
1 
 

07.05.2021 

Тема: Генетичні зв’язки між класами органічних речовин 

Органічні сполуки об’єднує їхнє походження. Тому не дивно, що 

між ними існують взаємозв’язки і різні можливості взаємоперетворень. 

Світ органічних речовин не можна відокремити від кожного з нас. У 

ньому — чимало речовин, важливих для живих організмів. Дедалі більше 

органічних сполук і матеріалів на їх основі ми використовуємо в 

повсякденному житті. Досягнення вчених у галузі органічної хімії 

значною мірою забезпечують розвиток суспільства, дають змогу 

вирішувати глобальні проблеми цивілізації.  

Причинами багатоманітності органічних сполук є: 

• утворення атомами Карбону гомоланцюгів — ланцюгів з атомів 

одного хімічного елемента. Карбон — унікальний хімічний елемент, що 

може утворювати енергетично стабільні гомоланцюги. Існують також 

інші елементи, для яких характерні гомоланцюги, але не настільки 

стабільні й довгі, як у Карбону; 

• існування сполук з простими та кратними зв'язками. Можливість 

утворення подвійного чи потрійного зв'язку в молекулах збільшує число 

можливих органічних речовин та урізноманітнює класи сполук; 

• існування ізомерів. Чим більше атомів (однакових чи різних) 

міститься в молекулі, тим більше існує можливих комбінацій їх 

сполучення. Так, не всі ізомери можуть існувати тривалий час, і не всі 

вони матимуть цінність для людини. Але ізомерія — дуже суттєвий 

чинник, що сприяє урізноманітненню й збільшенню числа органічних 

сполук; 

• існування сполук з різними характеристичними групами. 

Характеристичні групи можуть утворювати атоми майже будь-яких 

хімічних елементів, навіть металічних, що зумовлює існування 
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величезного числа класів органічних сполук, значно більшого, ніж 

вивчають у школі; 

• хімічні реакції в живих організмах. На перший погляд здається, 

що в живих організмах сполук не так уже й багато (білки, вуглеводи 

тощо). Але це не так. Наприклад, лише білків існує велика кількість 

різновидів: майже 20 амінокислот можуть утворювати поліпептидні 

ланцюги різної довжини, з різним амінокислотним складом, різною їх 

послідовністю. Це також стосується інших органічних сполук у живих 

організмах. 

Отже, число органічних сполук може бути майже нескінченним, і 

навіть передбачити це число неможливо. Можна тільки сказати, що, за 

даними хімічної реферативної служби (CAS), на початок 2018 року 

зареєстровано понад 110 млн органічних сполук і кожного дня 

синтезують нові. 

Взаємозв'язок між органічними та неорганічними сполуками 

Ще на початку вивчення органічної хімії ми зазначали, що 

органічними є речовини на основі атомів Карбону, і досить складно 

провести межу між органічними та неорганічними сполуками. Певним 

чином це зумовлено можливістю їх взаємного перетворення. Неорганічні 

речовини (чадний та вуглекислий гази, сажа тощо) утворюються під час 

повного чи неповного згоряння органічних речовин. Органічні речовини 

також можна добути з неорганічних, зокрема, такими перетвореннями: 
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Взаємозв'язок між класами органічних сполук 

Ви вже вивчили, які взаємозв'язки існують між вуглеводнями. Ці 

взаємозв'язки ґрунтуються на способах взаємоперетворень вуглеводнів 

різних гомологічних рядів. За цим принципом також можна виявити 

взаємозв'язки між класами органічних сполук. Певна річ, класів сполук 

існує дуже багато, і взаємозв'язки між ними дуже різноманітні, але для 

вивчених вами класів сполук схему їх взаємозв'язків можна зобразити так: 



4 
 

 

 

Ґрунтуючись на знаннях про взаємозв'язки між різними класами 

сполук, про їхні властивості та методи добування, можна спланувати й 

здійснити майже будь-які перетворення. Цим користуються хіміки-

органіки для синтезу нових, ще невідомих сполук. Наприклад, 

ураховуючи наведену схему можна виявити такі генетичні зв'язки між 

класами органічних сполук: 

А) Алкан → галогеноалкан → спирт → альдегід → карбонова 

кислота → естер. 

Б) Алкан → алкін → алкен → спирт → альдегід → карбонова кислота 

→ галогенопохідна карбонової кислоти → амінокислота → естер → 

амінокислота → поліпептид. 

В) Проста речовина → карбід → алкін → альдегід → спирт → естер. 

Склад органічних сполук. 

Вам добре відомо, що будь-яка органічна речовина є сполукою 

Карбону. Найпростішими за якісним складом є вуглеводні; це сполуки 

Карбону з Гідрогеном. Оксигеновмісні органічні сполуки — спирти, 

альдегіди, карбонові кислоти, вуглеводи, жири — утворені трьома 

елементами. Їхні молекули, крім атомів Карбону і Гідрогену, містять 
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атоми Оксигену. Аміни — сполуки Карбону, Гідрогену і Нітрогену, а в 

молекулах амінокислот і білків є ще й атоми Оксигену. 

Вуглеводні називають родоначальниками органічних сполук. Якщо 

атом Гідрогену в молекулі вуглеводню замінити на характеристичну 

групу атомів — гідроксильну, альдегідну, карбоксильну чи аміногрупу, 

отримаємо молекулу спирту, альдегіду, карбонової кислоти або аміну: 

 

Можливі заміни кількох атомів Гідрогену на таку саму кількість 

характеристичних груп. 

Назвіть насичений вуглеводень, від якого походить гліцерол. 

Зіставте молекули обох сполук за складом. 

Органічні сполуки поділяють на класи. Кожний клас сполук 

складається з гомологічних рядів. Гомологічний ряд об’єднує велику 

групу речовин однакового якісного складу, молекули яких різняться на 

одну або більше груп СН2. Серед вуглеводнів виокремлюють 

гомологічний ряд метану, гомологічний ряд етену та ін. Приклади 

сполук, що започатковують гомологічний ряд етину: 

 

Існують речовини, молекули яких мають однаковий якісний і 

кількісний склад, але різну будову. Ви знаєте, що ці сполуки називають 

ізомерами. У молекулах ізомерів, що є насиченими вуглеводнями, атоми 

Карбону сполучені в різній послідовності: 

 

 

А) молекули ненасичених вуглеводнів можуть різнитися ще й 

положенням кратного зв’язку: 
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Кількість ізомерів серед оксигеновмісних та нітрогеновмісних 

органічних сполук зростає через можливості різного розміщення 

характеристичних груп у молекулах. 

Зобразіть структурні формули молекул ізомерних пропанолів. 

Викладене підтверджує, що у світі органічних сполук існують 

взаємозв’язки, які ґрунтуються на походженні сполук різних класів від 

вуглеводнів. Ці зв’язки також виявляються між сполуками кожного класу 

— гомологами, ізомерами. 

 

Американське хімічне товариство (American Chemical Society, ACS) починаючи від 

1907 року видає реферативний журнал «Хімічні реферати» (Chemical Abstracts), де зібрано 

реферати всіх наукових публікацій світу. Це товариство також має підрозділ «Хімічна 

реферативна служба» (Chemical Abstracts Service, CAS), що веде облік усіх відомих хімічних 

сполук. За даними цієї служби, 1990 року було відомо близько 8 млн органічних сполук, 1999 

року їх кількість збільшилася до 12 млн, а 2014 року — до 87 млн. На початок 2018 року відомо 

137 млн хімічних речовин, з яких близько 115 млн — органічні. 

 


