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ПЕРЕДМОВА 

 

Методичні вказівки для лабораторних робіт з навчальної 
дисципліни „Біонеорганічна та біоорганічна хімія” представляє 
собою частину навчально-методичного комплексу для виконання 

лабораторних робіт студентами за напрямом підготовки 

„Агрономія”. 

До методичних вказівок увійшли найбільш типові лабораторні 
роботи, що представляють основні розділи біоорганічної хімії: 
вуглеводи, амінокислоти, білки, ліпіди, нуклеїнові кислоти, 

ферменти, вітаміни. В кожному розділі роботи наведено загальні й 

специфічні фізико-хімічні властивості досліджуваних біохімічних 

активних речовин і їх функціональні ролі, що збагачує обсяг 
теоретичних знань студентів при виконанні ними лабораторних 

робіт. 

В процесі виконання запропонованих робіт студенти 

знайомляться з сучасними методами експериментальних 

досліджень, поглиблюють знання про спільність біохімічних 

процесів рослин і тварин, вчаться аналізувати отримані результати 

та робити висновки. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1. ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ВУГЛЕВОДІВ 

 

1. Якісні реакції на альдози 

 

1.1. Реакція Громмера 

Принцип реакції: розчин гексози, наприклад, глюкози і 
фруктози в лужному середовищі при нагріванні відновлює 
купрум(ІІ) гідроксид в купруму(І) оксид, а самі окиснюються до 

альдонових кислот. Цю реакцію для глюкози у загальному вигляді 
можна записати рівнянням: 

 

                                                      O 

CH2OH(CHOH)4C      + 2CuSO4 + 5NaOH → 

                                                      H 

                                                O 

CH2OH(CHOH)4C      + 2CuOH↓→ 2Na2SO4 + 2H2O 

                                               ONa 

2CuOH → Cu2O↓ + H2O. 

 

Матеріали і реактиви: розчин глюкози (5%-ний), 5%-ний 

розчин натрій гідроксиду, 5%-ний розчин купрум(ІІ) сульфату. 

Обладнання: скляні палички, пробірки, проградуйовані піпетки, 

крапельниці, штатив для пробірок, пальник. 

Хід роботи: в пробірку до 3 мл розчину глюкози приливають 

розчин натрій гідроксиду (1 мл) і купрум(ІІ)сульфату (5 крапель). 

Випадає осад купрум(І) гідроксиду, який при перемішуванні або 

збовтуванні пробірки розчиняється, і розчин набуває голубого 

забарвлення. При його обережному нагріванні в полум'ї пальника 

до кипіння спостерігається випадання жовтого осаду купрум(І) 
гідроксиду або червоного осаду купрум(І) оксиду. 

 

1.2. Реакція Фелінга 

Принцип реакції: в реактиві Фелінга йони купруму(ІІ) 
знаходяться у вигляді комплексної сполуки з тартратами. Механізм 

реакції гексоз з реактивом Фелінга такий же, як і в реакції 
Громмера. Перевагою реактиву Фелінга є те, що Купрум при 

надлишку реактиву не випадає у вигляді купрум оксиду. 
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Дисахариди і полісахариди взаємодіють з реактивом Фелінга після 

кип'ятіння з мінеральними кислотами. 

Матеріали і реактиви: 5%-ий розчин глюкози, реактив Фелінга, 

який складається з двох розчинів. Для приготування першого 

розчину 200 г сегнетової солі і 150 г натрій гідроксиду розчиняють 

у дистильованій воді і доводять об'єм до 1 л. Для приготування 

другого - 40 г перекристалізованого купрум(ІІ) сульфіду 

розчиняють в дистильованій воді до об'єму 1 л. Рівні об'єми 

першого і другого розчинів змішують перед початком роботи. 

Обладнання: скляні палички, пробірки, піпетки градуйовані, 
штатив для пробірок, пальник. 

Хід роботи: в пробірку вносять 1 мл розчину глюкози і 1 мл 

реактиву Фелінга. Суміш перемішують і нагрівають в полум'ї 
пальника до кипіння. Спостерігають утворення червоного осаду 

купрум(І) оксиду. 

 

2. Якісна реакція на кетони (реація Селіванова) 

Принцип реакції: при нагріванні фруктози або інших кетоз з 
хлоридною кислотою утворюється оксиметилфурфурол. Рівняння 

реакції для фруктози має вигляд: 

 
 

Оксиметилфурфурол з резорцином утворює сполуку (продукт 

конденсації), забарвлену у вишнево - червоний колір. 

Матеріали і реактиви: кристалічний резорцин, 5%-ний розчин 

фруктози, 25%-ний розчин хлоридної  кислоти. 

Обладнання: скляні палички, пробірки, піпетки градуйовані, 
штатив для пробірок, водяна баня, лабораторний термометр, 

шпатель, годинник. 

Хід роботи: в пробірку наливають 5 мл розчину фруктози, 1 мл 

розчину хлоридної кислоти і декілька кристалів резорцину. Суміш 
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нагрівають на водяній бані на протязі 5-10 хв. при температурі 80
0С 

до появи вишнево-червоного кольору. 

 

3. Реакції на дисахариди 

 

3.1. Відновлююча здатність лактози і мальтози 

Принцип реакції: завдяки наявності альдегідної групи в 

молекулі лактози (в залишку глюкози) і мальтози (у іншому 

залишку глюкози) ці дисахариди володіють редукуючими 

властивостями і можуть брати участь у реакціях відновлення, в тому 

числі мальтоза і лактоза дають позитивну реакцію Громмера. 

Матеріали і реактиви: розчини лактози, мальтози, натрій 

гідроксиду і купрум(ІІ) сульфату (5%). 

Обладнання: скляні палички, пробірки, піпетки, крапельниці, 
штатив для пробірок, пальник. 

Хід роботи: в одну пробірку наливають 2 мл лактози, а в іншу - 

2 мл розчину мальтози. В обидві потім наливають по 1 мл розчину 

натрій гідроксиду і по 5 крапель розчину купрум(ІІ) сульфату. 

Пробірки обережно нагрівають в полум’ї і спостерігають утворення 

червоного осаду купруму(І) оксиду. 

 

3.2. Визначення відновлюючої здатності сахарози та 

гідроліз сахарози 

Принцип реакції: в молекулі сахарози зв’язок між залишками 

глюкози і фруктози утворюється за рахунок двох глікозидних 

гідроксилів. Сахароза не володіє відновлювальними властивостями 

і дає негативну реакцію Громмера. Після гідролізу сахарози 

(кип'ятіння в присутності концентрованої хлоридної кислоти) 

утворюються моносахариди, які можна виявити за допомогою 

реакції Громмера, а фруктозу за реакцією Селіванова. 

Матеріали і реактиви: концентрована хлоридна кислота, 25%-

ний розчин хлоридної кислоти, 5%-ний розчини сахарози, розчини 

натрій гідроксиду і купрум(ІІ) сульфату, кристалічний резорцин. 

Обладнання: скляні палички, пробірки, піпетки градуйовані, 
крапельниці, штатив для пробірок, водяна баня, термометр, 

годинник. 

Хід роботи: в дві пробірки наливають по 6 мл розчину сахарози. 

В одну з них добавляють також дві краплі концентрованої 
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хлоридної кислоти і нагрівають на киплячій водяній бані при 

температурі 100
0С протягом 15 хв. Друга пробірка містить 

контрольний розчин сахарози. Потім беруть ще дві пробірки і в 

одну з них вносять 3 мл нейтралізованого гідролізату сахарози, а в 

іншу - 3 мл контрольного розчину сахарози. До вмісту цих пробірок 

добавляють по 1 мл розчину натрій гідроксиду і по 5 крапель 

розчину курпум(ІІ) сульфату. Потім нагрівають на водяній бані до 

кипіння (проводять реакцію Громмера). Відмічають утворення 

червоного осаду купрум(І) оксиду в пробірці, яка містить гідролізат 

(позитивна реакція Громмера) і відсутність його в контрольній 

пробі (негативна реакція Громмера). 

Із залишеними 3 мл гідролізату сахарози і контрольного розчину 

сахарози проводять реакцію Селіванова на виявлення фруктози. З 

цією метою в дві пробірки добавляють по 1 мл розчину хлоридної 
кислоти і декілька кристалів резорцину. Вміст пробірок нагрівають 

на водяній бані на протязі 5-10 хв при температурі 80
0С. В пробірці, 

яка містить гідролізат сахарози, спостерігають появу вишнево- 

червоного забарвлення (позитивна реакція Селіванова) і відсутність 

цього забарвлення в контрольній пробі. 
 

 

4. Реакції на полісахариди 

 

4.1. Реакція крохмалю і глікогену з йодом 

Принцип реакції: при взаємодії крохмалю і глікогену з йодом 

утворюються комплексні адсорбційні сполуки, забарвлені в реакції 
з крохмалем в синій колір, а з глікогеном - в червоно-бурий колір. 

Різниця забарвлення комплексів обумовлена хімічною структурою 

крохмалю і глікогену. При нагріванні забарвлення зникає, але знову 

з'являється при охолодженні, що свідчить про утворення нестійких 

комплексів крохмалю і глікогену з йодом. Знебарвлення 

відбувається також при додаванні натрій гідроксиду і калій 

гідроксиду. Зникнення забарвлення при нагріванні і додаванні лугу 

обумовлена тим, що в утворенні комплексів приймає участь 

молекулярний йод, а не йодид – йони. 

Матеріали і реактиви: реактив Люголя ( 1 г  йоду і 2 г калій 

йодиду розчиняють в 15 мл дистильованої води і потім розводять 
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водою до об'єму 300 мл ), 0,1%-ні розчини крохмалю і глікогену, 

10%-ий розчин натрій гідроксиду. 

Обладнання: скляні палички, пробірки, піпетки, крапельниці, 
штатив для пробірок, водяна баня. 

Хід роботи. в одну пробірку поміщають 2 мл розчину крохмалю, 

в іншу - 2 мл  розчину глікогену. Потім в дві пробірки додають по 

1-2 краплі розчину Люголя.  Вміст пробірок перемішують  і 
спостерігають утворення синього забарвлення в пробірці з 
крохмалем, і червоно–бурого - з глікогеном. Потім з кожної 
пробірки по 1 мл рідини переносять в дві інші пробірки, в які 
добавляють по 1 мл розчину натрій гідроксиду. Спостерігають 

знебарвлення в кожній пробірці. Суміші, які залишилися в 

пробірках, де спочатку було забарвлення, нагрівають на водяній 

бані. Спостерігають зникнення забарвлення, яке знову з'являється 

при охолодженні. 
 

4.2. Гідроліз крохмалю 

Принцип реакції: При нагріванні розчину крохмалю з 
мінеральними кислотами відбувається гідроліз з утворенням 

глюкози, яку можна виявити якісними реакціями на моносахариди, 

зокрема, реакцією Громмера. 

Матеріали  і  реактиви:  концентрована   хлоридна кислота, 

1%-ний розчин  крохмалю, 15%-ний  розчин  натрій гідроксиду, 1%-

ний  розчин купрум(ІІ) cульфату. 

Обладнання: скляні палички, пробірки, піпетки градуйовані, 
крапельниці, штатив для пробірок, водяна баня, годинник. 

Хід роботи: в дві пробірки поміщають по 5 мл розчину крохмалю. 

В одну з них додають також 2-3 краплі концентрованої хлоридної 
кислоти і кип'ятять на водяній бані 10 хв. Друга пробірка 

контрольна. Потім в дві пробірки приливають по 2 мл 15%-го 

розчину натрій гідроксиду, і по 5 крапель розчину купрум сульфату 

і нагрівають (проводять реакцію Громмера). В пробірці де 

проводили гідроліз крохмалю хлоридною кислотою при нагріванні, 
спостерігають утворення червоного осаду купруму(І) оксиду 

(реакція Громмера позитивна), а в контрольній пробірці такий осад 

не утворюється (реакція Громмера негативна). 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2. ВЛАСТИВОСТІ 
АМІНОКИСЛОТ 

 

1. Амфотерні властивості амінокислот 
Амінокислоти у водних розчинах існують у вигляді біполярного 

йону і проявляють одночасно як кислотні так і основні властивості: 
 

                                Н                                 Н 

                                │                                 │ 

СН2─С─СОО-
 + Н+

 ⇄ СН3─С─СООН 

                                │                                 │ 

                                NH3 
+

                                           NH3 

 

                                Н                         Н 

                                │                         │ 

СН3─С─СОО-
 ⇄ СН3─С─СООН-

 + H
+ 

                                │                         │ 

                                NH3 
+

                                           NH2 

 

Матеріали і реактиви: 1%-ий розчин α-аланіну, 0,1%-ий розчин 

НСl, індикатор метилоранж або метиловий червоний, 0,1%-ий 

NaOH, фенолфталеїн. 

Хід роботи: в дві пробірки вносять по 5 крапель розчину 

аланіну. В першу пробірку додають, перемішуючи, декілька 

крапель індикатора метилоранжа і декілька крапель HCl до появи 

червоно забарвлення. В дургу пробірку, постійно перемішуючи, 

додають 1-2 краплі фенолфталеїну і декілька крапель NaOH до 

появи рожевого забарвлення. Написати відповідні рівняння реакції. 
 

2. Якісні реакції на амінокислоти 

 

2.1. Нінгідринова реакція 

Принцип реакції: в результаті взаємодії α-амінокислот з 
нінгідрином утворюється забарвлена комплексна сполука. 

При нагріванні (до температури 70
0С) α-амінокислоти 

окиснюються нінгідрином і піддаються окиснювальному 

дезамінуванню з утворенням амоніаку і декарбоксилюванню з 
утворенням альдегіду і СО2, а нінгідрин відновлюється: 
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Відновлений ангідрин, конденсуючись з амоніаком і окисненим 

нінгідрином, утворює сполучення, яке, йонізуючись переходить в 

зафарбовану форму, яка має синьо-фіолетовий колір:  

 
 

При наявності органічних розчинів, на яких готують розчин 

нінгідрину (ацетон, етанол), можливе протікання побічної реакції з 
утворенням сполучення, що містить у своєму складі радикал 

амінокислоти. 

 
Наявність радикалу амінокислоти у складі цього сполучення 

обумовлює різке забарвлення ( червоне, жовте, голубе) сполучень, 

що виникають при реакції амінокислот з нінгідрином. 

Реакція з нінгідрином є специфічною для амінокислот, що 

містять α-аміногрупу, і характерна як для деяких карбонових, так і 
циклічних амінокислот. В реакції гліцину з нінгідрином 

утворюється комплексна сполука, що має синьо-фіолетове 

забарвлення. 

Матеріали і реактиви: водний 1%-ний розчин гліцину, 0,1%-

ний розчин нінгідрину в 95%-ному розчині ацетону. 
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Обладнання: скляні палички, пробірки, крапельниці, водяна 

баня, термометр лабораторний, годинник, штатив для пробірок. 

Хід роботи: в пробірку вносять 5 крапель розчину гліцину і 2 

краплі розчину нінгідрину вміст пробірок ретельно перемішують і 
нагрівають на водяній бані при температурі 70

0С на протязі 5 

хвилин. В пробірці з’являється синьо–фіолетове забарвлення. 

 

2.2. Реакція з нітритною кислотою 
Принцип реакції: в результаті взаємодії α – амінокислоти з 
нітратною кислотою, утвореною в реакції натрій нітриту з 
ацетатною кислотою, відбувається утворення газоподібного азоту. 

Для гліцину ця реакція має вигляд: 

 
       H                                                              H 

       │                                                              │ 

H – C – NH2 + NaNO2 + CH3CООH → H – C – OH + CH3COONa + H2O + N2 

       │                                                              │ 

      СООH                                                       СООH 

 

Матеріали і реактиви: водний 1%-ний розчин гліцину, 5%- ний 

розчин NaNО2, концентрована ацетатна кислота. 

Обладнання: пробірки, крапельниці, штатив для пробірок. 

Хід роботи: в пробірку вносять 5 крапель розчину гліцину, 5 

крапель натрій нітриту, 2 краплі концентрованої ацетатної кислоти 

і обережно збовтують суміш. Спостерігається виділення газу. 
 

2.3. Утворення комплексної солі купруму(ІІ) 
Принцип реакції: при нагріванні амінокислоти з купрум(ІІ) 
карбонатом утворюється комплексне сполучення купруму, що має 

синє забарвлення. У випадку використання гліцину реакція має 
вигляд: 
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Матеріали і реактиви: водний 1%-ний розчин гліцину, сухий 

СuСО3. 

Обладнання: пробірки, штатив для пробірок, тримач пробірок, 

пальник. 

Хід роботи: в пробірку вносять 1 мл розчину гліцину, а на 

кінчику лопатки - сухий купрум(ІІ) карбонат. Суміш нагрівають на 

полум’ї пальника до кипіння. Розчин забарвлюється в синій колір. 

 

2.4. Реакція Адамкевича на триптофан 

Принцип реакції: триптофан в кислому середовищі вступає в 

реакцію з гліоксиловою кислотою (альдегідами), утворюючи при 

цьому забарвлений в червоно-фіолетовий колір продукти 

конденсації: 

 

 
 

Матеріали і реактиви: водний 0,01%-ний розчин триптофану, 

льодяна ацетатна концентрована кислота, концентрована сульфатна 

кислота. 

Обладнання: пробірки, піпетки градуйовані, штатив для 

пробірок, водяна баня, годинник. 

Хід роботи: до 0,5 мл розчину триптофану додають 0,5 мл 

льодяної ацетатної кислоти, яка завжди, містить певну кількість 

гліоксилової кислоти. Отриману суміш спочатку нагрівають, а 

потім охолоджують і по стінці пробірки обережно по краплях, щоб 

рідина не змішувалася, додають 1 мл концентрованої сульфатної 
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кислоти. Через 10 хвилин на границі поділу двох шарів 

спостерігається утворення червоно-фіолетового кільця. Реакцію 

можна пришвидшити, помістивши пробірку з реагуючою сумішшю 

в киплячу водяну баню. 

 

2.5.  Реакція Паулі на гістидин та тирозин 

Принцип методу: при взаємодії сульфонової кислоти в кислому 

середовищі  з натрій нітритом відбувається     реакція діазотування з 
утворенням диазобензенсульфонової кислоти, яка в реакції з 
гістидином (чи тирозином) утворює комплексну сполуку вишнево  - 

червоного кольору: 

 
 

Матеріали і реактиви: водний 0,01%-ний розчин гістидину, 

1%-ний  розчин сульфонової кислоти в 5%-ому розчині хлоридної 
кислоти, 0,5%-ний розчин натрій нітриту, 10%-ний розчин натрій 

карбонату. 

Обладнання: скляні палички, пробірки, піпетки, крапельниці, 
штатив для пробірок, ванночка з льодом, годинник. 

Хід роботи: до 1 мл розчину сульфонової кислоти додають 2 мл 

розчину натрій нітриту. Після перемішування в суміш негайно 

вливають 2 мл розчину гістидину і після ретельного перемішування 

додають ще 6 мл розчину натрій карбонату. Після перемішування 

розчин забарвлюється в вишнево-червоний колір. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3. ВЛАСТИВОСТІ БІЛКІВ 

 

1. Виділення і визначення вмісту складних білків 

Принцип методу: глюкопротеїди містять в якості простетичної 
групи вуглеводний компонент. Реакції визначення глюкопротеїдів 

засновані на визначенні їх вуглеводневого компоненту, які здатні 
утворювати забарвлені продукти конденсації. Одним із 
глюкопротеїдів є овомукоїд, що входить в склад яєчного білку. 

Вуглеводневий компонент цього білка можна виявити по кольоровій 

реакції при нагріванні вареного яєчного білка з концентрованою 

хлоридною кислотою - виникає фіолетове забарвлення. Другим 

методом виявлення вуглеводневого компоненту глюкопротеїдів є 
реакція Подобєдова. Фурфурол, що утворився при взаємодії 
концентрованої сульфатної кислоти з вуглеводом білка, в реакції з α- 

нафтолом дає сполучення синього кольору, з тимолом - червоного. 

Матеріали і реактиви: варений яєчний білок (100 мл), 1%-ний 

розчин яєчного білка, 1%-ний спиртовий розчин тимолу, 

концентрована хлоридна кислота, концентрована сульфатна кислота, 

0,1%-ний розчин α-нафтолу. 

Обладнання: скляні палички, пробірки, піпетки, крапельниці, 
штатив для пробірок, годинник. 

Хід роботи: в пробірку вносять шматок вареного яєчного білка і 
3 мл концентрованої HCl. Вміст пробірки обережно нагрівають в 

полум'ї пальника не доводячи до кипіння. Білок, а потім рідина 

набувають фіолетового забарвлення. В дві пробірки вносять по 1 мл 

1%-ного розчину яєчного білка. Потім в першу додають 2-3 краплі 
0,1%-ного розчину α-нафтолу, в другу - стільки же 1%-ного розчину 

тимолу. Вміст пробірок ретельно перемішують, обережно по стінкам 

доливають по 0,5 мл концентрованої H2SO4 і дають постояти. На 

границі поділу двох рідин в пробірці з α-нафтолом спостерігається 

фіолетове, а в пробірці з тимолом - червоне кільця. 

 

2. Біуретова реакція на виявлення пептидних  

зв’язків в білках 

Принцип реакції: білки (поліпептиди) в лужному розчині у 

присутності купрум(ІІ) сульфату утворюють комплексні сполуки 

купруму, що мають синьо-фіолетове забарвлення, інтенсивність 

якого залежить від кількості пептидних зв’язків в молекулі білка. 
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Спочатку пептидні групи поліпептиду зазначають в лужному 

середовищі енолізацію: 

 
Фенольна форма поліпептиду взаємодіє з купруму(ІІ) 

гідроксидом утворюючі забарвлений у синьо-фіолетовий колір 

комплекс: 

 
 

Продукти неповного гідролізу білку (пептиди) дають червоне або 

рожеве забарвлення у біуретовій реакції. 
Матеріали і реактиви: розбавлений 1%-ний розчин яєчного 

білка, 10%-ний розчин натрій гідроксиду, 1%-ний розчин 

купруму(ІІ) сульфату. 

Обладнання: скляні палички, штатив з пробірками, піпетки, 

крапельниця. 

Хід роботи:  до 3 мл розчину яєчного білка додають 1 мл розчину 

натрій гідроксиду, 1-2 краплі розчину купрум(ІІ) сульфату і 
перемішують. Вміст пробірки набуває червоно-фіолетового 

забарвлення. 
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3. Осадження білків (денатурація білків) 

 

3.1. Осадження білків при нагріванні 
Матеріали і реактиви: розчин яєчного білка, паперові фільтри, 

скляні паличці. 
Обладнання: електроплитка, водяна баня. 

Хід роботи:  В пробірку вносять 2 мл розчину яєчного білка і 
нагрівають на киплячій водяній бані. Спостерігають утворення 

осаду (згортання білка). 

Порівняти пробірку з вихідним розчином білка. 

 

3.2. Осадження білків мінеральними кислотами 

Матеріали і реактиви: розчин яєчного білка, концентрована 

нітратна кислота, концентрована сульфатна кислота, паперові 
фільтри, пробірки, скляні паличці. 

Хід роботи:  В дві пробірки вносять по 3 мл розчину яєчного 

білка. В першу пробірку по стінках пробірки вносять 3 мл 

концентрованої нітратної кислоти, перемішують. В другу пробірку 

обережно вносять 2-3 краплі концентрованої сульфатної кислоти, 

перемішують. В обох пробірках спостерігають зміни. В першій 

пробірці на границі поділу двох розчинів спостерігається утворення 

осаду у вигляді білкового кільця. В другій пробірці утворення 

білого осаду, який при надлишку сульфатної кислоти розчиняється. 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4. ВЛАСТИВОСТІ ЖИРІВ 

 

1. Розчинність ліпідів і утворення емульсій 

Принцип методу: характерною властивістю жирів є їх добра 

розчинність в багатьох органічних розчинниках (ацетон, 

хлороформ, діетиловий ефір і т.п.) і нерозчинність у воді. При 

змішуванні жирів з водою утворюються емульсії стійкість яких 

залежить від середовища, в якому вона утворюється. Присутність у 

воді речовин – емульгаторів (мила, жовчні кислоти, карбонати) 

робить емульсії більш стійкими. Утворення емульсій обумовлено 

тим, що в поверхневий водяний шар, який оточує жирові крапельки, 

направляються поверхнево–активні частинки жовчних кислот, 
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мила, карбонатів і обхоплюють крапельки жиру, перешкоджаючи їх 

злиттю. 

Матеріали і реактиви: рослинне масло, спирт, бензол, 

хлороформ, 1%-ний розчин Na2CO3. 

Обладнання: штатив з пробірками, крапельниці, піпетки. 

Хід роботи: в чотири пробірки поміщують по 0,2–0,3 мл 

рослинні олії, потім в першу добавляють 5 мл води, в другу – 5 мл 

спирту, в третю – 5 мл бензолу, в четверту – 5 мл хлороформу.  

Вміст всіх пробірок енергійно струшують. В першій пробірці 
олія і вода швидко розділюються на два шари, в другій – 

утворюється каламутний розчин в разі недостатнього розчинення 

олії в спирті, в третій і четвертій утворюється безбарвні розчини. В 

дві пробірки поміщають декілька крапель олії. В одну з них 

добавляють 2 мл води, в другу – 2 мл розчину Na2CO3. Вміст 

пробірок інтенсивно струшують і спостерігають утворення емульсії. 
Відмічають різницю стійкості емульсій в двох пробірках. 

 

2. Виявлення ненасиченості ліпідів 

Принцип методу: жири рослинного походження містять велику 

кількість залишків ненасичених жирних кислот, ніж жири 

тваринного походження. Різна сутність невизначеності ліпідів може 

бути виявлена на прикладі насичення бромом вершкового масла і 
соняшникової олії. 

Матеріали і реактиви: розчин вершкового масла в хлороформі, 
розчин соняшникової олії в хлороформі, насичена бромна вода (5 г 
брому з 100 мл води в колбі з пробкою струшують під витяжкою, 

інколи привідкривати пробку для видалення накопичених парів 

брому) або розчин KMnO4. 

Обладнання: штатив з пробірками, піпетки, крапельниці. 
Хід роботи: в одну пробірку вносять 1 мл розчину соняшникової 

олії в хлороформі, а в другу – 1 мл розчину вершкового масла в 

хлороформі. Потім в кожну пробірку вливають по краплям бромну 

воду до покращення безколірності розчинів. Фіксують кількість 

бромної води, добавленої в кожну пробірку. 

 

3. Омилення жиру 
Принцип методу: жири під впливом лугів гідролізуються з 

утворенням мила і гліцеролу: 
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СН2─О─ОС─(СН2)7СН═СН─(СН2)7─СН3 

│ 

СН─О─ОС─(СН2)16─СН3                              + 3КОН → 

│ 

СН2─О─ОС─(СН2)14─СН3         

 

 

СН2─ОН      КООС─(СН2)7СН═СН─(СН2)7─ СН3 

│ 

      СН─ОН    +  КООС─(СН2)16─СН3 

│ 

СН2─ОН      КООС─(СН2)14─СН3 

 

Матеріали і реактиви: рослинна олія, 50%-ний спиртовий 

розчин KOH(NaOH). 

Обладнання: колба місткістю 50 мл, піпетки, газовий пальник. 

Хід роботи: в колбу приливають 1 мл рослинної олії, 
добавляють 20 мл спиртового розчину KOH(NaOH), вміст 

перемішують і кип’ятять протягом 60 хвилин на водяній бані. Після 

омилення розчин доводять до об’єму 20 мл дистильованою водою, і 
таким чином отримують розчин калійного мила (калійні солі 
жирних кислот). 

 

4.  Утворення вільних жирних кислот 

Принцип методу: при додаванні до мила концентрованої 
хлоридної кислоти утворюються вільні жирні кислоти: 

KOOC – (CH2)16 – CH3 + HCl → KCl + HOOC – (CH2)16 – CH3 . 

Матеріали і реактиви: розчин калійного мила, концентрована 

хлоридна кислота. 

Обладнання: пробірки, піпетки. 

Хід роботи: в пробірку з 2 мл розчину калійного мила 

добавляють 0,5 мл концентрованої хлоридної кислоти. Утворені 
жирні кислоти нерозчинні у воді будуть збиратися у верхній частині 
розчину. 
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5. Визначення кислотного числа жиру 

Принцип методу: кислотністю жиру або кислотним числом 

називається число міліграмів їдкого калію, необхідного для 

нейтралізації вільних жирних кислот, які містяться в 1 г жиру. 

Матеріали і реактиви: спирт, нейтралізований по 

фенолфталеїну, розчин KOH (0,1% моль/л), 0,1%-ний розчин 

фенолфталеїну, жир (соняшникова олія). 

Обладнання: колби місткістю 50 мл, піпетки, бюретки. 

Хід роботи: до 1 г жиру добавляють 5 мл спирту, 

нейтралізованого по фенолфталеїну, перемішують для 

максимального розчинення вільних жирних кислот і титрують 

розчином KOH до появи незникаючого після перемішування 

рожевого забарвлення. 

Кількість KOH, мг, або кількісне число (КЧ), яке пішло на 

титрування вільних жирних кислот в 1 г жиру, дорівнює: 

КЧ = AfQ/a, 

де А – об’єм розчину KOH (0,1 моль/л), що витрачається на 

титрування досліджуваної проби; а – наважка жиру (г); f – 

коефіцієнт поправки на титр розчину KOH (0,1 моль/л); Q – 

кількість KOH (5,61 мг) еквівалентне 1 мл розчину KOH (0,1 

моль/л). 

 

6. Визначення йодного числа жиру 
Принцип методу: йодним числом називають кількість г йоду, 

яке прореагувало зі 100 г жиру. Це число вказує на вміст 

ненасичених жирних кислот в жирі.  
Визначення йодного числа полягає на реакції приєднання йоду 

по місцю подвійного зв’язку за рівнянням: 

 

R – CH = CH – R + I2 + H2O → R – CH – CH – R + HI 

                                                                         │       │ 

                                                                          I        OH 

 

Матеріали і реактиви: жир, спиртовий розчин йоду (0,1 

моль/л), 1%-ний розчин крохмалю, розчин Na2S2O3 (0,05 моль/л). 

Хід роботи: в першу колбу поміщають наважку жиру 0,1–0,2 г, в 

другу, контрольну, 0,1 0,2 мг води і додають по 10 мл спиртового 

розчину йоду і перемішують. Через 15 хвилин вміст колби 
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відтитровують розчином Na2S2O3 спочатку до появи слабожовтого 

забарвлення, а потім прибавити 1 мл розчину крохмалю і титрувати 

до зникнення синього забарвлення.  

Йодне число розраховують за формулою:  

ЙЧ = (В – А)fQ 
.
 100/(а 

.
 1000), 

де В–А – різниця результатів титрування контрольного і 
досліджуваного зразків розчином гіпосульфіту, мл; а – наважка 

досліджуваного жиру, г; f – коефіцієнт поправки на титр розчину 

Na2S2O3 ; Q – кількість І2 (12,69 мг) еквівалентне 1 мл розчину 

Na2S2O3 (0,05 моль/л). 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5. ВІТАМІНИ ТА ЇХ 

ВЛАСТИВОСТІ 
 

1. Реакція відновлення рибофлавіну (вітамін В2) 

Принцип методу: вуглевод, який утворюється при додаванні 
металевого  цинку до HClКОНЦ. відновлює жовтий рибофлавін 

спочатку в родофлавін червоного кольору, а потім у безбарвний 

лейкофлавін. 

 
Матеріали і реактиви: HClКОНЦ., металевий цинк, 0,025%-ний 

розчин вітаміну В2, пробірки, піпетки. 

Хід роботи: в пробірку наливаємо 1 мл розчину вітаміну В2, 0,5 

мл HClКОНЦ. і занурюємо шматок металевого цинку. Водень, який 

виділяється, реагує з рибофлавіном, відновлює його, рідина 
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поступово забарвлюється у рожевий колір, а потім знебарвлюється. 

При збовтуванні безбарвного розчину лейкофлавіну він знову 

окиснюється киснем у рибофлавін. 

 

2. Реакція на перодоксин (вітамін В2) 

Принцип методу: при взаємодії пероксиду з розчином FeCl3, 

речовина забарвлюється у червоний колір, внаслідок утворення 

комплексної солі типу феноляту феруму. 

Матеріали і реактиви: водний розчин (1%) вітаміну В6, 1%-ний 

розчин FeCl3, пробірки, піпетки. 

Хід роботи: в пробірці змішують 1 мл водного розчину 

пероксиду і 2 краплини розчину FeCl3. Збовтують, спостерігається 

забарвлення розчину у червоний колір. 

 

3. Виділення фолієвої кислоти із дріжджів і її виявлення 

Принци методу: фолієва кислота добре розчиняється у 0,1 

моль/л розчині NaOH. При екстрагуванні фолієвої кислоти із 
дріжджів і в ультрафіолетовому випромінюванні спостерігається 

інтенсивно голуба флюоресценція. 

Матеріали і реактиви: дріжджі харчові, ацетатна кислота, 

0,4%-ний розчин KMnО4, 3%-ний  розчин H2O2, 0,1 моль/л і 0,005 

моль/л розчини NaOH, індикаторний папір, лінійка, кварцовий 

пісок. 

Хід роботи: в ступку поміщують 10 г дріжджів, додають 10 мл 

0,1 моль/л розчину NaOH, 2 г кварцового піску і розтирають 5 

хвилин. Потім центрифугують 15 хвилин при 800об. До 10 крапель 

речовини додають 20 крапель CH3COOH (pH=3), 10 крапель 

розчину KMnO4, так щоб рожеве забарвлення не зникало протягом 

10 хвилин. Через 10 хвилин надлишок KMnO4 видаляють 

додаванням 4-5 крапель розчину H2O2  і добавляють 0,005 моль/л 

розчину NaOH до pH=4,0-4,5. При ультрафіолетовому 

випромінюванні хромової кислоти в лужному середовищі у 

флюороскопі спостерігається голуба флюоресценція. 

 

4. Реакція на вітамін Р. Якісна реакція на рутин 

Принцип методу: хлорид феруму(ІІІ) утворює з рутином 

комплексні сполуки зеленого кольору. H2SO4КОНЦ., утворює з 
флавонами розчини жовтого кольору. При кислому гідролізі рутину 
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відновлюється молекула рутину, яка розпадається на глюкозу та 

роленозу, що володіють відновлювальними властивостями.  

 
Рутин 

 

Матеріали і реактиви: рутин (порошок і насичений водний 

розчин), 1%-ний розчин ферум(ІІІ) хлориду, H2SO4КОНЦ.,  0,5%-ний 

розчин HCl, 10%-ний розчин NaOH, реактив Фелінга. 

Хід роботи:  

А. Реакція рутину з FeCl3. До 2 мл насиченого розчину рутину 

додають декілька крапель FeCl3. Спостерігається поява зеленого 

забарвлення.  

Б. Реакція рутину з H2SO4КОНЦ.  До 2 мл насиченого розчину 

рутину обережно по стінці пробірки приливають 1 мл H2SO4КОНЦ. На 

поверхні двох рідин виникає забарвлене у жовтий колір кільце. 
 

5. Реакція з аскорбіновою кислотою 

Аскорбінова кислота здатна легко вступати в окисно–відновні 
реакції і здатна відновлювати калій гексаціаноферат. 

    
    Аскорбінова кислота                     Метиленова синь 
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    Дегідроаскорбінова                              Лейкометиленова 

               кислота                                                 синь 

 

Матеріали і реактиви: 10%-ний HCl, 0,1%-ний  розчин 

аскорбінової кислоти, 0,01%-ний розчин метилової сині, 1%-ний 

розчин FeCl3. 

Хід роботи:  

А. Реакція з метиленовою синю. В дві пробірки вносять по 1 

краплі розчину метиленової сині, в першу додають 5 крапель 

аскорбінової кислоти, в другу - 5 крапель H2O, нагрівають до 

температури 37
0С. Через деякий час в пробірці з аскорбіновою 

кислотою рідина знебарвлюється. 

Б. Реакція з калій гексаціанофератом. До 1 мл розчину 

аскорбінової кислоти додають 1 мл 
 
K3Fe(CN)6 і 0,05 мл FeCl3, 

спостерігають утворення синьо–зеленого забарвлення. 

 

6. Реакція з α токоферолом (вітамін Е) 

Взаємодія α–токоферолу з HNO3КОНЦ.  призводить до забарвлення 

реакційної суміші в червоний колір. Це обумовлено тим, що 

продукт окиснення α–токоферолу має хіноїдну структуру. 

При взаємодії з FeCl3 α–токоферол окиснюється до α–

токоферилхінона, який має червоний колір. 
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Матеріали і реактиви: 0,1%-ний розчин α–токоферолу, 

HNO3КОНЦ., 1%-ний розчин FeCl3, штатив з пробірками, крапельниці, 
піпетки. 

Хід роботи:  

А. Реакція з HNO3КОНЦ. В суху пробірку вносять 5 крапель 

вітаміну Е і добавляють 1 мл HNO3КОНЦ. Пробірки інтенсивно 

струшують і спостерігають появу червоного забарвлення. 

Б. Реакція з FeCl3 . В суху пробірку вносять спиртовий розчин α–

токоферолу, потім 0,5 мл FeCl3 і ретельно перемішують вміст 

пробірки, спостерігають появу червоного забарвлення. 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6. ВЛАСТИВОСТІ 
ФЕРМЕНТІВ 

 

1. Дія амілази 

Принцип методу: амілаза – це фермент, який каталізує гідроліз 
α–глікозидного зв’язку α-1-4 крохмалю та глікогену до проміжних 

продуктів, які називаються декстринами. Крохмаль, володіє 
здатністю утворювати з йодидом сполуки синього кольору, 

амілодекстрин – фіолетового, еритродекстрин – червоно–бурого, 

ахродекстрин – жовтого. 

Матеріали: розчин крохмалю, слина, розчин йоду, пробірки, 

скло. 

Хід роботи: в дві пробірки вносять по 5 мл крохмального 

клейстеру, в одну з них додають 0,5 мл розчину слини, яка містить 

амілазу. Збовтати і дати відстоятись. Через 15 хвилин в обидві 
пробірки добавити по 5 крапель розчину йоду. В пробірці з 
амілазою слини розчин через деякій час стає безбарвним, а в 
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пробірці без амілази колір розчину не зміниться, тобто залишиться 

фіолетовим. 

 

2. Дія тирозинази 

Принцип методу: перетворення тирозину в меланін (чорний 

нітрогенвмісний пігмент) через забарвлення в червоний колір 

проміжні продукти: 3, 4–диоксифенілаланін (ДОФА), який в 

наслідок окиснення перетворюється в 2, 3–дигідро –5, 6–диокси–β– 

індолкарбонову кислоту (І). Сполука (1) окиснюючись 

перетворюється в 2, 3–дигідро–5, 6–дикето–β–індолілкарбонову 

кислоту (ІІ) – пігмент червоного кольору. 

 

 
 

Матеріали і реактиви: препарат тирозиназа (10 г подрібненої 
картоплі розтираємо в ступі з 30 мл води і віджимаємо через 
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декілька шарів марлі), насичений розчин тирозину, фарфорова 

ступа, пробірки, піпетки, водяна баня. 

Хід роботи: в дві пробірки наливаємо по 1 мл препарату 

тирозинази. Місткість однієї пробірки кип’ятять 3 хвилини і 
охолоджують. Потім в кожну пробірку додають по 0,5 мл 

насиченого розчину тирозину і ставлять в термостат (температура 

40
0С). Кожні 5 хвилин пробірки струшують для кращої взаємодії 

рідини в пробірці з повітрям. В пробірку з неактивізованою 

тирозиназою рідина поступово зафарбовується в рожевий, бурий та 

чорний колір. 

 

3. Дія сахарази 

Принцип методу: сахараза каталізує гідроліз сахарози до 

глюкози та фруктози: 

С12Н12О11 → 2С6Н12О6. 

Утворені моносахариди визначаються реакцією Фелінга. 

Сахароза не має вільної альдегідної групи і тому не має 
відновлюючих здатностей. 

Матеріали і реактиви: препарат сахарази (5 г пивних дріжджів 

розтирають в фарфоровій ступці з 2–3 мл дистильованої води з 
невеликою кількістю скляного піску; до розтертої маси добавляють 

біля 8–10 мл води, профільтровують через вату), 2%-ний розчин 

сахарози, реактив Фелінга, який складається: а) 40 г сегнетової солі 
і 30 г NaOH розводять в мірній колбі (V = 200 мл) і доводять водою 

до мітки; б) 8 г CuSO4 
.
 5H2O розводять в колбі такого ж об’єму та 

заливають водою до мітки. Перед вживанням змішують рівні 
об’єми цих розчинів; пробірки, піпетки, фарфорова ступка з 
товкачиком, воронки, термостат, водяна баня. 

Хід роботи: в дві пробірки наливають по 1 мл препарату 

ферменту. Місткість однієї із них кип’ятять 3 хвилини для 

руйнування сахарази, після чого додають в дві пробірки 

(охолоджені) по 3 мл розчину сахарози, добре перемішують та 

ставлять в термостат при температурі 38 градусів. Через 15 хвилин 

в обидві пробірки вносять по 2 мл реактиву Фелінга, перемішують 

та нагрівають до кип’ятіння. В контрольній пробірці випадіння 

осаду не спостерігається, а в пробірці з активним ферментом 

утворюється червоний осад купрум(І) оксиду. 
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4. Вплив активаторів та інгібіторів на активність амілази 

Принцип методу: активатором амілази є NaCl, а інгібітором - 

CuSO4. Про плив цих речовин на активність амілази свідчать по 

ступеню гідролізу крохмалю під впливом ферменту в присутності 
NaCl і CuSO4. 

Матеріали і реактиви: розчин слини, 0,5% розчин крохмалю, 

0,1% розчин йоду в 0,2 % розчині KCl, 1% розчин NaCl, 1% розчин 

CuSO4. 

Хід роботи: готують три пробірки. В першу наливають 2,5 мл 

води, в другу – 2 мл води і 0,5 мл розчину NaCl, в третю 2 мл води і 
0,5 мл розчину CuSO4. У всі пробірки вносять по 2,5 мл слини, 

обавляють по 2,5 мл розчину крохмалю, потім знову перемішують і 
ставлять в термостат при температурі 38 градусів. Через 5 хвилин 

добавляють по 5 крапель розчину йоду. Речовина в першій пробірці 
стає фіолетовою або червоною, в другій – синьою. Отримані 
результати свідчать про те, що активатором амілази є NaCl (друга 

пробірка), а інгібітором CuSO4 (третя пробірка). 

 

5. Специфічність дії амілази і сахарази 

Принцип методу: амілаза каталізує позщеплення полісахаридів, 

але не діє на дисахариди (мальтозу або сахарозу). Сахараза 

каталізує розщеплення тільки сахарози, на глюкозу і фруктозу і не 

діє на крохмаль та інші дисахариди. 

Хід роботи: в дві пробірки наливають по 3 мл розчину крохмалю 

і добавляють в першу пробірку 1 мл розчину слини (амілаза), в 

другу – 1 мл препарату сахарази, перемішують і ставлять у 

термостат при температурі 38 градусів. 

В інші дві пробірки наливають по 3 мл 0,5 % розчину сахарози і 
в першу пробірку добавляють 1 мл препарату сахарази, в другу – 1 

мл розчину слини і залишають при тих же умовах. Через 5 хвилин в 

перші дві пробірки з крохмалем добавляють по 5 крапель розчину 

йоду. В пробірці з амілазою синє забарвлення розчину зникає, 

внаслідок розчеплення крохмалю амілазою. В другій пробірці 
розчин забарвлюється в синій колір, так як сахароза не діє на 

крохмаль 

В пробірках з розчином сахарози дія ферменту прослідковується 

за позитивною реакцією з реактивом Фелінга, за наявностю 

моносахаридів. Для цього в пробірку добавляють по 1 мл розчину 
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Фелінга і нагрівають до кип’ятіння. Сахароза не має вільних 

альдегідних груп і відновлювальними властивостями не володіє, 

тому в пробірці де під впливом сахарази відбулося розщеплення 

сахарози на глюкозу і фруктозу, спостерігається червоне 

забарвлення внаслідок утворення купруму(І) оксиду. 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7. НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ 

 

1. Гідроліз нуклеїнових кислот 

Матеріали і реактиви: гідролізат нуклеопротеїдів дріжджів, 

10%-ний розчин натрій гідроксиду, 1%-ний розчин купруму(ІІ) 
сульфату. 

Обладнання: пробірки, піпетки, крапельниця. 

Хід роботи: в  пробірку вносять 0,5 мл гідролізату дріжджів, 

нейтралізують (за лакмусом) розчином NaOH, потім додають 0,5 мл 

розчину NaOH і 2-3 краплі розчину CuSO4. Суміш перемішують і 
спостерігають появу забарвлення, яке свідчить про наявність в 

пробі полі пептидів, що утворюються в результаті гідролізу білкової 
частини нуклеопротеїдів. 

 

2. Виявлення пуринових основ в складі нуклеопротеїдів 

Принцип методу: метод полягає в утворенні комплексів 

пуринових основ з Аргентумом. 

Матеріали і реактиви: концентрований розчин амоніаку, 1%-

ний розчин AgNO3, дріжджі.  
Обладнання: колба, піпетки, пробірки, лійка, скляна трубка 

довжиною 20-30 см, газовий пальник. 

Хід роботи: до 1 мл гідролізата додають розчин NH4OH (до 

рН=9) і 0,5 мл AgNO3. Через 5 хв. Утворюється аморфний осад 

аргентумвмісних солей пуринових основ. 

В круглодону колбу для гідролізу поміщують 1 г пекарських 

дріжджів, доливають 20 мл 10%-ного розчину сульфатної кислоти і 
20 мл дистильованої води, колбу закривають пробкою, в яку 

вставлена скляна трубка довжиною 20-30 см (холодильник), 

кип’ятять під тягою протягом 1 год на азбестовій сітці при 

слабкому нагріванні, після закінчення гідролізу рідину 

охолоджують, доводять водою до початкового об’єму і фільтрують. 
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3. Виявлення фосфатної кислоти в складі нуклеопротеїдів 

Принцип методу: метод полягає у взаємодії фосфатної кислоти 

з молібденовим реактивом з утворенням забарвленої сполуки – 

фосфатної солі молібдата амоніаку: 

12(NH4)2MoO4 + H3PO4 + 21HNO3 →  

21NH4NO3 + (NH4)3PO4 
.
 12MoO3 

.
 6H2O + 6H2O. 

Матеріали і реактиви: гідролізат нуклеопротеїдів дріжджів 

молібденовий реактив (7,5 г молібдата амоніаку розчиняють в 100 

мл води і додають 100 мл 32%-ного розчину нітратної килоти з 
відносною густиною 1,2 (повне розчинення (NH4)2MoO4) 

відбувається після додавання нітратної кислоти). 

Обладнання: пробірки, піпетки, газовий пальник. 

Хід роботи: до 1 мл гідролізату додають 1 мл молібденового 

реактиву і кип’ятять. Рідина забарвлюється в лимонно-жовтий 

колір, а при охолодженні випадає кристалічний осад жовтого 

кольору, що вказує на утворення фосфатмолібденового амоніаку. 
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