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12.02.2021 р. 

Тема заняття: Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх 
утворення й поширення у природі. Глюкоза: молекулярна 
формула та її відкрита форма. Хімічні властивості 
глюкози. 
 

ВУГЛЕВОДИ 
Назва «вуглеводи» склалася історично, оскільки перші з 

вивчених сполук цього класу містили в молекулах, крім атомів 
Карбону (вуглецю), атоми Гідрогену та Оксигену у 
співвідношенні 2 до 1, тобто як у воді, – звідси назва «вуглеводи». 

Загальна формула вуглеводів – Сn(H2O) n,  
але це не означає, що вуглеводи складаються з Карбону й 

окремих молекул води. Ця формула відбиває лише 
співвідношення атомів Карбону, Гідрогену й Оксигену в 
молекулах вуглеводів. Пізніше були знайдені вуглеводи, в яких 
дане співвідношення не дотримується, проте назва залишилася. 

Тобто вуглеводи – це складні оксигеновмісні органічні 
сполуки, як складаються з атомів трьох елементів: Карбону, 
Гідрогену та Оксигену. 

Класифікація вуглеводів 

 
Зверніть увагу: формули різних гексоз і 

полісахаридів однакові. Як таке можливо? 
Моносахариди – найпростіші вуглеводи, вони не 

піддаються гідролізу. Це безбарвні кристалічні сполуки, добре 
розчинні у воді, але не розчинні у неполярних розчинниках, 
переважно солодкі на смак. 

ВУГЛЕВОДИ 

моносахаради дисахаради полісахаради 

➢ крохмаль,  
➢ целюлоза 
- (С6Н10О5)n –  
➢ глікоген 

➢ сахароза  
➢ лактоза 
➢ мальтоза 

C12H22O11 

Пентози: 

➢ рибоза 
С5Н10О5,   

➢ дезокси-
рибоза 

С5Н10О4 

Гексози: 

➢ глюкоза, 
➢ фруктоза  
С6Н12О6 
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Якщо карбонільна група 
розташована на кінці молекули — сполука 
є альдозою, а якщо посередині — кетозою. 
Найпростіші моносахариди — це тріози 
(містять три атоми карбону): 
гліцеральдегід (альдотріоза) і 
дигідроксиацетон (кетотріоза). Прості 
цукри із 4-ма атомами карбону 
називаються тетрозами, з 5-ма — 
пентозами, 6-ма — гексозами, 7-ма — 
гептозами і так далі. Найпоширеніші у 
природі гексози, до цієї групи належить глюкоза (альдогексоза) і 
фруктоза (кетогексоза).  

Глюкоза широко поширена в природі. Вона міститься у 
великих кількостях у виноградному соку (тому глюкозу ще 
називають виноградним цукром), входить до складу меду, 
дозрілих фруктів, ягід. Це біла кристалічна речовина, добре 
розчинна у воді, солодка на смак. У природі утворюється 
внаслідок реакції фотосинтезу: 

6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2.  
С6Н12О6 – молекулярна формула глюкози 
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        Структурна формула Напівструктурна формула глюкози 

Ця формула не показує, як у просторі розміщуються 
функціональні групи. Глюкоза може існувати в циклічних 
формах, які відрізняються розміщенням гідроксильних груп 
відносно площини кільця.  
Якщо гідроксильна група біля першого 

атома Карбону знаходиться під площиною 
кільця – це α–глюкоза, над площиною – β-
глюкоза. Циклічну будову молекула 

глюкози має у 
кристалічному 
стані, у водних 
же розчинах 
вона існує у 

двох різних 
формах, які 
взаємно переходять одна в одну. 
Енантіомери — d- і l-глюкоза 
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Більшість гексоз живих організмів належать до d-ряду.  
 
Фруктоза – найбільш 

поширений ізомер глюкози. Вона 
міститься в солодких плодах і 
бджолиному меді. За реакціями 
гідроксильних груп вона має багато 
спільного з глюкозою. 
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Рибоза та дезоксирибоза – це основні 
вуглеводи, що входять до складу 
нуклеїнових кислот, відповідно РНК та 
ДНК. Ці речовини являють собою пентози, 
тому що до їх складу входить п’ять атомів 
Карбону. Молекулярні формули цих 
вуглеводів С5Н10О5 і С5Н10О4. 
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Хімічні властивості глюкози 
Молекула глюкози є альдегідоспиртом. Тому глюкоза 

вступає в реакції, характерні для багатоатомних спиртів і 
альдегідів. 
1. Реакції окиснення: 

• повне:  C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O (при цьому 
виділяється енергія) 

• неповне окиснення - це якісні реакції на глюкозу 
а) Реакція «срібного дзеркала» Як альдегід глюкоза 

окиснюється (наприклад, у реакції «срібного дзеркала») до 
глюконової кислоти. 

 
б) Реакція «мідного дзеркала» - взаємодія глюкози з 

купрум (ІІ) гідроксидом Як багатоатомний спирт глюкоза 
реагує з купрум(ІІ) гідроксидом, утворюючи розчин синього 
кольору, а як альдегід – відновлює Купрум, утворюючи 
характерний оранжевий осад при нагріванні: 
СН2ОН – (СНОН)4 – СОН + 2Сu(ОН)2 = СН2ОН –( СНОН)4 – СООН 
+ Сu2О↓ +2Н2О 
2. Реакція відновлення - відновлюється воднем до 
шестиатомного спирту сорбіту: 

  сорбіт 
3. Реакції бродіння Велике значення мають процеси бродіння 
глюкози, які відбуваються під дією органічних каталізаторів-
ферментів. Відомо кілька видів бродіння. Спиртове бродіння 
відбувається під дією ферментів дріжджів. 
А)Спиртове бродіння 
С6Н12О6 == 2С2Н6О + 2СО2 
Б)Молочнокисле відбувається під дією молочнокислих бактерій: 
При цьому утворюється молочна кислота. 
С6Н12О6 == 2СН3 – СНОН – СООН  
В)Маслянокисле 
С6Н12О6 == С3Н7СООН + 2 Н2 + 2СО2 
  

 

 

 

 
 

 

 
 


