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Рівне - 2013 



Тема: Виробництво туалетного мила 
Мета: Навчити виготовляти тверде туалетне мило; розглянути роль хімії в 

повсякденному житті людини; виховувати інтерес до спецпредмета, а також 

уміння орієнтуватися в різноманітному асортименті миючих засобів; 

розвивати вміння самооцінювати та узагальнювати матеріал. 

 

Обладнання:  зразки мила та мийних засобів, мультимедійне обладнання. 

 

Тип уроку: засвоєння нових знань. 

 

ХІД УРОКУ 

 

I. Організаційна частина 

IІ. Актуалізація  опорних знань 

Перш ніж ми розпочнемо вивчення виробництва туалетного мила, повторімо 

вивчене на минулому уроці. А повторення  проведемо у вигляді 

опитування з теми «Склад та види мил». 

1. Що таке саломас? 

2. Які рослинні олії використовують для виробництва мила? 

3. Для чого  вводять  до складу силікат натрію? 

4. Чи потрібна у виробництві мил  кухонна сіль? 

5. Які використовують барвники і для чого? 

6. Для чого вводять парфумерні віддушки? 

7. Що таке стабілізатори? 

8. Які добавки вводять до мила для споживачів із підвищеною сухістю 

шкіри? 

9. Що таке спермацет? 

10. Що таке гліцерин? 

11. То що ж таке мило? 

Отож, знаємо ми багато. Нагадаємо також чи завжди було мило? 

Проведімо екскурс в історію. 

1-й учень.. 

Одне з перших згадувань про мило зустрічається в «Природній історії» 

Плінія Старшого. Він пише, що мило виготовляли з букової золи та цапи- 

ного сала, а отримано воно було галлами для фарбування волосся в чер- 

воний колір. З тексту не зрозуміло, чи служило мило для інших цілей. 

У відомому папірусі Еберса, медичного давньоєгипетського рукопису, 

що належить до XIV ст. до н. е. і був знайдений у 1872 р., мило згадується  як 

лікарський препарат. У документах, що дійшли до нас з епохи середньовіччя,  

спогадів про мило немає. Якщо в Давньому Римі було, як відомо, 800 лазень, 

то в середині II тисячоліття іспанська королева Ізабелла Католицька 

пишалася тим, що милася двічі за життя: після народження і перед весіллям. 



Відповідно до переказів, тільки в 1399 р. англійський король Генріх IV 

організував Орден Лазні. Привілеєм цього Ордена було вмивання. 

2 - й уч е н ь .  

Миловаріння як ремесло виникло в Європі тільки в XIV столітті. Миловари 

об’єднувалися в Гільдії, їхні статути суворо охороняли секрети виробництва. 

На наукову основу виробництво мила було поставлено на початку XIX 

століття. Цьому передували численні дослідження в галузі жирів 

французького хіміка Шевреля. 

3-й учень.  

Цікавим є той факт, що мило та мийні засоби не обов’язково мають бути 

вироблені людиною. Так, в Америці й Азії росте мильне дерево 

родини Сапонієві. У м’якоті його плодів міститься сапонін, водну витяж- 

ку якого використовують для прання тканини. Створено рецептуру 

прального порошку, до складу якого входить отриманий методом генної 

інженерії фермент ліпаза, здатний розщеплювати жири. 

4 - й учень.  

Перший синтетичний мийний засіб з’явився тільки в 1916 році. Винахід ні- 

мецького хіміка Фріца Гюнтера призначався для промислового 

використання; побутові синтетичні мийні засоби, більш-менш нешкідливі 

для рук, почали виробляти лише в 1933 році. З тих часів було розроблено 

цілу низку синтетичних мийних засобів вузького призначення, а їхнє 

виробництво стало важливою галуззю хімічної промисловості. 

5-й учень.  

Значення мила і мийних засобів велике. Відомо, що на 1 см3 шкіри здорової 

людини знаходиться від 100 тис. до 1 млн. мікроорганізмів. Шкіра виділяє 

особливі захисні речовини, що руйнують білки бактерій. У разі її 

забруднення різко знижується виділення цих речовин. Під час миття зі шкіри 

віддаляється до 1,5 млрд. мікробів. Уже з цього випливає, що шкіру й одяг 

потрібно утримувати в чистоті. 

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

Слово викладача. Кожен з вас знає, що найкращий подарунок – це 

подарунок, зроблений своїми руками. Натуральні косметичні засоби ручної 

роботи користуються великою популярністю в силу корисних властивостей, 

високої якості компонентів і привабливого зовнішнього вигляду і запаху.  

 Все більше в торгових центрах з'являються затишні магазинчики, на 

прилавках яких красуються заповітні брусочки - втілення фантазій 

миловарів. 

 Наповнені чудовими ароматами, вони перетворюють повсякденну 

процедуру звільнення і очищення в сеанс ароматерапії. 

  Сьогодні ми вивчимо процес виробництва мила, для цього в нас є: 

- тверда мильна основа ; 

- масло горіха макадамії;  

- ефірне масло «кориця-апельсин»; 

- масло какао; 



- барвник – тертий гіркий шоколад; 

- масло ши (каріте;) 

- гліцерин; 

- рідка основа для мила. 

 Перегляд презентації на тему «Виробництво туалетного мила»: 

Технологічний процес виготовлення мила містить 2 групи операцій: 

- варіння мила, яке являє собою хімічний процес взаємодії жирів з 

лугами (закінчується цей процес виготовленням мил різної 

концентрації); 

- надання милу товарного вигляду (охолодження, сушіння, формування в 

шматки і пакування готового продукту); 

Зараз на практиці  учениця ________ продемонструє процес варіння мила 

з мильної основи, але перед цим давайте нагадаємо техніку безпеки 

(відповіді учнів) 

Під час варіння мила  застосовують два методи: 

1. З мильної основи (необхідно придбати мильну основу; це, по суті, те ж 

саме мило, але без різних добавок, барвників, ароматизаторів і наповнювачів; 

чудово плавиться); 

2. Миловаріння з “нуля”(ця технологія для більш досвідчених миловарів; 

тверді масла в певній послідовності розтоплюються і змішуються з розчином 

каустичної соди; дану суміш доводять до згущення); 

Миловаріння  з основи 

Мильна основа -  це готова суміш лужних речовин з жирами. 
1. Розплавлювання основи. 

         Попередньо необхідно подрібнити основу: порізати на шматочки ножем 

або натерти на тертці.  

         Плавити можна двома способами, але в обох випадках основа плавиться 

без безпосереднього контакту з плитою. Перший варіант: робити це в 

мікрохвильовій печі, другий розплавляти на водяній бані.  

        Секрет гарного мила полягає в тому, що нагрівання необхідно 

здійснювати тільки до того моменту, поки основа не розплавиться. 

Ні в якому разі не можна доводити до кипіння мило, воно пересохне і 

всю роботу доведеться починати спочатку! 

 2. Поки розтоплюється основа, дрібно наріжте шматочок тертого 

гіркого шоколаду та додайте масло какао в керамічну мисочку і добавте 2-3 

краплі води чи молока. Поки розтоплюється шоколад, добавляємо  масло 

горіха макадамії і ефірне масло «кориця-апельсин». Потім вливаємо шоколад 

у мильну масу і ретельно перемішуємо до отримання однорідної коричневої 

маси. Додавання занадто великої кількості масел сприяє тому, що мило 

виходить дуже м'яким і вологим, і, отже, не твердне. 

  3. Розливання у форми. 



     Щоб надалі легше було витягати висохле мило з формочок, їх варто 

змастити кукурудзяним маслом або рідким вазеліном чи гліцерином.  

    Як тільки мило буде розлите у форми, на його поверхні можуть утворитися 

бульбашки повітря. Слід заздалегідь приготувати пульверизатор зі спиртом 

(можна використовувати горілку). Одного натискання на пульверизатор 

достатньо, щоб бульбашки осіли миттєво. 

Термін зберігання мила ручної роботи – 3 місяці, потім руйнуються 

вітаміни та вивітрюються ефірні масла! 

4. Надання товарного вигляду. У процесі охолодження мило 

кристалізується, утворюючи щільну та тверду масу. Потім мило розрізають 

на шматки товарних розмірів та форми, штампують, наносять маркування, 

потім мило надходить в загортувальний автомат, де  загортають в етикетку та 

упаковують. У загорнутому стані краще зберігається віддушка і мило має 

кращий естетичний вигляд.  

(Викладач показує мило, яке утворилося). 

Ми отримали готове шоколадне мило  з мильної основи  (ви можете 

подивитися). 

А це мило виготовлене з нуля, тобто в складі лише каустична сода і 

оливкова олія (можете подивитися) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Закріплення  матеріалу та підсумки уроку. 

Для закріплення вивченого матеріалу давайте подивимося презентацію: 

«Мило та миловаріння». 

Отож, сьогодні на уроці ми вивчили  методи виготовлення мила. 

Скажіть , будь- ласка, для чого нам знати як виготовляється мило? 

( відповіді учнів) 

Які найкращі корисні складники мила для нашої шкіри? 

 ( відповіді учнів) 

А тепер проаналізуємо, чи впорались ми із завданнями уроку 
(Проводиться з використанням методу «Незакінчені речення»)   
Я познайомився з ...  

Було непросто ...  

Я домігся ...  

В мене вийшло ...  

Хотілося б ...  

Мені запам'яталося ...  

Я спробую ...  

Для мене сьогодні важливим було... 

Сьогодні я навчився... 

Мені хотілося в майбутньому навчитись... 

V .Оцінювання знань. 

VІ. Домашнє завдання. 

Оформити звіт з даного матеріалу і знайти нові рецепти  варіння мила. 


