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Провідна педагогічна ідея досвіду  

 

Забезпечення активізації та мотивації пізнавальної діяльності учнів на 
уроці як необхідних чинників при формуванні ключових компетентностей. 
 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду  

 

Розвиток суспільства на сучасному етапі характеризується великим 
інформаційним потоком. Інформатизація є об’єктивним процесом у всіх 
сферах людської діяльності, у тому числі й освіті. Під впливом нових 
інформаційних технологій – комп’ютерних і комунікаційних – створюються 
сучасні освітні технології. Інформатизація освіти як один із найважливіших 
засобів реалізації реформи системи загальної шкільної освіти є для України 
загальною потребою. 

Нові інформаційні технології в світі дають змогу створити ефективну 
систему управління  інформаційно-методичним забезпеченням освіти, 
продуктивно організувати пізнавальну діяльність учнів з використанням 
нових навчальних засобів.  

 

Науково-теоретична база досвіду  
1. Якиманська І.С.   Особистісно орієнтоване навчання. 

Фото (окремо) 

вчителя 

(стиснути до розміру веб-

сторінки) 
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2. Родигіна І.В.   Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. 
3. Пометун О., Пироженко Л.   Інтерактивні технології навчання. 
4. Пєхота О.М.   Освітні технології. 
 

Стисла анотація досвіду  
 

Кожен вчитель шкільного методичного об’єднання валеологічних 
дисциплін створює і прагне використовувати предметно-інформаційні 
ресурси в своїй педагогічній роботі. Вчителі МО навчальні матеріали 
Інтернет ресурсів зберігають на електронних носіях, або в ноутбуці. Якщо є 
можливість приєднання до Інтернету, використовують електронні ресурси 
напряму. 
  В роботі найчастіше звертаємося до таких інформаційних технологій: 

• Відеоматеріали 

• Електронні посібники 

• Презентації 
• Електронні тренажери 

• Бібліотека електронних наочностей 

• Віртуальна лабораторія 

• Тести   

Комп’ютер використовується на всіх етапах навчання і виконує при 
цьому різні функції: учителя, інструменту пізнання, об’єкта навчання, 

ігрового середовища. Важливим є те, що інформаційні технології навчання 
дають вчителям змогу розв’язати досить складні дидактичні завдання: 

• Вивчення явищ і процесів у мікро- та макросвіті, у складних технічних 
і біологічних системах на основі використання засобів комп’ютерної 
графіки та комп’ютерного моделювання. 

• Представлення в зручному для вивчення масштабі часу різних 
фізичних, хімічних, біологічних та соціальних процесів, які реально 
відбуваються з дуже великою або дуже малою швидкістю. 
Впровадженням нових інформаційних технологій навчання в своїй 

роботі вчителі методичного об’єднання  готують учнів до повноцінної  
життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. 
 

Результативність впровадження досвіду  
 

1. Активізація пізнавальної діяльності учнів, підтримання діяльнісного 
підходу до організації навчального процесу. 

2. Позитивна динаміка в опануванні учнями предметних знань. 

3. Формування  мотивації пізнавальної діяльності учнів на уроках. 
4. Можливість для кожного учня реалізувати себе у навчальній діяльності 

з урахуванням їхніх нахилів та можливостей. 
5. Розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних 

дій. 



6. Розвиток умінь експериментально-дослідницької та пізнавальної 
діяльності. 

7. Формування інформаційної культури учнів. 
 

Репрезентація досвіду  
 

Педрада, квітень 2019 року. Доповідь керівника шкільного 
методичного об’єднання валеологічних дисциплін. Тема «Створення та 
використання електронних предметно-інформаційних ресурсів вчителями 
валеологічних дисциплін». 
 

Посилання на матеріал: https://znz30.zp.ua/ 
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Електронний дидактичний портфель методичного об’єднання валеологічних  

дисциплін вчителів хімії та біології в контексті проблемної теми школи 
«Формування відкритого інформаційно-комунікаційного середовища» 

 

 

Постановка проблеми. Розвиток суспільства на сучасному етапі 
характеризується великим інформаційним потоком. Інформатизація є об’єктивним 
процесом у всіх сферах людської діяльності, у тому числі й освіті. Під впливом нових 
інформаційних технологій – комп’ютерних і комунікаційних – створюються сучасні 
освітні технології. Інформатизація освіти як один із найважливіших засобів реалізації 
реформи системи загальної шкільної освіти є для України загальною потребою. 

Нові інформаційні технології в світі дають змогу створити ефективну систему 
управління  інформаційно-методичним забезпеченням освіти, продуктивно 
організувати пізнавальну діяльність учнів з використанням нових навчальних засобів, 

кардинально впливають на систему форм та методів навчання. 
Запровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних 

технологій є вимогою часу. Комп’ютерні технології  покликані стати невід’ємною 
частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Нові 
інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: 
мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання. Вдалі поєднання 
традиційних методів з інформаційно-комунікаційними технологіями може значно 
підвищити продуктивність вивчення навчального предмета.  

 

Аналіз останніх досліджень. Використання комп’ютера як засобу навчання, 
який динамічно розвивається, сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів, 
урахуванню їхніх нахилів та можливостей, підтриманню діяльнісного підходу до 
організації навчального процесу, практичній реалізації різнорівневих навчальних 
завдань. 

Слабке фінансування шкіл у сучасних складних соціально-економічних умовах, 
недостатнє програмне забезпечення створюють перешкоди для впровадження нових 
інформаційних технологій у навчальний процес. Але останнім часом відзначається 
посилення інтересу і вчителів, і учнів до використання в навчанні нових інформаційних 
технологій. 

У педагогічній практиці інформаційними технологіями навчання називають усі 
технології, які використовують спеціальні технічні засоби (ЕОМ, аудіо, відео, кіно). У 
науковій літературі термін «інформаційні технології» визначається як «сукупність 
методів і технічних засобів збору, організації, зберігання, опрацювання, передачі й 
подання інформації, які розширюють знання людей і розвивають їхні можливості щодо 
керування технічними й соціальними проблемами» [1]. Комп’ютерні технології 
навчання – це процеси підготовки та передачі пізнавальної інформації, засобом 
здійснення яких є комп’ютер [2]. 

Такі засоби, як персональний комп’ютер, принтер, сканер, є у кожній школі. 
Ними користуються і учні, і вчителі. Проте спектр цифрових пристроїв та 
інформаційно-комунікаційних технологій, які доцільно використовувати у навчально-

виховному процесі, значно ширший. Ось деякі з них: мультимедійний проектор, 
інтерактивна дошка, електронна книга, інтернет-планшет, шкільна цифрова 
лабораторія, цифровий мікроскоп. Сучасному вчителю для застосування комп’ютерних 
технологій в навчальному процесі потрібна, насамперед, теоретична та практична 
підготовка. 

Комп’ютер використовується на всіх етапах навчання і виконує при цьому різні 
функції: учителя, інструменту пізнання, об’єкта навчання, ігрового середовища. 



Важливим є те, що інформаційні технології навчання дають вчителям змогу розв’язати 
досить складні дидактичні завдання: 

• вивчення явищ і процесів у мікро- та макросвіті, у складних технічних і 
біологічних системах на основі використання засобів комп’ютерної графіки та 
комп’ютерного моделювання. 

• представлення в зручному для вивчення масштабі часу різних фізичних, 
хімічних, біологічних та соціальних процесів, які реально відбуваються з дуже великою 
або дуже малою швидкістю. 

Засоби нових інформаційних технологій навчання підрозділяються на апаратні 
(комп’ютерні класи, навчальні комп’ютерні мережі, електронне демонстраційне 
обладнання, персональні комп’ютери), програмно-методичні (педагогічні програмні 
засоби і програмно-методичні комплекси) та навчально-методичні (посібники, 
документація, інструктивні матеріали) [3]. Педагогічні програмні засоби (навчальні 
комп’ютерні програми), які застосовуються в школі, можна поділити на такі види: 

- навчальні; 
- додаткові; 
- контролюючі; 
- багатофункціональні. 
Залежно від того, які засоби використовуються і з якою метою, змінюються 

форми і методи нових інформаційних технологій навчання. 
 

Мета та завдання роботи:  

Основною метою впровадження нових інформаційних технологій навчання є 
підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства 
[3]. 

Відповідно до мети виділяються такі педагогічні завдання нових інформаційних 
технологій навчання: 

- інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його 
ефективності і якості; 

- побудова відкритої системи освіти; 
- системна інтеграція предметних галузей освіти; 
- розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікаційних дій; 
- розвиток умінь експериментально-дослідницької та пізнавальної діяльності; 
- формування інформаційної культури учнів. 

 

   Завдання шкільного методичного об’єднання валеологічних дисциплін ЗОШ№30 з 
упровадження ІКТ: 

- запровадження передових інформаційних технологій у навчально-виховний процес; 
- створення освітнього інформаційного середовища; 
- оптимізація форм і методів та вдосконалення прийомів організації навчально-

виховного процесу засобами ІКТ; 

- створення електронного дидактичного портфеля вчителями шкільного методичного 
об’єднання валеологічних дисциплін. 
 

Виклад основного матеріалу роботи. Педагогічний колектив школи працює над 
реалізацією науково-методичної проблеми: «Формування відкритого інформаційно-

комунікаційного освітнього середовища на засадах гуманної педагогіки». 
Методична робота школи направлена на формування професійної 

компетентності та майстерності вчителів в умовах інформатизації сучасної освіти, 
опанування ними необхідного мінімуму знань та практичних умінь роботи за 
комп’ютером, упровадження сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій у 
навчально-виховний процес. 



Кожен вчитель шкільного методичного об’єднання валеологічних дисциплін 
створює і прагне використовувати предметно-інформаційні ресурси в своїй 
педагогічній роботі. Вчителі МО навчальні матеріали Інтернет ресурсів зберігають на 
електронних носіях, або в ноутбуці. Якщо є можливість приєднання до Інтернету, 
використовують електронні ресурси напряму. 

В роботі найчастіше звертаємося до таких інформаційних технологій: 
• Відеоматеріали 

• Електронні посібники 

• Презентації 
• Електронні тренажери 

• Бібліотека електронних наочностей 

• Віртуальна лабораторія 

• Тести   

Сьогодні найбільш реалізованим у практиці роботи вчителів методичного 
об’єднання валеологічних дисциплін школи є напрямок використання комп’ютерної 
технології як проникаючої, тобто фрагментарне використання комп’ютерів у 
навчально-виховному процесі в рамках традиційної моделі навчання для розв’язання 
окремих дидактичних завдань. За такого підходу в учителів з’являється можливість 
поєднання різноманітних традиційних технологій навчання з інформаційними. У цьому 
разі використання нових інформаційних технологій пов’язане  з  розв’язанням  
дидактичних завдань кількох типів: 

1. Використання комп’ютерів для виконання обчислювальних операцій та 
для друкування текстів. 

2. Комп’ютер та навчальні комп’ютерні програми використовуються як 
носії додаткової та довідкової навчальної інформації. Така інформація подається на 
Інтернет-сайтах або на СD у вигляді «електронних» довідників, книг, енциклопедій. 

3. Комп’ютер можна використовувати на уроках як засіб наочності. 
Більшість хімічних понять (атом, молекула, електронна конфігурація, 

кристалічні гратки, хімічний зв’язок та ін.) є уявними і тому складними для дитячого 
сприйняття. Сутність багатьох хімічних процесів і об’єктів мікро- та макросвіту може 
бути показана наочно щляхом демонстрації їх моделей, анімаційних ілюстрацій за 
допомогою мультимедійного комп’ютера. Це дає учневі інструмент дослідження 
реальних явищ та об’єктів .Використання інтерактивних комп’ютерних моделей 
наближає об’єкт пізнання до дитини, доповнює інформацію про цей об’єкт [4]. 
Застосування нових інформаційних технологій на уроках пов’язане з обладнанням 
шкільних кабінетів комп’ютерами, які оснащені технічними засобами мультимедіа. 

4. Комп’ютер  може виконувати навчальну та контролюючу функції. 
Педагогічні програмні засоби відповідного типу виготовлені у вигляді 

тренажерів, репетиторів, контролерів. Орієнтуючи учнів на самостійну роботу, такі 
педагогічні програмні засоби ініціюють процес пізнавальної діяльності, підвищують 
мотивацію навчання за рахунок варіативності завдань і можливості самоконтролю. 

5. Використання комп’ютерної техніки для дослідницької діяльності учнів в 
позаурочний час. 

Це особливо важливо для навчання талановитих дітей. 
 

Вчитель хімії  Тернова В.К. 
При підготовці та проведенні уроків користується електронними посібниками, 

які придбала на курсах підвищення кваліфікації при «ЗОІППО» ЗОР. 
Використовує на уроці і в позакласній роботі свій власний ноутбук і монітор до 

нього.  
Щоб робота на уроці була ефективною завчасно переглядає матеріал посібника і 

його фрагменти нотує в план уроку. 



Використовує електронні посібники не на кожному уроці. Це залежить від теми 
та мети уроку, подачі матеріалу у посібнику. 

Електронні посібники на уроках хімії уможливлюють пояснити учням те, що 
важко уявити і зрозуміти словами: складові частинки речовин, хімічну і просторову 
будову речовин, їх фізичні і хімічні властивості, зовнішній вигляд їх сполук (дивитися 
Додаток 1): 

- «Хімія,7клас» Програмно-педагогічний засіб навчального призначення  

(Слайд №2). 
- «Хімія,8 клас» Навчально-програмне забезпечення. Версія 1,0. 2006р. 

(Слайд №3) 
- «Хімія,9 клас» Програмно-методичний комплекс навчального 

призначення. Версія 1,0 (Слайд №4) 
- «Органічна хімія, 10-11 клас» Величко Л.П.. Програмно-методичний 

комплекс. 
 Вони містять найповнішу інформацію з усіх розділів курсу, мають широкий 

спектр демонстраційних можливостей. 
Найцікавішим для дітей є спостереження за  проведенням хімічних реакцій 

(особливо ті, що на уроці неможливо провести з тих чи інших причин).Для цього 
вчитель  використовує електронні версії з матеріалів «Віртуальна лабораторія». Засіб 
має базу відеоекспериментів та демонстрацій, інтерактивні лабораторні роботи. 
Орієнтований як на інформацію так і на самостійну роботу учня ( Слайд №5). 

Електронні тренажери надають можливість більш наочно продемонструвати 
алгоритм дій при виведенні хімічних формул, при складанні хімічних рівнянь, при 
розв’язуванні задач (Слайд №7). 

Використовуються також мережеві електронні ресурси – відеоматеріали з веб-

ресурсів: «Освіта.ИА.», «Нова школа», «Цікава наука» в режимі онлайн відео-хостінг 
«YouTube» (Слайд№6). 

Вчитель працює над систематизацією електронних ресурсів за класами і темами 
( Слайди №8-10). 

 На протязі декількох років створена електронна папка вдалих учнівських 
презентацій за деякими темами програми: «Значення хімії в житті суспільства», 
«Синтетичні високомолекулярні сполуки і матеріали на їх основі», «Органічні сполуки 
і здоров’я людини», «Органічні сполуки в побуті», а також презентації до навчальних  
проектів за програмою (дивитися Додаток 2). 

 

Вчитель біології Савенкова О.Г. 
Вчитель використовує комп’ютерні програми ( Слайд№13): 
 -Бібліотека електронних наочностей / «Атлас живої природи» 

ТОВ.Видавництво Коменіус.2007. / (Слайд№19). 
 -Відеоматеріали / «Цікава наука» навчальне відео, «Біологія оптіма» ,Kozak TV, 

НМЦ Агроосвіта, ЛТВ.ЗНО Біологія канал «Нова школа»/ (Слайди №14-18). 

 - Презентації/власні/ 
 -Тести /власні/ (Слайди №20,21). 
Вчитель використовує також мережеві електронні ресурси: 
-www.rahok.com.ua 

-Interaktiv. ranok.com.ua 

 -Blog.ranok.com.ua 

Вчителі методичного об’єднання валеологічних дисциплін школи відмічають 
такі результати своєї роботи в напрямку створення і використання предметно-

інформаційних ресурсів з предмету: 
1. Активізація пізнавальної діяльності учнів, підтримання діяльнісного 

підходу до організації навчального процесу. 



2. Позитивна динаміка в опануванні учнями предметних знань. 
3. Формування  мотивації пізнавальної діяльності учнів на уроках. 
4. Можливість для кожного учня реалізувати себе у навчальній діяльності з 

урахуванням їхніх нахилів та можливостей. 
5. Розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних 

дій. 
6. Розвиток умінь експериментально-дослідницької та пізнавальної 

діяльності. 
7. Формування інформаційної культури учнів. 

 

Висновки і перспективи подальшої діяльності у даному напрямку. Достатні 
навички роботи з комп’ютером і професійний досвід допомагають нашим учителям 
виробляти своє бачення щодо викладання предмета, самовдосконалюватись, 
розробляти презентації, тести, конспекти, презентувати власний педагогічний досвід в 
інформаційному середовищі. 

Не всі вчителі мають можливості показати матеріал на великому екрані, не в 
кожному кабінеті підведено Інтернет. Але використання предметно-інформаційних 
ресурсів вчителями надає переваги в навчальному процесі як для учнів так і для 
вчителів. 

Переваги для учнів: робить урок цікавішим, надає більше можливостей для 
участі в навчальному процесі, розвиває мотивацію. Учні засвоюють матеріал завдяки 
якісній і динамічній подачі матеріалу. 

Переваги для вчителів: дозволяє демонструвати готові фрагменти уроку, 
дозволяє збільшити обсяг навчального матеріалу, надихає на пошук нових підходів до 
викладання предмету, стимулює професійний ріст вчителя. 

На засіданні ШМО валеологічних дисціплін намічено перспективи в подальшій 
роботі в  напрямку створення та використання електронних предметно-інформаційних 
ресурсів: 

 - ознайомлення і оволодіння новітніми Інтернет-технологіями; 

 - використання в практиці роботи різних веб-ресурсів; 

  - проходження тренінгів, курсів, вебінарів для удосконалення ІКТ-

компетентності; 
- створення власних блогів або сайтів; 

- використання власних мобільних пристроїв учнів для роботи на уроці і вдома; 

- сприяти розвитку технічних засобів у навчальних  кабінетах; 

- створення електронного дидактичного портфеля з предмету. 
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Керівник ШМО валеологічних дисциплін
Тернова В.К.











https://www.youtube.com/watch?v=Ssn53BJSGDE&list=PLtZcZP-6SmQ5P0JiSnTjqTRsHrHOU37fG
https://www.youtube.com/watch?v=3rO_3Gh24Us&list=PLExsQHSmZLcV78ZC-O9A9DjXQC9VEMbDp
https://www.youtube.com/watch?v=BMbADm-n4nY&list=PLDtKFF36v0FIeSb_6du2Ner44UFMlGFK-
https://www.youtube.com/watch?v=sdK0Y7LKfHg&list=PLRL-cCeT_VFrKiqLriJKsrBQd4VEZRjiv
https://www.youtube.com/watch?v=KQUtq3b7WQU&list=PLzYA4T7rnyZNPtwRysxOG_Z2i-qMDXGk0
https://www.youtube.com/watch?v=3rO_3Gh24Us&list=PLExsQHSmZLcV78ZC-O9A9DjXQC9VEMbDp


31566_пишемо рівняння ХР-тренажер.ppt


7клас
Тема №1
Початкові хімічні поняття.

Комп’ютерні програми:
Програмно-педагогічний засіб «Хімія,7клас», версія 1,0.
Програмно-педагогічний засіб «Хімія, 8 клас», версія 1,0.
Бібліотека електронних наочностей. Хімія 8-9клас.

Мережеві електронні ресурси:
Відеоматеріали.

Хімія - природнича наукаhttp://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-
starsha-shkola/hmya-7-klas/4505-tema-1-pochatkov-hmchn-ponyattya/7939-demonstratsya-3-
perodichna-sistema-hmchnih-elementv-d-mendelva

Електронні тренажериhttps://www.youtube.com/watch?v=wj-LALP0jMw

https://www.youtube.com/watch?v=xuI7YxdcsyY
https://www.youtube.com/watch?v=xuI7YxdcsyY&list=PLtZcZP-6SmQ5P0JiSnTjqTRsHrHOU37fG&index=2
http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/hmya-7-klas/4505-tema-1-pochatkov-hmchn-ponyattya/7939-demonstratsya-3-perodichna-sistema-hmchnih-elementv-d-mendelva
https://www.youtube.com/watch?v=wj-LALP0jMw


7 клас
Тема
Прості речовини. Кисень.

Комп’ютерні програми:
Програмно-педагогічний засіб «Хімія ,7 клас», версія 1,0.
Віртуальна хімічна лабораторія 8-11 клас
Бібліотека електронних наочностей

Мережеві електронні ресурси:
Відеоматеріали

Добування кисню
Електронні тренажери

Снимок.PNG
Снимок2.PNG
https://www.youtube.com/watch?v=KmYq5bevk9Y&list=PLtZcZP-6SmQ5P0JiSnTjqTRsHrHOU37fG&index=66
31566_пишемо рівняння ХР-тренажер.ppt


7 клас
Тема №3
Складні речовини. Вода.

Комп’ютерні програми:
Програмно-педагогічний засіб «Хімія 7 клас», версія 1,0.
Навчально-педагогічний засіб «Хімія, 8 клас», версія 1,0.
Програмно-методичний комплекс «Хімія, 9 клас», версія 1,0.
Віртуальна хімічна лабораторія 8- 11 клас.
Бібліотека електронних наочностей

Мережеві електронні ресурси:
Відеоматеріали
https://www.youtube.com/watch?v=roAe3fgHlTw&list=PLtZcZP-
6SmQ5P0JiSnTjqTRsHrHOU37fG&index=83

https://www.youtube.com/watch?v=roAe3fgHlTw&list=PLtZcZP-6SmQ5P0JiSnTjqTRsHrHOU37fG&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=roAe3fgHlTw&list=PLtZcZP-6SmQ5P0JiSnTjqTRsHrHOU37fG&index=83


Учитель 
Савенкова Олена Георгіївна



1. Стимулює пізнавальний інтерес до 
природничих дисциплін.

2. Робить уроки різноманітнішими, яскравішими, 
привабливішими, використовуючи наочність, 
анімацію, музику, відеоматеріали.

3. Допомагає використати на уроці більшу 
кількість дидактичного матеріалу для 
пояснення теми та ії закріплення, що підвищує 
продуктивність роботи на уроці.

4. Уроки збагачуються емоційним забарвленням.



Комп'ютерні програми Мережеві електронні ресурси

1. Бібліотека електронних наочностей: 
«Атлас живої природи» ТОВ « Видавництво 
Коменіус» 2007р.

www. ranok.com.ua

2. Відеоматеріали: 
«Цікава наука» навчальне відео;
Біологія оптіма;
Kozak TV;
НМЦ Агроосвіта;
ЛТВ. ЗНО Біологія канал «Нова школа».

Interaktiv. ranok.com.ua

3. Презентації:
(власні)

Blog.ranok.com.ua

4. Тести:
(власні)



https://www.youtube.com/watch?v=E_X-SpAM45M


https://www.youtube.com/watch?v=MwFSMZZrNcM&t=11s




https://www.ed-era.com/


https://www.youtube.com/watch?v=XKj6viqU3Ps&list=PLzYA4T7rnyZNvo-ZutzCPJ2S1or-chzVe




Визначити типи мутацій.
1. Мутаціі, які викликаються спеціально спрямованою дією 

мутагенних факторів, – .
2. Мутаціі, які виникають як помилки під час відтворення 

генетичної інфоррмації, це – .
3. Мутаціі, що виникають в статевих клітинах -
4. Мутаціі, що виникають в нестатевих клітинах - .
5. Мутаціі, що спричиняють загибель організму - .
6. Мутаціі, що знижують життєздатність організму - .
7. Мутаціі, які за звичних умов не впливають на життєздатність 

особин - .
8. Мутаціі, пов'язані зі зміною кількості набору хромосом - .
9. Мутаціі, які виникають в результаті перебудови хромосом - .
10. Мутаціі, пов'язані зі зміною нуклеотидного складу гена - .
11. Комбінативна мінливість – це …
12. Мутаційна мінливість – це …

Робота з термінами. Закінчіть речення.



Випишіть номери характерних ознак артерій, вен, капілярів із переліку:
1. Судини несуть кров до серця.
2. Стінки, пружні та еластичні.
3. Швидкість руху крові найменша.
4. Стінки утворені одним шаром епітеліальних клітин.
5. Судини несуть кров від серця.
6. Стінки тришарові, м'язовий шар розвинений слабко.
7. Утворюють густу сітку, що пронизує всі внутрішні органи.
8. У судинах найбільша швидкість руху крові.
9. Судини, що обплітають легеневі міхурці.
10. На внутрішній поверхні є клапани, які мають вигляд кишень.
11. Стінки тришарові, м'язовий шар розвинений дуже гарно.
12. Впадають у передсердя.
Артеріі:
Вени:
Капіляри:



Переваги для учнів:
 Робить урок цікавішим, надає більше можливостей для 

участі в навчальному процесі.
 Діти засвоюють матеріал завдяки якісній і динамічній 

подачі матеріалу.
Переваги для вчителів:
 Дозволяє демонструвати готові фрагменти уроку, 

збільшити обсяг навчального матеріалу.
 Стимулює професійний ріст вчителя
 Надихає на пошук нових підходів до викладання 

предмету.



 Здійснити систематизацію електронних ресурсів 
за класами і темами з предметів.

 Створити власні блоги і сайти.
 Проходити тренінги, курси, вебінари для 

удосконалення ІКТ- компетентності.
 Використовувати власні мобільні пристрої учнів 

для роботи на уроці і вдома.
 Систематично знайомитися і оволодівати 

новітніми Інтернет-технологіями.



Кабiнет  хімії



Кабiнет  хімії



Кабiнет  хімії



Завдання № 1

« Правила технiки безпеки»



Завдання № 2

«Хiмiчне обладнення»



Завдання № 3 

« Кросворд»



Завдання № 4 

«Лiтературний конкурс»



Завдання № 5

« Ерудит»



Завдання № 6

« Назви хiмiчних елементiв»



Бондаренко Валерiя 



Хімія і повсякденне життя
Із досягненнями хімії ми зустрічаємося кожного дня. Важко

уявити життя без побутових хімікатів, будівельних
матеріалів, ліків, волокон, пластмас і т.д.

Уникнути контакту з хімікатами неможливо. Хімічні товари
становлять частину нашого повсякденного побуту й
виконують чимало завдань.

Оскільки хімічні речовини створюються штучно, то вони
можуть бути як безпечними, так і небезпечними для
здоров'я людини. Доведено, що не всі хімікати негативно
впливають на навколишнє середовище, проте, існує
чимало речовин, що викликають побоювання.



Можливі такі негативні впливи
Гостра інтоксикація: вплив речовин, що миттєво 
спричиняють негативні наслідки для здоров'я людини 
внаслідок контакту з ними
• Хронічна інтоксикація: вплив речовин на здоров'я людини й 

навколишнє середовище, негативні наслідки якого проявляються 
лише після тривалого періоду їхнього впливу 

Біоакумуляція: вплив хімікатів, що накопичуються в 
живих організмах і поширюються разом з ними по 
всьому світу
• Синергія: деякі окремо взяті хімікати, що не мають негативного 

впливу на людей, інші живі організми й/або навколишнє природне 
середовище, унаслідок їх одночасного впливу (на шкірні покриви, 
дихальну або травну систему) можуть “об’єднуватися” і проявляти 
негативний вплив



Класифікація за ступенем ризику для здоров’я 
людини

• Речовини, що можуть спричинити ракКанцерогени

• Речовини, які можуть зумовити зміни в 
генах, що призводить до різних змін у 
функціях організму

Мутагени 

• Речовини, що спричиняють розлади 
репродуктивної функції або 
внутрішньоутробного розвитку плоду

Репротоксичні
речовини



Класифікація за силою, регулярністю та 
тривалістю впливу

Дуже 
токсичні

Токсичні 

Корозійні Їдкі 

Подразливі

Канцерогенні Репротоксичні

Мутагенні 

Такі, що 
загострюють 
сприйняття 

організму



Класифікація хімікатів за вогне- й 
вибухонебезпечністю:



Класифікація за небезпекою для 
навколишнього середовища



Стародавня мрія хіміків
Легенда про еліксир довголіття виникла близько 2,5тис. років 

до н.е. в Шумерському царстві, яке існувало в межиріччі 
Тигру та Євфрату. Це був епос про Гільмеша, сина 
безсмертної богині Нінсун і її земного чоловіка. 
Наприкінці життя Гільмеш захотів безсмертя і одержав 
пораду з'їсти “траву життя”, що росте на морському дні. 
Добувши траву, по дорозі до дому він вирішив скупатися. 
“Траву життя” на березі знайшла змія, з'їла її і стала 
безсмертною, а Гільмеш помер.

Багато відомих алхіміків пробували створити еліксир 
довголіття, та це нікому не вдалося.



Хімія і медицина
Створення молекул “еліксиру довголіття” – завдання і 

донині фантастичне.  А ось спрямований пошук 
хімічних речовин, за допомогою яких будь-яка людина 
змогла б прожити хоча б  до 100 років, напевно, цілком 
під силу сучасним хімікам і біохімікам…

Учені давно підрахували, що є 10180 можливих, біологічно 
активних речовин, 1018  імовірних лікарських 
препаратів, 107 відомих сполук, 106 комерційно 
доступних сполук, 106 сполук у базах даних фірм, 104

сполук у базах даних за ліками, 103  комерційних ліків і 
102 комерційно вигідних ліків.



Хімія і створення нових препаратів
Вірус імунодефіциту, СНІД, гепатиту B, С, D, а також рак 

виліковні. У Росії винайшли засіб і методику лікування, які 
дозволяють повністю інактивувати ряд РНК і ДНК-вірусів, а також 
дозволяють знищувати ракові клітини, не викликаючи мутацій 
(видозміни) в сусідніх здорових (не уражених вірусами або 
раковою пухлиною) клітинах. При цьому воно не має виражену 
токсичність, відповідає нормативам МОЗ РФ, нормам НРБ-99, та 
інші, а також не відноситься до класу антибіотиків (які в багатьох 
випадках викликають пристосування мікроорганізмів до цих 
самих антибіотиків і до навколишнього середовища, тобто до 
організму індивідуума і в більшості випадків здатні зняти лише 
гострі симптоми ряду захворювань, приєднуючи до захворювання 
термін «хронічний» або «хронічна»).



Шкідливі звички
До шкідливих звичок відносяться:

паління;
вживання алкоголю;
наркоманія



Цікаво, що…
Дим сигарети містить близько 8000 тисяч шкідливих 
компонентів, 80 з яких стимулюють утворення ракових 
клітин, близько 30 відносяться до отрут. 
Сьогодні в світі від хвороб, зв'язаних з палінням, щороку 
помирає близько 5 мільйонів осіб.
Люди, що почали палити до 15-ти років, помирають від 
раку в 5 разів частіше ніж ті, хто почав палити після 25-ти.
Смертельна доза нікотину для дорослого – пачка, 
випалена зразу. Для молодого організму, що розвивається 
– півпачки. 
Частіше всього підліток починає палити через вплив 
оточення: компанія, реклама



Алкоголь небезпечний для організму
При вживанні будь-якого алкогольного напою

шлунок адсорбує 20%, інші 80% засвоюються у
кишечнику. Потім кров розносить алкоголь по всьому
організму. Згодом приблизно 90% алкоголю
переробляється в печінці, інші 10% виводяться у
незмінному вигляді легенями, нирками, потовими
залозами.



Що чекає на любителів оковитої?
 Хронічне захворювання на алкоголізм.
 Підвищений тиск.
 Ураження нервової та серцево-судинної систем.
 Ураження печінки, підшлункової залози
 Деградація особистості.



речовини (переважно отруйні) рослинного і штучного 
походження, які сильно впливають на 
центральну нервову систему

Людина легко звикає до цих речовин, потрапляє в 
психічну і фізичну залежність від них, втрачає інтерес 
до життя, а потім гине. Це трагедія не лише самого 
наркомана, а й для його рідних і друзів.

Подумайте над цим…

Наркотичні речовини





– виробництво мінеральних добрив і кормових фосфатів; 

– збагачення грунтів вапном, гіпсом та іншими речовинами з метою поліпшення
їх структури; 

– використання засобів захисту рослин;

– застосування стимуляторів росту в рослинництві; 

– розробка нових способів виробництва екологічно чистих видів
сільгосппродукції; 

– використання стимуляторів росту для підвищення продуктивності тварин, 

введення в раціон кормових добавок; 
– використання в сільському господарстві полімерних матеріалів; 

– випуск матеріалів, що забезпечують засоби малої механізації в сільському
господарстві.

Хімізація



 Використання хімії в сільському
господарстві покликане забезпечити
зростання виробництва, поліпшити
якість і збільшити термін зберігання
продукції, забезпечити екологічні
вимоги у сільському господарстві та 
підвищити ефективність землеробства і
тваринництва.



 Хімія і сільське господарство – суть два 
нерозривних поняття в наш час. Одним з
основних напрямків у сільському господарстві є
виробництво добрив. Їх ефективність значно
збільшується в комплексному застосуванні з
іншими агротехнічними прийомами.











Підготувала 
Учениця 11-А класу
Жовтенька Вікторія 



Хімікати
Канцерогени

Мутагени
Репроток -сичніречовини 

Речовини, що можуть спричинити рак
Речовини, які можуть зумовити зміни в генах, що призводить до різних змін у функціях організму
Речовини, що спричиняють розлади репродуктивної функції або внутрішньоутробного розвитку плоду 



Чинники які впливають наздоров'я
•Кліматичні умови, стану навколишньогосередовища, забезпечення продуктами харчування і їхньої цінності, соціально-економічніумови, а також стан медицини.

•Шкідливі звички.До шкідливих звичок відносяться: паління; вживання алкоголю; наркоманія



Хімічний склад. 
Сигарети

Речовини Кількості
Діоксид
вуглецю (CO2)

45-65 мг

Монооксид
вуглецю(CO)

10-23 мг

Оксиди
азоту(NO)

0,1-0,6 мг

Бутадієн(C4H6) 0,025-0,04 мг

Нікотин(C10H14N

2)

0,8-3 мг

Бензол(C₆H₆) 0,012-0,05 мг

Ароматичні
аміни( C6H5-N)

0,00025 мг

Алкоголь
Етанол –

(етиловий спирт, винний
спирт, алкоголь; формула: 
С2Н5ОН) — це сильна 
психоактивна речовина і
один з найстаріших
наркотиків, 

протоплазматична отрута; 

головна діюча складова
алкогольних напоїв, які
зазвичай виготовляються
збродженням здатних до 
ферментації вуглеводів.



Хіміотерапія

Хіміотерапія - специфічна антимікробна, антипаразитарний лікування за допомогоюхімічних речовин.Основна мета цього виду лікування –перешкодити поділу клітин пухлини, завдякичому вдається блокувати ріст значного числа пухлин і метастазів або помітно зменшувати їхрозмір і кількість.



Препарати хіміотерапіїнадзвичайно відрізняються міжсобою:
•за механізмом дії (групами).

•за кольором (біла, червона, жовта, синя, зелена –так їх називають самі пацієнти);

•за побічними діями (нудота, блювання, втома, втрата апетиту, стоматит, діарея або закрепи, випадіння волосся, біль у м’язах та суглобах, нейропатія, анемія, лейкопенія та інше.).

•Кратністю, тривалістю введення та інтерваламиміж циклами.



Хвороби які лікуватисяхіміотерапією
1. Рак
2. СНІДу (ВІЛ).



Ліки 
Ліки (лікарські засоби). За походженням ліки ділять на наступні групи:

1) продукти хімічного синтезу; 
2) продукти життєдіяльності мікроорганізмів

(антибіотики, деякі вітаміни); 

3) речовини рослинного походження (з лікарськихрослин);

4) речовини тваринного походження (гормональні, ферментні препарати);

5) речовини, одержувані з неживої природи
(мінерали, продукти переробки кам'яного вугілля, нафти і т. д.).



Ліки 
КількіснаРозрізняють дозовані і недозовані лікарські форми:Дозовані: Капсули, ТаблеткиНедозовані: Гель, Мазь, Сироп, Екстракт, Еліксир, Емульсія,Лікарський олівець, ВідварЗмішаного типу: Пластир (може бути як дозованою, так і не дозованої лікарської формою)ЯкіснаПо агрегатному стануТверді: Таблетки, Порошок, Капсули, Драже, Гранули, Карамель, Лікарський олівецьМ'які: Мазі, Креми, Паста , Гелі, ТТС, СупозиторіїРідкі: Розчини, Настоянки, Суспензії, Емульсії, Краплі, СиропиГазоподібні: Аерозолі



Дякую за увагу!



Роль хімії в сучасному 
матеріальному виробництві



“Широко распростирает руки
свои химия в дела человеческие”

М.В. Ломоносов

Взаємини хімії і людини завжди були непростими. В окремі 
періоди історії хімія була джерелом захоплення і сліпої віри. 
Свого часу хімізація всього народного господарства, 
здавалося, була головним засобом прогресу. Потім настало 
сліпе відкидання й острах хімії.

Насправді хімія є системотворним фактором сучасного 
суспільства. Існування людства наразі немислиме без хімії й 
різноманітних продуктів і матеріалів, які можна одержати 
лише з допомогою хімічних технологій. Проте використання 
надбань хімічної науки вимагає високого рівня хімічних 
знань.



Значення хімії у розв'язанні сировинної 
проблеми

Природні ресурси

Відновні ресурси: 

вода, повітря, родючий 
ґрунт,  рослини, 
тварини.

Завдання: слідкувати, 
щоб ці ресурси 
витрачались 
повільніше, ніж вони 
утворюються внаслідок 
природних процесів.

Невідновні ресурси: 
метали, газ, вугілля, 
нафта та інші.

Завдання: заміна, 
повторне 
використання, 
повторна переробка, 
подовження строків 
експлуатації.



Завдання хімії у розв'язанні 
сировинної проблеми



Основні джерела електроенергії



Завдання хімії у розв'язанні 
енергетичної проблеми

Традиційні джерела енергії
(використовувати економно)

Вугілля, нафта, природний газ, торф, 
сланці, деревина.

➢ Хімічні методи вилучення в'язкої 
нафти, значна частина якої 
залишається в землі.

➢ Добування штучного рідкого 
палива з вугілля шляхом 
гідрогенізації.

➢ Використання енергозберігаючих 
технологій.

Нетрадиційні джерела енергії
(ширше впроваджувати в життя)

Перспективні.
➢ Метанове бродіння побутових 

відходів, гною.
➢ Американці розробили 

біотехнологію добування 
паливного спирту з кукурудзяного 
крохмалю за допомогою 
мікроорганізмів.

➢ Вітроенергетика (ВЕС) – засновник 
Ю.Кондратюк (1931р.)

➢ Гідроенергетика (морська) –
перетворює енергію морського 
прибою.



Значення хімії у створенні нових 
матеріалів

Металічні матеріали
1. Традиційні сплави: на 

основі заліза – чавун і 
сталь; на основі міді –
латунь і бронза; на основі 
алюмінію – дюралюміни і 
силуміни тощо.

2. Нові – металокераміка 
(композити).

Неметалічні матеріали
1. Полімери, композити.
2. Каучуки, гумоволокнисті 

композитні матеріали.
3. Кераміка, кермети.
4. Скло.
5. Цемент, бетон.
6. Графіт.
7. Волокна.



Неметалічні матеріали
Традиційні 

1.Полімери на основі 
фенолформальдегідних смол, 
поліетилену, полівінілхлориду, 
фторопластів тощо.

2.Каучуки та матеріали на їх основі –
бутилкаучук, фторкаучук тощо.

3.Кераміка (глина): порцеляна, фаянс, 
цегла тощо.

4.Скло (білий пісок SiO2, сода Na2CO3, 
вапняк CaCO3): звичайне віконне, 
кришталеве, тугоплавке, ; скляні 
волокна, скловата, склокристалічні 
матеріали тощо.

5.Цемент, бетон, залізобетон (глина, 
вапняк): пластобетни, в яких як в'яжучий 
матеріал використовують органічні 
полімери.

6.Графіт.
7.Волокна: природні, штучні та синтетичні.

Нові 
1. Композити, що складаються з 

пластичної матриці та 
наповнювача: норпласти
(наповнені органічні полімери) і 
піни (газонаповнені матеріали).

2. Гумововолокнисті композитні 
матеріали: на основі 
еластомерів, наповнених 
поліамідними, скляними, 
азбестовими та металевими 
волокнами.

3. Кермети: кераміко-металічні 
матеріали.



Біотехнології 
Біотехнології - це процеси перетворення речовин за участю 

мікроорганізмів або продуктів їх життєдіяльності.



Нанотехнології 
Нанотехнології – технології добування та використання речовин, розміри 

часточок яких вимірюються нанометрами 1нм=10-9 м (аналогічні 
розміри мають великі атоми, а також багато молекул)

Модель молекули          Моделі нанотрубок         Графен – його основа
фулерену                                                          шар атомів Карбону



Вирішення продовольчої проблеми



Галузевий склад хімічного 
комплексу



Напрямки розвитку хімічного 
комплексу

Пріоритетні 
напрямки

Мінеральні 
добрива

Синтетичні 
смоли і 

пластмаси

Хіміко-
фармацевтична 

галузь

Нафтохімія і 
коксохімія





Хімія у побуті

 елек

Одяг і взуття із 
синтетичних тканин та 
штучної шкіри. 
Приваблюють своїми 
кольоровими барвами, 
які дає хімія.



Хімія у побуті



Хімія у побуті
Нескінченна множина речей робиться з  допомогою 

хімії.



 елек
Хімія створила матеріали 
із яких будують літаки та 
автомобілі, електронно-

вичислювальні машини і 
синхрофазотрони, протези 
суглобів і кровоносних 
судин.

Створила можливість 
міжпланетних польотів, 
дала ракетам і 
космічним кораблям 
паливо і конструкційні 
матеріали.



Органічний синтез
Органічний синтез — розділ  органічної хімії, 

вивчаючий різні способи добування 
органічних сполук, а також сам процес 

добування речовин.
 - вуглеводні

 - спирти 
 - альдегіди
 - кетони
 - кислоти

 - ефіри
 - аміни

Органічні сполуки, що містять 
- Хлор, 
- Бром, 
- Фосфор, 
- Силіцій

Більшість з них іде на виробництво 
пастмас, хімічних волокон, 
синтетичних каучуків, лаків і фарб, 
мийних засобів і отрутохімікатів



Розвиток синтезу
 В 1982 році в “Радянській енциклопедії” 

зазначалося про існування 3 млн. хімічних сполук.

На сьогодні відомо, що кількість хімічних сполук, 
більша за 10 млн, 96% яких є органічними.



Роль хімії 
 Серед усіх галузей природничих наук хімія 

тому є особливою наукою, бо створює і такі 
хімічні речовини, яких немає у природі і яких 
людина у минулому не могла собі уявити. 

 Тому хімії можемо прогнозувати велике 
майбутнє і бути впевнені в тому, що 
завтрашній світ буде ще більш хімізованим 
світом. 



Матеріали – це речовини, що 
використовуються для 
виготовлення будь-якого 
фізичного тіла.



Німецький хімік Герман Штаудінгер                 

висунув теорію, згідно якої невеликі 

молекули можуть об’єднуватися  в 

ланцюги, що містять десятки тисяч 

атомів.

Почався синтез штучних речовин, які 

в природі не зустрічалися.



Штучні:
-віскоза;
- ацетат;
- целюлоза.

Синтетичні:
- поліамідні;
- поліефірні;
- поліакрилонітриль-

ні.

Хімічні волокна
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КапронНейлон-7
(енант)

Нейлон
(анід)

Нейлон знайшов щонайширше вживання в різних областях, 
зокрема, в електротехніці Нейлонові нитки використовується 
у складі різної пряжі для поліпшення її споживчих якостей.

З капрону виготовляють канати, риболовні сіті ,а також 
штапельні тканини, панчохи і інші побутові товари.



Лавсан

Поліефіри

Застосовується лавсан у виробництві: 

-волокон і ниток для виготовлення трикотажу і тканин 
різних типів;
-плівок, бутлів, пакувального матеріалу і др.;
-транспортних стрічок, канатів, електроізоляційних і 
фільтрувальних матеріалів;

Торгівельна назва – трилен, дакрон, тетерон, елана, 
тергаль, тесил, поліестер. 



Поліакрилонітрильні волокна

Властивості: близьке до шерсті, стійке до світла

Застосування: виготовлення верхнього одягу та білизняного трикотажу, 
килимів, тканини.

Основна торгівельна назва: нітрон, орлон, акрилан, 
куртель, драпон.

[-CH2-CH-(CH)-]n
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Пластмаси

- Бакеліт



Значним успіхом у синтезі нових матеріалів 
став синтез у 1931 р. за методом С.В. 

Лебедєва бутадієнового каучуку. 

- ізопреновий                                                         - міцний,зносостійкий;

- хлоропреновий                                                    - стійкий до дії світла, тепла,розч.

- бутадієностирольний                                                                           - має високу
мех. міцність.

- бутадієн-нітрильний                                                                          - стійкий до

(- CH
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2 
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n

C ≡ N
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2  
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n

Каучуки:

агрес. середовища



В літаку ТУ–104     –
близько 9 тис. гумових 

деталей загальною масою 
2,5 т.

Із синтетичного каучуку одержують 50 тис. різних 

виробів: авіаційні, велосипедні шини, шланги, 

прокладки, іграшки.



Побутова хімія 

косметика та парфуми

синтетичні мийні засоби

засоби особистої гігієни

фармакологія



Виконала
Учениця 11-А

Сівілірова Анна

2015



Поняття про побутові 
хімікати



Хімія - наука про 
склад речовин і їх
перетворення.



У побуті ми щоденно
зустрічаємося з
продуктами хімічної
промисловості та з
хімічними процесами.



Це прання білизни, миття
посуду, доглядання за 
підлогою та меблями
застосування клею, готування
їжі, ліки, умивання з милом, 
догляд за шкірою обличчя та 
інша особиста гігієна тощо.





Це - різноманітні
мийні засоби, стіл і 
табуретки з полімерів, 
пластмасовий посуд і 
багато чого іншого.



Хімічна промисловість
випускає великий 
асортимент клеїв.



Випускається широкий 
асортимент засобів
боротьби з комахами та 
по догляду за 
автомобілем, 

плямовивідні засоби і
багато іншого.



Хімія у портфелі –
папір, олівці й 
акварельні фарби, 
чорнила та ін.



Хімія нас оточує 
по-всюду



Хімія у косметичці -

лосьони та маски, 
крема, дезодоранти, 
парфюми, помади та 
ін.



Одержання нашої їжі 
тісно пов'язано з 

хімічними 
перетвореннями 

речовин.



Способи застосування СМЗ та 
інших препаратів зазначаються
на упаковках, їх слід
додержуватися, тоді
використання товарів побутової
хімії буде цілком безпечним.







Хлор…





Фосфати…
…також приносять велику шкоду організму
людини. Проникаючи через шкіру і слизові
оболонки, ПАРи призводять до посиленого
знежирення шкіри, і навіть до порушення
властивостей крові, розвитку ракових клітин.



Один з найнебезпечніших видів побутової 
хімії – ЗАСОБИ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ. 

Вони не особливо токсичні, але постійно, по 
декілька разів на день потрапляють в їжу з „чистих
тарілок”. Вже давно доведено, що вони важко 
відмиваються при митті посуду, навіть якщо ми по 
кілька разів омиваємо посуд проточною водою. 
Коли ми наступного разу їмо з цього посуду, їжа 
разом з хімією на посуді потрапляє до нас прямо в 
організм. 



Всі ми добре пам'ятаємо рекламу про „Фейрі”, 
що досить поширений серед нашого населення. 
Проте, в одному англійському журналі пишуть, 
що „Фейрі” – показник того, як в країнах СНД 
ставляться до свого населення, яке є засобом для 
набивання гаманців тих, хто цей засіб завіз сюди. 
Вони зовсім не думають про те, як буде людині, 
яка його використала. Річ у тім, що англійці 
винайшли „Фейрі” для миття...танкерів, під час 
плавання яких, нафта, коливаючись, забиває 
отвори, через які потрібно буде знову наливати 
цю продукцію. Так от, люди, котрі там працюють, 
отримують доплату до зарплати. А ті, хто 
виготовляє цей миючий засіб, в сорок років ідуть 
на пенсію. 



Це дуже отруйна речовина. У статті було написано, 
що у підприємців вистачило нахабства додати до 
миючого засобу фруктових ароматів й виставити 
„Фейрі” на кухні. Ним не можна не те що мити, а 
навіть заносити його в приміщення, де живуть люди. 
Отруту, яка міститься у „Фейрі” можна змити тільки 
за...98 разів. Це дослідили у Дніпропетровському 
хіміко-технологічному інституті. А „Галу” приблизно 
вдвічі менше – 38 разів. Так от, дніпропетровські 
хіміки встановили, що за рік, користуючись різними 
засобами для миття посуду, людина споживає 
близько 250 мл шкідливих для здоров'я речовин. 
Страшно уявити, як засіб, який справляється з жиром 
навіть у холодній воді, „відмиває” наш шлунок та 
інші органи.







Феноли та крезоли
Їдкі бактерицидні речовини, які можуть викликати 
діарею, втрату свідомості та порушення функцій 
печінки та нирок.



Нітробензол
Міститься у поліролі для підлоги та меблів, 
викликає знебарвлення шкіри, задишку, блювоту і 
навіть смерть.





Такий вид побутової хімії, як ОСВІЖУВАЧІ 
ПОВІТРЯ є малоефективним





Якщо ви носите нещодавно 
оброблений у хімчистці одяг чи 
зберігаєте його у шафі, то ви 
інтенсивно контактуєте з 
ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕНОМ, який 
спричиняє рак у тварин.





На думку лікарів, щоденне використання 
синтетичних миючих засобів призводить до 

таких захворювань: 



Харчова сода Лимонний сік Лимонна 
кислота

Оцет 
Натуральні 

природні олії 
та есенції

Майцена
Звичайне 

господарське 
мило

Соняшникова 
олія

Масло 





Лимонний сік
Можна використовувати для видалення плям іржі з 

посуду, а також полірування столового срібла. 

Лимонний сік може використовуватися при митті
скла й видалення плям з алюмінію, одягу й 
порцеляни, може відбілювати під впливом
сонячного світла.



Використовується для видалення накипу у 
електрочайниках та пральних машинах. До речі, один з 
найдешевших засобів для видалення накипу складається 
практично на сто відсотків з лимонної кислоти.





Натуральні природні олії та 
есенції

Можуть використовуватися такі рослини: лимон, 

евкаліпт, ялина, апельсин, лаванда. Для того, щоб 
освіжити повітря в приміщенні, можна 
використовувати спеціальні ароматичні лампи, які 
включають максимум на 20 хвилин, закапавши туди 
попередньо лише трохи ароматичної есенції.
Цікавіше різних хитрощів аромотерапії - це коли, 
наприклад, на газовий пальник або електронагрівач
кидають декілька кристаликів ванілі чи чорного 
перцю.



Бура - це природній мінерал, 

розчинний у воді. 
Бура перешкоджає утворюванню борошнистої роси й цвілі, 
поліпшує мийні якості мила, видаляє плями, а якщо її змішати із 
цукром, то можна боротися з тарганами. 

Тетраборат натрію десятиводний (Na2B4O7 · 10 H2O) утворює
великі безбарвні призматичні кристали, у воді гідролізується, 

розчин має лужну реакцію середовища (як і сода, і мило).  
Звичайну буру отримують з борної кислоти, з тинкаля, керні та 
інших мінералів шляхом їх перекристалізації, а також з води 
соляних озер фракціонованою кристалізацією. Буру широко 
застосовують при готуванні емалей, глазурей, у виробництві
оптичного і кольорового скла, при зварюванні, різанні й пайці
металів, у металургії,гальванотехніці, фарбувальній справі, 
паперовому, фармацевтичному, шкіряному виробництвах, у 
якості дезінфікуючого засобу і консерванту.



Майцена

(кукурудзяний крохмаль) 

може використовуватися для чищення
вікон, полірування меблів, чищення
килимів, виготовлення ручок, 
гребінців, зубних щіток тощо.



ЗВИЧАЙНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ МИЛО

на 100% натуральне, що повністю органічно 
переробляється (тому що складається із 
природних жирів), яке, до того ж, ще й 
очищує, видаляє бактерії, миє... Від себе 
додам, що бактерицидна дія господарського 
мила в декілька разів більша за туалетне 
мило.



Соняшникова олія
Існують домашні рецепти засобів 
догляду за меблями. Для цього 
змішують рафіновану олію зі 
звичайним етиловим спиртом. 
Таким засобом можна видалити 
білі плями, що залишають на 
полірованій поверхні гарячі 
чашки з чаєм.



Масло…

…доволі успішно виводить чорнильні
плями. Тільки потім треба не забути 
негайно видалити пляму від самого масла за 
допомогою теплої води та звичайного мила.



ПОБУТОВІ ХІМІКАТИ ПРИЗВОДЯТЬ ДО 
ЖІНОЧОГО БЕЗПЛІДДЯ 

Американські експерти з Каліфорнійського
університету вперше довели, що перфторірованние
хімікати, речовини, які широко використовуються при 
виготовленні одягу, продовольчої упаковки, пестицидів, 

меблевої оббивки, килимів та засобів особистої гігієни, 

розвивають безпліддя у жінок. 

Обстеження проводилося серед більше тисячі жінок, у 
яких брали аналізи крові для визначення рівнів
перфтороктаноата /PFOA /і сульфонату хімікату: було
встановлено, що чим більше речовин містилося в 
організмі жінок, тим нижче були шанси на успішну
вагітність. 



Ризик безпліддя підвищився від 60 до 154 відсотків
у жінок, в організмі яких було виявлено високий
вміст шкідливих сполук. Раніше перфторірованние
хімікати вважалися біологічно неактивними, але 
останні експерименти на тваринах показали, що
вони мають різний токсичним вплив на печінку, 
імунну систему і репродуктивні органи. Також лікарі
помітили уповільнення зростання немовляти в 
утробі матері через значні концентрацій хімікатів. 
Медикам невідомі біологічні механізми, через які
хімікати надають небезпечний вплив на жіночий
організм, але припускається, що вони зачіпають
роботу гормонів, що бере участь в репродуктивних
процесах. 





Дякую за увагу!



Витамины



Витамины (от лат. vita – жизнь 
и amin – амины) – группа 
органических соединений, 
разных по химической природе 
и физико-химическим 
свойствам, которые в основном 
не синтезируются в организмах 
человека и большинства 
животных. Витамины в 
небольших количествах 
необходимы для обеспечения 
процессов жизнедеятельности.



Открытие витаминов
 Исследования в области 
витаминологии основаны в 1880 г. 
русским врачом Н.И. Луниным, 
которым было доказано, что кроме 
белков, жиров и углеводов для 
обеспечения нормального течения 
обменных процессов в небольшом 
количестве необходимы 
неизвестные «термолабильные
вещества» 



 Хорошо известно, что для поддержания 
своего здоровья человек должен 
получать определенные сложные 
органические соединения – витамины. В 
организме витамины превращаются в 
более сложные молекулы 
(коферменты), которые играют 
ключевую роль во многих протекающих 
в клетках реакциях. Недостаток в диете 
какого-либо из витаминов может 
привести к развитию различных 
заболеваний, например цинги при 
недостатке витамина С или рахита при 
недостатке витамина Д. 

http://belki.com.ua/fermnti-kofermenti.html
http://belki.com.ua/vitamini-c.html
http://belki.com.ua/vitamini-d.html


Витамин A (ретинол)
транс-9,13-Диметил-7-(1,1,5-
триметилциклогексен-5-ил-6)-нонатетраен-
7,9,11,13-ол

Витамин А участвует в окислительно-
восстановительных процессах, 
регуляции синтеза белков, способствует 
нормальному обмену веществ, функции 
клеточных и субклеточных мембран, играет 
важную роль в формировании костей и зубов, а 
также жировых отложений; необходим для роста 
новых клеток, замедляет процесс старения.



Витамин B1 (тиамин)
4-метил-5-

Витамин B1 необходим для окислительного 
декарбоксилирования кетокислот, 
(пировиноградной и молочной), синтеза 
ацетилхолина, он участвует в углеводном обмене 
и связанных с ним энергетическом, жировом, 
белковом, водно-солевом обмене, оказывает 
регулирующее воздействие на трофику и 
деятельность нервной системы.



Витамин B2 (рибофлавин)
6,7-Диметил-9-(D-1-рибитил)-
изоаллоксазин

Витамин B2 интенсифицирует процессы 
обмена веществ в организме, участвуя в 
метаболизме белков, жиров и углеводов.
Рибофлавин необходим для образования 
красных кровяных телец и антител, для 
дыхания клеток и роста. Он облегчает 
поглощение кислорода клетками кожи, 
ногтей и волос.



Витамин B5 (пантотеновая 
кислота, пантотенат кальция)
Кальциевая соль D-(+)-пантотеновой кислоты –
пантотенат кальция

Важнейшим свойством витамин В5

является его способность стимулировать 
производство гормонов надпочечников -
глюкокортикоидов, что делает его 
мощным средством для лечения таких 
заболеваний как артрит, колит, аллергия 
и болезни сердца.



Витамин B6 (пиридоксин)
2-Метил-3-окси-4,5-ди-(оксиметил)-пиридина 
гидрохлорид

Играет важную роль в обмене веществ, 
необходим для нормального функционирования 
центральной и периферической нервной системы, 
участвует в синтезе нейромедиаторов. В 
фосфорилированной форме обеспечивает в 
процессы декарбоксилирования, 
переаминирования, дезаминирования
аминокислот, участвует в синтезе белка, 
ферментов, гемоглобина, простагландинов….



Витамин B9 (фолиевая кислота, 
витамин BС)
N-{4'-[(2-амино-4-окси-6-птеридил)-метил]-
аминобензоил}-L(+)-глутамииовая кислота

Фолиевая кислота обладает акцепторными 
свойствами по отношению к водороду, и это 
определяет ее участие в окислительно-

восстановительных процессах.
Фолиевая кислота поддерживает иммунную 
систему, способствую нормальному 
образованию и функционированию белых 
кровяных телец.



Витамины имеют большое значение 
для жизнедеятельности организма, 
способствуют его устойчивости 
против различных заболеваний и 
повышению физической и 
умственной работоспособности. Если 
же организм человека получает 
витамины нерегулярно и 
недостаточно – ухудшается его общее 
самочувствие, уменьшается 
сопротивляемость организма против 
различных заболеваний.









Витамин Витамеры Активные 
формы 
витаминов 

Специфические 
функции 
витаминов 

Витамин С Аскорбиновая 
кислота, 
дегидроаскорбиновая 
кислота 

Не известны Участвует в 
гидроксилировании 
пролина в оксипролин 
в процессе созревания 
коллагена 

Тиамин (витамин 
В1) 

Тиамин Тиаминдифосфат
(ТДФ, 
тиаминпирофосфат, 
кокарбоксилаза) 

В форме ТДФ является 
коферментом 
ферментов углеводно-
энергетического 
обмена 

Рибофлавин 
(витамин В2)

Рибофлавин Флавинмононуклеоти
д (ФМН), 
флавинадениндинукл
еотид (ФАД) 

В форме ФМН и ФАД 
образует 
простетические
группы флавиновых
оксидоредуктаз —
ферментов 
энергетического, 
липидного, 
аминокислотного 
обмена 



Пантотеновая 
кислота 
(устаревшее 
название —
витамин В5) 

Пантотеновая кислота Кофермент А (коэнзим
А; КоА) 

В форме КоА участвует 
в процессах 
биосинтеза, окисления 
и других превращениях 
жирных кислот и 
стеринов (холестерина, 
стероидных гормонов), 
в процессах 
ацетилирования, 
синтезе ацетилхолина

Витамин В6 Пиридоксаль, 
пиридоксин, 
пиридоксамин 

Пиридоксальфосфат 
(ПАЛФ) 

В форме ПАЛФ 
является коферментом 
большого числа 
ферментов азотистого 
обмена (трансаминаз, 
декарбоксилаз
аминокислот) и 
ферментов, 
участвующих в обмене 
серосодержащих 
аминокислот, 
триптофана, синтезе 
гема



Витамин В12

(кобаламины)
Цианокобаламин, 
оксикобаламин

Пиридоксальфосфат
(ПАЛФ)Метилкобаламин
(СН3В12), 
дезоксиаденозилкобалам
ин (дАВ12)

В форме СН3В12 участвует в 
синтезе метионина из 
гомоцистеина; в форме 
дАВ12 участвует в 
расщеплении жирных 
кислот и аминокислот с 
разветвленной цепью или 
нечетным числом атомов 
углерода

Ниацин (витамин 
РР)

Никотиновая кислота, 
никотинамид

Никотинамидадениндину
клеотид (НАД); 
никотинамидадениндину
клеотид-фосфат (НАДФ)

В форме НАД и НАДФ 
является первичным 
акцептором и донором 
электронов и протонов в 
окислительно-
восстановительных 
реакциях, 
катализируемых 
различными 
дегадрогеназами

Фолат (устаревшее 
название — витамин 
Вс)

Фолиевая кислота, 
полиглютаматы фолиевой 
кислоты

Титетрагидрофолиевая 
кислота (ТГФК)

В форме ТГФК 
осуществляет перенос 
одноуглеродных 
фрагментов при 
биосинтезе пуриновых 
оснований, тимидина, 
метионина



Витамин А

Витамин D 
(кальциферолы)

Витамин Е 
(токоферолы)

Витамин К

Ретинол, ретиналь, 

ретиноевая кислота, 
ретинола ацетат

Эргокальциферол
(витамин D2); 
холекальциферол
(витамин D3)

a-, b-, g-, d-

токоферолы

Филлохинон (витамин 
К1); менахиноны
(витамины К2); 2-

метил-1,4-нафтохинон 
(менадион, витамин 
К3)

Ретиналь, 

ретинилфосфат

1,25-

Диоксихолекальци
ферол 
(1,25(ОН)2D3)

Наиболее активная 
форма a-токоферол

Дигидровитамин К,

В форме ретиналя входит в 
состав зрительного пигмента 
родопсина, обеспечивающего 
восприятие света 
(превращение светового 
импульса в электрический). В 
форме ретинилфосфата
участвует как переносчик 
остатков сахаров в 
биосинтезе 
гликопротеидовГормон, 

участвующий в поддержании 
гомеостаза кальция в 
организме; усиливает 
всасывание кальция и 
фосфора в кишечнике и его 
мобилизацию из скелета; 
влияет на дифференцировку 
клеток эпителиальной и 
костной ткани, кроветворной и 
иммунной системВыполняет
роль биологического 
антиоксиданта, 
инактивирующего 
свободнорадикальные формы 
кислорода, защищает липиды 
биологических мембран от 
перекисного 
окисленияУчаствует в 
превращении 
препротромбина в 
протромбин, а также в 
аналогичных превращениях 
некоторых белков, 
участвующих в процессе 
свертывания крови, и 
костного белка остеокальцина

Жирорастворимые витамины 



• Наряду с В. известна группа витаминоподобных соединений. К ним 
относят холин, инозит, оротовую, липоевую и парааминобензойную 
кислоты, карнитин, биофлавоноиды (рутин, кверцетин, чайные 
катехины) и ряд других соединений, обладающих теми или иными 
свойствами витаминов. Витаминоподобные соединения не имеют, 
однако, всех основных признаков, присущих истинным В., и, 
следовательно, таковыми не являются. В частности, холин и инозит, 
входя в состав соответствующих фосфолипидов, выполняют в организме 
пластическую функцию. Оротовая и липоевая кислоты, а также карнитин 
синтезируются в организме. Парааминобензойная кислота является В. 
только для микроорганизмов, для человека и животных она 
биологически неактивна. Метил-метионинсульфония хлорид (витамин 
U) обладает терапевтическим эффектом при ряде заболеваний, но не 
выполняет каких-либо жизненно важных функций в организме. То же в 
значительной мере относится и к биофлавоноидам (витамин Р) —
растительным фенолам, обладающим капилляроукрепляющим
действием.



• Известны провитамины А (каротины) и группы D 
(некоторые стерины). Каротины, поступающие в 
организм в составе продуктов растительного 
происхождения, расщепляются под действием 
специфического фермента с образованием ретинола
(наибольшей биологической активностью обладает b-
каротин). Эргостерин и 7-дегидрохолестерин 
превращаются в витамины группы D (эргокальциферол
и холекальциферол соответственно) под действием 
ультрафиолетового излучения определенной длины 
волны. Эргостерин содержится в продуктах 
растительного происхождения; его высоким 
содержанием отличаются дрожжи, используемые для 
получения синтетического эргокальциферола. 7-
Дегидрохолестерин входит в состав липидов кожи 
человека и животных; синтез холекальциферола
осуществляется под действием ультрафиолетового 
излучения Солнца (или искусственных источников).



Витамины обладают высокой биологической активностью и требуются организму в 
очень небольшом количестве, соответствующем физиологической потребности, 
которая варьирует в пределах от нескольких микрограммов до нескольких десятков 
миллиграммов. Потребность в каждом конкретном витамине также подвержена 
колебаниям, обусловленным действием различных факторов, которые учитываются 
в рекомендуемых нормах потребления витаминов, подвергающихся периодическому 
уточнению и пересмотру. Существенное влияние на потребность в В. оказывают 
возраст и пол человека, характер и интенсивность его труда. Потребность в В. 
значительно возрастает при особых физиологических состояниях организма: у 
женщин — во время беременности, в период лактации, у детей — в период 
интенсивного роста Следует иметь в виду, что любые причины, изменяющие 
интенсивность обмена веществ, существенно влияют и на обмен В. в 
организме, повышая их расход в процессе жизнедеятельности В частности, 
потребность в В. значительно возрастает под влиянием некоторых 
климатических и погодных условий, способствующих длительному 
переохлаждению или перегреванию организма, сопровождающихся 
резкими перепадами температуры атмосферного воздуха. Повышенная 
потребность в В. развивается при интенсивной физической нагрузке, 
нервно-психическом напряжении, в условиях воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей среды, при ряде патологических 
состояний (например, при гипоксии). Повышенный расход В. возникает 
при болезнях желудочно-кишечного тракта, печени и почек, повышенная 
потребность в В. отмечается при некоторых эндокринных заболеваниях, 
например гипотиреозе, функциональной недостаточности коры 
надпочечников. В пожилом и старческом возрасте повышенная 
потребность в В. обусловлена ухудшением всасывания и утилизации В., а 
также различными диетическими ограничениями.



Недостаточное потребление В. ведет к нарушениям зависящих от них 
биохимических (главным образом ферментативных) процессов и 
физиологических функций организма, обусловливает серьезные расстройства 
обмена веществ, поэтому исследование витаминной обеспеченности человека 
имеет важное диагностическое значение. 

Организм человека не способен запасать В. на более или менее длительное время, 
они должны поступать регулярно, в полном наборе и соответствии 
физиологической потребности. Вместе с тем приспособительные возможности 
организма достаточно велики, и в течение определенного времени дефицит В. 
практически не проявляется: расходуются В., депонированные в органах и 
тканях, включаются и другие компенсаторные механизмы обменного характера. 
Только после израсходования депонированных В. возникают различные 
расстройства обмена веществ. Однако постоянное недостаточное потребление 
В., даже не характеризующееся какими-либо клиническими проявлениями 
гиповитаминоза, отрицательно сказывается на состоянии здоровья человека: 
ухудшается самочувствие, снижаются работоспособность и сопротивляемость к 
респираторным и другим инфекционным заболеваниям, усиливается 
воздействие на организм неблагоприятных факторов среды обитания. 
Недостаточное поступление с пищей некоторых В. (особенно С и А) является 
фактором риска ишемической болезни сердца и ряда злокачественных 
новообразований. В частности, многолетние исследования больших 
контингентов людей, проведенные английскими и американскими 
специалистами, показали, что частота заболеваний раком полости рта, 
желудочно-кишечного тракта и легких при низком уровне витамина А в крови в 
2—4 раза выше, чем при оптимальной обеспеченности этим витамином. 
Недостаточная обеспеченность В. беременных и кормящих женщин причиняет 
ущерб здоровью матери и ребенка, является одной из причин недоношенности, 
врожденных пороков, нарушений физического и умственного развития детей. В 
детском и юношеском возрасте недостаточное потребление В. отрицательно 
сказывается на показателях общего физического развития, препятствует 
формированию здорового жизненного статуса, обусловливает постепенное 
развитие обменных нарушений и хронических заболеваний.





Вітаміни



Вітаміни - це необхідні для нормальної
життєдіяльності низькомолекулярні
органічні сполуки, синтез яких у організмів
даного виду відсутній або обмежений (за 
виключенням вітаміну D, який може
синтезуватись у тканині людини). В 
організмі людини деякі вітаміни не 
синтезуються взагалі, тому вони повинні
обов'язково надходити в складі їжі. Інші
вітаміни синтезуються кишковою
мікрофлорою і всмоктуються в кров, тому 
навіть за відсутності таких вітамінів в їжі
організм може не відчувати в них потреби.



На відміну від інших харчових речовин
вітаміни беруть участь в утворенні
коферментів або служать регуляторами 
біохімічних реакцій. 

Можна відзначити такі особливості дії
вітамінів :

• практично не синтезуються в 
організмі;

• не володіють пластичними функціями;

• не використовуються організмом як 
джерело енергії;

• проявляють високу біологічну дію в 
малих дозах.



Усі вітаміни різноманітні за хімічною будовою
і властивостях. І їх розділяють на 2 групи по 
розчинності: 
• Водо-розчинні вітаміни
• Жиро розчинні

Окрім того існує раціональна хімічна
класифікація вітамінів, що базується на 
належності до певного класу сполук. 
Виділяють такі групи:

• Вітаміни аліфатичного ряду (C, B3);

• Вітаміни аліциклічного ряду (A, D);

• Вітаміни ароматичного ряду (K);

• Вітаміни гетероциклічного ряду (B1, B2, B5, 
B6, B9, B12, H, E).



Історія відкриття
 Хоча до відкриття вітамінів вважалось, що для нормальної

життєдіяльності людині потрібні тільки білки, жири, вуглеводи, 
вода і мінеральні солі, спостереження показували, що
одноманітне харчування без свіжих овочів і фруктів призводить
до виникнення різних захворювань. Так моряки під час довгих
подорожей хворіли цингою , смертність від якої становила 70—
80%, а в країнах Азії, де основною стравою був полірований рис, 
значна частина населення була уражена бері-бері. У 1881 році
російський лікар М. Лунін у своїй праці «Про значення
мінеральних солей для живлення тварин» дійшов висновку, що у 
їжі є якісь додаткові невідомі термолабільні речовини, необхідні
для нормальної життєдіяльності.



У 1897 році нідерландець Христіан Ейкман досліджував бері-бері у Голландській
Ост-Індії. У час його роботи в одній із лабораторій, розташованій у військовому
госпіталі, кури захворіли поліневритом, дуже схожим до бері-бері в людей. 
Ейкман взявся з'ясувати причину захворювання, але не встиг він закінчити
обстеження, як кури одужали. Хвороба тривала з 10 липня до останніх днів
листопада. Виявилось, що з 17 червня до 27 листопада наглядач лабораторії з 
метою економії годував курей вареним очищеним рисом, який брав на кухні
госпіталю. 27 листопада попереднього кухаря лікарні замінив новий, який
відмовився видавати «військовий рис цивільним курям». Подальші експерименти
із дієтою птахів показали, що годування нешліфованим рисом не призводить до 
виникнення хвороби, і може вилікувати курей, що вже захворіли, як і додавання
висівок до шліфованого рису. Таким чином можна було припустити, що у рисових
висівках наявна певна речовина, нестача якої викликає поліневрит. Цю сполуку —
а саме тіамін (вітамін B1) — у 1911 році виділив польський вчений Казимир Функ і 
показав її ефективність у лікуванні бері-бері.
1929 Ейкман разом зі Фердеріком Гопкінсом, який відкрив вітаміни A і D, був
нагороджений Нобелівською премією з фізіології або медицини.



Дякую за увагу



Презентація до 
теми 

“Естери”



Естери
◼ Естери – це похідні карбонових кислот, у 

яких Гідроген у гідроксилі заміщений на 
вуглеводневий радикал.

◼ Загальна формула естерів –
Cn H2n O2, або – COO – R2.

Де вуглеводневий радикал – R. В естерах
мурашиної кислоти замість радикала R
стоїть атом Гідрогену.

◼ Назви естерів походять від назв 
відповідних кислот і спиртів або від назви 
продукту, в якому їх виявили. Назви 
естерів пишуть одним словом.



Фізичні властивості

Естери – сполуки найпростіших карбонових кислот і спиртів – леткі рідини, легші 
за воду, з невисокою температурою кипіння, через це їхні молекули не утворюють 
водневих зв’язків. Мало  розчиняються у воді, але добре розчиняються у спиртах. 
Більшість з них мають приємний запах. Запах багатьох фруктів і квітів визначається 
наявністю в них різних естерів. У воді розчинні лише естери з невеликою 
молекулярною масою. Наприклад:
бутиловий естер масляної кислоти

(CH3 – CH2 – CH - COO – C4H9 )

запах ананасу
етиловий естерізовалеріанової кистоти

(CH3 – CH2(CH3) – CH2 – COO – C2H5)

запах яблук
ізопентиловий естер оцтової кислоти

(H3C – COOC – CH2 – CH2 – CH2 – CH3)

запах груш
пен тиловий естер оцтової кислоти
( H3 C – C = O

|

OC – CH2 – CH(CH3) – CH3) запах банана



Хімічні властивості
• Для естерів характерна реакція гідролізу – взаємодія з водою:
• R1 – COO – R2 + H2O = R1 – COOH + R2 – OH

• Реакція взаємодії естеру з водою, у результаті якої виходить спирт і 
кислота називається реакція гідролізу або омилення. Ревція омилення 
протилежна реакції етерифікації.Ця реакція оборотна. Для того щоб 
змістити рівновагу в бік продуктів реакції, необхідно хімічно зв’язати 
карбонову кислоту або спирт, щоб вони знову не вступили в реакцію 
етерифікації. Для цього додають луг, який утворює сіль з карбонатною 
кислотою. Спирт, що утворився, видаляють відгонкою, а кислоту – з 
допомогою мінеральних кислот на суміш, що залишилась. Це можна 
побачити на прикладах таких реакцій:

H3CC = O + NaOH = 

|

O – C2H5

= H3C – C = O + C2H5OH

|

O – Na



• Праматір`ю  аромотерапії є 
цивілізація Стародавнього 
Єгипту. 

• Високого розвитку в Єгипті 
набуло мистецтво 
бальзамування, з 
використанням 
ароматичних речовин.  
Коли відкрили поховання 
Тутанхамона, поряд з 
мумією були посудини з 
ароматичними 
речовинами, їх аромат і 
лікувальні властивості 
збереглися протягом 3500 
років.



• Знайдені амфори і 
пляшечки з ароматичними 
речовинами, створеними 
ще Клеопатрою. Вона була 
неперевершеним 
майстром  чарівних 
ароматів і майстром 
косметики.



Способи одержання

• Реакція одержання естерів  називається реакцією 
естерифікації. 

• Естери одержують в результаті взаємодії карбонових 
кислот зі спиртами за умови нагрівання в присутності 
каталізатора (сульфатної кислоти). Ученим удалося 
встановити, що гідроксильна група відщеплюється  
від молекули карбонової кислоти.

• R1 COOH + R2 OH = R1 COOR2 + H2O

• Естери використовують у харчовій (у вигляді 
фруктових есенцій), парфум овій промисловості, в 
медицині як розчинник органічних речовин.



Жири
• Жири – це естери гліцерину і вищих 

одноосновних карбонових кислот.
• Усі жири легші води, не розчиняються в ній, але 

добре розчиняються в органічних розчинах.
• Найважливішою хімічною властивістю жирів як 

естерів є гідроліз (омилення). Гідроліз легко 
відбувається при нагріванні в присутності лугів 
або кислот. Якщо гідроліз жирів здійснювати в 
присутності лугу або соди, то карбонові кислоти 
взаємодіють з ними й утворюють мила – солі 
вищих карбонових кислот:

• 2 C17H35COOH + Na2CO3 = 2 C17H35COONa + H2O + 
CO2. Якщо гідроліз здійснювати в присутності 
кислоти, то виходять гліцерин і вищі (жирні) 
кислоти. Сировиною для одержання мила є 
тверді жири, гідроксид натрію або калію, сода. 
Натрієве мило – тверде, калійне – рідке.



Проникнення в організм

• 1. Завдяки запахам естери знайшли широке застосування як 
добавки у виробництві освіжаючих напоїв, кондитерських 
виробів, парфумерії.

• Природні духмяні речовини (разом із речовинами 
синтетичного походження) широко використовуються в 
сучасній парфумерії. Починаючи з 1870 року, всі найцікавіші 
духмяні рослинні екстракти хоча б раз побували в руках 
відомих хіміків – органіків, які зі суворою науковою 
прискіпливістю вивчили їх склад.



• 2. Естери знайшли своє 
застосування в медицині. 
Найвідомішим медичним 
препаратом, що 
використовується як 
протизапальний і 
жарознижуючий засіб, є 
аспірин – незамінний ураз 
болів у суглобах і, за 
припущенням, необхідний для 
профілактики серцево-
судинних захворювань. Естер 
ацетилсаліцилової кислоти з 
фенолом – салол, є гарним 
антисептиком, що 
використовується для 
лікування шлунково-кишкових 
захворювань.



◼ 3. Естери, що входять до складу ефірних 
олій, здавна успішно використовувалися 
народною медициною. Бруньки берези 
містять ефірну олію, що являє собою 
чисту бальзамічну рідину з приємним 
запахом. Водна настоянка та відвар 
бруньок, їх спиртова настоянка мають 
сечогінну, жовчогінну, потогінну, 
кровоочисну, протизапальну, 
дезинфікуючу, ранозагойну, глистогінну 
дію.



• 4. Ми живемо в світі запахів. 
Запахи впливають на наше 
самопочуття, працездатність. 
Ефірні олії широко 
використовуються в 
аромотерапії. Відомо, що запах 
амоніаку посилює біль, запах 
камфори підвищує чутливість 
до зеленого кольору тощо. 
Лікування ароматами людина 
інтуїтивно використовувала з 
давніх-давен: різні пахучі 
речовини, насолода запахом 
троянд – усе це сприяло 
відновленню енергії.



• На основі естерів виготовляють синтетичні олії. В автомобільній 
промисловості поліефірні олії використовуються як добавки до 
синтетичних, мінеральних та крекінгових масел. Поліефірні олії 
мають високий індекс в’язкості, низьку температуру застигання, 
малу здатність до випаровування, чудові змащувальні 
властивості. Вони забезпечують гарні пускові властивості за 
екстремально  низької температури низької температури, 
гарантуючи оптимальне змащування. Високі змащувальні 
властивості поліефірних олій можна пояснити високою 
здатністю прилипати, і найголовніше – вони біорозкладаються. 
Сьогодні це одна з найважливіших переваг. Такі олії можна 
назвати диво – оліями.



Ефірні олії

• Ефірні олії – це суміш хімічних сполук різних 
класів (альдегіди, дипептиди, кетони, лактони, 
естери, феноти тощо), що утворюються в 
рослинах. Їдкі на смак. Майже не розчиняються у 
воді, але розчиняються у спиртах, ефірах, смолах. 
Колій ефірних олій жовтуватий, темно-

коричневий, червоний, зелений, але найчастіше 
вони безбарвні.

• Середній вихід ефірної олії із 100 кг рослинної 
сировини: евкаліпт – 3 кг, лаванда – 2,9 кг, шавлія 
– 1,4 – 1,7 кг, ромашка – 0,7 – 1 кг і т. д. Для 
отримання 1 кг ефірної олії троянди потрібно 
переробити 1 тонну пелюсток троянди, зі 100 кг 
квіток гіркого апельсина одержують усього 50 г 
ефірної олії.



Використання
• Знімають втому і сонливість;
• Сприяють розумовій 

концентрації уваги;
• Поліпшують пам'ять;
• Є стимуляторами навчання;
• Позитивно впливають на 

серцево-судинну, дихальну, 
нервову системи;

• Коректують особистість і 
поведінку.



Ефірні олії

• Олія евкаліпта.
Стимулює розумові 
здібності, поліпшує 
пам'ять та травлення, 
покращує настрій, 
знімає сонливість, 
нормалізує рівень 
цукру в крові та 
вуглеводневий обмін.



• Олія лимону.
Стимулює розумові 
здібності, 
врівноважує емоції, 
знижує 
артеріальний тиск,  
підвищує 
концентрацію уваги, 
антидепресант, 
відбілює шкіру, нігті, 
усуває пігментні 
плями. 



• Олія троянди. Підвищує 
еластичність шкіри, 
заспокоює нервову 
систему, посилює і 
розвиває швидкість 
мислення, антидепресант.

• Олія піхти. Покращує 
гостроту зору, знижує 
втомлюваність, полегшує 
стан при чутливості до 
перепадів атмосферного 
тиску.



• Олія бергамоту. Врівноважує 
психіку, покращує увагу, 
поліпшує травлення, 
нормалізує секрецію сальних 
залоз, рекомендується 
використовувати при 
варикозному розширенні вен.

• Базилік. Знімає розумову 
втому, є добрим засобом для 
поліпшення пам`яті, 
концентрації, подолання 
нерішучості. Він допомагає 
позбутися меланхолії, 
неспокою, безсоння, 
підносить настрій.



• Жасмин. Стимулює творчість 
і оригінальні ідеї, підвищує 
відчуття гідності і 
благополуччя, допомагає 
пристосуватися до оточення.

• Лаванда. Знімає розумову 
втому, млявість, втому, 
безсоння. Аромат сприяє 
самопізнанню, забезпечує 
певну ароматичну 
релаксацію, знімає 
депресію, дратівливість, 
перепади настрою, зменшує 
агресію.



• Для випаровування ефірних олій 
використовують різні пристосування:

• аромакурильниці, аромасвічки, гасові лампи, 
батереї водяного опалення, їжачок з 
апельсину.

• Електрична лампочка. На холодну електричну 
лампочку капають      1 – 2 краплі олії. 
Вмикають її. І незабаром ви відчуваєте запах.

• Керамічні ароматичні лампи
(аромакурильниці). У керамічну посудину 
наливають воду і додають 2 – 3 краплі ефірної 
олії, підпалюють свічку. Вода поволі 
нагрівається, аромати ефірних олій – поволі 
випаровуються.

• На теплу батерею водяного опалення можна 
поставити посудину з малою кількістю води та 
ефірною олією і довгий час насолоджуватись 
ароматами.



Хiмiчнi засоби
захисту рослин



Хімічний метод захисту рослин є одним з 
найпоширених і полягає в застосуванні хімічних
речовин, які мають назву пестициди. Цей засіб має
великі переваги перед усіма іншими: по-перше, діє
досить швидко; по-друге, він економічний; по-третє, 

може застосовуватися проти всіх шкідливих об’єктів. 

За категорією застосування хімічні засоби, пестициди, 

поділяються на такі групи:

➢гербіциди— хімічні сполуки, які знищують
бур’яни; 

➢ інсектициди— препарати, які знищують
шкідливих комах; 

➢фунгіциди— препарати, які захищають рослини від
хвороб.



Гербіциди поділяють на препарати:

➢ суцільної дії (знищує всі рослини, на які
потрапляє);

➢селективної дії (знищує тільки ту рослину або
групу рослин, на яких діє селективний гербіцид).



Інсектициди поділяються:

➢контактні ,які спричиняють загибель при контакті тіла
комахи або кліща з отрутою; 

➢шлункові,дія яких відбувається тільки при потраплянні
отрути в шлунок з кормовою рослиною. 

Багато з пестицидів одночасно можуть бути контактними
й шлунковими. Крім того, при знищенні шкідників у 
приміщеннях використовують фуміганти— пестициди, 

які потрапляють в організм шкідника через дихальні
шляхи.



Способи хімічного захисту
Найбільш поширеним в останній час способом 
застосування пестицидів є обприскування робочим
розчином, який складається з води, у якій розчинений
препарат. Для використання робочих розчинів
застосовуються обприскувачі, які дають дрібнодисперсне
розпилення. За допомогою обприскувача розчин
наноситься на рослину.



Частина препаратів має
контактну дію і залишається
на поверхні рослини, 

утворюючи плівку. 

Плівка з інсектицидним
препаратом призводить до 
загибелі шкідника внаслідок контакту з обробленою
рослиною або потрапляє у шлунок при харчуванні, що теж
викликає загибель шкідника.

Крім контактних пестицидів, застосовують системні
препарати. Їх дія полягає в тому, що після потрапляння на 
рослину вони проникають усередину і змішуються з 
рослинним соком. Системні препарати мають більш
пролонговану дію, ніж контактні.



Хімія і енергія

Підготувала:
учениця 11 класу

Линник Є. С.



Зберігаючи майбутне –
зберігаємо життя



1. Хімічне паливо, 
як енергія 

Хімічного джерела енергії
• Працює на продуктах реакції водню і кисню. Паливні компоненти
слугують для охолодження камери згоряння. При реакції водню і кисню в 
камері утворюється гарячий газ з 1200 ° С, який подається через реактивне
сопло на робочі лопатки багатоступінчастої турбіни.



2. Використання водню, як 
енергоносія

При спалюванні водню утворюється
вода - абсолютно безпечна речовина. 

Реалізація цього завдання стримується
великими енерговитратами на 

отримання водню з води. Якщо нафта, 

газ і вугілля - це готові енергоносії, то 
водень в чистому вигляді на Землі
відсутній. Щоб його отримати його

необхідно добути з води, на що
витрачається електроенергія, раніше

отримана шляхом спалювання все тих 
же традиційних енергоносіїв. 



Створення генератора енергії на ефекті
індукованого розпаду протона

У реакторі вивільняється внутрішня енергія протонів водню. Необхідною умовою
для розпаду протона є створення певної щільності енергії в локальній зоні

простору. Достатньою умовою є вплив. Він здійснюється енергетичною сіткою. Для 
отримання електрики в пристрої проводиться поділ зарядово-сполучених часток у 

енергонасичені локальній зоні реактора. І необхідне, і достатня умови 
забезпечуються відповідною конструкцією реактора генератора і електронним
блоком управління. Висока щільність енергії, необхідна для розпаду протона, 
досягається в центрі сфери. У генераторі використовується електропровідних

рідина на водній основі. 



Мило та його склад



Мило — розчинна у воді мийна речовина. Як хімічний продукт являє 
собою відносно складне з'єднання жирних кислот з лугами, а за своєю 
будовою відноситься до класу солей.

косметичний засіб -
для очищення і 
догляду за шкірою 
(туалетне мило)

засіб побутової хімії -
миючий засіб (господарське 
мило).



У 1808 році
французький 
хімік Мішель 
Ежен Шеврель 
встановив склад 
мила



Склад
Мило Формула

Лауреат натрію С
11

Н
33

СООNa

Пальмітат натрію С
15

Н
31

СООNa

Пальмітат калію С
15

Н
31

СООК

Стеарат натрію С
17

Н
35

СООNa

Стеарат калію С
17

Н
35

СООК

Олеат натрію С
17

Н
33

СООNa

Олеат калію С
17

Н
33

СООК



Формула мила
Рідке -
C17H35COONa

Тверде -
C17H35COOК



Компоненти мила

◼ Натрієві солі жирних
кислот

◼ Таловат натрію
◼ Натрієві солі

кокосового масла
◼ Натрієві солі

пальмоядрові кислоти
◼ Вода
◼ Хлорид натрію
◼ Гліцерин
◼ Ланолін

•Ароматична віддушка
•Барвник
•Діоксид титану
•Лимонна кислота
•Бензойна кислота
•Вазилінове масло масло
•Жовч
•Натр їдкий
•Тетранатрій     

етідронат



Види мила

Господарське Саморобне

Рідке



Мило добувають гідролізом жирів за наявності лугів. 
Цей процес дістав назву лужного омилення. Омилення 

жирів може відбуватись і за наявності сульфатної 
кислоти (кислотне омилення). При цьому добувають 

гліцерин і вищі карбонові кислоти. Останні обробкою 
лугом або содою перетворюються на мила.

Добування мила



1.Обов язково стежте за терміном придатності мила. 
Думка про те, що це - не продукт харчування і 

використовувати прострочений засіб не шкідливо, 
дуже згубна. Буде страждати шкіра.

2.Пам'ятайте, що ефективність більш дорого 
засобу може з надлишком компенсувати різницю 
в ціні. При тому, що шкоди вашій шкірі принесе 
набагато менше. 

Поради:



З історії…
◼ Історія миловаріння нараховує, 

щонайменше,6000 років.

◼ Мило в ту пору було напів рідким.

◼ Ним не тільки милися,але і фарбували
волосся. 

◼ Мило довго було предметом розкоші і
цінувалося разом з дорогими ліками і зіллям.

◼ Для прання використовувалися різні глини, 
рослини (наприклад, мильний корінь).



Мило
— розчинна у воді мийна речовина; як хімічний 

продукт являє собою відносно складне з'єднання 
жирних кислот з лугами, а за своєю будовою 
відноситься до класу солей. Випускається в 

твердому стані, рідкому, а також у вигляді порошку 
і гранул.



Складові мила

 Головною складовою твердого мила є суміш
розчинних солей вищих жирних кислот. Зазвичай
це натрієві, рідше - калієві чи амонієві солі
стеаринової, пальмітинової, міристинової, 
лауринової чи олеїнової кислот. Додатково в 
складі можуть буть: наповнювачі, барвники, 

ароматизатори, дезинфікуючі та лікувально-

профілактичні додатки (борна кислота, тимол, 
гліцерин, хна, ланолін, дьоготь березовий, сірка, 

спермацет, гексаметафосфат та ін.). Важливими
якостями мила є: розчинність в воді, мийна
здатність, мило має не швидко стиратись та добре 
пінитись.



Технологія виготовлення

 Мило виготовляють кип'ятінням у воді жирів з 
лугами: гідроксид натрію (каустична сода), 
гідроксид калію. Жири виділяють з продуктів
рослинного походження: (бавовникова, 
пальмова чи соєва олії), а також з тваринних
продуктів: свинячого сала, яловичого чи
баранячого жиру, риб'ячого жиру. Під час 
кип'ятіння жирів з лугами утворюється гліцерин
та солі жирних кислот (мило). Натрієві мила 
густіші і, як правило, тверді; калійні мила 
м'якші, або взагалі рідкі. Подальший етап
виготовлення включає очищення мила від
залишку солей, лугів та гліцерину. До туалетних
мил додають барвники, ароматизатори, 
інертний наповнювач (каолін) тощо. 
Господарське мило містить невелику кількість
надлишкового лугу.



Властивості мила (господарське
мило 72%)

 Якщо змастити господарським милом дрібні подряпини, порізи і ранки, то можна
значно знизити ризик інфекції і прискорити загоєння.

 • Щоб уникнуть появи синця чи шишки можна намазати забите місце господарським
милом.

 • Господарське мило – чудовий противірусний засіб. Під час нежитю чи початку грипу -
змочить ватний тампон в розчині господарського мила і обробить ним носові пазухи. Це
корисно і в якості профілактики.

 • Якщо утворився нарив треба накласти суміш з взятих в рівних частинах
господарського мила, цибулі та цукру (цибулю та мило натерти на великій тертці). 
Робить це краще на ніч, зафіксувавши компрес пов’язкою. До ранку, мило продезінфікує
рану.

 • При грибку на ногах, слід промити вражені місця милом, добре обробивши їх щіткою, 
дати висохнути та обробити шкіру йодом.

 • Щоб уникнути подразнення під час гоління чи депіляції достатньо один раз після
процедури намилить шкіру господарським милом.

 • Господарське мило є дезінфікуючим засобом для предметів особистої гігієни (гребнів, 
мийок, зубних щіток).



РОЛЬ ХІМІЇ
В РОЗВЯЗАННІ СИРОВИННОЇ 
ПРОБЛЕМИ

ІНФОРМАЦІЙНА 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ДЛЯ НЕБАЙДУЖИХ



ФАКТИ, ЩО ВИМАГАЮТЬ 
ЗАМИСЛИТИСЯ

◼ З початку VІ ст. з надр Землі видобуто 
60 млрд. т вугілля, 3 млрд. т залізної 
руди, 30 млрд. т міді, 30 тис. т золота.

◼ Щорічно у світі видобувають 20 млрд. т 
нафти та 2 млрд. т природного газу.

◼ Кожні 11 років потреби                 
людства в матеріалах        
подвоюються.



КЛАСИФІКАЦІЯ
СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ

СИРОВИНА

МІНЕРАЛЬНА РОСЛИННА ТВАРИННА



Мінеральна сировина                   
в хімічній промисловості

 РУДНА (руда) – служить для одержання 
металів.

 НЕРУДНА – джерело неметалевих 
хімікатів ( гіпс, вапняк, апатити тощо).

 ПАЛИВНА – копалини, що можуть 
правити за паливо (вугілля, нафта, 
природний газ), але останнім часом все 
більше використовуються як сировина 
для хімічної промисловості.



СИРОВИННА КРИЗА
Проблема сировини істотно 

збільшується ще й тому, що 
природні копалини у світі 
розподілені дуже нерівномірно. 

◼ Запаси вугілля зосереджені
- 63% в Азії;
- 26% у Північній 
Америці;
- 6% у Європі.



ЗНАЧНА ЧАСТИНА 
ЗАПАСІВ СИРОВИНИ

ЗОСЕРЕДЖЕНА НА ТЕРИТОРІЇ
КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

◼ Нафта – 90%.
◼ Природний газ – 70%.
◼ Боксити – 74%.
◼ Фосфорити – 75%.
◼ Кобальт – 90%.
◼ Мідь – 65% тощо.



ВІЙНИ ЗА СИРОВИНУ
Пригадаємо кризові процеси та військові 

конфлікти останнього часу: Близький й 
Середній Схід, Південна й Центральна 
Африка та ін.  Більшість з них є 
безпосереднім відображенням боротьби 
промислово розвинених країн світу за 
оволодіння джерелами сировини. 



ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
СИРОВИННОЇ ПРОБЛЕМИ

 Розробка нових джерел і методів 
добування сировини в літосфері, 
гідросфері та атмосфері.

 Розробка методів багаторазового 
використання (рециркуляції) сировини.

 Розробка нових технологій з меншими 
витратами ресурсів.

 Використання альтернативних матеріалів.



НАВЕДЕМО ПРИКЛАДИ

◼ У Японії розроблено новий папір 
багаторазового використання. Написи з цього 
паперу змивають водою або водяною парою.

◼ Учені США пропонують добувати Si з 
лушпиння рису. Це 100 тис. т Si на рік.

◼ В Німеччині з попелу бурого вугілля 
отримують концентрат, що містить 60% 
заліза.



ВІДХОДИ –
ДЖЕРЕЛО СИРОВИНИ
◼ Біля половини світового виробництва 

сталі та деяких інших металів базується 
на скрапі. Така сталь у 15 – 20 разів 
дешевша за виплавлену з руди.

◼ 20 т макулатури зберігають 1 га лісу від 
вирубування.

◼ Із 120 т консервних банок добувають 1 т 
олова, як з 400 т руди. 



І ЦЕ ЩЕ НЕ ВСЕ
З 1 т побутових відходів можна 

добути:
 150 л ацетону.
 160 л нафти.
 Горючі гази – СН4, СО, Н2.
25% побутових відходів 

використовують для виробництва 
добрив.

Ще 25% - для виробництва паперу.



ВИСНОВКИ

Основні завдання хімії в розв’язанні
сировинної проблеми:

1. Комплексне використання сировини.
2. Повторне використання сировини 

(регенерація, рециркуляція, скрап).
3. Застосування нових видів сировини.
4. Створення штучної сировини.
5. Використання відходів як сировини. 



Підготувала:
Сова 

Владислава
11 клас2016 р.



Засоби побутової 
хімії

Мийні засоби

Засоби гігієни

Клеї 

Засоби 
догляду за 

садом і 
городом

Прафюмерія і 
косметика

Засоби 
догляду за 

житлом

Дезінфікуючи  
засоби 

Засоби 
догляду за 

транспортом

Засоби для 
чищення



Побутові хімікати – це речовини або суміші речовин, що 
використовують у побуті з певною метою або у складі 
композицій.

За призначенням їх можна розділити на такі групи:
- синтетичні миючі засоби;
- засоби для вибілювання і підкрохмалювання виробів  

тканини;
- засоби видалення плям;
- засоби чищення та дезінфекції;
- засоби догляду за транспортом 
- засоби догляду за виробами зі шкіри та замші;
- засоби для знищення побутових комах та гризунів;
- мінеральні добрива;
- лакофарбові матеріали;
- фотохімічні товари;
- косметичні засоби тощо.

Класифікація



• За агрегатним станом побутові 
хімікати бувають рідкі та тверді. До 
рідких належать також суспензії та 
емульсії. Тверді побутові хімікати 
бувають порошкоподібними, 
гранульовані й таблетовані. Їх 
випускають у вигляді паст, 
помадоподібних препаратів, а також 
в аерозольній упаковці.



• За вмістом основної речовини побутові хімікати 
можуть бути концентрованими і готовими для 
безпосереднього застосування. Концентрати 
перед застосуванням розчиняють у воді або 
розбавляють водою чи іншим розчинником у 
певному співвідношенні, зазначеному на упаковці.



За ступенем небезпеки, яку вони можуть мати для 
людей під час застосування, побутові хімікати 
можна поділити на чотири групи:

• безпечні побутові хімікати (синтетичні мийні 
засоби, мінеральні добрива);

• побутові хімікати, що виявляють певну небезпеку 
(засоби для вибілювання, дезінфекції);

• вогненебезпечні побутові хімікати (бензин, уайт-

спірит, гас, ацетон);
• отруйні побутові хімікати.



• Аміак (у нашатирному спирті ): подразнення дихальних 
шляхів і слизових оболонок очей, хімічний опік шкіри.

• Ацетон (у розчинниках, авто-косметиці): пригнічує 
ферментативну функцію організму,змінює формулу крові. 
Здатен викликати хронічне отруєння.

• Триклозан (у пральному порошоку, милі, зубній пасті): 
здатний перетворюватияь на диоксин, який накопичується 
в організмі.

Вплив небезпечних компонентів побутової хімії



• Хлор (у відбілювачах, рідких 
гігієнічних засобах для туалетів, 
миючих засобах для ванн): 

запаморочення, перепади 
кров’яного тиску, біль у грудях, 
важкий кашель, запалення 
слизистої носу. Загострення 
захворювання серцево-

судинної системи, 
атеросклерозу, анемії, 
гіпертонії, алергії, негативно 
впливає на стан шкіри, волосся, 
нігтів, зубів.



• Гліколь (у засобах для чистки скла, миючих 
засобах, антифризах): впливають головним чином 
на центральну нервову систему та нирки.

• Синтетичні мускуси (у косметичних засобах, 
милі, освіжувачах повітря): накопичуються у 
тканинах, порушують роботу імунної системи та 
гормональну функцію організму.

• Соляна кислота (у засобах для видалення іржі та 
вапна. ): першіння в горлі, сльози, кашель, 
головний біль, катар верхніх дихальних шляхів, 
руйнація зубів.



Харчова сода (NaHCO3) –
натуральний безпечний 

миючий засіб. Харчова сода 
пом'якшує воду, 
поліпшуючи миючі 
властивості. Недолік –
абразивні часточки 
дряпають поверхню.

Екологічно безпечні замінники

Лимонний 
сік можна 
використовувати 
для видалення 
плям іржі з посуду, 
а також 
полірування 
столового срібла. 



• Лимонна кислота використовується для видалення 
накипу у електрочайниках та пральних машинах.

• Оцет ефективно видаляє воскові плями й плями від 
смол, очищає плитку, кахель, видаляє накип.

• Бура - це природній мінерал, розчинний у воді. Бура 
поліпшує мийні якості мила, видаляє плями, а якщо її 
змішати із цукром, то можна боротися з тарганами.



• Масло доволі успішно 
виводить чорнильні 
плями.

• Звичайне господарське 
мило на 100% натуральне, 
що повністю органічно 
переробляється, яке 
очищує, видаляє бактерії.

• Майцена може використов
уватися для чищення вікон, 
полірування меблів, 
чищення килимів.



• Перш ніж використати будь-який препарат 
побутової хімії, треба ознайомитися з 
інформацією про його склад і способи 
застосування. 

• Витрачати хімікати треба акуратно й економно, 
а упаковки викидати тільки в баки для сміття.

• Не можна споживати їжу, пити воду та палити в 
приміщенні, якщо в повітрі є хімікати.

• Усі побутові хімікати потрібно обов’язково 
зберігати у спеціально відведених і 
недоступних для дітей місцях.

Правила поводження з побутовими 
хімікатами



Ні в якому разі не можна:
• використовувати тару, що залишилася після 

побутових хімікатів
• переливати і пересипати побутові хімікати в 

інший посуд
• нюхати невідомі побутові хімікати
• перевіряти невідомі побутові хімікати на 

дотик
• пробувати побутові хімікати на смак 
• змішувати будь-які побутові хімікати на свій 

розсуд, підпалювати їх.



• Ознаки отруєння залежать від шляху надходження 
хімікатів до організму. У разі потрапляння їх у 
шлунок спостерігаються нудота, сильне виділення 
слини, неприємний смак у роті, блювота. 

• Якщо відбулося вдихання хімікату з повітрям, тоді 
з’являються нежить, дряпання в горлі, кашель. 

• Після потрапляння хімікатів на шкіру характерні 
свербіж шкіри, почервоніння, висип. 

Ознаки отруєння препаратами побутової хімії



• Якщо препарат потрапив у шлунок, необхідно 
негайно викликати «швидку допомогу». 

• До її приїзду потрібно викликати у потерпілого 
блювання, дати випити дві-три склянки води 
кімнатної температури. 

• Після цього дати випити рослинну олію, молоко, 
збитий яєчний білок або білкову воду.

• Якщо отруєний утратив свідомість, його 
треба покласти на бік.

Перша невідкладна допомога у разі отруєння 
побутовими хімікатами



Уразі запорошення очей 
чи потрапляння в них 
бризок їдких речовин не і 
можна терти очі! 
Необхідно промити їх 
водою. 

При опіках шкіри із потерпілих 
знімають одяг і протягом 10-15 

хв ретельно промивають водою 
місце ураження. Після цього 
необхідно нейтралізувати 
хімічну активність речовини, що 
спричинила опік. Рану від дії 
кислоти промивають лужним 
розчином (мильною водою чи 
розчином питної соди).



Пам’ятайте! Кожний з препаратів побутової хімії має 
свої специфічні властивості. Всі побутові хімікати 
потребують підвищеної обережності під час 
поводження з ними, тому що вони потенційно 
небезпечні для здоров’я!
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Побутові хімікати

Підготувала: Тищенко Катерина 



ProPowerPoint.Ru

План
• Поняття про побутову хімію;

• Класифікація побутових хімічних речовин;
• Агрегатний стан хімікатів;
• Хімікати за вмістом основної речовини;
• Хімікати за ступенем небезпеки;
• Правила поводження з хімікатами;
• Висновок;
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Поняття про побутову хімію
Побутові хімікати – окремі хімічні
речовини, а частіше за все суміші
речовин, які використовують у 
повсякденному побуті за певним
призначенням. 

Щороку у світі виробляється майже 30 млн. 
тон засобів побутової хімії. 
Повсякденне життя людини неможливо
уявити без використання засобів побутової
хімії.
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Класифікація побутових хімічних
речовин

• Мийні засоби;
• Засоби особистої гігієни;
• Догляд за житлом і предметами побуту;
• Засоби догляду за автотранспортом;
• Лакофарбові вироби;
• Дезінфікуючі засоби;
• Засоби для чищення;
• Засоби догляду за садом та городом;
• Клеї;
• Парфумерія і косметика.
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Агрегатний стан хімікатів

За агрегатним станом побутові хімікати бувають рідкі та 
тверді. До рідких належать суспензії та емульсії. Тверді
побутові хімікати бувають порошкоподібними, 

гранульовані й таблетовані. Їх випускають у вигляді паст, 
помадоподібних препаратів, а також в аерозольній
упаковці. 
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Хімікати за вмістом 
основної речовини 

За вмістом основної речовини побутові
хімікати можуть бути концентрованими і 
готовими для безпосереднього
застосування. Концентрати перед 
застосуванням розчиняють у воді або
розбавляють водою чи іншим розчинником
у певному співвідношенні, зазначеному на 
упаковці. 
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Хімікати за ступенем небезпеки

За ступенем небезпеки, яку вони можуть мати для 
людей під час застосування, побутові хімікати
можна поділити на чотири групи:

• безпечні побутові хімікати (синтетичні мийні
засоби, мінеральні добрива); 

• побутові хімікати, що виявляють певну небезпеку
(засоби для вибілювання, дезінфекції); 
• вогненебезпечні побутові хімікати (бензин, гас, 
ацетон); 
• отруйні побутові хімікати.
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ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З 
ПОБУТОВИМИ ХІМІКАТАМИ

1. Перш ніж використати будь-який препарат 
побутової хімії, треба ознайомитися з 
інформацією про його склад і способи
застосування. 

2. Витрачати хімікати треба акуратно й економно, 

а упаковки викидати тільки в баки для сміття. 
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3.   Не можна споживати їжу, пити воду та 
палити в приміщенні, якщо в повітрі є 
хімікати. 

4.   Усі побутові хімікати потрібно
обов’язково зберігати у спеціально
відведених і недоступних для дітей місцях.
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Ні в якому разі не можна: 

• використовувати тару, що залишилася після
побутових хімікатів
• переливати і пересипати побутові хімікати в 
інший посуд 
• нюхати невідомі побутові хімікати
• перевіряти невідомі побутові хімікати на дотик
• пробувати побутові хімікати на смак 
• змішувати будь-які побутові хімікати на свій
розсуд, підпалювати їх.
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Висновок
Побутова хімія займає важливе місце в нашому житті – миття 
посуду і підлоги, прання і прибирання квартири, освіжувачі
повітря тощо. Проте ми чуємо дуже мало інформації про склад 
побутової хімії, про якість цих засобів, не знаємо, як впливає 
побутова хімія на нас і наших близьких.
90% побутових хімікатів, якими користуються українці, 
виготовлено на основі фосфатів, хлору, цеолітів, аніонних ПАР 
(поверхнево-активних речовин), продуктів нафтопереробки та 
ін. 
Ці компоненті можуть призвести до захворювань серцево-

судинної системи, викликати порушення імунітету, алергію, 

можуть уражати мозок, печінку, легені.
Отже, треба пам’ятати, що надмірне використання побутової 
хімії може загрожувати Вашому злоровью.







Природничі 
науки

Фізика 

Хімія 

Біологія Географія 

Астрономія



Відкриття й вивчення властивостей нових видів
атомів колись було прийнято вважати завданнями
хіміків. Однак вийшло так, що з відомих на сьогодні
видів атомів частина відкрита хіміками, а частина –
фізиками. Це лише один з багатьох прикладів
“відкритих кордонів” між фізикою та хімією.



Природа єдина, тому ми завжди повинні 
пам'ятати про те, що неможливо розібратися в 
улаштуванні навколишнього світу, заглибившись 
лише в одну з галузей людського знання.



Складовими хімічних речовин, своєрідними
“цеглинками”, з яких вони побудовані, є хімічні
частинки, а це насамперед атоми й молекули. Їхні
розміри перебувають в інтервалі довжин порядку
10-10 – 10-6м.





Фізичні закони – це найбільш загальні закони
природи, яким підпорядковуються всі матеріальні
об’єкти, у тому числі й хімічні частинки.

Хімія користується фізичними законами, а от
біологія й геологія використовують не лише фізичні, а
й хімічні закони.



Хімія – дуже цікава наука. У ній ще не все
вивчено, і залишається широкий простір для
застосування талантів нових поколінь учених.



Уже у XVIII ст. почала формуватися так звана 
мінеральна хімія. Наразі цей розділ хімії ми називаємо 
неорганічною хімією – на відміну від органічної хімії, 
яка спочатку досліджувала речовини, що утворюються в 
живих організмах.

Згодом у самостійні розділи виокремилися ще дві 
найважливіші галузі хімії – аналітична й фізична хімія. 



Головні завдання сучасної неорганічної хімії –
вивчення будови, властивостей і хімічних реакцій
простих речовин і сполук, взаємозв'язку будови із
властивостями й реакційною здатністю речовин,
розробка методів синтезу й глибокого очищення
речовин, загальних методів одержання неорганічних
матеріалів.



Предмет вивчення органічної хімії ніколи не
обмежувався сполуками Карбону, що мають
рослинне і тваринне походження. Наразі органічна
хімія – це наука, що вивчає сполуки Карбону з
іншими елементами, як природні, так і синтетичні.



Аналітична хімія – це наука про визначення
хімічного складу речовин і, певною мірою, хімічної
будови сполук.

Головна мета аналітичної хімії – забезпечити
точність, високу чутливість, швидкість, вибірковість
аналізу.



На межі досліджень фізичних і хімічних явищ
виникла фізична хімія. Вивчення теплових
ефектів хімічних реакцій породило термохімію.

Хімічні процеси, що відбуваються під дією
електричного струму, стали підґрунтям
електрохімії.



Фізична хімія – це наука про загальні закони, що
визначають будову й хімічні перетворення речовин
за різних умов.

В основу сучасної фізичної хімії покладено також
учення про розчини, швидкості й механізми
хімічних реакцій, будову молекул та ін.



Розширення й поглиблення математичних методів
у хімії дозволяє говорити про формування
математичної хімії. Її виникнення передбачав ще
Ломоносов, який назвав одну зі своїх книг “Елементи
математичної хімії”.



Біологічна хімія – вивчає хімічний склад і структуру
речовин, що містяться в живих організмах; шляхи та
способи регуляції їхніх перетворень; енергетичне
забезпечення процесів, які відбуваються у клітині й
організмі в цілому. Становлення біохімії як науки
відбулося на межі ХІХ і ХХ ст., хоча джерела біохімічних
знань виявлено ще в працях учених античного періоду,
а перші відомості про склад рослинних і тваринних
тканин почали з'являтися в середні віки. Сьогодні з
біохімії вже виокремилися біоорганічна та
біонеорганічна галузі.



У процесі еволюції хімії утворилася нова
інженерна галузь – хімічна технологія. Ця наука
розробляє найбільш економічні й екологічно
доцільні методи й засоби хімічної переробки сирих
природних матеріалів на продукти споживання.



Проблемы загрязнения воздуха и пути решения



Загрязнение воздуха и решения.

 Проблемы окружающей среды стали одной из самых насущных проблем 
современного общества. Всё больше людей страдает от загрязнений воды и 
воздуха. Природа также страдает от загрязнения земли и от радиоактивности. 
Причин для таких проблем окружающей среды множество. Среди них, 
повышение количества автомобилей на дорогах, отходы заводов, миллионы 
срубленных деревьев, разрушение естественной среды обитания животных, 
загрязненные реки и моря. Если присмотреться, то можно заметить, что не только 
один город в опасности, но и большая часть населения мира. К счастью, есть 
много возможностей приостановить эти проблемы. Если все начнут заботиться о 
планете, на которой живут, многие экологические проблемы могут быть решены. 
Например, если мы начнём утилизировать бумагу и картон, мы спасём многие 
деревья. Если мы начнём использовать больше общественный транспорт, чем 
личные автомобили, у нас будет менее загрязнён воздух.



Экологическая безопасность автотранспортных 
средств продолжает оставаться важнейшим 
требованием к автомобильным двигателям и ещё 
долго будет актуальной, потому что дышим - то 
грязным воздухом мы все, и пешеходы и те, кто в 
машинах .



Природа.

 В настоящее время природа Земли сильно 
зависит от людей. Конечно, это факт, что 
человеческие существа обитают только на одной 
десятой части суши нашей планеты и есть места 
с крайне тяжелыми условиями для комфортной 
жизни. Но даже там, в Амазонии, или в 
Сибирской глуши вредное воздействие 
человеческой жизни обнаружено учеными. 
Кажется довольно странным, но создав огромные 
мегаполисы, огромные заводы, различные блага 
цивилизации, люди стали стремится к жизни в 
чистой природе. В любом случае, человечество 
наконец-то поняло, что загрязнение должно быть 
остановлено или сокращено.



Воздействие!

 Загрязнение воздуха оказывает вредное воздействие на живые организмы 
несколькими путями: 1) доставляя аэрозольные частицы и ядовитые газы в 
дыхательную систему человека и животных и в листья растений; 2) 
повышая кислотность атмосферных осадков, которая, в свою очередь, 
влияет на изменение химического состава почв и воды; 3) стимулируя 
такие химические реакции в атмосфере, которые приводят к увеличению 
продолжительности облучения живых организмов вредоносными 
солнечными лучами; 4) изменяя в глобальном масштабе состав и 
температуру атмосферы и создавая таким образом условия, 
неблагоприятные для выживания организмов.



Органічні 
розчинники(метанол,етанол) 

та їх застосування



Вступ
⚫ Відомо багато органічних сполук, 

до складу яких, крім Карбону та 
Гідрогену, входять атоми 
Оксигену. Серед цих сполук 
особливе місце посідають спирти.



Що таке спирти?
⚫ Спирти – це органічні сполуки, у 

молекулах яких містяться одна 
або кілька функціональних 
гідроксидних груп, сполучених з 
вуглеводневим радикалом.

⚫ Загальна формула спиртів:
R – (OH)n



Метанол та етанол
⚫ До найбільш типових, що мають широке 

застосування, представників відносять:
➢ етиловий спирт, або етанол С2Н5ОН;
➢ метиловий спирт, або метанол СН3ОН.



Фізичні властивості 
метанолу та етанолу
⚫ Метанол та етанол за стандартних умов –

рідини, легші за воду, мають специфічний 
запах.

⚫ Як полярні сполуки, вони розчинні у воді.
⚫ tкип метанолу дорівнює 65˚С, етанолу – 78˚С.



Етанол
⚫ Етиловий спирт, етанол, винний спирт, 

алкоголь – все це назви однієї сполуки, що є 
основою алкогольних напоїв і найвідоміша 
із класу спиртів. Археологи засвідчують, що 
в епоху найдавніших цивілізацій уміли 
виробляти вино й пиво, а також те, що 
алкоголь був найпершою сполукою, 
синтезованою людиною.



Етанол
⚫ Перша літературна згадка про власне 

етиловий спирт як “горючу воду”, 
добуту перегонкою вина, відноситься 
до VІІІ ст., а елементарний склад 
етанолу з’ясували на початку ХІХ ст.



Застосування етанолу
⚫ Етанол як розчинник застосовується у 

харчовій промисловості, парфумерії, 
фармації, медицині (екстрагування, 
виготовлення настоянок тощо), у 
виробництві барвників, пластмас, 
лаків, політур, в якості антифризу, для 
синтезу оцтової кислоти, як пальне. 



Етанол
⚫ За способом С.В. Лєбєдєва з 

етанолу отримують бутадиен, що 
використовується у виробництві 
синтетичного каучуку.



Етанол
⚫ Для технічних цілей в продаж поступає 

так званий денатурирований спирт 
(денатурат). Для цього до етилового 
спирту додають денатурируючі 
речовини і забарвлюють його 
невеликою кількістю анілінового 
барвника. 

⚫ Денатурат – дуже сильнодіюча 
отрута!



Етанол
⚫ Вихідним продуктом для 

отримання етилового спирту 
слугують злаки, картопля, буряки, 
а також відходи паперового 
виробництва, і деревина. Сировий 
етиловий спирт  містить у собі 
багато домішок, у тому числі 
отруйних масел.



Етанол
⚫ Потім спирт очищують способом 

перегонки в особливих апаратах. 
Але і в отриманому таким шляхом 
спирті – ректифікаті, однак, все ж 
зберігається частина шкідливих 
для організму людини речовин.



Метанол
Метиловий спирт був 

уперше добутий у ХVІІ ст., 
а вивчений у ХІХ ст. Його 
називають ще деревним 
спиртом за першим із 
відомих методів 
добування, а саме 
шляхом сухої перегонки 
деревини.



Метанол
⚫ Метанол – розчинник. Цю властивість 

використовують в органічному синтезі та 
лабораторній практиці. 

⚫ За допомогою хімічних перетворювань із 
метанолу добувають речовини, що є 
вихідними для виробництва пластмас, 
формальдегіду, складних ефірів антифризу.

⚫ Метанол додають в моторне топливо для 
підвищення октанового числа.



Вплив етанолу та метанолу 
на організм людини

Етиловий спирт діє на організм як 
наркотик. При вживанні, він, внаслідок 
високої розчинності, швидко 
всмоктується в кров і викликає 
поступове отруєння організму. Під 
впливом спиртного у людини 
послаблюється увага, загальмовується 
реакція, порушується координація рухів, 
з’являється розв’язність, погіршується 
робота серця, печінки, нирок, 
понижується зір.



Фізіологічна дія етанолу
Людина стає не лише неприємною, а й 
небезпечною. Наслідки вживання алкоголю ще 
згубніші, коли людина п’є постійно. 
Зловживання напоями, що містять етанол 
(інакше алкоголь), викликає страшне 
захворювання – алкоголізм. 
Спирт при тривалій дії на організм людини 
викликає глибокі порушення нервової, 
серцево-судинної та травної системи.



⚫ Головна причина цирозу печінки –
алкоголь, при зловживанні яким 
руйнуються клітини печінки, їх замінює 
фіброзна тканина.



⚫ Метанол та етанол – дуже подібні рідини, 
розрізнити їх можна тільки хімічним 
способом або за температурою кипіння.

⚫ Вживання метанолу призводить до 
трагічних наслідків. Адже метанол – дуже 
отруйна рідина.

⚫ Потрапляння в організм 10 мл метанолу 
спричинюють сліпоту, а 25 мл – смерть.

Важливо!



⚫ Метиловий спирт і етиленгліколь входять 
до складу антифризів.

⚫ Антифризи здатні викликати оп’яніння, та 
через 10-12 годин після їх приймання 
виявляються такі симптоми тяжкого 
отруєння: головний біль, нудота, 
слабкість, затемнення в очах і навіть 
повна втрата свідомості. Смерть наступає 
від мозкових розладів (через 1-2 доби) або 
враження нирок (через 1-2 тижня).



⚫ Метиловий спирт – нервово-судинна 
отрута, і його доза 100 г смертельна 
для людей. Навіть невелика кількість 
цього спирту вражають зоровий нерв 
та сітківку ока.



⚫ Особливо небезпечний алкоголь для 
молодих людей, бо в організмі, який 
росте, інтенсивно відбуваються 
процеси обміну речовин, і він особливо 
чутливий до його токсичної дії. Тому 
молоді швидше, ніж дорослі, можуть 
підірвати здоров’я, захворіти і 
деградувати як особливість.
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РОЛЬ ХІМІЇ У 
ЖИТТІ

СУСПІЛЬСТВА



Хімія і повсякденне життяІз досягненнями хімії ми зустрічаємося кожного дня. Важко уявити життя без побутових хімікатів, будівельних матеріалів, ліків, волокон, пластмас і т.д.Уникнути контакту з хімікатами неможливо. Хімічнітовари становлять частину нашого повсякденногопобуту й виконують чимало завдань. Оскільки хімічні речовини створюються штучно, то вони можуть бути як безпечними, так і небезпечнимидля здоров'я людини. Доведено, що не всі хімікатинегативно впливають на навколишнє середовище, проте, існує чимало речовин, що викликаютьпобоювання.



Хімія і медицинаВелику роль відіграє хімія у розвитку фармацевтичноїпромисловості: основну частину всіх лікарських препаратівотримують синтетичним шляхом. Завдяки хімії вчинені багато перевороти в медицині. Без хімії у нас не було б знеболюючих ліків, снодійних засобів, антибіотиків і вітамінів. Це безсумнівно робить хімії честь. Хімія також допомогла впоратися з антисанітарією, аджеще у XVIII ст. лікар І. Зиммельвейс зобов'язав медперсонал лікарні мити руки в розчині хлорного вапна. Смертністьхворих різко знизилася.



Промисловість і хіміяРозвиток багатьох галузей промисловості пов'язане з хімією: металургія, машинобудування, транспорт, промисловість будівельних матеріалів, електроніка, легка, харчова промисловість - ось неповний список галузейекономіки, що широко використовують хімічні продукти і процеси. У багатьох галузях застосовуються хімічні методи, наприклад, каталіз (прискорення процесів), хімічна обробкаметалів, захист металів від корозії, очищення води.





Миючі та чистячі засобиВ даний час широко використовується синтетичнімиючі засоби-детергенти. Основний є синтетичніповерхнево-активні речовини-ПАР, в яких довгийвуглеводневий граничний радикал з'єднаний зсульфатної або сульфонатной групою. Крім ПАР, у СМС входять і інші компоненти: відбілювач, пом'якшувач, піноутворювачі, ароматичні аромати.З кисневмісних відбілювачів найбільш поширеніперборат натрію і перекарбонат натрію.



Засоби для боротьби з побутовими
комахамиІнсектициди - засоби для боротьби з комахами. Інсектициди застосовують у вигляді розчинів, емульсій, аерозолів. Житлові приміщення слідобробляти тількипрепаратами, рекомендованими для цієїмети. Це відомі препарати: хлорофос, дихлофос, хлорофосние олівці.



Хімічні засоби гігієни та косметики

Косметика і гігієна тісностикаються, так як єкосметичні засоби (лосьйон, креми, шампуні, гелі), яківиконують гігієнічну функцію. До важливих гігієнічнихзасобів відноситься, насамперед, мила та миючізасоби.



Засоби догляду за зубамиНайважливішим засобомдогляду за зубами є зубніпасти. Основні компонентизубної пасти наступні: абразивні, сполучні, піноутворюючі речовини та загусники. Перші з них забезпечують механічнеочищення зубів від нальоту іполірування. Найчастіше в якості абразиву застосовують хімічнообкладена карбонат кальцію, а також фосфати кальцію іполімерний метафосфатов 
натрію.



ДезодорантиДезодоранти випускають у твердому вигляді, кулькові і в аерозольній упаковці. У аерозольних балонахвикористовують зріджені гази, температура кипіння якого дуженизька. Вони легко переходять в газову фазу і не тількивиштовхують основу з балона, але, розширюючись, розпорошують її на дрібнікрапельки. Довгий час цю роль виконували тількифторхлоруглеводи.



Косметичні засобиПерламутровий ефект створюють солі вісмуту або слюда, що містить близько 40% оксиду титану.В якості барвника для волосся використовуютьсярозбавлені водні розчини добре розчинних солей свинцю, срібла, міді, вісмуту.До складу фарбувальних шампунів входять – p-фенілендіамін, резорцин та інші аналогічні з'єднання.



Продукти харчування
Хімія має велике значення і для виробництва продуктів
харчування. Рослинництву вона дає добрива, засоби захисту
рослин від бур`янів, шкідників, хвороб, а тваринництву – кормові
добавки, вітаміни, лікувальні та санітарні засоби. 

Крім того, багато процесів харчової промисловості, яка
переробляє первинні сільськогосподарські
продукти, ґрунтується на хімії –виробництво оцту, спирту, цукру,
маргарину, крохмальної патоки,консервантів тощо.



Нові матеріалиЗавдяки досягненням хімії виготовляються не лише металеві, а й нові матеріали – надпровідники, напівпровідники, ізолятори, які забезпечують розвиток електротехніки та радіоелектроніки. Нові матеріали – надміцні, жаротривкі тощо використовуються в кострукціях супутників, космічних кораблів, ядерних реакторів. 



Сучасна енергетикаРазом із фізикою хімія розробила наукові основи добування палива для ядерних реакторів. Через вичерпування запасів природного газу і нафти хіміки вжесьогодні дбають про паливо майбутнього.  Метод конвенсії вугілля набуває важливого значення й у плані розвитку водневої енергетики. Водень як екологічночисте паливо може використовуватись усіма видами транспорту. Отже, хімія відігріє важливу роль у сучаснійенергетиці.



Будівництво будівельних матеріалівХімія проникла і в таку галузь промисловості, як виробництво будівельних матеріалів, будівельних виробів іконструкцій. Так, у сучасному будівництві знаходятьзастосування різноманітні пластмаси, добавки в цементи і вбетони, нові лаки, гідрофобізуючі склади та ін. Це дозволяєпоступово замінювати традиційні будівельні матеріалибільш легкими, міцними і красивими.Застосування пластмас у будівництві зменшує вагу будівельних конструкції. Крім того, це дає можливістьзнаходити багато цікаві інженерні та архітектурні рішення.



Негативний вплив хіміїХімічна промисловість разом з користю приносить і багатошкоди, особливо це стосується забруднення навколишньогосередовища. Найбільше потерпають атмосферний басейн, водна система, грунти. Однак при розумному підході негативний вплив на довкілля можна максимально зменшити. При цьому щехімічна промисловість може боротися із забрудненнямдовкілля, впроваджуючи різноманітні утилізаційнітехнології тощо. 



ВисновокХімія як наука сприяє не тільки пізнанню навколишнього світу, вона ще є галуззю виробничої діяльності людини. З давніх-давен і донині хімія завжди слугувала і продовжує слугувати людині та її практичній діяльності. У наш час без розвитку хімії  неможливий розвиток паливно-енергетичного комплексу, металургії, транспорту, будівництва, електроніки, космічної техніки, побуту тощо. Проникнення нових речовин і нових матеріалів, хімічних методів у основні галузі промислового і сільськогосподарського виробництва, сферу побуту, охорону здоров`я дедалі більшою мірою забезпечує їх прогрес. Саме тому й відбувається хімізація практично всіх сфер людської діяльності.





































Хімічні засоби захисту рослин



За́хист росли́н (або контроль 
шкідників) — це комплекс заходів, які 
спрямовані на зменшення втрат урожаю та 
запобігання погіршенню стану рослин 
сільськогосподарського та іншого 
призначення, багаторічних і лісових 
насаджень, дерев, чагарників, рослинності 
закритого ґрунту, продукції рослинного 
походження через шкідників, хвороби, 
бур'яни.



Хімічні заходи для захисту рослин –
використання пестицидів, різних токсичних 
речовин, їх сполук або сумішей речовин 
хімічного чи біологічного походження, 
призначених для знищення, регуляції та 
припинення розвитку шкідливих організмів, 
внаслідок діяльності яких вражаються
рослини, тварини, люди і завдається шкода 
матеріальним цінностям, а також гризунів, 
бур'янів, деревної, чагарникової рослинності, 
засмічуючих видів риб;



ПЕСТИЦИ́ДИ
Це хімікати, які 
використовуються в 
сільському господарстві, 
садівництві для 
боротьби зі шкідниками. 
Хімічна сполука, яка 
використовується для 
захисту рослин і 
сільськогосподарських 
продуктів, а також 
боротьби з 
переносниками 
небезпечних 
захворювань.



Гексахлоран

Ефективний інсектицид
комплексноїдії, який 
широко застосовуєтьсяв 
сільськомугосподарствідля 
боротьбиз паразитами 
тварин. Гексахлоран, 
збагаченийγ-ізомером, що
володієбільшвисокими
інсектицидними
властивостями , ніж інші
ізомери, використовується
для протруюваннянасіння, 

а такождля боротьбиз
шкідникамиовочевих, 

плодовихта технічних
культур.



Гексахлоран та його ізомери
представляєвеликузагрозу
тваринному і рослинномусвіту. 
Володієяскравовираженим
куммулятивнымвластивістю. 

Накопичуєтьсяв організмах
тварин , у рослинах . Велику
небезпекупредставляє
забрудненняводи 
Гексахлораном і його
ізомерами, так як вони 
практично не розчиняютьсяв 
ній іможуть накопичуватисяу 
великих кількостях.

Екологічні аспекти





Цікаві Факти
 Вживання зайвої кількості цукру може

привести до появи зморшок через те, 
що цукор відкладається про запас в 
колаген шкіри, роблячи її менш
еластичною. Хороша новина – якщо
зменшити споживання цукру, то цей
процес звертається назад.

 Напої з використанням синтетичних
підсолоджувачів (не натурального 
цукру) можуть привести до ожиріння, 
оскільки відсутність в них цукру
"обманює" наш організм, спонукаючи
його поглинати більший об’єм напоїв.



Лугдунам
 Найсильніший замінник цукру –

лугдунам (lugduname), він майже
в 300 000 разів солодший цукру. 
Це означає, що для того, щоб
підсолодити, наприклад, чашку 
чаю, замість двох чайних ложок 
звичайного цукру (близько 10 г) 
досить одного кристала цієї
дивної речовини (30 мільйонних
доль грама). А кілограмовий пакет 
лугдунама може "підсолодити" 
цілий олімпійський басейн на 10 
доріжок.



 Один з видів цукру – гліколевий альдегід був знайдений
навіть в скупченнях міжзоряного пилу за мільярди
кілометрів від нашої планети. При його реакції з 
іншими видами цукру утворюється рибоза – основа ДНК 
і РНК, речовин, які є в будь-якому живому організмі. З 
цього можна зробити два припущення. Перше – життя
на Землі могло зародитися саме при взаємодії
компонентів такої пилової хмари, і друге – можливо, 
життя є не лише на Землі.



 Якщо змішати глюкозу, 
кукурудзяний сироп і 
селітру, вийде один з видів
ракетного палива, яке 
використовується
любителями модельного 
ракетобудування.

 У США випускаються цікаві
ліки в пігулках під назвою
Obecalp. Основним його
компонентом є цукор, а 
призначають такі пігулки
дітям при несуттєвих скаргах
на здоров’я. У чому
особливість цих ліків? 
Прочитайте назву навпаки.



 Цукор взагалі є паливом у прямому розумінні слова 
– для багатьох організмів на Землі перетворити в 
енергію найпростіше який-небудь різновид цукру. 
Вже створені органічні паливні елементи, які
готують на заміну звичайним акумуляторам в 
ноутбуках, мобілках тощо, і вони використовують
саме солодкий розчин. Можливо в найближчому
майбутньому ви зможете заправити мобільник
кока-колою в будь-якому магазинчику.



 У деяких частинах Індії, Бразилії
і Америки, цукор з цукрової
тростини і кукурудзи
зброджується в спирт і 
використовується як паливо для 
автомобілів. Цікаво, що цукор
змішують з бензином, і продають
паливо під назвою газохол.

 Цукор є природним
консервантом, що запобігає
псуванню продуктів, а окрім
цього використовується при 
дубленні шкіри, додається в 
чорнило для принтерів, входить 
до складу клеїв.



 Цікаво, що за останні 20 
років споживання цукру
людиною збільшилося до 
40 кілограмів в рік.

 Підліток у віці між 11 і 14 
роками повинен з'їдати
не більше 65 г цукру в 
один день (13 чайних
ложок). Пляшка коли 
містить біля 35г цукру, а 
плитка шоколаду містить
близько 30 г цукру.





Вітаміни

Виконала
Учениця 11-А класу
ЗОШ №30
Шепель Ганна



Низькомолекулярні органічні
сполуки різної хімічної природи, 

необхідні для здійснення
найважливіших процесів, що

протікають в живому організмі



З  ІСТОРІЇ…
➢ Вітаміни - це органічні речовини, що надходять в 

організми людини і тварин з їжею або 
синтезуються ними, необхідні для нормального 
обміну речовин.

➢ Вітаміни відкриті Н. І. Луніним у 1880 році.Першим 
виділив вітамін в кристалічному вигляді польський 
вчений Казимир Функ у 1911 році. Рік тому він же 
придумав і назву - від латинського "vita" - "життя".

➢ Зараз відомо близько 50 видів вітамінів.В організмі 
вони, як правило, не відкладаються, а їх надлишки 
виводяться органами виділення.

➢ Найбільша кількість вітамінів мається на рослинних 
продуктах, але деякі містяться лише в тваринних 
продуктах.

➢ При нестачі вітамінів в їжі в організмі розвиваються 
захворювання - гіпоавітамінози.



ВОДОРОЗЧИННІ

(В1, В2, В6, РР, С,
В5, В9, В12)

ЖИРОРОЗЧИННІ

( А, Д, Е, К )

КЛАСИФІКАЦІЯ



ВІТАМІН A
Необходний для 

нормального росту і
розвитку епітеліальної тканини.

Входить в зоровий пігмент
родопсин. При недостачі –

захворювання Куряча сліпота
(порушення сутінкового зору).

Міститься:

в молоці,
рибі, яйцах,

маслі, моркві,
петрушці,

абрикосах.



ВІТАМІН B
1

Бере участь в обміні речовин,

регулює циркуляцію крові
і кровотворення, роботу гладкої
мускулатури, активизує роботу

мозку. При недостачі-захворювання
Бері-бері (ураження нервової
системи, відставання в рості,
слабкість і параліч кінцівок).

Міститься:

в горіхах, 

апельсинах,
хлібі

грубого помолу,
мясі птиці, 

зелені.



ВІТАМІН B
2

Регулює обмін речовин,

бере участь в кровотворенні,
понижує втому очей, полегшує
поглинання кисню клітинами.

при недостачі - слабкість,

зниження апетиту, 

запалення слизових
оболонок, порешення функцій зору

Міститься:

в мясі, 
молочних продуктах,

зелених овочах,

зернових и бобових
культурах. 



ВІТАМІН B
5

Регулює
роботу наднирковиків,

засвоєння вітамінів,

синтез антитіл,

жировий обмін

Міститься:

в горосі,
дріжжах, фундуці,
листових овочах,

курчатах, крупах,
ікрі



ВІТАМІН B
6

Бере участь в обміні амінокислот,
жирів, роботі нервової системи,

понижує рівень холестерину.
При недостачі - анемія,

дерматит, судоми,

розлади травлення.

Міститься:

сої, бананах,
в морепродуктах, 

картоплі,
моркві,

бобових



ВІТАМІН B
9

Бере участь у синтезі
нуклеїнових кислот,

амінокислот,
регюлює роботу 

органів кровотворення

Міститься:

в мясі, коренеплодах,

фініках, абрикосах, 
грибах, гарбузі,

висівках



ВІТАМІН B
12

Посилює імунітет,
бере участь у кровотворенні,

нормалізує кров’яний
тиск. При недостачі-

злоякісна анемія і
Дегенеративні зміни

нервової тканини

Мітиться:

в сої, субпродуктах,
сирі, устрицях,

дріжжах, 

яйцах

http://images.yandex.ru/yandpage?q=509065792&p=2&ag=ih&rpt2=simage&qs=text%3D%25D3%25D9%25D2%26isize%3D%26ogo%3D5%26rpt%3Dimage


ВІТАМІН B
13

Стимулює обмін білків,

нормалізує роботу печінки, 

покращує
репродуктивне здоров’я 

Мітиться:

у молоці і
молочних продуктах, 

печінці, 
дріжжах



ВІТАМІН C

Допомогає організму боротися
з інфекціями, краще бачити,

стимулює оновлення клітин.

При недостачі - цинга (набухают
і кровоточатясна, випадают
зуби, слабкість, млявость,

швидка втома, головокружіння).

Мітиться:

в цитрусових, 

солодкому перці,
ягодах,
моркві



ВІТАМІН D
Відповідає за обмін фосфору і

кальцию, правильний ріст
кісток. При недостачі - рахіт

(деформація кісток, порушення
нервової системи, слабкість,

роздратованість)

Виробляється
в шкірі

під дією УФВ,
ним багаті:

яєчний жовток,

масло,
риб’ячий жир, ікра



ВІТАМІН E

Допомагає організму
стимулювати оновлення кліток, 

підтримує нервову систему, 
відповідає

за репродуктивне здоров’я

Мітиться:

в молоці
зародках пшениці,
соняшниковій оліі,

листях салату,
м’ясе, печінці,

маслі



ВІТАМІН H

Впливає на
сон и апетит, 

Стан шкіри і волосся,
рівень холестерину в крові

Міститься:

в капусті, 
грибах, бобових, 

суниці, 
кукурудзі, 

м’ясі
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ВІТАМІН K

Забезпечує
згортання крові,

попереджує остеопороз

Міститься:

в зелені, 
зелених помідорах,

хлібі грубого помолу, 
капусті, 

шпинаті, 



Види

АВіТАМИНОЗ ГІПОВІТАМІНОЗ

Відсутність в 
організмі якогось 
вітаміну

Цинга, рахіт, куряча сліпота, 
пелагра, бері-бері

Часткова 
недостача вітаміну

Швидка втома, понижена 
працездатність, 
підвищена 
роздратованість, 
зниження опірності до 
інфекцій



Гіпервітаміноз виникає при надлишковому 
вживанні вітамінів. Проявляється у вигляді 
інтоксикації (отруєнні) організму.

Більш токсичним впливом володіют 
надлишкові дози жиророзчинних вітамінів, 
так як вони накопичуються в організмі.

Гіпервітаміноз дуже часто 
спостерігається у людей, які 
займаються культуризмом –
бодібілдінгом і нерідко без міри 
вживають харчові добавки  і 
вітаміни.


