїдів. 

– Алкалоїди групи піридину і піпередину (коніїн, нікотин, анабазин); 
– Алкалоїди групи хіноліну (хінін); 
– Алкалоїди групи ізохінолінфенатрену (морфін, кодеїн); 
– Алкалоїди групи тропану (атропін, кокаїн); 
– Алкалоїди групи індолу (фізостигмін, стрихнін); 
– Алкалоїди групи пурину (кофеїн, теобромін). 



Органічна хімія та біохімія 

56 

5. Способи осадження алкалоїдів та їх значення у клінічній практиці:  _______________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 


