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      Важливим показником розвитку освіти в суспільстві є рівень забезпечення умов для навчання 

та виховання аномальних дітей. 

      Пропонований робочий зошит розроблений автором – вчителем хімії Мукачівської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату – у відповідності до розділу „Хімія в побуті” навчальної 

Програми з фізики і хімії, затвердженої МО України в 1992р. і рекомендованої для вивчення 

учням 7-9 класів допоміжної школи та допоміжних класів спеціальних шкіл. При складанні 

зошита врахована методика корекційно-розвивального навчання, а також особливості 

сприймання, переосмислення та засвоєння учнями з психофізичними вадами нових знань, їх 

вміння і навички фіксувати інформацію в зошиті, оперувати даними, співставляти їх, виконувати 

письмові завдання тощо.  

       Дана розробка сприятиме ефективному вирішенню дидактичних і корекційних завдань, 

виробленню конкретних, чітких і повних уявлень в учнів про об'єкти, предмети і явища навколиш-

ньої дійсності, оптимізує  роботу вчителя на уроці. 
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Вступ 

 

Одне з важливих завдань навчання дітей з глибокими порушеннями зору та інтелекту — 

вироблення конкретних, чітких і повних уявлень про об'єкти, предмети, явища навколишньої 

дійсності, адже на їх основі відбувається засвоєння понять, правил, законів тощо. Накопичення 

достатньої кількості достовірних уявлень необхідне для глибокого та усвідомленого опанування 

основ наук, виховання у дітей наукового світогляду. Однак, наявність складного дефекту 

(порушення зорового аналізатора та інтелектуальна недостатність) обмежує можливості 

безпосереднього сприймання предметів і явищ навколишньої дійсності і впливає на формування 

уявлень як одного з основних психічних процесів. Тому в навчанні і вихованні цієї категорії дітей 

важливе значення має пошук шляхів формування і конкретизації уявлень про навколишні пред-

мети та явища, сворення умов для компенсації психофізичних вад. 

  Проблема компенсації має виключне значення для дефектології. Знання механізмів, шляхів та 

умов компенсації дає змогу розкрити і мобілізувати позитивні резервні можливості дітей, виявити 

перспективи формування розумових і фізичних здібностей, знайти шляхи і засоби запобігання і 

подолання аномалій розвитку, обґрунтувати шляхи диференційованого навчання, розробити систе-

му корекційно-виховних заходів, створити оптимальні умови для психічного розвитку і підготовки 

учнів до життя і праці в суспільстві.  

        Розвиток уявлень слабозорих розумово відсталих дітей про навколишній світ успішно від-

бувається на основі комплексного використання залишків зору, кінестетичного, тактильного і 

слухового сприймання, які заміщують недостатність зорового сприймання предметів, процесів і 

явищ дійсності. Завдяки такому заміщенню можна подолати порушення, спричинені частковою 

втратою зору. Щоб подолати і запобігти труднощам у розвитку уявлень про навколишню природу 

у розумово відсталих дітей з глибокими порушеннями зору, необхідне активне педагогічне 

втручання у процес їхньої пізнавальної діяльності. Педагогічний вплив має спрямовуватися на 

спеціальну організацію сприймання дійсності, розвиток у дітей аналітичного спостереження, 

відтворюючої уяви, що дасть їм змогу у процесі навчальної діяльності спиратися на сформовані 

образи, які зберігатимуться в пам'яті, на мовленнєвий досвід, який забезпечуватиме вербалізацію 

уявлень про предмети та явища дійсності й впливатиме на весь перебіг психічного розвитку ди-

тини. 

     Однією з головних умов формування уявлень про навколишній світ у дітей з 

психофізичними вадами є корекційно-розвивальне навчання, яке можна досягнути завдяки 

введенню спеціальних предметів: ознайомлення з навколишнім світом (в т.ч., фізика та хімія в 

побуті), розвитку мови, ритміки, трудового навчання тощо.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       У процесі вивчення в допоміжній школі предмету „Фізика та хімія в побуті” розв’язуються  

загальноосвітні та виховні задачі. Але поряд з ними перед вчителем постають і корекційні 

завдання. Учні допоміжної школи повинні оволодіти наступними розумовими вміннями і 

практичними навичками:  

- вмінням достатньо повно і різносторонньо сприймати предмети і явища навколишнього 

світу; 

- підмічати подібність і різницю в об’єктах; 

- бачити зміну навколишніх предметів і явищ та їх розвиток в часі; 

- встановлювати причинні зв’язки та відношення між об’єктами; 

- використовувати набуті знання в практиці повсякденного життя. 

      Формування вказаних розумових операцій та дій і складає важливу корекційну задачу даного 

розділу навчання. 

      Ефективність засвоєння учнями нових знань, вмінь і навичок великою мірою залежить від  

вміння переосмислювати їх, фіксувати інформацію в зошиті, оперувати даними, співставляти їх, 

виконувати письмові завдання тощо. На превеликий жаль, вказані дії часто є непосильними для 

учнів з психофізичними вадами. Даній категорії школярів важко самостійно або, навіть, під 

контролем вчителя, робити систематизовані записи в звичайному зошиті. Для цього затрачається 

багато дорогоцінного часу з уроку. Окрім того у більшості випадків в учнів з вадами розвитку 

спостерігається нерозбірливий почерк, що утруднює вичитування як для самих учнів, так і для 
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вчителя. А у випадку слабозорих – при виконанні письмових завдань часто має місце зорове 

перевантаження. 

      В зв’язку з вищевказаним та з метою оптимізації вивчення  навчальної дисципліни „Фізика та 

хімія в побуті” в 9 класі допоміжної школи пропонуємо „Робочий зошит”. Зважаючи на  категорію 

учнів, а також на мету вивчення даної дисципліни, при розробці проекту особливу увагу приділено 

практичному застосуванню набутих знань у побуті та техніці безпеки при роботі з хімічно 

активними і небезпечними для здоров’я людини речовинами. 

      Структура „Робочого зошиту” розроблена у відповідності до навчальної Програми з фізики і 

хімії, затвердженої МО України в 1992р. і рекомендованої для вивчення учням 7-9 класів 

допоміжної школи. При вивченні кожної теми в зошиті передбачена наступна структуризація: 

пункти „Опорні знання”, „Завдання на уроці”, „Домашнє завдання”. В кінці кожного 

програмового розділу розміщені пункти ”Словник”, „Цікаво знати!”, „Контрольні питання для 

повторення розділу”  та „Висновки”. 

      Для розумово відсталих школярів характерними є труднощі у побудові висловлювань, їм 

важко відтворити вивчений матеріал у логічній послідовності. Тому подані в пункті „Опорні 

знання” основні поняття та відомості по темі допоможуть учневі допоміжної школи при відповіді 

на запитання вчителя. Вільне місце призначене для можливості запису додаткової інформації, яку 

надає вчитель. 

      Відповідаючи на запитання пункту „Завдання на уроці”, учень вчиться навичкам роботи з 

підручником, закріплює нові знання, набуває практичних умінь безпосередньо на уроці, 

актуалізовує свій набутий раніше досвід. Водночас досягається корекційна мета – дозування 

зорового навантаження –  для категорії учнів, які крім розумових вад мають ще й фізичні 

(слабозорі діти). Для останніх характерними є повільність у писанні, нерозбірливий почерк, 

труднощі у вичитуванні власноруч написаного. Тому завдання типу „дописати речення” або 

„заповнити таблицю” слугують  значній  економії часу на уроці. Даний пункт передбачає роботу 

з завданнями і по ходу подачі нового матеріалу. Увипадку нестачі робочого часу на уроці для 

виконання зазначених в даному пункті завдань, вважаємо доцільним запропонувати учням 

вирішувати їх вдома. 

      Засвоєння програмового матеріалу тісно пов’язане з розвитком мови учнів. Під час вивчення 

предмету їх словниковий запас збагачується та уточнюється на основі знайомства з новими 

об’єктами. З метою закріплення нових термінів доцільним вбачається введення в робочому зошиті 

після кожної вивченої теми пункту "Словник". У словнику подається термінологія, передбачена 

програмовою тематикою. Окрім того, відведено місце для самостійного поповнення словника 

учнем. 

       Пункт зошиту „Цікаво знати !” містить інформацію, яка відсутня в підручнику, але, на думку 

автора, є необхідною для розширення обізнаності школяра в даній темі. Тут же відведено місце 

для вписування цікавих даних, що пропонуються на уроці вчителем. 

       З метою мобілізації уваги учнів та підвищення їх активності при узагальненні вивченого 

матеріалу, його систематизації, а також для ефективної організації тематичного опитування, 

передбачені контрольні запитання, зібрані в окремому пункті. Відповіді на дані питання учням 

доцільно готувати самостійно. 

        В кінці кожного програмового розділу відведено місце для висновків, які формулюватимуться 

учнями під керівництвом вчителя. Це вимагатиме від учнів повторного переосмислення і чіткої 

систематизації вивченого матеріалу, що для даної категорії школярів є особливо актуальними. 

Крім того, сама необхідність робити висновки сприятиме розвиткові вмінь самостійно мислити і 

лаконічно висловлюватись. 

        Вважаємо, що запропонований нами „Робочий зошит з хімії в побуті”, передбачений для 

учнів 9 класу допоміжної школи, сприятиме ефективному вирішенню окреслених вище 

дидактичних і корекційних завдань та полегшить роботу вчителю і учням. 
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РОЗДІЛ 1. Мийні зособи. 

 

    Мийні засоби – це речовини, за допомогою яких здійснюють прання текстильних виробів. Вони 

бувають рідкими, твердими та у вигляді паст. До мийних засобів відноситься мило та  синтетичні 

пральні порошки.  

                 

        1.1. Мило. 

 

Опорні знання. 

    Мило виготовляють з тваринних і рослинних жирів, складних органічних кислот та каніфолі. 

Розрізняють господарче, туалетне та медичне мило. 

    Мило придатне для прання всіх видів тканин, але погано милиться в жорсткій воді. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Завдання на уроці: 

1. Дайте відповіді на запитання:  

Для чого використовують мило?_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Які властивості має мило?_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Чому при пранні пом’якшують воду?_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

2.  Допишіть речення: 

а) Мило дає добрий мийний ефект за температури води_______________. 

б) Мийна дія мила – це _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

 

Домашнє завдання:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

                

 1.2.Синтетичні мийні засоби. Допоміжні засоби для прання. 

 

Опорні знання. 

Мило використовують переважно для ручного прання. Для машинного прання 

використовують синтетичні мийні засоби (пральні порошки). Їх використання залежить від типу 

пральної машини (механічна, напівавтоматична, автоматична).  

Існує багато марок синтетичних мийних засобів, тому рекомендується завжди уважно читати 

інструкції до їх використання. 

Допоміжні засоби дя прання забезпечують високі мийні дії, містять відбілюючі, бактерицидні 

й ароматичні речовини, пом’якшують воду. 

Жорсткість води зумовлена наявністю в ній солей кальцію та магнію. Така вода частіше 

зустрічається в гірських районах. Для пом’якшення води до неї додають соду. 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Завдання на уроці: 

   1.Дайте відповіді на запитання: 

а) Які синтетичні мийні засоби ви знаєте?____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

     б) Чому перед пранням білизну замочують?____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

    в) Чому випрану білизну потрібно ретельно прополоскати?_______________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

   2.Запишіть назви відомих вам марок  допоміжних засобів для прання: ____________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Домашнє завдання: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Словник. 

      Речовина – це те, з чого складається будь-яке тіло. 

Ароматичні  речовини – це речовини з характерним приємним запахом, які використовуються 

при виробництві парфюмерних і косметичних виробів, мила, синтетичних миючих засобів та ін.  

Бактерицидні речовини – це отруйні речовини, які знищують мікроби. 

Інструкція – це перелік правил щодо безпечного використання миючих засобів.  

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Ц і к а в о    з н а т и ! 

 Хто й коли придумав мило - точно невідомо. У всякому разі, це відбулося 
набагато раніше, ніж людство винайшло порох і папір. Технологія 

виготовлення цього нехитрого косметичного засобу, швидше за все, була 
підказана самою природою. Капаючи з рожна, на якому жарилася здобич 

рибалки або мисливця, жир попадав у золу, де в умовах лужного 
середовища утворювалася речовина, що входить до складу мила. Невідомо 
чому, наш далекий пращур вирішив потерти цією сумішшю брудний одяг. Але 

результат його цілком задовольнив: плями зникли набагато швидше, ніж якби 
він прав річ звичайною водою. Так, очевидно, відбулося "відкриття" першого 

миючого засобу. 
 Єгипетські археологи при розкопках у дельті Нілу прийшли до висновку, 

що виробництво мила було налагоджено, щонайменше, 6000 років тому.  

 Найдавніші відомості про використання мийних засобів на території нашої 
країни є у Геродота ( ст. до н.е.) і відносяться до скіфів. 

 Уже в договорі київського князя Олега від 911р. зустрічається слово мовь, 
або миття. 

 У Київську Русь мило завозили із країн Сходу та Візантії. 
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 В середині 1780-х років французький хімік Клод Луі Бертолле вперше     

використав для відбілювання полотна хлор.  
 Зазвичай мило виробляють на підприємствах. Проте готове „мило” можна 

знайти і в природі. На луках, лісових галявинах росте так зване собаче 
мило, або рослина мильнянка. Її корінь добре милиться. Як мило, можна 

використовувати корінь хлопавки та ягоди бузини. 
 Українські товаровиробники випускають ультразвуковий пристрій для 

прання – „Ультратон”. Щоб випрати, достатньо занурити пристрій в будь-

яку ємність з білизною – в тазик, ванну чи відро – додати пральний 
порошок та ввімкнути в електромережу на 30-40 хвилин. Ця міні-машинка 

пере за допомогою мікробульбашок, які ніби „вибивають” бруд із волокон 
тканини. Під дією ультразвуку відбувається дезинфекція білизни. А 
випрані речі завжди виглядають як нові, оскільки при  пранні 

ультразвуком відсутнє механічне тертя і білизна не пошкоджується. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 

1. Як впливає використання людиною мийних засобів на навколишнє середовище? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2.  Заповніть таблицю: 

Види мийних засобів Марки мийних засобів 

Рідкі  

Тверді  

Пасти  

     3.Яких правил техніки безпеки слід дотримуватись при роботі з мийними 

засобами?____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Висновки:___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

РОЗДІЛ 2. Кислоти. 

 

2.1. Загальні властивості кислот. 

 

Опорні знання. 

Кислоти – це складні речовини, які містять атоми Гідрогену (Н) і кислотний залишок. 

Переважна більшість кислот — легкорозчинні у воді. Нерозведені кислоти називаються 

концентрованими. Водні розчини кислот проводять електричний струм. Розчини кислот кислі на 

смак. Однак, деякі кислоти, водночас, є отруйними речовинами, при попаданні на шкіру або 



 9 

слизову оболонку викликають болючі опіки. Тому їх не рекомендують куштувати на смак. Для 

розпізнавання кислот використовують індикатори.  

Розрізняють сильні і слабкі, неорганічні та органічні кислоти. До неорганічних кислот належать 

хлоридна кислота, нітратна кислота, сульфатна кислота, ортофосфатна кислота та ін. До 

органічних кислот належать оцтова кислота, лимонна кислота, щавелева кислота, винна кислота 

та ін. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

Завдання на уроці: 

1. Користуючись підручником, заповніть таблицю:  

Назва кислоти Формула 

кислоти 

Як вимовляється Кислотний 

залишок 

Хлоридна кислота     

Нітратна кислота    

Сульфатна кислота    

Карбонатна кислота    

Ортофосфатна кислота    

 

2. Допишіть речення: 

 а) Розчини кислот забарвлюють лакмус в___________________________. 

 

 б) Для позначення складу речовин користуються_______________________________________. 

 

3.Наведені формули відображають склад кислот: HCl; HNO3; HF; H2CO3; HPO3. Який елемент 

входить до складу всіх цих кислот?__________________ 

 

Домашнє завдання: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

              

   2.2. Неорганічні кислоти. 

 

Опорні знання. 

Неорганічні кислоти – це їдкі рідини. Вони дуже активно реагують із багатьма речовинами. 

Попадаючи на одяг чи шкіру, – роз’їдають її. Характерною властивістю неорганічних кислот є 

їхня взаємодія з металами. 

Неорганічні кислоти виробляють в хімічній промисловості з природніх речовин.  

    Нітратна кислота – безбарвна рідина, належить до числа сильних кислот. Здатна розчиняти 

всі метали, крім золота і платини. Безводна нітратна кислота „димить” на повітрі. Її 

використовують для виробництва барвників, азотних добрив, штучних волокон, вибухових 

речовин. 

     Хлоридна кислота – це розчин газоподібної речовини – хлороводню  у воді. Має характерний 

різкий запах. Безбарвна. Належить до числа сильних кислот. Концентрована хлоридна кислота 

„димить” на вологому повітрі. Використовується в медицині, для добування солей, пластмас, при 

паянні тощо. 
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     Сульфатна кислота. Безводна (концентрована) сульфатна кислота – це важка безбарвна 

масляниста рідина. Без запаху. Активно поглинає вологу, виділяючи при цьому велику кількість 

тепла. Використовується у виробництві добрив, мийних засобів, лікарських препаратів тощо. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

Завдання на уроці: 

  1. Допишіть речення: 

    а) При дії концентрованої нітратної кислоти спалахують________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

    б) Технічна назва хлоридної кислоти – _________________________________________________. 

    в) Якщо сульфатна кислота потрапила на шкіру чи одяг, потрібно негайно 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.Користуючись підручником, заповніть таблицю: 

Назва кислоти Формула 

кислоти 

Назва солей 

Хлоридна кислота    

Нітратна кислота   

Сульфатна кислота   

 

Домашнє завдання: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________               

  

2.3. Органічні кислоти. 

 

Опорні знання. 

      Органічні (або карбонові) кислоти бувають рідкі і тверді. Деякі з них зустрічаються в природі 

(наприклад, оцтова, лимонна, мурашина, щавелева тощо), інші добувають хімічним способом. 

Органічні кислоти є слабкими кислотами. Використовуються в побуті, в текстильній 

промисловості, у виробництві мийних засобів, пластмас, синтетичних волокон, для добування 

складних етерів тощо.  

       В повсякденному житті найбільш поширеними є оцтова та лимонна кислоти. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Завдання на уроці: 

   1.Допишіть речення: 

    а) Безводна оцтова кислота –  _____________________________________. 

    б) У побуті оцтова кислота відома як ______________________________. 

    в) У харчовій промисловості оцтова кислота використовується    як  ______________________ 

____________________________________________________________________________________.                         

     г) Лимонна кислота – ______________________________________________________________. 

    д) Розчин лимонної кислоти  забарвлює лакмус у________________________________________. 

  2. З чого добувають оцтову кислоту?___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Домашнє завдання:___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Словник. 

Індикатор – хімічна сполука, яку використовують для розпізнавання інших речовин. 

Лакмус – вид індикатора, яким виявляють кислоти та луги. Під дією їх розчинів він змінює 

свій фіолетовий колір на червоний або синій відповідно. 

Концентрація – це вміст речовини в одиниці об’єму чи маси розчину. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ц і к а в о    з н а т и ! 
 Суміш концентрованих соляної та азотної кислоти в пропорції 3 : 1 – 

називається „царською водкою”. Вона розчиняє майже всі метали, в т.ч. 
золото й платину. 

 Біль від укусів мурашок і подразнююча дія кропиви викликається 
мурашиною кислотою. Щоб зняти неприємні відчуття, болюче місце треба 
змастити нашатирним спиртом. 

 Концентровану сульфатну кислоту перевозять у залізних цистернах, тому 
що вона не реагує із залізом. 

 На острові Кунашир (Курильські о-ви) озера з молочно-білою водою. 
Такий колір зумовлений наявністю у воді хлоридної та сульфатної кислот, 
які, взаємодіючи з деякими речовинами, утворюють білого кольору 

нерозчинні солі. 
 Отруйні гази (оксиди сірки та азоту), які виділяються в атмосферу 

внаслідок промислового виробництва, під час дощу розчиняючись у воді, 
утворюють їдкі нітратну та сульфатну кислоти і випадають на землю у 

вигляді „кислотних дощів”. Від таких дощів гине прісноводна риба, зелені 
рослини, вимиваються з грунту поживні речовини. 

 У свіжому молоці міститься незначна кількість лимонної кислоти. 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________       

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 

       1. Які речовини називаються кислотами? Наведіть приклади кислот.______________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

       2. За допомогою яких речовин можна виявити кислоти?_________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

       3. Які найбільш характерні властивості кислот?________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

       4. Якою кислотою заповнюють акумулятор? Яка її формула?____________________________ 

       5. Для чого використовують оцтову та лимонну кислоти?_______________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

       6. Яких правил техніки безпеки слід дотримуватись при роботі з кислотами? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Висновки:___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

РОЗДІЛ 3. Луги. 

 

       Основи – це складні речовини, які містять атоми металу і гідроксильну групу (ОН). Основи 

бувають розчинними і нерозчинними у воді. Розчинні основи – це луги. 

                 

3.1. Загальні властивості лугів. 

 

Опорні знання. 

        Луги – це тверді кристалічні речовини білого кольору, які дуже добре розчиняються у воді. 

Розчини лугів безбарвні, гіркі на смак і слизькі на дотик. При попаданні на шкіру або слизову 

викликають неприємні опіки, які довго не заживають. Тому куштувати їх або пробувати на дотик 

не рекомендується. Водні розчини лугів проводять електричний струм. 

      До лугів належать їдкий натр, їдке калі, їдкий кальцій. Для виявлення лугів користуються 

індикаторами. Найбільш характерною хімічною властивістю лугів є їхня взаємодія з кислотами. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Завдання на уроці: 

1. Користуючись підручником, заповніть таблицю:  

Назва лугу Формула 

лугу   

Як вимовляється Технічна 

назва 

Їдкий натр    

Їдке калі    

Їдкий кальцій    

 

2. Допишіть речення: 

 а) Розчини лугів забарвлюють лакмус в___________________________. 

б) Якщо на шкіру потрапив розчин лугу, його необхідно__________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

     в) Луги реагують з кислотами, утворюючи__________________________. 

 

Домашнє завдання:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________                 

                      

3.2. Добування і використання лугів. 

 

Опорні знання. 

     В хімічній промисловості луги добувають електролізом водних розчинів солей відповідних 

металів. 

     Луги широко застосовуються і в промисловості, і в побуті. Так, їдкий кальцій застосовують для 

приготування бордоської суміші – засобу боротьби з хворобами і шкідниками рослин. Їдкий натр 

застосовують для очищення нафти, виробництва мила, синтетичних волокон, а їдке калі – в 

акумуляторах.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Завдання на уроці: 

  1. Дайте відповіді на запитання: 

     а) Яке слово, що міститься у назві лугів, вказує на їх небезпечність?________________.  

     б) Що являє собою гашене вапно?____________________________________________________. 

     б) Що таке вапняна вода?___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

   2. Допишіть речення: 

     а) Інша назва лугів – ___________________________. 

     б) При взаємодії лугів з жирами утворюється_______________. 

     в) Вапняне молоко використовують_________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

Домашнє завдання:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Словник. 

     Електроліз—розкладання речовин під дією електричного струму. 

     Бордоська  суміш – це засіб боротьби з хворобами і шкідниками сільськогосподарських рослин. 

До її складу входить їдкий кальцій та сульфат купруму. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

 

Ц і к а в о    з н а т и ! 

 Для більш ефективного прання фарбованих речей, їх потрібно замочувати 

в теплому слабкому розчині лугу. Луг запобігає вимиванню фарби.  
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Домашнє завдання: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 

1. Які речовини називаються лугами ? ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2. Які луги ви знаєте? Запишіть їх формули.______________________________________________. 

 

3. Де використовуються луги?__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4. Яких правил техніки безпеки слід дотримуватись при роботі з лугами?_____________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Висновки:___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

  

РОЗДІЛ 4. Мінеральні солі і добрива. 

                  

          4.1. Загальна характеристика солей. 

 

Опорні знання. 

      Солі – це складні речовини, які містять атоми металу та кислотний залишок. До них 

відносяться хлориди, нітрати, сульфати, фосфати, карбонати. 

       Солі – тверді речовини різного кольору. Деякі солі є розчинними у воді, а деякі ні. Вони 

досить поширені в природі у вигляді різноманітних мінералів. Солі також входять до складу 

рослинних, тваринних та людського організмів. Живі організми потребують постійного 

поповнення солей. Вони їх отримують з питною водою та продуктами харчування. 

       Солі мають важливе застосування і в побуті (наприклад, кухонна сіль, сода), і в 

промисловості. З них виробляють мийні засоби, лікарські препарати, скло, мінеральні добрива 

тощо. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Завдання на уроці: 

1. Користуючись підручником, заповніть таблицю:  

Назва кислоти Загальна назва 

відповідних солей 

Приклади солей 

 

Хлоридна кислота    

Нітратна кислота   

Сульфатна кислота   
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Карбонатна кислота   

Ортофосфатна кислота   

   2. Допишіть речення: 

       а) Солі реагують з_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

       б) Технічна назва натрію хлориду ___________________________________________________.  

 

Домашнє завдання: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________               

         

 4.2. Загальна   характеристика мінеральних добрив. 

 

Опорні знання. 

        Добрива бувають органічні та мінеральні. Вони містять в собі поживні елементи (азот, 

фосфор, калій), які необхідні рослинам. Добрива  використовують для відновлення родючості 

грунтів, які з часом виснажуються.  

        Добрива не тільки підвищують врожаї, а й поліпшують якість сільськогосподарських рослин, 

збільшують їх опір різним хворобам.  

        Мінеральні добрива бувають рідкі, порошкоподібні і гранульовані. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Завдання на уроці: 

      Допишіть речення: 

         а) Для свого росту рослини потребують_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

         б) До органічних добрив відноситься ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

        в) Мінеральні добрива поділяються на _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

Домашнє завдання: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

                

         4.3. Прості мінеральні  добрива. 

 

Опорні знання. 

       Мінеральні добрива бувають прості і складні.  

       Прості мінеральні добрива містять один з необхідних рослині поживних елементів – азот, 

фосфор або калій. Відповідно до цього розрізняють азотні, фосфорні та калійні добрива.  

       Азотні добрива сприяють росту надземної частини рослин, підвищують врожайність. 

       Фосфорні добрива прискорюють достигання плодів, підвищують холодостійкість рослин. 

        Калійні добрива сприяють росту кореневої системи рослин, підвищують їх холодостійкість, 

регулюють обмін речовин.   

Завдання на уроці: 

1. Користуючись підручником, заповніть таблицю:  

Загальна назва добрив Приклади простих мінеральних добрив 
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Азотні добрива 

 

 

Фосфорні добрива 

 

 

Калійні добрива 

 

 

2. Допишіть речення: 

    а) Восени в грунт вносять___________________добрива, а навесні – _______________________. 

    б) Добре розчиняються у воді _______________________________добрива. 

      

Домашнє завдання: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________              

          

4.4. Складні добрива. 

 

Опорні знання. 

      Складні мінеральні добрива містять два або три поживних елементи. Їх можна застосовувати 

на всіх грунтах і під всі сільськогосподарські рослини. 

       При надмірному внесенні добрив підвищується кислотність грунту, що негативно 

позначається на врожайності. Надлишок азотних добрив збільшує вміст нітратів у грунті, які 

через рослини попадають в людський організм і завдають шкоди здоров’ю. 

        Властивості грунтів поліпшують хімічною меліорацією – внесенням у грунт гашеного вапна 

або інших речовин. 

 

Завдання на уроці: 

Користуючись підручником, заповніть таблицю:  

Поживні  елементи Приклади складних мінеральних добрив 

 

Азот  і  калій  

Азот  і  фосфор  

Калій  і  фосфор  

Азот, калій  і  фосфор  

 

Домашнє завдання: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Словник. 

     Мінерали – це природні речовини, які входять до складу  руди, гірських порід. 

     Меліорація – це заходи по покращенню якостей грунтів. Наприклад: осушення, зрошування, 

вапнування. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Ц і к а в о    з н а т и ! 

 Протягом XIV – XVIII ст. найбільшим виробником і експортером поташу в 

Європі була Україна. Для цього вирубувались і спалювались величезні 
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лісові масиви. Левову частку всього вироблюваного поташу Україна 

вивозила до Англії, Голландії, Франції та інших країн Західної Європи. Там 
його охоче купували величезними партіями, широко використовуючи для 

миття вовни в суконних цехах, вибілювання полотна, виробництва 
рідкого мила, скла, фарфору, і, особливо, калійної селітри, з якої 

виготовляли курний порох.  
 Так як потреба в кухонній солі дуже велика, а розподілена вона в світі 

нерівномірно, деякі народи Африки в минулому платили за сіль велику 

ціну: за 1кг солі віддавали 1кг золота. 
 У деяких країнах сіль виконувала роль грошей. Так, у Китаї в ХІІ-ХІІІ ст. 

в обігу були монети з кристаликів кам’яної солі. За ратні подвиги 
римським воїнам та хрестоносцям платили сіллю. 

 В Україні кухонну сіль почали добувати в ХІІ ст. на території сучасних 

Львівсьської та Івано-Франківської областей. 
 Щоб кухонна сіль при зберіганні залишалась сухою, необхідно додати до 

неї 2-3 зернятка рису – вони вберуть вологу.  
 Чайна ложка солі на 1л води сповільнить в’янення поставлених у вазу 

зрізаних квітів. 

 В організмі людини міститься близько 300г солі, запас якої витрачається і 
потребує щоденного поповнення. Добова норма солі для людини – 4-8г. 

 Кров, позбавлена солей кальцію, не зсідається. 
 

       КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ    

    1. Яке значення відіграє кухонна сіль у житті людини?___________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    2. Які мінеральні добрива потрібні для нормального росту рослин?_________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

    3. Як впливають нітрати на здоров’я людини?___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    4. Для чого виготовляють складні добрива?_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

     5.  Коли вносять  добрива в грунт?____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Висновки:___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

   

 

РОЗДІЛ 5. Засоби чищення. 

                

         5.1. Класифікація засобів чищення . 

 

Опорні знання. 

      Засоби чищення – це речовини, які використовуються для зняття забруднень з поверхні 

матеріалу. У процесі прання ми замочуємо предмет у воду з миючою речовиною. При чищенні ж 

на поверхню наноситься концентрований засіб, який через деякий час в одних випадках 

змивається водою, в інших – надлишок просто видаляється ганчіркою. 

     Для чищення предметів домашнього вжитку використовують різноманітні засоби. Це – 

порошки, рідини, пасти, а також емульсії та аерозолі. 
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      Засоби чищення поділяються за своїм призначенням. 

 

Завдання на уроці: 

     Користуючись підручником, зробіть класифікацію засобів чищення за їх призначенням: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Домашнє завдання:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

         5.2. Використання засобів чищення. 

 

Опорні знання. 

      Засоби для виведення плям призначені для чистки невеликих ділянок одягу і тканин від жиру, 

іржі, чорнила, кави, ягід, соків, фарби тощо. Легко виводяться лише свіжі плями. Застарілі плями 

вивести дуже важко, а, іноді, й зовсім неможливо.  

      При виведенні плям на сильно забруднене місце наноситься трохи засобу, який тут же 

видаляється. Не рекомендується перед виведенням плям прати одяг чи іншу тканину. 

      Засоби чищення кухонного посуду, раковин, ванн видаляють з поверхні бруд, полегшують 

догляд за предметами домашнього вжитку. Рідкі засоби чищення наносять на забруднену суху 

поверхню, а порошкоподібні – на попередньо змочену. Після чищення поверхню добре 

промивають водою. 

     Засоби догляду за меблями та підлогою. Поверхня меблів з часом забруднюється, тьмяніє, 

втрачає свій первісний блиск. За допомогою хімічних засобів їх можна відновити. 

     Догляду потребує й будь-яка підлога: паркетна, дощата, ламінатна, пофарбована, покрита 

лаком, плиткою чи лінолеумом. 

      Догляд за меблями та підлогою передбачає попереднє чищення забруднених поверхонь з 

послідуючим відновленням і поліруванням. Деякі з засобів чищення одноразово поновлюють і 

блиск. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Завдання на уроці (завершити вдома): 

    Користуючись підручником і власними знаннями, заповніть таблицю: 

Призначення засобів чищення Назви  засобів  чищення 

Для виведення плям 

 

 

Для миття посуду 

 

 

Для чищення раковин, ванн 

 

 

Для догляду за меблями 

 

 

Для догляду за підлогою 

 

 

Для чищення скла 
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5.3. Правила техніки безпеки при роботі з засобами  

                        чищення та їх зберігання. 

  

Опорні знання. 

       При роботі з засобами чищення необхідно дотримуватись наступних правил: 

1. Засоби чищення застосовують тільки за призначенням і згідно інструкції на упаковці. 

2. При роботі з засобами чищення забороняється вживати їжу, напої. 

3. При роботі з засобами чищення руки мають бути захищені гумовими рукавичками, а в 

приміщенні – відкрите вікно. 

4. Перед початком роботи оброблювану поверхню змочують водою, а після чищення – 

промивають її. 

5. Для нанесення засобів чищення на оброблювану поверхню, використовують попередньо 

зволожені тканинні серветки, паралонові губки,щітки, тампони тощо. 

6. По закінченню роботи з засобами чищення, гумові рукавички миють, не знімаючи з рук. 

Після зняття рукавичок – руки вимивають додатково. 

7. Засоби чищення з міцними запахами не нюхають. 

8. При попаданні засобів чищення на шкіру, очі, необхідно зразу ж промити їх в холодній воді. 

При необхідності – звернутися до лікаря. 

9. Засоби чищення зберігають в спеціально відведених для цього місцях, подалі від дітей та 

харчових продуктів. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

Завдання на уроці: 

        Допишіть речення: 

     а) Для виведення плям з білизни та одягу спочатку використовують найпростіший засіб – 

____________________________________________________________________________________. 

     б) Плями від фарб найкраще виводити________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

     в) Для миття посуду не слід користуватися пральними порошками, оскільки________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

    г) Забруднену м’яку оббивку меблів чистять ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

    д) Паркетну підлогу не миють, а _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

  

Домашнє завдання:__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Словник. 

Аерозоль – суміш повітря (або іншого газу) з дрібними частинами рідин або твердих речовин. 

Емульсія – це рідина, яка містить завислі частинки іншої рідини. 

Полірування – надання поверхні предмету блиску. 

     Інструкція – це перелік правил, які вказують на правильність виконання тієї чи іншої дії.  
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Ц і к а в о    з н а т и ! 

 Скляний посуд краще блищить, якщо після миття його сполоснути 
спочатку підсоленою, а потім звичайною водою. 

 Якщо у раковині погано стікає вода, необхідно насипати в горловину 

жменьку соди, дочекатись поки сода зникне в дірочках решітки, і влити в 
раковину півстакана оцту. Через кілька хвилин змити водою. 

 Щоб видалити іржу з нікельованої поверхні, необхідно змастити її жиром, 
а потім протерти ганчіркою, змоченою в нашатирному спирті. 

 Від неприємного запаху в термосі можна позбутися, прополоскавши його 

розчином оцту. 
 Для миття фарбованих підлог, дверей, віконних рам у відро з водою слід 

додати 1-2 столові ложки нашатирного спирту. 
        

 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ    

      1. Чому не можна використовувати під час прання і чищення одягу міцні розчини кислот та 

лугів? ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

      2. Назвіть розчинники жирів.________________________________________________________ 

      3. Яких правил слід дотримуватись під час виведення плям? _____________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

      4. Як вивести підпалини від перегрітої праски?_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

      5. Якими засобами чищення краще користуватись: рідкими, твердими чи пастами?  Чому? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Висновки:___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

 

РОЗДІЛ 6. Засоби боротьби з побутовими 

комахами. 

                                

6.1. Засоби для знищення  комах. 

 

Опорні знання. 

       Деякі комахи є переносниками інфекційних захворювань. Серед них є й такі, що завдають 

шкоди і клопоту у побуті. Розрізняють літаючих і нелітаючих побутових комах. До літаючих 

комах належать мухи, комарі, мошка, москіти, міль; до нелітаючих – блохи, воші, таргани, кліщі, 

блощиці, мурашки та ін.  

      Серед препаратів побутової хімії, які застосовують для боротьби з побутовими 

членистоногими, виділяють інсектициди – засоби для знищення комах та репеленти – засоби для 

відстрашування комах. 
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      Засоби боротьби з побутовими комахами здебільшого випускаються в аерозольній упаковці 

(для зручності розпилювання), а також у вигляді порошків, таблеток і кремів. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

Завдання: 

     Допишіть речення: 

        а) Шкідливі комахи завдають шкоди ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

        б) Хімічний метод боротьби з шкідливими комахами – _________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

        в) Деякі види комарів є переносниками ______________________________________________. 

        г) Мухи є переносниками збудників таких захворювань, як ______________________________ 

____________________________________________________________________________________.  

  

Домашнє завдання: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

                  

6.2. Дезинфікуючі засоби. Засоби ароматизації побутових   приміщень. 

 

Опорні знання. 

     В повітрі, в неочищеній воді, в грунті, на поверхнях різних предметів побуту можуть 

знаходитись хвороботворні мікроорганізми (інфекції). У випадку зараження ними, необхідно 

провести дезинфекцію квартири, місць загального користування, білизни, посуду. Для цього 

застосовують дезинфікуючі засоби. 

     Засоби ароматизації – це дезодоранти. Їх застосовують з метою освіжити повітря в кімнаті, 

кухні, ванній, туалетній кімнаті, салонах автомобілей тощо. Випускаються хімічною 

промисловістю у вигляді аерозолей, порошків, таблеток тощо. Деякі дезодоранти поглинають 

неприємні запахи, "аромати" кухні, тютюновий дим. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

Завдання: 

     Дайте відповіді на питання: 

       а) Які знаєте дезінфікуючі засоби? __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

       б) Для чого роблять дезінфекцію?____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

       в) Для чого використовують освіжаючу серветку? ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  

Домашнє завдання: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

                 

Словник. 

Ароматизація – створення свіжого і приємного запаху. 

Інфекція – це мікроорганізм, який викликає важкі, подеколи заразні хвороби.  
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Дезінфекція – знешкодження інфекції дезинфікуючими засобами.  

Інсектицид — отрутохімікат, який застосовується для знищення побутових комах. 

Репелент - засіб для відстрашування комах. 

Дезодорант – ароматичний засіб для надання свіжості і приємного запаху повітрю в 

приміщенні.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Ц і к а в о    з н а т и ! 
 Трапляються випадки, коли у великому свинарнику між тваринами 

виникають бійки. Спостереження за поведінкою свиней показали, що 

вони проявляють дружелюбність або ворожість залежно від того, 
подобається їм запах сусіда чи ні. Щоб свині жили без бійок, їх 

оприскують спеціальними дезодорантами. Це робиться для того, щоб 
тварини не відрізняли одні одних за запахом, і, таким чином, проявляли 
дружелюбність. 

 Щороку перед Різдв’яними святами в лісах Німеччини злодії вирубують 
ялинки. Аби покласти край такому неподобству, взимку всі молоді ялинки 

(крім тих, що підуть на продаж) обприскують хімічною речовиною, яка в 
теплому приміщенні виділяє дуже неприємний і подразливий запах. 

 Щоб мухи не залітали у вікна, необхідно віконні рами змастити оцтом. 

 Тримаючи в хаті квашену капусту, каструлю необхідно накрити марлею, 
складеною вдвоє і змоченою в оцті, а зверху накрити кришкою. 

Неприємного запаху не буде. 
 Не дивлячись на ті неприємності, які завдають людині блохи, 

дошкуляючи своїми укусами, вони іноді стають забавою для нас. Існують 

блошині цирки, в яких блохи стрибають через кільця, штовхають 
вагончики тощо. 

 

       КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ    

    1. Яких правил техніки безпеки слід дотримуватись при роботі з інсектицидами,  

дезінфікуючими засобами та ароматизаторами? ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    

 2.  Заповніть таблицю: 

Види засобів Назви засобів 

Засоби боротьби  

з літаючими комахами 

 

Засоби боротьби  

з нелітаючими комахами  

 

Засоби дезінфекції 

 

 

Засоби ароматизації 

 

 

 

 

Висновки: 

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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