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Урок № 40

Тема. мило, його мийна дія. синтетичні мийні 
засоби. захист Природи від забруднення 
синтетичними мийними засобами. Поняття 
Про сПектральні методи встановлення 
структури органічних сПолук

 Мета: сформувати уявлення про склад мила і мийних засобів, їх мийну дію, порівняти 
властивості мила і мийних засобів; ввести поняття про поверхнево-активні речо-
вини (ПАР); розглянути роль хімії у повсякденному житті людини, сприяти ви-
робленню дослідницьких навичок, розвитку логіки, інтересу до предмета, а також 
уміння орієнтуватися в різноманітному асортименті мийних засобів, формувати 
самооцінку і взаємооцінку.

 Обладнання: таблиці, схеми, зразки мила і мийних засобів, довідник; ЕК.
 Базові поняття: жири, мило, жирні кислоти, мийна дія мила, гідрофобна, гідрофільна, син-

тетичні мийні засоби, поверхнево-активні речовини, охорона навколишнього 
середовища.

 Тип уроку: комбінований.
 Методи навчання: словесні, пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемно-пошукові, 

практичні (виконання вправ, лабораторний дослід), наочні, інтерактивні.

Хід уроку

 I. організаційний етаП

Привітання,	перевірка	готовності	учнів	до	уроку.

 II. Перевірка домашнього завдання

Перевіряється	наявність	в	учнів	виконаних	письмових	робіт.	
Обговорюються	завдання,	які	викликали	утруднення.

Технологія «Незакінчені речення» ;
На	столах	в	учнів	лежать	роздруковані	тексти.	Завдання	учнів	—	за-

мість	пропусків	вставити	необхідні	за	змістом	слова	та	терміни.
1.	 Гідролізом	називають	реакцію	жиру	з…,	унаслідок	якої	утворю-

ються…	і…	кислоти.
2.	 Гідроліз	відбувається	за	температури…	та…	.
3.	 Якщо	гідроліз	здійснювати	за	наявності	лугу,	то	крім	гліцеролу	

утворюються…	.
4.	 Якщо	рідкі	жири	приєднують…,	то	вони	перетворюються	на…	 .	

Цей	процес	називається…	.
5.	 Маргарин	—	це…	.	Його	виробляють	із…	.
6.	 Термічний	розклад	—	це…	.
7.	 У	результаті	окиснення	жирів	на	повітрі	утворюються…	.
8.	 Калій	перманганат	окиснює…	.
9.	 Повне	окиснення	жирів	—	це…	.
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Самостійна робота ;
ЕК:	Тест	№	12.

 III. актуалізація оПорних знань та мотивація 
навчальної діяльності

Вправа «Розумний куб» ;
Метод,	 для	 застосування	 якого	 виготовляється	 один	 куб	 для	 інди-

відуального	або	фронтального	опитування.	На	кожній	із	граней	написано	
одне	 із	 запитань,	 за	 яким	 можна	 дати	 певну	 характеристику,	 провести	
аналіз	тощо.	Учень	кидає	куб	і	відповідає	на	запитання,	яке	йому	випало	
на	певній	грані.

Запитання	на	гранях	куба:
1.	 Що	таке	жири?
2.	 Чим	відрізняються	жири	від	інших	сполук	класу	естерів?
3.	 Схарактеризуйте	склад	і	будову	жирів.
4.	 Як	відбувається	реакція	гідрування	жирів,	де	вона	застосовується	

в	промисловості?
5.	 Схарактеризуйте	біологічну	роль	жирів.

Розповідь учителя ;
Усім	 вам	 добре	 відома	казка	Корнія	Чуковського	 «Мийдодір».	Ми	

з	дитинства	знаємо,	що	чистота	—	це	запорука	здоров’я.	А	досягається	вона	
за	допомогою	відомих	нам	води,	мила	і	мийних	засобів.

Учитель	повідомляє	тему	уроку	та	формулює	його	мету.

 IV. вивчення нового матеріалу

1. Походження мила

Розповідь учителя ;
Чи	завжди	мило	радувало	людину?	Давайте	 з	вами	проведемо	екс-

курс	в	історію.

Повідомлення учнів на тему «Історія мила» ;

2. склад мила, його мийна дія
Для	пояснення	нового	матеріалу	учитель	ставить	учням	проблемні	

запитання.	Учні,	використовуючи	матеріал	підручника	і	додаткову	літера-
туру,	відповідають	на	поставлені	проблемні	запитання.	Учитель	виправляє	
та	корегує	відповіді	учнів.

Запитання ;
Що	таке	мило?	З	чого	складається	мило?	y

Мила	—	це	натрієві	або	калієві	солі	вищих	жирних	кислот,	які	гідро-
лізуються	у	водному	розчині	з	утворенням	кислоти	й	лугу.
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Загальна	формула	твердого	мила:
O

R C O Na
||

- - - .

У	чому	полягає	сутність	мийної	дії	мила?	y
	 Солі,	утворені	сильними	основами	лужних	металічних	елементів	

і	слабких	карбонових	кислот,	піддаються	гідролізу:

C H COO Na H O C H COOH Na OH17 35 2 17 33
− + + −+ + = + + .

Луг,	що	утворився,	емульгується,	частково	розкладає	жири	й	звіль-
няє	в	такий	спосіб	прилиплий	до	тканини	бруд.	Карбонові	кислоти	з	водою	
утворюють	піну,	що	захоплює	частки	бруду.	Калієві	 солі	порівняно	з	на-
трієвими	краще	розчинні	у	воді	й	тому	мають	сильнішу	мийну	властивість.

Гідрофобна	 частина	 мила	 проникає	 в	 гідрофобну	 забруднюючу	 ре-
човину,	 у	 результаті	 поверхня	 кожної	 частки	 забруднення	 виявляється	
оточеною	 оболонкою	 гідрофільних	 груп.	 Вони	 взаємодіють	 з	 полярними	
молекулами	 води.	 Завдяки	 цьому	 йони	 мийного	 засобу	 разом	 із	 забруд-
ненням	відриваються	від	поверхні	тканини	й	переходять	у	водне	середови-
ще.	Так	відбувається	очищення	забрудненої	поверхні	мийною	речовиною.

вода

C Hn n2 1+ 	 вуглеводневий	 гідрофобний	 «хвіст»	—	 відштовхується	 від	
води

COONa	гідрофільна	група	—	притягується	до	води
Але	 у	 твердій	 воді	 мийна	 дія	 втрачається,	 оскільки	 утворюються	

нерозчинні	солі	( Ca2+ ,	 Mg2+ ).

2 2 217 35
2

17 35 2
C H COO Na Ca C H COO Ca Na− + ++ + → ( ) ↓ +

Що	є	сировиною	для	виробництва	натурального	мила?	y
Вихідною	сировиною	для	виробництва	мила	є	олії	(соняшникова,	ба-

вовняна),	тваринні	жири,	а	також	натрій	гідроксид	або	кальцинована	сода.

Що	є	сировиною	для	одержання	синтетичного	мила?	y
Синтетичне	мило	добувають	окисненням	парафіну.

Як	відбувається	процес	миловаріння?	y
Виробництво	мила	складається	із	двох	стадій:	хімічної	й	механічної.	

На	 першій	 стадії	 (варіння	 мила)	 одержують	 водяний	 розчин	 натрієвих	
(рідше	калієвих)	солей,	жирних	кислот	або	їхніх	замінників.

Одержання	натрієвих	солей:
C H COOH NaOH C H COONa H On m n m+ = + 2 .

Варіння	 мила	 закінчують	 обробкою	 мильного	 розчину	 (мильного	
клею)	надлишком	лугу	або	розчином	натрій	хлориду.	У	результаті	цього	
на	поверхню	розчину	спливає	концентрований	шар	мила,	названий	ядром.	
Отримане	мило	називають	ядровим,	а	процес	його	виділення	з	розчину	—	
висолюванням.
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Механічна	обробка	полягає	в	охолодженні	й	сушці,	шліфуванні,	об-
робці	й	пакуванні	готової	продукції.

Виробництво	господарського	мила	закінчують	на	стадії	висалювання,	
при	цьому	відбувається	очищення	мила	від	білкових,	барвних	і	механічних	
домішок.	Виробництво	туалетного	мила	проходить	усі	стадії	механічної	об-
робки.	Найбільш	важливою	з	них	є	шліфування,	тобто	переведення	ядрового	
мила	в	розчин	кип’ятінням	з	гарячою	водою	й	повторним	висолюванням.	
При	цьому	мило	виходить	особливо	чистим	і	світлим.

У	виробництві	мила	застосовують	також	нафтенові	кислоти,	які	ви-
діляються	під	час	очищення	нафтопродуктів	(бензину,	гасу).	Із	цією	метою	
нафтопродукти	обробляють	розчином	натрій	гідроксиду	й	одержують	водя-
ний	розчин	натрієвих	солей	нафтенових	кислот.	Цей	розчин	упарюють	й	об-
робляють	кухонною	сіллю,	у	результаті	чого	на	поверхню	розчину	спливає	
мазеподібна	маса	темних	кольорів	—	милонафт.	Для	очищення	милонафту	
його	обробляють	сульфатною	кислотою.	Цей	нерозчинний	у	воді	продукт	
називають	асидолом	або	асидол-милонафтом.	Безпосередньо	з	асидолу	ви-
готовляють	мило.

Які	є	синтетичні	мийні	засоби?	y

Повідомлення учнів на тему «Синтетичні мийні засоби» ;

3. лабораторний дослід № 10
«Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів»
ЗЛПР:	с.	24.

4. охорона навколишнього середовища 
від забруднення мийними засобами

Розповідь учителя ;
Останнім	часом	синтетичні	мийні	засоби	(СМЗ)	привертають	до	себе	

увагу	в	усіх	країнах	світу	з	іншої	причини:	у	зв’язку	із	забрудненням	ними	
навколишнього	середовища.	СМЗ	не	розкладаються	мікроорганізмами	во-
дойм.	Вони	виносяться	зі	стічними	водами	в	річки,	вкривають	воду	піною,	
у	результаті	чого	гинуть	риба	і	мікроорганізми.

СМЗ	 виявляють	 також	 токсичну	 і	 дезінфікуючу	 дію	 на	 більшість	
нижчих	організмів	(планктон,	водорості).

Щоб	очистити	стічні	води	від	СМЗ,	їх	піддають	тривалому	біологіч-
ному	 і	 хімічному	 розкладу.	Але	ця	 проблема	ще	 до	 кінця	не	 розв’язана.	
Створюючи	 СМЗ,	 намагаються	 забезпечити	 їх	 біорозклад	—	 знищення	
в	природі	деякими	видами	мікроорганізмів.

Повідомлення учнів на тему «Охорона навколишнього середовища   ;
від забруднення мийними засобами»

Робота в парах ;
Спираючись	на	отримані	знання	та	матеріал	підручника	і	довідника,	

складіть	пам’ятку	щодо	охорони	навколишнього	середовища	від	забруднен-
ня	мийними	засобами.	Діти	зачитують	отримані	пам’ятки.
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Пам’ятка
1.	 Мийні	засоби	не	руйнуються.
2.	 Забруднення	навколишнього	середовища	мийним	засобами	трав-

мує	живі	організми.
3.	 До	 синтетичних	 мийних	 засобів	 додають	 фосфати.	 У	 водоймах	

вони	перетворюються	на	речовини,	якими	живляться	мікроорга-
нізми.	Бурхливе	розмноження	таких	мікроорганізмів	призводить	
до	«цвітіння»	води.

4.	 Не	тримайте	вдома	хімічні	препарати	(пральні	порошки,	фарби,	
лаки	тощо)	у	пошкоджених,	негерметичних	упаковках.	Вони	за-
бруднюють	повітря	у	квартирі.

5.	 Сучасні	ПАР	мають	хімічно	та	біологічно	розкладатись	після	ви-
користання	на	нешкідливі	речовини.

6.	 Не	вживайте	для	прання	екологічно	шкідливі	мийні	засоби,	пе-
ревіряйте,	що	купуєте,	 і	обирайте	екологічні	порошки	та	мила.

5. спектральні методи встановлення структури 
органічних сполук

Розповідь учителя ;
За	весь	час	існування	органічної	хімії	як	науки	важливим	завданням	

було	 визначити	 структуру	 органічних	 сполук.	Це	 значить	 дізнатися,	 які	
атоми	містяться	у	складі	сполуки,	у	якому	порядку	ці	атоми	сполучені	між	
собою	і	як	розташовані	в	просторі.

Існує	кілька	методів	вирішення	цих	завдань:
1.	Елементний аналіз.	Полягає	в	тому,	що	речовина	розкладається	

на	більш	прості	молекули,	за	числом	яких	можна	визначити	число	атомів,	
що	 містяться	 у	 складі	 сполуки.	 За	 допомогою	 цього	 методу	 неможливо	
встановити	 порядок	 зв’язків	 між	 атомами.	 Часто	 він	 використовується	
лише	для	підтвердження	припущень	структури.

2.	Інфрачервона спектроскопія	і	спектроскопія комбінаційного роз-
сіяння	(ІЧ-спектроскопія	і	КР-спектроскопія).	Речовина	взаємодіє	з	елек-
тромагнітним	випромінюванням	(світлом)	інфрачервоного	діапазону	(в	ІЧ-
спектроскопії	спостерігають	поглинання,	у	КР-спектроскопії	—	розсіювання	
випромінювання).	Це	світло	при	поглинанні	збуджує	коливальні	й	оберталь-
ні	рівні	молекул.	Опорними	даними	є	число,	частота	та	інтенсивність	коли-
вань	молекули,	пов’язані	зі	зміною	дипольного	моменту	(ІЧ-спектроскопія)	
або	поляризації	(КР-спектроскопія).	Методи	дозволяють	встановити	наяв-
ність	 певних	 функціональних	 груп	 у	 молекулі.	 Часто	 використовуються	
і	для	того,	щоб	підтвердити	ідентичність	досліджуваної	речовини	з	деякими	
вже	відомими	речовинами	шляхом	порівняння	спектрів.

3.	Мас-спектроскопія.	Речовину	за	певних	умов	(електронний	удар,	
хімічна	іонізація	тощо)	перетворюють	на	йони	без	втрати	атомів	(молекуляр-
ні	йони)	і	з	втратою	(осколки).	Цей	метод	дозволяє	визначити	молекулярну	
масу	й	іноді	встановити	наявність	різних	функціональних	груп.

4.	Метод ядерного магнітного резонансу	(ЯМР).	Ґрунтується	на	вза-
ємодії	ядер,	що	володіють	власним	магнітним	моментом	(спіном)	і	розміщені	
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під	 зовнішнім	постійним	магнітним	полем,	 з	 електромагнітним	випромі-
нюванням	 радіочастотного	 діапазону.	 Є	 одним	 з	 головних	 методів,	 який	
може	 бути	 використаний	 для	 визначення	 хімічної	 структури.	Метод	 ви-
користовують	також	для	вивчення	просторової	будови	молекул,	динаміки	
молекул.	 Залежно	 від	 ядер,	що	 взаємодіють	 з	 випромінюванням,	 розріз-
няють,	наприклад:

а)	метод	протонного	магнітного	резонансу	(ПМР).	Дозволяє	визначити	
положення	атомів	Гідрогену	в	молекулі;

б)	метод	ЯМР	19F.	Дозволяє	визначити	наявність	і	стан	атомів	Флу-
ору	в	молекулі;

в)	метод	ЯМР	31P.	Дозволяє	визначити	наявність,	будову	і	валентний	
стан	атомів	Фосфору	в	молекулі;

г)	метод	ЯМР	13С.	Дозволяє	визначити	число	і	типи	атомів	Карбону	
в	молекулі.	Використовується	для	дослідження	форми	карбонового	ланцюга	
молекули.

5.	Метод ультрафіолетової спектроскопії	 (УФ-спектроскопія),	
або	спектроскопія	електронних	переходів.	Метод	заснований	на	погли-
нанні	 електромагнітного	 випромінювання	 ультрафіолетової	 і	 видимої	
області	спектра	при	переході	електронів	у	молекулі	з	верхніх	заповнених	
рівнів	 на	 вакантні	 рівні	 (збудження	 молекули).	 Найчастіше	 викорис-
товується	 для	 визначення	 наявності	 та	 характеристик	 кон’югованих	
π-систем.

6.	Методи аналітичної хімії.	Дозволяють	визначити	наявність	де-
яких	функціональних	груп	за	специфічними	хімічними	реакціями,	факт	
протікання	яких	можна	фіксувати	візуально	або	за	допомогою	інших	ме-
тодів.

7.	Рентгеноструктурний аналіз.

 V. узагальнення та систематизація знань

Фронтальне опитування ;
1.	 Чи	можна	випрати	білизну	в	морській	воді,	використовуючи	мило?	

Обґрунтуйте	відповідь.
2.	 Одна	господарка	використовує	для	прання	білизни	у	твердій	воді	

звичайний	порошок,	а	інша	—	порошок	з	пом’якшувальними	до-
бавками.	Хто	з	них	краще	випере	білизну	і	чому?

3.	 Що	необхідно	знати	продавцю	мила?
4.	 Чому	СМЗ	не	втрачає	своїх	властивостей	у	твердій	воді?
5.	 Поясніть,	чому	мило	«Джонсон	бебі»	не	щипає	очі.
6.	 Що	 б	 ви	 порадили	 використовувати	 для	 миття	 дуже	жирного	

посуду:	мийний	 засіб	 з	 нейтральним	або	лужним	 середовищем,	
і	чому?

7.	 Відомо,	що	руки,	змочені	оцтом,	погано	намилюються.	Чим	це	по-
яснити?	Напишіть	рівняння	реакції.

8.	 Із	якої	свічки	—	стеаринової	чи	парафінової	—	можна	виготовити	
мило?	Відповідь	поясніть.
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Заповнення таблиці ;

Переваги смз недоліки Пар (мило і смз)

Виробництво мила потребує високоякісних жирів, що призво-
дить до зменшення харчових ресурсів
Мийна здатність СМЗ в 10–30 разів більша порівняно з мила-
ми. Низька вартість, доступність сировини.
СМЗ легко розчиняються у воді, однаково добре миють як 
у м’якій, так і твердій воді, а деякі — навіть у морській воді. 
Виявляють свої мийні властивості за температури 18–20 °С.
Основною сировиною для одержання СМЗ є продукти пере-
робки нафти і газу

Потрапляння ПАР у водойми спричинює 
бурхливе розмноження мікроорганізмів, 
що сприяє заболочуванню, «цвітінню» води

 Vі. домашнє завдання

1.	 Підручник
В.:	§	23,	24,	с.	132,	дод.	завд.	4,	5,	6.
П.:	§	26,	с.	226,	впр.	227,	229.
2.	 Підготувати	доповіді	за	темами:

Екскурс	в	історію	вуглеводів.	y
Застосування	глюкози.	y

 Vіі. Підбиття Підсумків уроку

Учні	 заповнюють	 тест,	 який	 не	 підписують.	 Напроти	 твер-
дження,	з	яким	погоджуються,	ставлять	знак	«+».

Тест
1.	 Мені	це	стане	у	пригоді	в	житті.
2.	 На	уроці	було	над	чим	подумати.
3.	 На	всі	запитання,	що	виникли,	отримав(-ла)	відповіді.
4.	 На	уроці	я	попрацював(-ла)	сумлінно.


