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ВСТУП 

 

«Неорганічна та органічна хімія» – обов’язкова навчальна дисципліна 

циклу загальної підготовки студентів зі спеціальності 162 − «Біотехнології та 

біоінженерія»  освітньо-професійної програми «Біотехнології та біоінженерія» 

освітнього ступеня «Бакалавр». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є властивості хімічних 

елементів, утворених ними простих і складних речовин, будова, властивості, 

реакційна здатність органічних сполук різних класів. 

Отже, майбутні фахівці галузі повинні 

знати: 

 фізичні та хімічні властивості елементів та їх найважливіших сполук;  

  основні методи дослідження будови речовини, методи синтезу 

неорганічних матеріалів;  

 будову органічних сполук і механізми реакцій основних класів 

органічних сполук (алкани, алкени, алкіни, алканоли, альдегіди та кетони, 

карбонові кислоти), способи їх добування, застосування;  

 будову, хімічні властивості, механізми реакцій ароматичних і 

гетероциклічних сполук, їхнє промислове та біологічне значення;  

 будову, ізомерію та хімічні властивості вуглеводів, їхню біологічну роль; 

 будову, фізичні та хімічні властивості амінів та амінокислот;  

 будову, ізомерію, класифікацію та властивості білків; 

уміти: 

 використовувати теоретичні знання для розв’язання практичних задач, в 

основу яких покладено хімічні сполуки та хімічні перетворення; 

  проводити прості розрахунки, розв’язувати задачі з неорганічної хімії; 

 поводитися з органічними речовинами та виконувати лабораторні роботи 

з дотриманням правил техніки безпеки;  

 досліджувати хімічні властивості та способи добування речовин основних 

класів органічних сполук; 
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  досліджувати вплив будови органічних сполук на їхні хімічні 

властивості; 

  розпізнавати органічні речовини за загальними та характерними 

якісними реакціями;  

  визначати основні класи органічних сполук за їх складом, будовою, 

хімічними властивостями;  

 встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою, властивостями 

та застосуванням речовин, генетичні зв’язки між класами органічних сполук;  

 розв’язувати задачі з органічної хімії;  

 здійснювати якісний та кількісний аналіз речовин неорганічного, 

органічного та біологічного походження, використовуючи відповідні методи; 

 розраховувати склад поживних середовищ, визначати особливості їх 

приготування та стерилізації, здійснювати контроль якості сировини та готової 

продукції на підставі знань про фізико-хімічні властивості органічних і 

неорганічних речовин; 

 визначати та аналізувати основні фізико-хімічні властивості органічних 

сполук, що входять до складу біологічних агентів (білки, нуклеїнові кислоти, 

вуглеводи, ліпіди); 

 використовуючи мікробіологічні, хімічні, фізичні, фізико-хімічні та 

біохімічні методи, уміти здійснювати хімічний контроль (визначення 

концентрації розчинів дезінфікувальних засобів, титрувальних агентів, 

концентрації компонентів поживного середовища тощо), технологічний 

контроль (концентрації джерел вуглецю та азоту у культуральній рідині 

упродовж процесу, концентрації цільового продукту);  

 виконувати мікробіологічний контроль (визначення мікробіологічної 

чистоти поживних середовищ після стерилізації, мікробіологічної чистоти 

біологічного агента тощо), мікробіологічної чистоти та стерильності 

біотехнологічних продуктів різного призначення. 

Виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Неорганічна та 

органічна хімія» надасть можливість майбутнім фахівцям вправно 
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використовувати набуті знання для розв’язання практичних завдань на 

виробництві зі спеціальності 162 − «Біотехнології та біоінженерія», забезпечить 

створення наукового підґрунтя для подальшого вивчення спеціальних 

дисциплін.  

Робочою навчальною програмою дисципліни «Неорганічна та органічна 

хімія» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 162 − 

«Біотехнології та біоінженерія» ОПП освітнього ступеня «Бакалавр» 

передбачено виконання лабораторних робіт у третьому семестрі.  

Метою лабораторного практикуму з навчальної дисципліни «Неорганічна 

та органічна хімія» є закріплення і поглиблення теоретичного програмного 

матеріалу курсу й оволодіння практичними навичками роботи в хімічній 

лабораторії та технікою хімічного експерименту. Окрім цього, лабораторні 

роботи ознайомлюють студентів із принципами і методами наукових 

досліджень, розвивають творче хімічне мислення. 

Методичні вказівки визначають зміст і порядок виконання п’яти 

лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Неорганічна та органічна хімія».  

Кожна лабораторна робота містить короткий теоретичний розділ, що 

надає можливість глибше зрозуміти сутність процесів, які вивчаються, перелік 

контрольних завдань і питань. 

Для успішного виконання завдань лабораторних робіт (дослідів) 

необхідно ретельно до них готуватися. Для цього слід:  

– попередньо опрацювати теоретичний матеріал теми за конспектом 

лекцій (підручником);  

– ознайомитися зі змістом майбутньої роботи та підготувати відповіді на 

контрольні питання;  

– дослід розпочинати тільки після усвідомлення мети роботи, 

послідовності її виконання та перевірки працездатності зібраного 

лабораторного приладу;  

– опис усіх проведених дослідів, спостережень і висновки слід заносити 

до лабораторного журналу відразу після виконання лабораторної роботи (на 

обкладинці журналу вказують П. І. Б., факультет і номер групи). 
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Результати кожної операції необхідно негайно записувати. Не можна 

відкладати записи, сподіваючись на свою пам’ять. Точний запис навіть 

неправильно виконаної операції дає певну користь, оскільки допомагає знайти 

помилку, збагнути її причину і, отже, уникнути її повторення. 

У лабораторному журналі стисло описують досліди, зарисовують схеми 

приладів, наводять формули та розрахунки, складають рівняння реакцій і 

висновки. До журналу слід заносити як допоміжні, так і остаточні цифрові 

записи та розрахунки. Правильне ведення лабораторного журналу надає цінний 

матеріал для підготовки до заліку з навчальної дисципліни «Неорганічна та 

органічна хімія». 

Рекомендований алгоритм індивідуального звіту в лабораторному 

журналі. 

1. Дата. 

2. Назва лабораторної роботи та її номер. 

3. Назва досліду та його номер. 

4. Опис спостережень, рівняння реакцій, схема приладу, таблиці, 

розрахунки з обов’язковими відповідями на питання. 

5. Висновки. 

6. Відповіді на контрольні питання. 

Усі лабораторні роботи виконують з дотриманням вимог техніки безпеки 

та під безпосереднім керівництвом викладача.  

Індивідуальний звіт у журналі для лабораторних робіт подають на 

перевірку викладачеві та захищають індивідуально згідно з контрольними 

питаннями. 

Студенти допускаються до виконання наступної роботи тільки після того, 

як викладач прийме звіт за попередню роботу. Для одержання допуску до 

заліку студент повинен надати всі остаточно оформлені та підписані 

викладачем індивідуальні звіти. 

За кожну виконану лабораторну роботу (після захисту індивідуального 

звіту з лабораторної роботи) студент отримує 2 бали. 
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ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторні роботи є однією з важливих складових частин навчальної 

дисципліни «Неорганічна та органічна хімія». Для їхнього виконання 

студентові необхідно ознайомитися з лабораторним устаткуванням, 

вимірювальними приладами, а також і технікою проведення основних 

лабораторних операцій. 

Правила роботи й техніки безпеки в лабораторії 

Перед виконанням лабораторної роботи студенти повинні ознайомитися з 

правилами техніки безпеки і скласти відповідний залік, який фіксують у 

журналах обліку проведення інструктажів з техніки безпеки та пожежної 

безпеки. 

Загальні положення 

1. Усі дії в лабораторії слід виконувати лише з дозволу викладача в його 

присутності або в присутності лаборанта. Категорично заборонено працювати в 

лабораторії самому. 

2. Під час роботи в лабораторії заборонено займатися будь-якими 

сторонніми справами, їсти, пити, палити. 

3. Робоче місце слід тримати в чистоті й порядку. На робочому місці не 

повинно бути зайвих обладнання, посуду й реактивів. Закінчивши роботу, 

необхідно прибрати всі прилади й посуд на відведені для них місця або здати 

лаборанту. 

4. Категорично заборонено залишати без нагляду ввімкнені нагрівальні та 

інші електричні прилади, пальники. Необхідно своєчасно закривати крани 

водопроводу чи вимикати електронагрівальні прилади в разі користування 

ними. 

5. Слід економно витрачати електроенергію, воду, хімічні реактиви, 

розчинники та інші матеріали, обережно поводитися з посудом і обладнанням. 

6. Заборонено викидати в раковини тверді речовини (скло, папір, пісок 

тощо), а також виливати концентровані розчини кислот і лугів, легкозаймисті 
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речовини й речовини з неприємним запахом. Тверді рештки слід збирати у 

відро для сміття, а залишки розчинників, відходи кислот і лугів зливати у 

відповідні склянки. 

7. Усі хімічні речовини слід зберігати в закритому посуді обов’язково з 

етикетками, на яких зазначено формулу, назву, а для розчинів – і концентрацію. 

8. Категорично заборонено зберігати концентровану нітратну кислоту в 

одній шафі з органічними речовинами. 

9. Готувати розчини кислот потрібно обережно, безперервно 

перемішуючи і доливаючи кислоту до води, а не навпаки. Запам’ятайте: під час 

приготування розчинів завжди до рідини з меншою густиною додають рідину з 

більшою густиною. 

10. У процесі роботи з концентрованими розчинами кислот і лугів слід 

користуватися захисними окулярами та гумовими рукавичками.  

11. Категорично заборонено набирати піпетками розчини кислот і лугів, 

леткі та отруйні рідини, всмоктуючи їх безпосередньо ротом. Для цього слід 

користуватися гумовими грушами або шприцами. 

12. Усі роботи і бромом необхідно проводити у витяжній шафі в гумових 

рукавичках і захисних окулярах, тому що він є дуже отруйною речовиною, що 

діє на слизисті оболонки й викликає при потраплянні на шкіру рани та опіки, 

які важко загоюються. Категорично заборонено набирати бром у піпетку ротом; 

для цього варто використати гумову грушу. 

Ліквідація наслідків нещасних випадків і надання першої допомоги 

1. У разі виникнення пожежі необхідно: 

а) вимкнути рубильники електромережі, погасити спиртівки тощо;  

б) ужити заходів щодо локалізації пожежі – негайно прибрати й винести 

посуд з вогненебезпечними речовинами; 

в) вивести з лабораторії потерпілих і приступити до гасіння пожежі – 

засипати вогонь піском, накрити полум’я мокрою ковдрою, залити великою 

кількістю води, якщо горюча речовина не спливає на поверхню та не реагує з 

водою. Категорично заборонено гасити водою полум’я ефіру, бензолу, 
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металічного натрію; 

г) у разі займання одягу на людині негайно накинути на неї мокру ковдру 

або ковдру з азбесту, халат, пальто, щоб припинити доступ повітря до одягу, що 

горить. Людині, на якій загорівся одяг, категорично не можна бігати по кімнаті, 

оскільки внаслідок цього горіння значно посилюється. 

2. У разі термічних опіків: 

а) І ступеня (почервоніння) – прикласти на обпечену частину тіла 

асептичну пов’язку, змочену слабким розчином перманґанату калію, а зверху – 

холодне (лід, сніг); 

б) І–ІV ступенів (руйнування тканини) – покрити рану стерильною 

пов’язкою і негайно відправити потерпілого до лікарні. 

3. У разі опіків кислотами слід ретельно промити обпечене місце сильним 

струменем води не менше 15 хв, а потім прикласти тампони, змочені 2 % 

розчином бікарбонату натрію. 

4. У разі попадання на шкіру лугів ушкоджене місце необхідно добре 

промити водою не менше 15 хв, а потім прикласти тампони, змочені 2 % 

розчином оцтової або лимонної кислоти. 

5. У разі потрапляння їдких лугів або кислот в очі негайно необхідно 

добре промити їх проточною водою з фонтанчика. Якщо це неможливо, 

потрібно опустити обличчя в посудину з водою. Потім, якщо в очі потрапив 

луг, продовжити промивання ізотонічним розчином хлориду натрію протягом 

30–60  хв. Корисне також промивання очей 1 % розчином аскорбінової кислоти 

в теплій воді. Якщо в очі потрапила кислота, після промивання водою 

використовують 2 % розчин бікарбонату натрію. Після цього потерпілому слід 

обов’язково звернутися до лікаря. 

6. У разі незначних порізів склом необхідно вийняти осколки з рани, 

обробити її спиртовим розчином йоду й накласти пов’язку. У разі глибоких 

порізів, особливо ушкодження великих кровоносних судин, накласти джгут, 

зробити тугу пов’язку й відправити потерпілого до лікарні. 
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Основний посуд і прилади для проведення органічних синтезів 

До основного лабораторного посуду належать колби, стакани, пробірки, 

чашки, лійки, холодильники, дефлегматори та інший посуд різноманітної 

конструкції. 

Хімічний посуд виготовляють зі скла. Такий посуд відрізняється 

стійкістю до дії більшості хімічних реагентів і є прозорим. 

Колби, залежно від їх призначення, виготовляють різної місткості та 

форми (рис. 1). 

 

Рисунок 1  Колби: а – круглодонна; б – плоскодонна; в – круглодонні з 

двома і трьома горловинами під кутом; г – конічна колба Ерленмеєра; д – колба 

К’єльдаля; е – грушеподібна; є – гостродонна; ж – круглодонна для перегонки 

(колба Вюрца); з – гостродонна для перегонки (колба Кляйзена);  

и – колба Фаворського, і – колба з тубусом (колба Бунзена) 

 

Круглодонні колби застосовують для роботи за високих температур, для 

перегонки в умовах атмосферного тиску і для роботи під вакуумом. 

Плоскодонні колби застосовують лише для роботи за атмосферного тиску 

та для зберігання рідин. 

Конічні колби широко використовують для кристалізації (їх форма 

забезпечує мінімальну поверхню для випаровування). 

Товстостінні конічні колби з тубусом (колби Бунзена) застосовують для 

фільтрування за зниженого тиску до 1,33 кПа (10 мм рт. ст.) як приймачі 



12 
 

фільтрату. 

Стакани (рис. 2, а) застосовують для фільтрування, випарювання (за 

температури не більше 100 °C) і приготування розчинів у лабораторних умовах, 

а також для проведення окремих синтезів.  

 

Рисунок 2  Хімічний посуд: а – стакан; б – бюкс 

 

Заборонено використовувати стакани для роботи з низькокиплячими або 

вогненебезпечними розчинниками.  

Бюкси або стакани для зважування (рис. 2, б) застосовують для 

зважування та зберігання летких, гігроскопічних речовин. 

Пробірки (рис. 3) виготовляють різноманітної місткості.  

 

Рисунок 3  Пробірки: а – циліндрична з розгорнутим краєм;  

б – циліндрична без відгину; в – гостродонна (центрифужна); г – зі шліфом;  

д – з конусним шліфом і відвідною трубкою 

 

Пробірки з конусним шліфом і відвідною трубкою застосовують для 

фільтрування невеликих об’ємів рідин за зниженого тиску. 

До скляного лабораторного обладнання належать також зʼєднувальні 
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елементи (перехідники, алонжі, насадки, затвори), лійки (лабораторні, ділильні, 

крапельні, фільтрувальні), піпетки, спиртівки, водоструменеві насоси, 

ексикатори, холодильники, дефлегматори та ін. 

Зʼєднувальні елементи (рис. 4) застосовують для складання на шліфах 

різного лабораторного обладнання. 

 

Рисунок 4  Найважливіші з’єднувальні елементи: 

а – перехідники; б – алонжі; в – насадки; г – сполучні трубки; д – затвори 

 

Лійки (рис. 5) у хімічній лабораторії використовують для наливання, 

фільтрування та розділення рідин. 

 

Рисунок 5  Лійки: а – лабораторна;  

б – фільтрувальна з впаяним скляним фільтром; в – ділильна;  

г –  крапельна з боковою трубкою для вирівнювання тиску 
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Лійки лабораторні (рис. 5, а) використовують для наливання рідин і для 

фільтрування розчинів через паперовий складчастий фільтр.  Лійки зі скляними 

фільтрами (рис. 5, б) застосовують для фільтрування агресивних рідин, що 

руйнують паперові фільтри. Лійки ділильні (рис. 5, в) застосовують для 

розділення рідин, що не змішуються під час екстрагування та очищення 

речовин. Лійки крапельні (рис. 5, г) застосовують для регульованого 

приливання (додавання) рідких реагентів під час проведення синтезу. Вони 

схожі на ділильні лійки, але їх різне призначення визначає деякі конструкційні 

особливості. Їх максимальна місткість  0,5 дм3. 

Ексикатори (рис. 6) використовують для висушування речовин під 

вакуумом і для зберігання гігроскопічних речовин. 

 

Рисунок 6  Ексикатори: а – вакуум-ексикатор; б – звичайний 

 

Холодильники (рис. 7) лабораторні скляні застосовують для охолодження 

і конденсації пари.  

Холодильники з повітряним охолодженням (рис. 7, а) використовують 

для кип’ятіння і перегонки висококиплячих (Ткип > 150 °C) рідин. 

Охолоджувальним агентом слугує повітря. Холодильники з водяним 

охолодженням відрізняються від повітряних наявністю водяної «рубашки» 

(охолоджувальний агент – вода). Водяне охолодження застосовують для 

згущення парів і перегонки речовин із  Ткип < 150 °C, причому в інтервалі 120–

160 °C охолоджувальним агентом є непроточна, а нижче 120 °C – проточна 

вода. 
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Рисунок 7  Холодильники й дефлегматор: а – повітряний;  

б – з прямою трубкою (Лібіха); в – кульковий;  

г – спіральний; д – Дімрота; е – дефлегматор 

 

Холодильник Лібіха (рис. 7, б)  використовують для перегонки рідин. 

Кульковий і спіральний холодильники найчастіше застосовують як 

зворотні під час кип’ятіння рідин, оскільки мають велику охолоджувальну 

поверхню. 

Дефлегматори (рис. 7, е) використовують для більш ретельного 

розділення фракцій суміші під час її фракційної перегонки. 

У лабораторній практиці для робіт, пов’язаних з нагріванням, 

застосовують порцеляновий посуд: стакани, випарні чашки, тиглі, човники 

та ін. (рис. 8). 

Порцелянові чашки (рис. 8, а) використовують для випарювання, 

кристалізації, сублімації, висушування та інших операцій. 

Для фільтрування та промивання осадів під вакуумом використовують 

порцелянові нутч-фільри – лійки Бюхнера (рис. 8, б). 

Ступки з товкачиками використовують для подрібнення та змішування 

твердих і в’язких речовин (рис. 8, в). 
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Рисунок 8  Порцеляновий посуд: а – чашка випарна; б – лійка Бюхнера;  

в – тигель; г – ступка і товкачик; д – ложка; е – стакан;  

ж – човник для спалювання; з – шпатель 

 

Для збирання та закріплення різноманітних приладів у хімічній 

лабораторії користуються штативами (рис. 9) з набором кілець, держаків 

(лапок) і зажимів (муфт). 

Для фіксації пробірок використовують штативи з нержавіючої сталі, 

сплавів алюмінію або пластмаси, а також ручні тримачі. 

 

Рисунок 9  Штатив з набором тримачів: 

1 – кільце; 2, 3 – вилки: 4, 5 – тримачі для середніх предметів; 6 – тримачі 

для кріплення холодильника, 7 – штатив; 8 – муфта для кріплення тримачів 
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Герметичність сполучення складових частин лабораторних приладів 

досягається за допомогою шліфів, а також гумових і пластикових пробок 

(корків). Корки підбирають за номерами, які дорівнюють внутрішньому 

діаметру горловини посудини або отвору трубки, що закривається. 

Основні правила збирання приладів для проведення синтезів 

Досить відповідальною операцією під час проведення синтезу органічних 

сполук є складання приладів або установок, які використовуватимуть для 

проведення синтезів, виділення й очищення кінцевих продуктів реакції. 

Перш ніж приступити до складання приладу, необхідно підготуватися до 

виконання цієї роботи в цілому, тобто: 

 уважно ознайомитися з методикою синтезу і чітко її знати; 

 уявляти собі послідовність усіх майбутніх маніпуляцій – від складання 

приладу для проведення реакції до зважування очищеного продукту синтезу; 

 приготувати весь необхідний посуд і реагенти; переконатися в тому, що 

посуд є чистим і сухим. 

Лабораторні прилади для проведення синтезів переважно збирають з 

окремих скляних шліфованих частин. Одержуючи від лаборанта набору посуду, 

насамперед необхідно переконатися в тому, що шліфовані деталі підходять 

одна до одної. 

Усі шліфи в установці, яку використовуватимуть для синтезу, варто 

змастити вакуумною змазкою. Її слід наносити в невеликій кількості, щоб 

уникнути забруднення реакційної суміші або отриманого продукту.  

Обов’язково змазувати крани. Якщо ви отримали прилад з незмазаними 

кранами, і вони від легкого натискання не повертаються (шліфи «заїло»), ні в 

якому разі не намагайтеся зробити це із силою  необхідно звернутися до 

викладача або лаборанта. 

Збираючи прилад, доводиться надівати на скляні «відростки» гумові 

трубки. Для зниження тертя рекомендується злегка змочити трубку водою або 

гліцерином. Гумові шланги надівають на холодильники перед збиранням 

приладу. У жодному разі не надівайте шланги на холодильник, що є частиною 
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вже зібраної конструкції! 

Підготувавши окремі частини – предмети лабораторного посуду, 

вибирають штатив, який буде підходити за висотою (прилад повинен бути 

стійким!) і металеві лапки для кріплення частин приладу. Пам’ятають про те, 

що безпосередній контакт між металом лапок і склом неприпустимий – 

необхідно прокладати між ними шматки гуми (у деяких лапках такі прокладки, 

гумові або коркові, передбачені конструкцією). 

Якщо реакцію проводять за нагрівання або перемішування, на підставку 

штатива ставлять (або закріплюють на штанзі штатива) плитку або мішалку. 

Якщо ж нагрівання здійснюють за допомогою пальника, то відстань між 

пальником і колбою має бути 7–10 см. Тільки тоді, коли всі відстані виміряні, 

до штатива кріплять першу лапку, причому правий фіксувальний гвинт регулює 

рух лапки вниз штангою штатива, а лівий – кут повороту і відстань від лапки до 

штанги. Ця лапка утримує основну реакційну колбу. Кріпити колбу в затискачі 

лапки потрібно на шліфі. Далі в шліфи цієї колби, якщо вона дво- або тригорла, 

вставляють інші частини приладу, за необхідності кріплять лапками від інших 

штативів (наприклад, прямий холодильник для перегонки продукту кріплять 

тільки на іншому штативі!). 

Після того, як прилад зібрано, пускають струмінь води (не сильно, а 

тільки для забезпечення охолодження) і обережно (використовуючи механічну 

мішалку, обов’язково притримують рукою її вал) вмикають електроживлення. 

Потім необхідно оглянути всі шліфовані з’єднання, переконатися в 

правильності їх зібрання, і тільки після цього можна поміщати в зібраний 

прилад реагенти і розпочинати синтез. 

Миття і висушування хімічного посуду 

Хімічний посуд повинен бути чистим. Необхідно знати: брудний посуд 

варто мити відразу ж після закінчення роботи. 

Перш ніж розпочати миття, ретельно видаляють залишки змазки зі шліфів 

і кранів за допомогою вати, змоченої відповідним розчинником (бажано 

диметилформамідом). Зазвичай для цього використовують хлороформ CHCl3 
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або хлористий метилен CH2Cl2. Ці розчинники отруйні, тому варто 

користуватися пінцетом і працювати під тягою. Вакуумна змазка не 

розчиняється в ацетоні! 

Скляний посуд є чистим, якщо на його стінках не утворюються окремі 

краплі й вода залишає рівномірну тонку плівку або повністю стікає 

(поводження води визначається типом скла). Видаляти забруднення зі стінок 

посуду можна різними методами: механічними, фізичними, хімічними та ін. 

Якщо хімічний посуд не забруднений смолами, жирами й іншими 

нерозчинними у воді речовинами, то його можна мити теплою водою, 

застосовуючи щітки, йоржики та пральний порошок. Користуватися содою 

можна, але сучасні детергенти є кращими. 

Для видалення з посуду нерозчинних у воді органічних речовин часто 

користуються органічними розчинниками. Ефективним є використання 

хлороформу. Смолисті забруднення добре видаляються гарячим 

диметилформамідом (CH3)2NC(O)H. Забруднені органічні розчинники варто 

збирати в спеціальні склянки. 

Для очищення посуду хімічними методами найчастіше застосовують 

хромову суміш, перманґанат калію, суміш соляної кислоти і пероксиду водню, 

сульфатну кислоту, розчини лугів. Хромова суміш є сильним окисником і 

використовується для миття посуду, забрудненого відносно невеликими 

кількостями речовин, нерозчинних у воді і доступних органічних розчинниках. 

У разі роботи з хромовою сумішшю необхідно дотримуватись особливої 

обережності, оскільки вона роз’їдає шкіру, пошкоджує одяг. Окрім того, 

сполуки хрому (VІ) отруйні. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1  

Тема. Елементи ІІА групи (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) 

Мета: вивчити властивості елементів другої групи головної підгрупи. 

Короткі теоретичні відомості 

Характеристика елементів ІІА групи 

До другої групи головної підгрупи належать хімічні елементи Ве 

(берилій), Mg (маґній), Ca (кальцій), Sr (стронцій), Ba (барій), Ra (радій). На 

зовнішньому енергетичному рівні (на s-підрівні) атомів цих елементів 

перебуває по 2 електрони, які вони легко віддають, проявляючи ступінь 

окиснення +2.  

Електронні структури зовнішніх енергетичних рівнів атомів елементів 

другої групи головної підгрупи періодичної системи, величини радіусів та 

йонізаційних потенціалів наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Електронні структури зовнішніх енергетичних рівнів атомів 

елементів ІІА групи 

Елемент 
Порядковий 

номер 

Атомна 

маса 

Електронна 

будова 

Радіус 

атома 

Потенціал 

йонізації 

Берилій 4 9,01 … 2s2 1,5 9,32 

Маґній 12 24,32 … 3s2 1,62 7,64 

Кальцій 20 40,08 … 4s2 1,97 6,61 

Стронцій 38 87,63 … 5s2 2,13 5,7 

Барій 56 137,36 … 5s2 2,17 5,2 

Радій 88 226,05 … 7s2 2,45 – 

 

Із зростанням порядкового номера елементів головної підгрупи та зі 

зменшенням йонізаційного потенціалу активність металів зростає. У природі 

вони зустрічаються тільки в сполуках. З киснем всі елементи головної підгрупи 

утворюють оксиди типу МеО. Оксид берилію амфотерний, а інші оксиди мають 
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основні властивості, які посилюються з переходом від MgO до BаO. Оксиди 

цієї групи взаємодіють з водою, утворюючи гідроксиди складу Ме(ОН)2. Сила 

основ збільшується від маґнію до барію. Be(OH)2 – амфотерний. Гідроксиди 

лужноземельних металів (Са, Sr, Ba) добре розчиняються у воді. Багато солей 

цих металів, на відміну від металів І групи, у воді важкорозчинні. Сполуки цих 

металів і самі метали забарвлюють полум’я газового пальника в характерні 

кольори.  

Жорсткість води 

Жорсткість води обумовлена вмістом у ній розчинних солей кальцію та 

маґнію (гідрокарбонатів, хлоридів і сульфатів). Одиниця вимірювання 

жорсткості – ммоль/дм3.  

Один ммоль/дм3 жорсткості відповідає вмісту в одному дм3 води 20,04 мг 

Ca2+ або 12,16 мг Mg2+(атомна маса поділена на валентність). 

Розрізняють тимчасову (карбонатну) та постійну (некарбонатну) 

жорсткість води. Тимчасова жорсткість визначається вмістом у воді розчинних 

гідрокарбонатів Ca та Mg. Під час кип’ятіння води ці гідрокарбонати 

переходять у малорозчинні у воді карбонати:  

Ca(HCO3)2 = CaCO3↓+ CO2  + H2O; 

Mg(HCO3)2 = MgCO3↓ + CO2 + H2O. 

Постійна жорсткість води обумовлена присутністю в ній хлоридів і 

сульфатів Ca та Mg. Усувають її реагентними методами (додавання гашеного 

вапна, соди, ортофосфату натрію тощо):   

MgCl2 + Са(ОН)2 = Mg(OH)2↓ + СаСl2; 

СаСl2 + Na2CO3 = СаCO3↓ + 2NaСl; 

MgSO4+ Na2CO3 = MgCO3↓ + Na2SO4; 

3СаSO4 + 2Na3РО4 = Са3(РО4)2↓ + 3Na2SO4. 

Сучасний метод пом’якшення води заснований на використанні 

катіонітів. Катіоніти – це тверді речовини, нерозчинні у воді, до складу яких 

входять рухливі катіони Na+, Н+. Умовно позначають катіоніти як Na2R або 

Н2R, де R2- – частинка, що має негативний заряд. Катіони Na+, Н+ можуть 

https://znaimo.com.ua/Міліграмів
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обмінюватися на катіони навколишнього середовища, наприклад, Са2+ і Mg2+. 

Під час пропускання води крізь йонообмінну колонку йони Са2+ і Mg2+ 

затримуються в катіоніті, а катіони Na+ або Н+  переходять у воду:  

Na2R + Са2+ = СаR + 2Na+; 

Н2R + Mg2+ = MgR + 2H+. 

Отже, жорсткість води усунено.  

Суму тимчасової та постійної жорсткості називають загальною 

жорсткістю Жзаг.: 

Жзаг. = Жп + Жк.     (1) 

де Жп – постійна (не карбонатна) жорсткість води, ммоль/дм3; Жк – тимчасова 

(карбонатна) жорсткість води, ммоль/дм3. 

Виражають жорсткість води в мілімолях йонів Ca 2+, Mg 2+ на один літр 

води (ммоль/дм3). У таблиці 2 наведено шкалу жорсткості за Алекіним О. О.  

Таблиця 2 – Класифікація води за ступенем жорсткості 

Характеристика води Загальна жорсткість, ммоль/дм3 

дуже м’яка 1,5 

м’яка 1,5 – 3,0 

помірно жорстка 3,0 – 6,0 

жорстка 6,0 – 9,0 

дуже жорстка понад 9,0 

 

Порядок виконання роботи 

Частина 1. Властивості елементів ІІА групи 

Реактиви й устаткування: щипці; порцелянова чашка; газовий пальник; 

шпатель; стружка металічного маґнію, оксид кальцію (порошок); розчини 

хлоридів Ca, Sr, Ba; розчин карбонату натрію; розчин сульфату натрію; 2 н 

розчин соляної (хлоридної) кислоти; 2 н розчин оксалату амонію; 2 н розчин 

хромату калію; розчин хлориду маґнію; розчин гідрофосфату натрію. 

Дослід 1. Добування і властивості маґній оксиду 

Візьміть щипцями кілька шматочків маґнієвої стружки і запаліть їх у 
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полум’ї газового пальника. Утворений оксид маґнію (білий порошок) зберіть у 

порцелянову чашку і змочіть водою. Випробуйте червоним лакмусовим 

папірцем або фенолфталеїном реакцію водного розчину. Складіть рівняння 

реакції та зробіть висновки. 

Дослід 2. Властивості оксиду кальцію 

Невелику кількість оксиду кальцію обережно змочіть у порцеляновій 

чашці кількома краплями води. Зверніть увагу на реакцію. Як її називають у 

техніці? Додайте води і випробуйте реакцію розчину фенолфталеїном. 

Напишіть рівняння реакції, надайте відповіді на поставлені питання, зробіть 

висновки. 

Дослід 3. Забарвлення полум’я солями лужноземельних металів 

Ознайомтеся, у який колір забарвлюють полум’я газового пальника леткі 

сполуки лужноземельних металів. Для цього візьміть шпатель, змочіть його 

потрібним розчином солі та внесіть у полум’я газового пальника.  

Отримайте у викладача контрольні розчини солей і за забарвленням 

полум’я встановіть їх склад. Опишіть дослід.  

Дослід 4. Добування карбонатів лужноземельних металів 

До розчинів солей Ca, Sr, Ba, узятих в окремих пробірках, долийте по           

1–2 см3 розчину карбонату натрію, обережно додайте 1 см3 2 н розчин соляної 

кислоти. Напишіть рівняння проведених реакцій в молекулярному та йонному 

вигляді. 

Дослід 5. Якісні реакції на елементи другої групи 

У пробірку налийте 1–2 см3 розчину солі маґнію і додайте 1 см3 2 н 

розчину гідроксиду амонію до утворення осаду, а потім долийте розчин  

хлориду амонію до розчинення осаду. До утвореного прозорого розчину 

додайте розчин Na2HPO4:  

MgCl2 + NH4OH + Na2HPO4 = MgNH4PO4 + 2NaCl + H2О. 

Налийте в пробірку 1–2 см3 розчину солі кальцію і долийте стільки ж 2 н 

розчину оксалату амонію (NH4)2C2О4 (сіль щавлевої кислоти). 

Налийте в пробірку 1–2 см3 розчину солі барію і додайте 1–2 см3 2 н 



24 
 

розчину хромату калію K2CrO4. 

Який склад і особливості утворених осадів? Напишіть рівняння реакцій і 

зробіть відповідні висновки. 

Частина 2. Жорсткість води 

Реактиви й устаткування: бюретка на 25 см3; піпетки на 50, 100 см3; 

конічні колби на 250 см3; лійки; індикатори (метиловий помаранчевий, 

еріохром чорний 0,2 % розчин у спирті); 0,1 н розчин соляної кислоти; 

буферний розчин (у мірну колбу на 1 дм3 помістіть 20 г x. ч. хлориду амонію, 

розчиненого у дистильованій воді, 100 см3 25 % розчину аміаку і доведіть до 

мітки дистильованою водою); 0,02 н розчин ЕДТА (3,7224 г ЕДТА помістіть у 

мірну колбу на 1 дм3 і доведіть до мітки дистильованою водою); проба води для 

аналізу.  

Дослід 6. Визначення тимчасової жорсткості 

Оскільки  вода, яка містить гідрокарбонати кальцію та маґнію, має лужну 

реакцію, визначення карбонатної жорсткості проводять безпосереднім 

титруванням води соляною кислотою в присутності індикатора метилового 

оранжевого.  

Відміряйте піпеткою вказаний об’єм досліджуваної води (50–100 см3) і 

перенесіть її у конічну колбу для титрування. Додайте 2–3 краплі індикатора 

метилового оранжевого. У бюретку налийте 0,1 н титрований розчин соляної 

кислоти. Установіть рівень рідини на нульову поділку і по краплях приливайте 

соляну кислоту у воду до зміни кольору розчину від жовтого до помаранчево-

рожевого. Відмітьте об’єм витраченої на титрування HCl і занесіть до 

таблиці 3. 

Таблиця 3 – Дані досліду № 6 

№ 

колби 

Об’єм води 

VН2О, см3 

Об’єм розчину HCl, 

що пішов на 

титрування, см3 

Середній об’єм 

розчину хлоридної 

кислоти VHCl, см3 

Молярна концентрація 

еквіваленту HCl 

СN(HCl), моль/дм3 

1   

 0,1 2   

3   
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Титрування повторіть іще два рази. Відхилення в об’ємі кислоти під час 

титрування не має перевищувати 0,05 см3.  

Тимчасову жорсткість води Жк розраховують за формулою: 

1000
V

VС
Ж

OH

HCl(HCl)N

к

2




,    (2) 

де Жк – жорсткість тимчасова (карбонатна), ммоль/дм3; СN(HCl) – молярна 

концентрація еквівалента (нормальність розчину) соляної кислоти, моль/дм3; 

VHCl – об’єм витраченої на титрування соляної кислоти, см3; VH2O – об’єм 

досліджуваної води, см3. 

Дослід 7.  Визначення загальної жорсткості 

Загальну жорсткість води визначають комплексонометричним методом 

(комплексонометричне титрування) із застосуванням розчину ЕДТА – 

динатрієва сіль етилендиамінтетраацетатної кислоти (скорочена формула 

Na2H2Y). Іще ЕДТА називають трилоном Б або комплексоном-ІІІ. Трилон Б 

утворює з йонами Ca2+і Mg2+ міцні безбарвні комплексні сполуки. 

Заповніть бюретку титрованим розчином ЕДТА (0,02 н). Відміряйте 

піпеткою вказаний об’єм досліджуваної води і перенесіть її в конічну колбу для 

титрування. Долийте дистильованою водою до загального об’єму 100 см3 (воду 

відміряйте мірним циліндром). Додайте 5 см3 буферного розчину (для  

підтримання рH в інтервалі 9–10) і 2–3 краплі індикатора еріохрому чорного. 

Спостерігайте забарвлення розчину у червоний колір. Перемішайте розчин і 

відразу титруйте із бюретки розчином ЕДТА до переходу червоного кольору в 

синій.  

У разі відсутності розчину еріохрому чорного можна використовувати 

сухий порошок цього реактиву. Для цього у конічну колбу на 250 см3 відберіть 

піпеткою 50 см3 води, додайте 5 см3 аміачного буферного розчину, 10–15 мг 

сухого еріохрому чорного, збовтайте і титруйте розчином трилону Б до 

переходу фіолетово-червоного кольору розчину в синій. 

Титрування повторіть іще два рази. Результати досліду занесіть до 
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таблиці 4.  

Таблиця 4 – Дані досліду № 7 

№ 

колби 

Об’єм води 

VН2О, см3 

Об’єм розчину 

ЕДТА, що пішов на 

титрування, см3 

Середній об’єм 

розчину ЕДТА 

VЕДТА, см3 

Молярна концентрація 

еквіваленту ЕДТА 

СN(ЕДТА), моль/дм3 

1   

 0,02 2   

3   

 

Загальну жорсткість води розраховують за формулою: 

1000
V

С

OH

HCl)ЕДТА(N

заг.

2

V
Ж 



,    (3) 

де Жзаг. – жорсткість загальна, ммоль/дм3; СN(ЕДТА) – молярна концентрація 

еквівалента (нормальність розчину) трилону Б; VЕДТА – об’єм розчину ЕДТА, 

витраченого на титрування, см3; VН20 – об’єм досліджуваної води, см3. 

Знайдіть постійну (некарбонатну) жорсткість Жп за формулою (1). 

Зробіть висновки щодо жорсткості досліджуваної води. 

Контрольні питання 

1. Якими методами добувають метали маґній, кальцій, стронцій і барій? 

2. Які процеси відбуваються на аноді та катоді під час електролізу 

розчинів MgCl2, CaCl2, Ba(NO3)2? 

3. Чому застосування твердої води для прання білизни збільшує витрату 

мила? 

4. У літрі води міститься 0,32 г гідрокарбонату кальцію. Яка жорсткість 

цієї води? 

5. Скільки грамів гашеного вапна потрібно додати до 2 м3 води, щоб 

усунути її жорсткість, яка дорівнює 3,0 ммоль/дм3? 

Література: [1–5; 6, с. 313–321, 7, с. 94–96]. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Елементи ІІІА групи (B, Al) 

Мета: отримати та вивчити основні властивості найбільш характерних 

сполук бору та алюмінію 

Короткі теоретичні відомості 

Бор і алюміній належать до р-елементів третьої групи. Стан їх валентних 

електронів характеризується загальною формулою ns2np1.  У своїх сполуках бор 

і алюміній виявляють єдиний і стійкий ступінь окиснення, який дорівнює +3, 

тому для сполук бору й алюмінію як окисні, так і відновні властивості не 

характерні. 

Кристалічний бор – неметал і хімічно інертна речовина, алюміній – 

активний метал (о = –1,67 В), але через наявність захисної оксидної плівки 

багато реакцій з алюмінієм відбувається з так званим латентним періодом, під 

час якого руйнується Al2O3. 

Оксиди та гідроксиди бору й алюмінію амфотерні, причому у цих 

сполуках бору переважають кислотні властивості, а у сполук алюмінію – 

основні. Незвичайною особливістю оксиду бору є його схильність до 

склоутворення. У цьому проявляється діагональна схожість бору з кремнієм.  

Стійке до дії хімічних реактивів і термостійке боратне скло використовують 

для виготовлення лабораторного посуду.  

Серед сполук алюмінію найширше застосування має сульфат алюмінію, 

який використовують як наповнювач для виготовлення паперу, для освітлення 

води (осадження завислих частинок) і в інших виробництвах. 

Порядок виконання роботи 

Дослід 1. Отримання ортоборної кислоти і вивчення її властивостей 

Дослід 1.1. Отримання ортоборної кислоти. У пробірку помістіть                  

5–6 крапель насиченого розчину бури Na2B4O7·10H2O, додайте 2–3 краплі 

концентрованої сірчаної кислоти.  Спостерігайте випадіння білих кристалів. 

Опишіть дослід і напишіть рівняння реакції.  Сіллю якої кислоти є 

тетраборат натрію?  
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Дослід 1.2. Кислотні властивості ортоборної кислоти.  У двох пробірках 

приготуйте розчин ортоборної кислоти.  У першу пробірку внесіть шматочок 

маґнієвої стрічки, спостерігайте виділення газоподібної речовини.  Напишіть 

рівняння реакції маґнію з ортоборною кислотою. 

У другій пробірці визначте рН розчину за допомогою універсального 

індикаторного паперу. Укажіть значення рН розчину кислоти і напишіть схему 

електролітичної дисоціації. Чим дисоціація ортоборної кислоти відрізняється 

від дисоціації інших кислот? Яка її основність? 

Зробіть висновок про силу ортоборної кислоти, константа дисоціації якої 

дорівнює 5·10–10. 

Дослід 1.3. Отримання естеру ортоборної кислоти. У порцеляновий 

тигель помістіть кілька кристаликів ортоборної кислоти, 2–3 краплі сірчаної 

кислоти і 5–6 крапель етилового спирту.  Суміш розітріть скляною паличкою і 

підпаліть.  Відзначте забарвлення полум’я.   

Напишіть рівняння взаємодії етанолу з ортоборної кислотою з 

утворенням борноетилового естеру B(OC2H5)3. Яке значення сірчаної кислоти в 

цій реакції?  Зробіть висновок щодо амфотерних властивостей ортоборної 

кислоти. 

Дослід 2. Гідроліз тетраборату натрію 

У пробірці приготуйте 1–2 см3 розчину бури. За допомогою 

універсального індикаторного паперу визначте рН розчину. Напишіть рівняння 

ступеневого гідролізу тетраборату натрію, ураховуючи, що за першим ступенем 

утворюється ортоборна кислота і метаборат натрію, а за другим – ортоборна 

кислота та гідроксид натрію. 

Дослід 3. Отримання малорозчинних боратів 

У дві пробірки внесіть по 3–4 краплі насиченого розчину тетраборату 

натрію і додайте по кілька крапель розчинів: у першу – нітрату срібла, у другу – 

сульфату міді (II). Спостерігайте випадіння осадів. 

Напишіть рівняння реакцій, ураховуючи, що в першій пробірці 

утворюється метаборат срібла, а в другій – гідроксометаборат міді (II).  Чому в 

другій пробірці утворилася основна, а не середня сіль? 
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Дослід 4. Отримання «перлів» бури 

Метаборати хрому, нікелю, кобальту і деяких інших металів мають 

склоподібну структуру і характерне забарвлення. Ці кольорові види скла 

називають «перлами» бури. Їх використовують в аналізі та для виготовлення 

художніх виробів з кольорового скла. 

Розпеченим платиновим або сталевий дротиком з вушком торкніться по 

черзі до кристаликів бури і солі кобальту. Нагрійте отриману краплю розплаву 

до утворення однорідної склоподібної маси. Охолодіть отриманий «перл» і 

відмітьте його забарвлення. Таким самим способом отримайте «перли» хрому, 

нікелю, міді та заліза. 

Опишіть дослід і спостереження. Напишіть рівняння реакцій:                            

1) зневоднення бури та її розкладання на метаборат і оксид бору; 2) взаємодії 

оксиду бору із солями кобальту, хрому, нікелю, міді та заліза. 

Дослід 5. Властивості металевого алюмінію 

Дослід 5.1. Взаємодія з розведеними кислотами. У три пробірки помістіть 

по 5–6 крапель розведених соляної, сірчаної та азотної кислот. У кожну 

опустіть по невеликому шматочку алюмінієвої фольги. Чи у всіх випадках 

реакція протікає на холоді? Пробірки підігрійте. 

Що спостерігається? Напишіть рівняння реакцій. Які газоподібні 

речовини виділяються під час взаємодії алюмінію з розведеними кислотами? 

Дослід 5.2. Взаємодія з концентрованими кислотами. У три пробірки 

помістіть по 3–4 краплі концентрованих розчинів соляної, сірчаної та азотної 

кислот. У кожну опустіть по шматочку алюмінію. З якими кислотами алюміній 

за кімнатної температури не взаємодіє? Обережно нагрійте пробірки. Як 

впливає нагрівання на перебіг реакції? 

Опишіть дослід. Напишіть рівняння реакцій, ураховуючи, що у разі 

нагрівання концентрована азотна кислота відновлюється алюмінієм переважно 

до оксиду азоту (IV), а сірчана – до сірки. 

Дослід 5.3.  Взаємодія з лугами.  У пробірку налийте 2–3 см3 розчину лугу 

і додайте один мікрошпатель алюмінієвої пудри. Що спостерігається? Чому 
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реакція починається не відразу? 

Опишіть дослід.  Напишіть рівняння реакцій: 1) оксиду алюмінію з лугом 

з утворенням гідроксокомплексної сполуки;  2) алюмінію з водою і лугами.  У 

другій реакції вкажіть окисник. 

Дослід 5.4. Взаємодія з водою. У пробірку з водою опустити смужку 

алюмінієвої фольги.  Чи спостерігається взаємодія алюмінію з водою? 

Другу смужку фольги опустіть на 2–3 хв у пробірку з розчином нітрату 

ртуті (II), за цей час у поверхневому шарі алюмінієвої фольги утвориться 

амальгама алюмінію. Смужку вийміть з пробірки, висушіть фільтрувальним 

папером і опустіть у пробірку з водою.  Спостерігайте виділення водню. 

Опишіть дослід. Порівняйте окисно-відновні потенціали води й 

алюмінію, зробіть висновок про можливість взаємодії алюмінію з водою.  

Напишіть рівняння реакцій алюмінію з нітратом ртуті (II) і водою. 

Дослід 6.  Гідроліз солей алюмінію 

Дослід 6. 1. Гідроліз сульфату алюмінію. Універсальним індикаторним 

папером визначте рН розчину сульфату алюмінію. Напишіть рівняння 

ступінчастого гідролізу сульфату алюмінію в молекулярному та йонному 

вигляді. Чому гідроліз цієї солі не відбувається до кінця? 

Дослід 6. 2.  Спільний гідроліз сульфату алюмінію та карбонату натрію.  

У пробірку внесіть 3–4 краплі розчину сульфату алюмінію і додайте стільки ж 

розчину карбонату натрію. Відмітьте випадіння осаду та виділення газу.  

Напишіть рівняння спільного гідролізу двох солей. Чому в цьому разі гідроліз 

відбувається до кінця? 

Контрольні питання 

1. Кислотні властивості ортоборної кислоти пояснюють незвичайною 

реакцією, яка протікає у разі розчинення цієї кислоти у воді,  напишіть рівняння 

цієї реакції. 

2. Чому ортоборна кислота є одноосновною кислотою, чому формулу цієї 

кислоти часто записують у вигляді основи? 

3. За назвами напишіть формули таких сполук бору: оксид бору, боран, 
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диборан, борид маґнію, метаборна кислота, тетраборат натрію, бура, метаборат 

срібла, метаборат гідроксоміді (II). 

4. Як отримують алюміній у промисловості? Яке значення кріоліту в 

цьому процесі? 

5. Напишіть рівняння реакцій алюмінію із соляною кислотою, 

розбавленою сірчаною кислотою, з розчином і розплавом гідроксиду натрію.  

Напишіть реакцію горіння алюмінію в атмосфері вуглекислого газу. 

Література: [1–5; 6, с. 232–241, 7, с. 113–115]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Насичені та ненасичені вуглеводні (алкани, алкени, алкіни)  

Мета: вивчення властивостей насичених і ненасичених вуглеводнів 

Короткі теоретичні відомості 

Вуглеводні  найпростіші органічні сполуки, що складаються з вуглецю 

та водню. Залежно від характеру карбонових зв’язків і співвідношення між 

кількістю атомів вуглецю та водню, їх поділяють на насичені і ненасичені, з 

одним або декількома кратними звʼязками. 

До насичених вуглеводнів (алканів, парафінів) належать сполуки з 

відкритим ланцюгом, у яких атоми вуглецю з’єднані один з одним простими 

(ординарними, одинарними) зв’язками, а інші вільні їхні валентності насичені 

атомами водню. У звичайних умовах алкани малореакційноздатні, звідки 

виникла їх назва «парафіни» – від лат. – малоактивний. Члени гомологічного 

ряду насичених вуглеводнів відповідають загальній формулі СnН2n+.2. 

Найпростішим представником насичених вуглеводнів є метан СH4. 

Насичені вуглеводні у звичайних умовах не взаємодіють ні з 

концентрованими кислотами, ні з лугами, ні навіть з таким активним реагентом, 

як калій перманґанат. Для них є властивими реакції заміщення атомів водню і 

розщеплення. Ці реакції внаслідок міцності зв’язків СС й СН протікають або 

під час нагрівання, або на світлі, або із застосуванням каталізаторів. 

Алкенами або олефінами, або етиленовими вуглеводнями називають 
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вуглеводні, що містять у молекулі один подвійний зв’язок і загальна формула 

якого СnН2n. Для алкенів найбільш типовими є реакції галогенування, 

гідрування, гідроґалогенування.  

Ацетиленовими вуглеводнями (алкінами) називають ненасичені 

вуглеводні, що містять у молекулі один потрійний зв’язок і загальна формула 

яких СnН2n-2. Родоначальником гомологічного ряду цих вуглеводнів є  ацетилен 

HC ≡ HC. Для алкінів є характерними всі реакції приєднання, властиві алкенам, 

однак у них після приєднання першої молекули реагенту залишається ще один 

подвійний зв’язок (алкін перетворюється на алкен), який знову може вступати в 

реакцію приєднання із другою молекулою реагенту. Окрім того, «незаміщені» 

алкіни проявляють кислотні властивості, пов’язані з відщепленням протону від 

атома вуглецю, що утворює потрійний зв’язок. 

Порядок виконання роботи 

Дослід 1. Одержання та властивості насичених вуглеводнів на прикладі 

метану 

Реактиви й устаткування: суміш для одержання метану  безводний 

натрій ацетат і прожарене натронне вапно (1:2); розчин  перманґанату калію; 

5 % розчин карбонату натрію; бромна вода; вигнуті газовідвідні трубки; 

кришки від тиглів; скляний циліндр або хімічна склянка на 200 см3.  

Перед початком досліду з одержання метану необхідно підготувати дві 

пробірки: у першу налийте розведений розчин  перманґанату калію й 5 % 

розчин  карбонату натрію в співвідношенні 3:1; у другу  34 см3 бромної води. 

Дослід 1.1. Одержання метану  

Зберіть прилад, як показано на рис. 10. У суху пробірку (1) насипте суміш 

для одержання метану (на 1/3 частину об’єму пробірки), розміщаючи її так, щоб 

метан міг вільно виходити з пробірки. Пробірку закрийте пробкою з 

газовідвідною трубкою й закріпіть її в лапці штатива з невеликим нахилом убік 

пробки. 

Рівномірно прогрійте усю пробірку, а потім сильно нагрійте ту  її 

частину, де перебуває основна частина суміші. Спочатку з пробірки витісниться 
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повітря, потім почне виділятися метан: 

СН3СООNа + NaОН = СH4 + Nа2СО3. 

Метан підпаліть біля кінця газовідвідної трубки, він горить блакитним 

полум’ям: 

СН4 + 2О2 = СО2+ 2Н2О. 

Внесіть у полум’я метану порцелянову кришку. Утворилася чорна пляма 

сажі на ній? 

 

Рисунок 10 – Прилад для одержання метану 

 

Дослід 1.2. Відношення метану до водного розчину  перманґанату калію   

Газовідвідну трубку введіть у пробірку (2) з водним розчином 

перманґанату калію (3) й пропустіть метан протягом 1 хв. Розчин не змінив 

свого забарвлення, що вказує на те, що метан за кімнатної температури не 

взаємодіє з водним розчином перманґанату калію. 

Дослід 1.3. Відношення метану до бромної води 

Перед одержанням метану в штатив поставте пробірку (2) з 3–4 см3 

насиченої бромної води (3). Газовідвідну трубку введіть у пробірку з бромною 

водою й пропустіть метан протягом 1 хв. Розчин не змінив свого забарвлення, 

що вказує на те, що метан за кімнатної температури не взаємодіє з бромною 

водою. 
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Дослід 2.  Одержання й властивості етилену 

Реактиви й устаткування: суміш для одержання етилену; розчин йоду в 

йодиді калію або бромна вода (насичена); 2 % розчин  перманґанату калію; 1 % 

розчин  перманґанату калію; 10 % розчин карбонату натрію; концентрована 

сульфатна кислота; прилад для одержання етилену; «кипілки» («кип’ятильні 

камінці» – шматочки битої порцеляни або кварцовий пісок); газовідвідні 

трубки, з’єднані з хлоркальцієвими трубками, заповненими шматочками 

натронного вапна; кришки від тиглів; пальник. 

Дослід 2.1. Одержання етилену 

У суху пробірку налийте 4–5 см3 суміші для одержання етилену, що 

складається з 96 % етилового спирту та концентрованої сульфатної кислоти в 

об’ємному співвідношенні 1:2. Унаслідок змішування етилену із сульфатною 

кислотою утворюється етилсірчана кислота (кислий естер): 

CН3‒СН2ОН + НОSО3Н СН3‒СН2‒OSО3Н + Н2О. 

У реакційну суміш помістіть декілька кипілок (для рівномірного 

кипіння). Пробірку закрийте пробкою з газовідвідною трубкою, що попередньо 

з’єднана з хлоркальцієвою трубкою, заповненою натронним вапном (рис. 11). 

 

Рисунок 11  Прилад для одержання етилену: 

1 – пробірка із сумішшю для одержання етилену; 2 – кипілки; 

3 – хлоркальцієва трубка з натронним вапном 

 

Необхідно пам’ятати, що гранульоване натронне вапно не повинно 

щільно заповнювати хлоркальцієву трубку, щоб гази, які виділяються під час 

реакції, не вибили пробку з пробірки й не відбувся викид реакційної суміші. 

Перед одержанням етилену до штативу поставте три пробірки з 
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реактивами: у першу налийте 3–4 см3 бромної води, у другу – 2 см3 2 % розчину  

перманґанату калію та 0,5 см3 10 % розчину карбонату натрію, а в третю – 2 см3 

1 % розчину  перманґанату калію й одну краплю концентрованої сульфатної 

кислоти. 

Дослід 2.2. Реакція етилену з бромною водою 

Пробірку з реакційною сумішшю для одержання етилену закріпіть у лапці 

штатива й обережно нагрійте таким чином, щоб киплячу рідину не перекинуло 

в хлоркальцієву трубку. Унаслідок нагрівання етилсірчаної кислоти 

утворюється етилен: 

СН3‒СН2‒OSO3Н СН2=СН2 + H2SO4. 

Етилен, що виділився, пропустіть через розчин йоду в йодиді калію або 

бромну воду, яка моментально знебарвлюється (якісна реакція на кратні 

зв’язки): 

CH2=CH2 + I2  CH2I‒CH2I. 

Окрім основної реакції, під час одержання етилену відбуваються побічні 

реакції. Так, концентрована сульфатна кислота за високих температур окиснює 

органічну речовину до вуглецю та оксиду вуглецю (IV), у результаті чого суміш 

чорніє, а сама кислота відновлюється до оксиду сірки (IV). Кислотні оксиди, що 

виділяються, активно поглинаються натронним вапном. 

Дослід 2.3. Взаємодія етилену з водним розчином  перманґанату калію  

(реакція Вагнера) 

Етилен пропустіть через 2 % розчин  перманґанату калію, підлужений 

10 % розчином  карбонату натрію. Спостерігайте зникнення фіолетового 

забарвлення  перманґанату калію й утворення бурого пластівчастого осаду 

(якісна реакція на кратні зв’язки): 

3CH2=CH2 + 2KMnO4 +4H2O  3CH2(OH)‒CH2(OH) + 2MnO2↓ + 2KOH.  

Дослід 2.4. Окиснення етилену в кислому середовищі 

Через підкислений сульфатною кислотою розчин перманґанату калію  

пропустіть етилен. У результаті реакції відбувається його знебарвлення. При 

цьому бурі пластівці не утворюються, тому що окиснення відбувається глибше. 
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CH2=CH2 + 2KМnО4 + 3Н2SO4  

CH2(OH)‒CH2(OH) + K2SО4+ 2МnSО4+4H2O. 

Дослід 2.5 Горіння етилену 

Після проведення перелічених вище реакцій етилен підпаліть біля кінця 

газовідвідної трубки. Він горить полум’ям, яке світиться. Після внесення в 

полум’я порцелянової чашки на ній утвориться чорна пляма, появу якої можна 

пояснити високим умістом (%) вуглецю в молекулі етилену та його неповним 

окисненням: 

СН2=СН2+ О2 2С + 2Н2О. 

Дослід 3. Одержання ацетилену та його хімічні властивості 

Реактиви й устаткування: карбід кальцію (шматочки); насичена бромна 

вода; 1 % розчин  перманґанату калію; 10 % розчин карбонату натрію; 1 % 

розчин нітрату срібла; 5 % розчин амоніаку; аміачний розчин хлориду міді (І); 

прямі газовідвідні трубки з відтягнутим кінцем; кришки від тиглів; 

фільтрувальний папір; пробірки. 

Дослід 3.1.  Одержання ацетилену і його горіння (тяга) 

У пробірку помістіть невеликий шматочок карбіду кальцію СаС2 і 

долийте 1 см3 води. Пробірку відразу ж закрийте пробкою з газовідвідною 

трубкою з відтягнутим кінцем. Ацетилен, що виділяється, підпаліть. Він горить 

кіптявим полум’ям (на піднесеній до полум’я кришці тигля утвориться пляма 

сажі): 

СаС2 + 2Н2О СН≡СН + Са(ОН)2, 

СН≡СН + О2  С + СО + Н2О. 

За інтенсивної подачі кисню ацетилен горить полум’ям, що світиться, 

тому що відбувається його повне згоряння: 

2СН≡СН + 5О2 4СО2 + 2Н2О. 

Дослід 3.2. Взаємодія ацетилену з бромною водою 

Пробірку з кальцій карбідом й водою закрийте пробкою з вигнутою 

газовідвідною трубкою й пропустіть ацетилен через насичену бромну воду.  

Спостерігайте поступове знебарвлення бромної води: 
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СН≡СН + 2Вr2   СНВг2‒СНВг2. 

Дослід 3.3. Реакція окислення ацетилену перманґанатом калію 

У пробірку налийте 1 см3 розчину  перманґанату калію, додайте 1 см3   

10 % розчину  карбонату натрію, а потім через отриманий розчин пропустіть 

ацетилен. Фіолетове забарвлення зникне та з’явиться пластівчастий осад оксиду 

манґану (IV) бурого кольору. 

3СН=СН + 8KМnО4 + 4Н2О  3НООССООН + 8МnО2 + 8KОН. 

Дослід 4 Одержання ацетиленідів срібла та міді 

Атоми водню в ацетилені, на відміну від етиленових вуглеводнів, можуть 

легко заміщатися на метали з утворенням відповідних солей. Подібні 

властивості характерні також для моноалкілзаміщених ацетиленового ряду. 

Для одержання ацетиленіду срібла в пробірку налийте 2 см3 1 % розчину 

нітрату срібла й додайте по краплях 5 % розчин амоніаку до повного 

розчинення осаду оксиду срібла (І), що утворився спочатку. Через отриманий 

розчин пропустіть ацетилен і спостерігайте випадіння жовтувато-сірого осаду 

ацетиленіду срібла: 

СН=СН + 2[Аg(NН3)2]ОН  Ag‒С=С‒Аg + 4NH3 + 2Н2O. 

Осад, що утворився, відфільтруйте через складчастий фільтр і просушіть 

між аркушами фільтрувального паперу. Помістіть осад на азбестову сітку і 

обережно нагрійте (тяга, захисні окуляри). Ацетиленід срібла розкладається з 

вибухом: 

Ag‒С≡С‒Аg  2Аg + 2С. 

Залишки ацетиленіду срібла знищують у соляній кислоті, розведеній у 

співвідношенні 1:4: 

Ag‒С≡С‒Аg + 2НСl  СН=СН + 2АgСl. 

Контрольні питання 

1. Які сполуки мають назву насичених вуглеводнів? 

2. Назвіть способи отримання метану, етилену та ацетилену в 

лабораторних умовах. 

3. Охарактеризуйте хімічні властивості метану, етилену та ацетилену. 
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4. Якою якісною реакцією можливо виявити ацетилен у повітрі? 

5. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких з метану можна добути 

бутан. 

Література: [8, с. 44–66, 79–92, 93–103; 9, с. 133–175]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Очищення рідин дистиляцією 

Мета: вивчення процесу очищення речовини методом простої перегонки 

та ідентифікація її за температурою кипіння  

Короткі теоретичні відомості 

Одне з найважливіших завдань хіміка – отримання кінцевого продукту 

реакції в найбільш чистому вигляді. У досягненні цієї мети значне місце 

належить перегонці. Перегонку застосовують для видалення розчинників, 

розділення декількох продуктів реакції, які мають різну температуру кипіння, 

очищення від домішок. Знання принципів перегонки необхідне кожному хіміку.  

Перегонка (дистиляція) – це розділення суміші летких рідин на 

компоненти. Рідини, що входять до суміші, у результаті нагрівання послідовно 

переходять у пароподібний стан. Пара відводиться в холодильник, де 

конденсується знову в рідину, яка потрапляє в приймач. За процесом перегонки 

слідкують за показаннями термометра. У разі виділення речовин методом 

перегонки їх ідентифікують за температурою кипіння. Способи перегонки 

поділяють на такі групи: проста перегонка та ректифікація. За умовами 

проведення розрізняють перегонку за атмосферного тиску, за зниженого тиску 

(у вакуумі) та з водяною парою. 

Просту перегонку речовин застосовують: 

1. Для перевірки ступеня чистоти рідини за допомогою визначення 

температури кипіння. Чисті речовини переганяють в інтервалі 1–2 оС. 

2. Відокремлення рідини від розчинених у ній твердих або нелетких 

речовин. 

3. Розділення суміші рідин, температури кипіння яких відрізняються 
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більше, ніж на 80 оС. 

Порядок виконання роботи 

Реактиви й устаткування: рідина, яку необхідно очистити; колба Вюрца; 

холодильник Лібіха; алонж; приймач; електроплитка; термометр; 

рефрактометр; органічні розчинники. 

Для простої перегонки за атмосферного тиску збирають прилад так 

(рис. 12): колбу Вюрца закріплюють на штативі, злегка затискуючи її шийку 

вище відвідної трубки лапкою із прокладкою з гумового шланга [10]. 

 

Рисунок 12 – Прилад для перегонки: 1 – колба Вюрца; 2 – термометр;  

3 – холодильник Лібіха; 4 – алонж; 5 – приймач 

 

Для конденсації пари використовують холодильник Лібіха. Колбу 

з’єднують з холодильником так, щоб кінець відвідної трубки заходив у 

холодильник не менше ніж на 4–5 см. Холодильник з’єднують із приймачем за 

допомогою форштоса (алонжа). Приймачем може слугувати плоскодонна 

конічна або кругла колба чи пробірка. 

У разі перегонки речовин, які мають високу температуру кипіння (вище 

150 оС), використовують повітряні холодильники (звичайні скляні трубки 

діаметром 12–16 мм). 

Нагрівання проводять: 
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а) на водяній бані (якщо речовина кипить не вище, ніж за 80 оС, не реагує 

з водою); 

б) на масляній бані (якщо речовина кипить не вище, ніж за 200 оС); 

в) на бані з металічним сплавом, що найбільш універсально для швидкого 

та рівномірного нагрівання за температури вище 100 оС. Приклад металічної 

бані є сплав Вуда (Тпл = 61 оС), який складається з 50 частин бісмуту, 25 частин 

свинцю, 12,5 частини олова та 12,5 частини кадмію. 

Забруднену нелеткими домішками речовину очищують методом простої 

перегонки. Для цього збирають прилад, зображений на рис. 12. Забруднену 

рідину поміщають у колбу Вюрца, заповнюючи її не більше ніж на 2/3 об’єму. 

Додають декілька «кипілок» («кип’ятильних камінців»), щоб забезпечити 

рівномірне кипіння, підключають водяне охолодження та вмикають 

електроплитку (перегонку проводять на водяній бані). Слідкують, щоб рідина 

кипіла рівномірно, не надто бурхливо. Перші 3–5 % від початкового об’єму 

рідини погону виливають, збираючи фракцію в інтервалі  85–87 оС.  

Визначення показника заломлення (n20)D 

Показник заломлення вимірюють у рефрактометрах (рис. 13).  

 

 

Рисунок 13 – Рефрактометр УРЛ-1: 1 – основа; 2 – корпус;  

3 – нижня камера; 4 – освітлювач; 5 – верхня камера; 6 – компенсатор;  

7– шкала; 8 – окуляр, 9 – ручка; 10 – механізм для переміщення по скобі;  

11 – скоба; 12 – тумблер для вмикання 
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Вимірювання здійснюють у такому порядку: відкривають верхню частину 

вимірювальної головки (5) і протирають ватним тампоном, змоченим у спирті, 

площини обох призм, дають розчиннику випаруватися. Потім на площину 

вимірювальної призми наносять за допомогою скляної палички або капіляра 

декілька крапель досліджуваної речовини (не торкаючись паличкою призми) та 

обережно закривають вимірювальну головку.  

Виміряний показник заломлення заносять до лабораторного журналу та 

порівнюють з літературними даними [11]. 

Завдання. Зберіть установку для простої перегонки (рис. 12), очистіть 

забруднену рідину, зарисуйте прилад, запишіть температуру кипіння рідини та 

її об’єм після очищення, визначте показник заломлення очищеної рідини та 

запропонованих розчинників (спирт етиловий, етилацетат), порівняйте 

одержані константи з літературними даними. 

Результати вимірювань і аналізу літературних даних занесіть до табл. 5. 

Таблиця 5 – Результати досліду 

Температура кипіння, оС Об’єм рідини, см3 Показник заломлення (n20)D 

Забруднена 

рідина 
Етанол Етилацетат 

до 

очищення 

після 

очищення 

Очищена 

рідина 
Етанол Етилацетат 

        

 

Підготуйте літературний огляд на тему «Види перегонок, їх використання 

у виробництві біотехнологічної продукції» (у лабораторному зошиті, обсяг 1–

2 стор.). 

Контрольні питання 

1. Який процес називають простою перегонкою? 

2. Чому перегінну колбу для перегонки за атмосферного тиску 

наповнюють не більше ніж на 2/3? 

3. Від чого залежить інтенсивність кипіння рідини?  Що таке «кипілки» і 

для чого їх використовують? 

4. Який процес називають ректифікацією?  Чим цей процес відрізняється 

від простої перегонки? 



42 
 

5. Рідка органічна речовина розкладається за температури вище 150 оС і 

кипить за атмосферного тиску при 174 °С. Який вид перегонки потрібно 

вибрати для її очищення? 

Література: [9, с. 104, 112; 10, с. 9–16; 11]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Розділення та ідентифікація речовин методом хроматографії 

Мета: ідентифікувати амінокислоти в досліджуваній суміші за 

значенням Rf. 

Короткі теоретичні відомості 

Хроматографію широко застосовують як метод розділення та 

ідентифікації речовин. Він заснований на різниці коефіцієнтів розподілу 

речовин між двома фазами. Залежно від складу фаз, природа цього явища може 

бути неоднакова, тому хроматографію поділяють на три основні види: 

адсорбційну, абсорбційну та йонообмінну. 

Адсорбційна хроматографія ґрунтується на різній здатності речовин 

утримуватися на твердій поверхні адсорбенту (оксиду алюмінію, силікагелю, 

активованого вугілля та ін.). 

Розподільна, або абсорбційна, хроматографія заснована на 

багаторазовому повторенні процесів розподілу речовин між двома рідкими 

фазами різної полярності (рухомою та нерухомою), які не змішуються. Одна з 

них нанесена на твердий носій (сорбент). Тому в розподільній хроматографії 

велике значення мають процеси сорбції та десорбції. 

У йонообмінній хроматографії застосовують багаторазові процеси обміну 

між йонами досліджуваних речовин та йонами, що входять до складу 

йонообмінних смол [10]. 

Порядок виконання роботи 

Реактиви й устаткування: розчини амінокислот; елюент; чашка Петрі; 

капіляри; хроматографічний папір; електроплитка. 

Прилад для отримання кругових хроматограм являє собою дві чашки 
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Петрі однакового діаметра. У нижню чашку вміщують елюент (суміш 

розчинників – н-бутанолу, оцтової кислоти та води у співвідношенні 4:1:5 

відповідно та нінгідрину). Із хроматографічного паперу вирізають диск, 

розміром на 1–1,5 см більший за діаметр чашки Петрі. У центрі диска олівцем 

проводять коло діаметром 1,5–2 см, на якому позначають і нумерують точки на 

відстані 1–1,5 см одна від одної. Далі на ці точки за допомогою капілярів 

краплями наносять відповідно пронумеровані досліджувані амінокислоти і їх 

суміш (для кожної речовини має бути приготований окремий капіляр). 

Після висихання всіх крапель ретельно миють руки з милом, роблять 

невеликий отвір у центрі диска та вставляють у нього скручену вузьку смужку 

хроматографічного паперу, довжина якої відповідає висоті нижньої чашки 

Петрі. Потім накривають диском нижню чашку Петрі так, щоб нижній кінець 

смужки був занурений у розчинник, зверху диск накривають другою чашкою 

Петрі. Прилад не чіпають доти, поки розчинник, поширюючись радіально по 

хроматограмі, не дійде на відстань 0,5–1 см від країв диска (рис. 13). Після 

цього хроматограму виймають, позначають олівцем фронт розчинника та 

висушують на повітрі. Для подовження шляху пробігу плям (більш точного 

визначення Rf ) необхідно пропустити розчинник через хроматограму 2–3 рази, 

висушуючи її кожного разу на повітрі та слідкуючи, щоб межа фронту 

розчинника була кожного разу однакова. Потім хроматограму обережно 

висушують над електроплиткою до появи забарвлених плям. Плями обводять 

олівцем і розраховують значення Rf для кожної плями за формулою: 

Rf = l1/l2,      (4) 

де Rf – коефіцієнт розподілу; l1 – відстань від точки старту до центру плями; 

l2 – відстань від точки старту до фронту розчинника. 

Ідентифікацію компонентів контрольної суміші проводять, порівнюючи 

значення Rf  для кожної плями суміші зі значеннями Rf «свідків» [11]. 
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Рисунок 13 – Радіальна хроматограма на папері 

 

Завдання. Здійсніть ідентифікацію компонентів суміші амінокислот 

методом радіальної хроматографії. Визначте компоненти суміші та розрахуйте 

Rf.. Підготуйте літературний огляд за темою «Хроматографічні методи 

очищення речовин» (у лабораторному зошиті, обсяг 1–2 стор.). 

Контрольні питання 

1. На чому ґрунтується хроматографічне розділення речовин? 

2. Які існують хроматографічні методи за фізико-хімічними ознаками і за 

методикою, що використовується? 

3. Які існують різновиди методу хроматографії на папері, як її проводять 

(коротко опишіть)? 

4. Що слугує рухомою фазою, а що нерухомою під час хроматографії на 

папері? 

5. Як визначають значення Rf і від яких параметрів воно залежить? 

Література: [9, с. 102; 10, с. 36–39; 11]. 

l1 
l2  

2 
1 3 

4 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Лабораторна робота − одна з форм роботи студента в лабораторії під 

керівництвом викладача, метою якої є поглиблене дослідження конкретних тем, 

що є складовими навчальної дисципліни, у межах якої виконується робота, і 

реалізація теоретичних знань на практиці. Кінцевим етапом виконання 

лабораторної роботи є отримані результати та їх захист. 

Критерії оцінювання лабораторних робіт 

№ 

пор. 
Тема Критерії оцінювання 

Макс. 

бал 

1 
Елементи ІІА групи (Be, Mg, 

Ca, Sr, Ba, Ra) (2 год) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, захист звіту 
2 

2 
Елементи ІІІА групи (B, Al)  

(2 год) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, захист звіту 
2 

3 

Насичені та ненасичені 

вуглеводні (алкани, алкени, 

алкіни) (2 год) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, захист звіту 2 

4 
Очищення рідин дистиляцією 

(2 год) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, захист звіту 
2 

5 

Розділення та ідентифікація 

речовин методом 

хроматографії (2 год) 

Відвідування заняття, виконання 

роботи, захист звіту 2 

Усього (10 год) 10 

 

Для оцінювання враховується низка складових, зокрема: 

− своєчасність виконання завдань лабораторної роботи; 

− оформлена  звітність  відповідно до мети та порядку виконання роботи; 

− аргументовані висновки за результатами роботи; 

− уміння студента якісно подати результати роботи та захистити її згідно 

з контрольними питаннями. 

Порядок  перерахунку  рейтингових  показників 100-бальної системи в 

національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу ECTS. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно 

82–89 В 
Добре 

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 
Незадовільно, з можливістю повторного 

складання 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль 

Лекції 

Відвідування лекцій – 6 балів;  

ведення конспекту – 4 бали 

Усього – 10 балів 

Практичні та лабораторні 

заняття 

Виконання лабораторних робіт – 10 балів 

Робота під час практичних занять, виконання 

тестових завдань за темами – 20 балів 

Модульний контроль 

Модульна контрольна 

робота № 1 
Виконання тестових завдань – 20 балів  

Модульна контрольна 

робота № 2 
Виконання тестових завдань – 20 балів  

Підсумковий контроль 

Підсумкове контрольне 

завдання 
20 балів 

Усього 100 балів 
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дисципліни «Неорганічна та органічна хімія» для студентів денної форми 
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