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ВСТУП 

Відомо, що хімія – наука, що потребує ілюстрації теоретичного 
матеріалу. Правильно підібраний демонстраційний матеріал допомагає краще 
зрозуміти різноманітні процеси та явища, будову хімічних сполук та механізми 
їх взаємодій. Таким чином, візуалізація навчального матеріалу полегшує його 
сприйняття та засвоєння. Вивчення будови молекул хімічних сполук, зокрема,  
є  ключовим завданням під час викладення теоретичного матеріалу в хімії, 
оскільки на ньому ґрунтується пояснення фізичних та хімічних властивостей 
речовин, а також методів їх одержання.  

На жаль, звичні 2D-зображення молекул у класичних підручниках, 
посібниках, монографіях тощо не дають повної картини про їх просторову 
конфігурацію, характер зв’язку між атомами, міжатомні відстані та валентні 
кути, а отже не дають можливості здобувачам освіти у повній мірі зрозуміти 
просторову будову молекул, механізми перебігу хімічних реакцій, суть 
фізичних та хімічних явищ тощо. Тому, на нашу думку, для кращого уявлення 
будови молекул, особливо у органічній хімії, доцільно використовувати 3D-
зображення. 

У даному посібнику для «оживлення» молекул використано технологію 
доповненої реальності. Доповнена реальність (augmented reality, AR) дає 
можливість максимально візуалізувати об’єкт (атоми та молекули, їх взаємодії), 
тобто перевести 2D зображення у 3D, а також «оживити» його.  
Використання такого засобу інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) під 
час вивчення нового матеріалу дає можливість покращити просторову уяву 
учнів, «побачити» та глибше зрозуміти почутий навчальний матеріал, що 
сприятиме кращому його засвоєнню та формуванню певних практичних 
навичок. Цей метод має переваги перед застосуванням комп’ютерних програм, 
оскільки дає можливість за допомогою мобільного телефону візуалізувати 
рисунки посібника у будь-якому місці знаходження здобувача освіти та не 
вимагає перебування перед комп’ютером чи ноутбуком. 

У разі наведення на рисунок  мобільного телефону, він «оживає», на 
екрані з’являється його тривимірна модель, з якою можна проводити певні 
маніпуляції (обертання, збільшення, перегляд під різними кутами) для кращого 
усвідомлення її будови. 

Сподіваємось, що використання об’єктів доповненої реальності дасть 
можливість вчителю швидко та доступно пояснити великий об’єм теоретичного 
матеріалу, а учням ефективно його засвоїти, сприятиме розвитку у них 
творчого мислення та підвищить мотивацію до навчання. 
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Отож, молекули даного посібника можуть оживати просто у Вас на столі. 

Що для цього потрібно? 
Завантажте на Ваш мобільний пристрій безкоштовний мобільний додаток 

LiCo.Organic (Ви його знайдете на PlayMarket). Установіть та ввімкніть 
програму. Направивши камеру телефона (чи планшета) на зображення 
органічної сполуки, за секунду перед Вами з’явиться тривимірна модель цієї 
молекули, яку в режимі доповненої реальності можна розглядати з різних боків, 
обертати, збільшувати тощо. 

Якщо направити камеру на зображення так, щоб вона захоплювала 
верхній «Модуль швидкої інформації» (див. умовні позначення) для 
вуглеводнів, Ви запустите анімацію відтворення гомологічного ряду вибраного 
класу органічних сполук, в якому можна побачити просторові молекули 
перших десяти представників цього ряду та основні кількісні характеристики: 
відстані між атомами та валентні кути. 

 
Проблеми при використанні програми: 

1. При направлення камери на зображення молекули нічого не 
відбувається або модель з’являється із суттєвою затримкою. 
Причиною цього явища можуть бути два основних критерії: якість 
камери на Вашому пристрої та освітлення приміщення, в якому вона 
використовується. 

2. Програма відтворює не ту молекулу на яку направлена камера. 
Будь яка тінь чи дефекти на зображенні не дозволять програмі 
зрозуміти, яку молекулу слід «показати», тому вона може 
«помилитись» або ж взагалі «не зможе вирішити», яку сполуку слід 
відтворити. 
 

Ми, автори даного посібника, постійно працюємо над вдосконаленням та 
розширенням можливостей програми, тому слідкуйте, та періодично 
перевіряйте її оновлення.  
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Насичені 
вуглеводні 

CnH2n+2 (числівник)-ан sp3
 

За звичайних температури та тиску 
безбарвний газ без запаху і смаку. На повітрі 
або в атмосфері кисню горить слабкосвітним 
полум’ям. суміш метану з повітрям або 
киснем вогне- та вибухонебезпечна. 
Молярна маса 16,04 г/моль 
tпл.= –182,49ºC (89,34 K) 
tкип.= –161,56ºC (184 K) 
Хімічні зв’язки: прості (одинарні) σ-зв’язки 
Тип гібридизації: sp3 
Валентний кут: 109º 28' 

Будова молекули та фізичні властивості 

1. Галогенування 
 

                                               хлорометан                   дихлорометан               трихлорометан       тетрахлорометан 
2. Нітрування 

 

3. Сульфування  СН4 + H2SО4 → СН3SО3H + H2O 
4. Сульфоокиснення 

2СН4 + SО2 + O2 → 2СН3SО3H 
5. Сульфохлорування 

СН4 + SО2 + Cl2 → СН3SО2Cl + НCl 
6. Окиснення 

а) повне   СН4 + 2О2 → СО2 + 2Н2О 
б) неповне (за нестачі кисню) 

2СН4 + 3О2 → 2СО + 4Н2О 
СН4 + О2 → С + 2Н2О 

2СН4 + 2О2 
°С

⎯⎯  C2Н2 + Н2О + СО2 + СО + 6Н2 

в) часткове (за наявності каталізаторів) 
СН4 СН3ОН  НСНО  НСООН 

           метанол       метаналь      метанова кислота 

7. Крекінг або піроліз 

а) CH4 
°

⎯⎯⎯  C + 2H2    б) 2CH4 
°

⎯⎯⎯  С2Н2+ 3H2 

Хімічні властивості 
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 б) з одночасним окисненням за наявності парів води 
2СН4 + О2 → 2СО + 4Н2 

синтез-газ 

8. Конверсія 

   а) з водяною парою  СН4 + Н2О 
кат,  °
⎯⎯⎯  СО + 3Н2 

   б) з вуглекислим газом  СН4 + СО2  2СО + 2Н2 

Хімічні властивості 

 

Використання (практичне застосування) 

Метан є основним компонентом: 
 газів природних горючих (до 99,5%), 
 нафтових попутних (39-91%), 
 болотяних (понад 99%) і рудникових (34-48%) газів; 
 присутній у газах грязьових вулканів (понад 95%), 
 спорадично зустрічається у вулканічних газах і в газах магматичних та 

метаморфічних порід. 
Велика кількість метану розчинена у водах океанів, морів, озер.  

Добування 
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За звичайних температури та 

тиску, газ без кольору та запаху. 
Молярна маса 30,07 г/моль 
tпл.= –181,76ºC (89,34 K) 
tкип.= –89ºC (184 K) 
Хімічні зв’язки: прості (одинарні) 
σ-зв’язки 
Тип гібридизації: sp3 
Валентний кут: 109º 28' 

Будова молекули і фізичні 
властивості 

Середній вміст метану у водах Світового океану близько 10-2 см3/л, 
загальна кількість – 14·1012 м3. Кількість метану, розчиненого у пластових 
водах, на декілька порядків вища від його промислових запасів. 

У природі метан досить поширений. Горючі природні гази 
складаються на 90-97% з метану. Він утворює багато родовищ, з яких 
добувається і по газопроводах подається до місця використання. На дні 
боліт і ставків метан утворюється внаслідок розкладу залишків рослин без 
доступу повітря. Тому його називають ще болотним газом. Під назвою 
«рудниковий газ» метан нагромаджується у вугільних шахтах, внаслідок 
виділення з пластів вугілля і супутніх порід, в яких знаходиться у вільному 
та зв’язаному вигляді. На діючих шахтах спостерігається виділення метану 
з вугільних пластів обсягом до 70-80 м³/т с. б. м. (т с. б. м. – тонна сухої 
беззольної маси), що робить економічно доцільним його самостійне або 
супутнє (дегазація) видобування з вугільних родовищ. 

Лабораторні методи:  

1) під час нагрівання натрій ацетату з твердим натрій гідроксидом:  

CH3COONa + NaOH → Na2CO3 + CH4↑ 

2) при дії води на алюміній карбід: 

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4↑ 

Синтетичні промислові методи: 
Взаємодія водню і графіту: 

С + 2Н2 
,  °

⎯⎯  CH4 

Добування 

При постійному попаданні в організм, викликає ураження центральної 
нервової системи 

Вплив на організм 



Органічні речовини. АТЛАС-ДОВІДНИК                                               Мобільний додаток  «LiCo.Organic» 

10   Chemteather.if.ua – все для вчителів хімії 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

1. Галогенування  С2Н6 + Cl2  С2Н5Cl + НCl 

2. Нітрування  С2Н6 + HNO3  С2Н5NO2 + H2O 

3. Сульфування  С2Н6 + H2SО4 → С2Н5SО3H + H2O 

4. Сульфоокиснення 2С2Н6 + SО2 + O2 → 2С2Н5SО3H 

5. Сульфохлорування С2Н6 + SО2 + Cl2 → С2Н5SО2Cl + НCl 

6. Окиснення  2С2Н6 + 7О2 → 4СО2 + 6Н2О 

5. Сульфохлорування С2Н6 + SО2 + Cl2 → С2Н5SО2Cl + НCl 

6. Окиснення  2С2Н6 + 7О2 → 4СО2 + 6Н2О 

7. Піроліз   C2H6  2C + 3H2 

8. Дегідрування  C2H6  C2H4 + H2 

Хімічні властивості 

У промисловому масштабі етан відокремлюють від природного газу 
як побічний продукт переробки нафти. 

У лабораторних умовах  етан можна добути за реакцією Вюрца при 
взаємодії хлорметану з металічним натрієм: 

Добування 

Найважливіше застосування етан знайшов як нафтохімічна сировина 
для синтезу етилену. 

 

Використання (практичне застосування) 

При постійному попаданні в організм, викликає ураження центральної 
нервової системи 

Вплив на організм 


