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Прадмова

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне складзена ў адпаведнасці 
з дзеючымі вучэбнымі праграмамі па хіміі для 7–11 класаў устаноў агульнай 
сярэдняй адукацыі, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бела-
русь. У планаванні азначаны паслядоўнасць правядзення ўрокаў, мэты наву-
чання, указаны дэманстрацыі, лабараторныя доследы, практычныя работы, 
матэрыял падручніка для кожнага ўрока, а таксама дамашняе заданне.

Нумары параграфаў, адзначаныя ў графе «Матэрыялы падручніка, дамаш-
няе заданне» дадзенага планавання, адпавядаюць нумарам параграфаў у на-
ступных падручніках і вучэбных дапаможніках: 

7 клас

1. Хімія : падруч. для 7 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай 
навучання / І. Я. Шымановіч [і інш.] ; пад рэд. І. Я. Шымановіча. — Мінск : На-
родная асвета, 2012.

2. Хімія : вучэб. дапам. для 7 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мо-
вай навучання / І. Я. Шымановіч [і інш.] ; пад рэд. І. Я. Шымановіча. — Мінск : 
Народная асвета, 2017.

8 клас

Шымановіч, І. Я. Хімія : падруч. для 8 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі 
з беларус. мовай навучання / І. Я. Шымановіч, А. І. Васілеўская, В. І. Сячко ; 
пад рэд. І. Я. Шымановіча. — Мінск : Народная асвета, 2011.

9 клас

Хімія : падруч. для 9 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай на-
вучання / А. І. Васілеўская [і інш.]. — Мінск : Народная асвета, 2012.

10 клас

Хімія : падруч. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай на-
вучання / І. Я. Шымановіч [і інш.] ; пад рэд. І. Я. Шымановіча. — Мінск : Аду-
кацыя і выхаванне, 2013.

Ельніцкі, А. П. Хімія : падруч. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з бе-
ларус. мовай навучання / А. П. Ельніцкі, А. І. Шарапа. — Мінск : Народная ас-
вета, 2013.

11 клас

Хімія : падруч. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай на-
вучання / І. Я. Шымановіч [і інш.] ; пад рэд. І. Я. Шымановіча. — Мінск : Аду-
кацыя і выхаванне, 2013.

У працэсе навучання рэкамендуецца выкарыстоўваць таксама наступныя 
дапаможнікі:

7 клас

Хвалюк, В. М. Зборнік задач па хіміі : вучэб. дапам. для 7 кл. устаноў агул. 
сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / В. М. Хвалюк, В. І. Рэзяпкін ; 
пад рэд. В. М. Хвалюка. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. 
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Сячко, В. І. Сшытак для практычных работ па хіміі для 7 класа : дапам. 
для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / 
В. І. Сячко. — Мінск : Аверсэв, 2017.

8 клас

Хвалюк, В. М. Зборнік задач па хіміі : вучэб. дапам. для 8 кл. устаноў агул. 
сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / В. М. Хвалюк, В. І. Рэзяпкін ; пад 
рэд. В. М. Хвалюка. — Мінск : Народная асвета, 2012. 

Сячко, В. І. Сшытак для лабараторных доследаў і практычных работ 
па хіміі для 8 класа : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. 
мовай навучання / В. І. Сячко. — Мінск : Аверсэв, 2016, 2017.

9 клас

Зборнік задач па хіміі : вучэб. дапам. для 9 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі 
з беларус. мовай навучання / В. М. Хвалюк [і інш.] ; пад рэд. В. М. Хвалюка. — 
Мінск : Народная асвета, 2012. 

Шарапа, А. І. Сшытак для лабараторных доследаў і практычных работ 
па хіміі для 9 класа : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. 
мовай навучання / А. І. Шарапа. — Мінск : Аверсэв, 2016, 2017.

10 клас

Хвалюк, В. М. Зборнік задач па хіміі : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. 
сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / В. М. Хвалюк, В. І. Рэзяпкін ; пад 
рэд. В. М. Хвалюка. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2013.

Ельніцкі, А. П. Зборнік задач па хіміі : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. 
сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / А. П. Ельніцкі, А. І. Шарапа. — 
Мінск : Народная асвета, 2010.

Шарапа, А. І. Сшытак для практычных работ па хіміі для 10 класа. Базавы 
ўзровень : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай на-
вучання / А. І. Шарапа, А. П. Ельніцкі — Мінск : Аверсэв, 2017.

11 клас

Хвалюк, В. М. Зборнік задач па хіміі : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. 
сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / В. М. Хвалюк, В. І. Рэзяпкін ; пад 
рэд. В. М. Хвалюка. — Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2013. 

Сячко, В. І. Сшытак для практычных работ па хіміі для 11 класа. Базавы 
ўзровень : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай на-
вучання / В. І. Сячко. — Мінск : Аверсэв, 2016, 2017.

Асноўны вучэбны матэрыял павінен быць вывучаны на ўроку. Аб’ём да-
машняга задання павінен адпавядаць санітарным нормам з улікам аб’ёму да-
машняга задання па іншых вучэбных прадметах і магчымасцю яго выканання 
ў 7–8 класах за 2,5 гадзіны, у 9–11 класах — за 3 гадзіны.
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7 КЛАС

(1 гадзіна на тыдзень; усяго 35 гадзін, з іх 1 гадзіна — рэзервовы час)

№ урока 
і дата 

правя
дзення

Тэма ўрока і асноўныя пытанні, 
якія вывучаюцца Мэты і задачы ўрока

Матэрыялы 
падручніка, 

дамашняе заданне

1 2 3 4

Уводзіны (4 г)

1 Прадмет хіміі. Рэчывы і іх уласцівасці. 
Ператварэнні рэчываў. Роля хіміі 
ў гра мадстве і жыцці чалавека. Хімія 
ў Рэспубліцы Беларусь.
Д. 1. НПБП.
Лаб. досл. 1. НПБП

Азнаёміць вучняў з правіламі паводзін у кабінеце 
хіміі, правіламі карыстання абсталяваннем 
і абы ходжання з рэактывамі і пазнаёміць з выву-
чаемым прад метам; сфарміраваць уяўленні пра 
мэты і задачы хіміі, яе ролю ў жыцці і дзейнасці 
чалавека. Фарміраваць пазнавальную цікавасць 
да прадмета. Фарміраваць паняцце пра рэчыва, 
фізічныя і хі міч ныя ўласцівасці, навуку хіміі. 
Удас канальваць уменне характарызаваць улас-
цівасці рэчываў, эксперыментальныя ўменні

§ 1 [1, 2],
§ 3 [1, 2] (аз наё-
міц ца са зместам 
практычнай 
работы)

2 Практычная работа 1. Правілы бя
спечных паводзін у кабінеце хіміі. 
Пры ёмы карыстання найпрасцей
шым лабараторным абсталяваннем. 
НПБП

Паўтарыць правілы паводзін у кабінеце хіміі. Аз-
 на ёміць вучняў з прызначэннем абсталявання, 
пра ві ла мі карыстання ім. Фарміраваць умен ні 
працаваць з неарганічнымі рэчывамі і лабара-
торным абсталяваннем, назіраць, абагульняць, 
рабіць вывады на падставе праробленай ра боты

§ 4 [1], § 2 [2]
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Працяг

1 2 3 4

3 Чыстыя рэчывы і сумесі:
— чыстае рэчыва:
— неаднародныя і аднародныя су месі.
Метады раздзялення сумесей.
Разліковая задача 1.
Д. 2. НПБП

Фарміраваць паняцце пра аднародныя і неадна-
родныя сумесі, пра чыстае рэчыва як рэчыва, 
якое валодае пастаяннымі ўласцівасцямі. Пака-
заць адрозненне чыстага рэчыва ад сумесі рэ-
чываў, разнастайнасць метадаў раздзялення су-
месей (адстойванне, фільтраванне, выпарванне, 
дыстыляцыя). Фармі раваць уменне вылічваць 
масавую долю кампанента ў сумесі рэчываў

§ 2 [1] або § 4 [2]

4 Практычная работа 2. Раздзяленне 
неаднароднай сумесі. НПБП

Фарміраваць уменні награваць, выпарваць ваду 
з раствору, фільтраваць. Развіваць уменні пра-
цаваць з неарганічнымі рэчывамі і лабаратор-
ным абсталяваннем, назіраць, абагульняць, ра-
біць вы вады на падставе праробленай работы

§ 1, 2 [1] або § 1, 4 
[2] (паўтарыць)

Тэма 1. Першапачатковыя хімічныя паняцці (11 г)

1 Атамы. Хімічныя элементы. Сімвалы 
хімічных элементаў.
Д. 1

Фарміраваць паняцце пра атамы, хімічныя эле-
менты як ві ды атамаў, якія маюць свае назвы 
і абазна чэнні (хімічныя сімва лы). Фарміраваць 
умен не адрозніваць сімвалы хімічных элементаў

§ 5 [1] або § 5 [2]

2 Адносная атамная маса Азнаёміць вучняў з паняццем «адносная атам-
ная ма са»: азначэнне, абазначэнне, фізічны сэнс. 
Фармі ра ваць уменне вызначаць значэнне аднос-
най атамнай масы элемента па перыядычнай сі-
стэме хімічных элементаў

§ 6 [1] або § 6 [2]

3 Простыя рэчывы. Малекулы Развіваць паняцце пра рэчыва на прыкладзе прос-
тых рэчываў. Фарміраваць уяўленні пра коль-
касны і якасны састаў рэчываў

§ 7 [1] або § 7 [2]

7

Працяг

1 2 3 4

4 Складаныя рэчывы. Хімічныя форму
лы рэчываў

Фарміраваць паняцце пра складанае рэчыва, 
хімічную формулу як спосаб выражэння якасна-
га і колькаснага саставу рэчываў

§ 8, 9 [1] 
або § 8, 9 [2]

5 Першапачатковыя ўяўленні пра ва
лентнасць. Вызначэнне валентнасці 
хі мічнага элемента па формуле

Увесці паняцце пра валентнасць як меру здоль-
насці атамаў злучацца з іншымі атамамі; валент-
насць пераменную, пастаянную. Фармі раваць 
уменні чытаць і запісваць формулы рэчываў, вы-
значаць валентнасць атамаў хімічных эле мен таў 
па формуле рэчыва

§ 10 [1] або § 10 [2]

6 Першапачатковыя ўяўленні пра ва
лентнасць. Састаўленне хімічнай фор
мулы па валентнасці

Фарміраваць уменне састаўляць формулы па ва-
лентнасці хімічных элементаў і развіваць умен-
не вызначаць валентнасць па формуле

§ 10 [1] або § 10 
[2] (паўтарыць)

7 Адносная малекулярная маса. Маса
вая доля хімічнага элемента ў рэчыве.
Разліковыя задачы 2, 3

Фарміраваць паняцце пра адносную малекуляр-
ную масу рэчыва, яе абазначэнне, спосаб вы лі-
чэн ня; пра масавую долю элемента ў рэчыве. 
Фар міраваць першапачатковыя ўменні найпрас-
цейшых разлікаў па формуле (вылічэнне аднос-
най малекулярнай масы рэчыва і масавай долі 
эле мента ў рэчыве)

§ 11 [1] або § 11 [2]

8 З’явы фізічныя і хімічныя. Прыметы 
і ўмовы працякання хімічных рэак
цый

Фарміраваць паняцце пра хімічныя рэакцыі, іх 
адрозненні ад фізічных з’яў. Пазнаёміць з пры-
ме тамі і ўмовамі працякання хімічных рэакцый. 
Сфарміраваць уменне адрозніваць хімічныя рэ-
акцыі ад фізічных з’яў

§ 14 [1] або § 12 
[2]

9 Практычная работа 3. Прыметы пра
 цякання хімічных рэакцый.
НПБП

Замацаваць веды пра хімічныя рэакцыі, прыме-
ты і ўмовы іх працякання. Развіваць уменні ка-
рыстацца лабараторным абсталяваннем, хіміч -

§ 14 [1] або § 12 
[2] (паўтарыць)
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ным посудам, прымяняць правілы бяспечных 
па водзін пры абыходжанні з рэчывамі. Вызна-
чыць узровень валодання вучнямі асноўнымі 
тэарэ тычнымі палажэннямі тэмы і экспе рымен-
тальнымі ўменнямі

10 Закон захавання масы рэчываў. Ураў
ненне хімічнай рэакцыі. Роля хімічных 
рэакцый у прыродзе і дзейнасці чала
века.
Д. 3. НПБП

Растлумачыць сутнасць закону захавання масы 
рэ чы ваў і паказаць яго неабходнасць пры са стаў-
ленні ўраўненняў хімічных рэакцый. Фар мі-
раваць уменне састаўляць найпрасцейшыя ўраў-
ненні хімічных рэакцый, вызначаць зыходныя 
рэчывы і прадукты рэакцыі

§ 15 [1] або § 13, 
14 [2]

11 Кантрольная работа 1 па тэмах «Уво 
дзіны», «Першапачатковыя хі міч ныя 
па няцці»

Праверыць узровень: а) засваення асноўных хі-
мічных паняццяў; б) сфарміраванасці ўменняў 
выконваць найпрасцейшыя разлікі (вылічэнне 
адноснай малекулярнай масы рэчыва і масавай 
долі элемента ў рэчыве); састаўляць формулы 
па валентнасці, вызначаць валентнасць па фор-
муле; запісваць ураўненні хімічных рэакцый

Тэма 2. Кісларод (7 г)

1 Аналіз вынікаў кантрольнай работы.
Кісларод як простае рэчыва. Кісларод 
у прыродзе. Паветра як сумесь газаў. 
Метады збірання газаў.
Лаб. досл. 2. НПБП

Правесці аналіз вынікаў кантрольнай работы 
па вывучаных тэмах і здзейсніць карэкцыю ве-
даў і ўменняў.
Фарміраваць уяўленні пра кісларод як простае 
рэчыва. Замацаваць веды пра састаў паветра. 
Фар міраваць уменне збіраць прыборы для збору 
га заў рознымі спосабамі, грунтуючыся на фі зіч-
ных уласцівасцях газаў (растваральнасці і шчыль-
насці)

§ 15 [2]
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2 Гісторыя адкрыцця кіслароду. Атры
манне кіслароду ў лабараторыі рас
кладаннем перманганату калію. Рэ ак
цыі раскладання. Паняцце пра ка та
лізатары. Фізічныя ўласцівасці кі с ла 
 роду.
Д. 1, Д. 2. НПБП

Азнаёміць вучняў з лабараторнымі спосабамі ат-
ры мання кіслароду, яго фізічнымі ўлас ці вас ця-
мі. Замацаваць веды пра спосабы збірання газаў 
у залежнасці ад іх фізічных уласцівасцей. Фар-
мі раваць уяўленні пра тыпы рэакцый на прык-
ладзе рэакцыі раскладання, пра паняцце ката-
лізатара

§ 16 [2]

3 Хімічныя ўласцівасці кіслароду: узае
мадзеянне з простымі і складанымі 
рэчывамі. Рэакцыі злучэння

Вывучыць асноўныя хімічныя ўласцівасці кі-
сла роду: узаемадзеянне з простымі і скла да нымі 
рэ чывамі. Фарміраваць уменне запісваць ураў-
ненні рэакцый кіслароду з простымі рэчывамі 
(ва дародам, вугляродам, серай, меддзю, кальцы-
ем) і метанам

§ 17 [2]

4 Паняцце пра рэакцыю гарэння. Пра
цэсы гарэння як крыніцы энергіі. Ахо
ва атмасферы ад забруджванняў.
Д. 3. НПБП

Растлумачыць сутнасць рэакцыі гарэння. Азна-
ёміць з асноўнымі відамі паліва. Даць паняцце 
пра экалагічныя праблемы, якія ўзнікаюць у вы-
ніку назапашвання ў навакольным асяроддзі 
пра дуктаў сгарання паліва

§ 18 [2]

5 Практычная работа 4. Атрыманне 
кі слароду і вывучэнне яго ўласці ва
сцей. НПБП

Замацаваць веды пра фізічныя і хімічныя ўлас-
цівасці кіслароду, пра адзін са спосабаў яго ат-
рымання і збірання. Развіваць уменні: а) збіраць 
прыбор для атрымання газаў; б) вывучаць улас-
цівасці рэчываў і запісваць адпаведныя ўраў-
нен ні рэакцый, аналізаваць і тлумачыць дзеянні 
па выкананні работы; в) прымяняць правілы БП. 
Вызначыць узровень валодання ведамі і экс пе-
рыментальнымі ўменнямі

§ 17, 18 [2] 
(паўтарыць)
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6 Аксіды — бінарныя злучэнні элемен
таў з кіслародам

Фарміраваць веды пра аксіды: паняцце, правілы 
называння. Фарміраваць уменні запісваць фор-
мулы аксідаў па назвах на аснове валентнасці 
хімічных элементаў, называць аксіды па форму-
лах. Фарміраваць уяўленні пра знаходжанне 
аксідаў у прыродзе

§ 19 [2]

7 Атрыманне і хімічныя ўласцівасці кі
с лароду. Рэакцыі раскладання і злу
чэння

Працягнуць фарміраванне ведаў пра лабаратор-
ныя спосабы атрымання і збірання газаў, тыпы 
хімічных рэакцый (рэакцыі злучэння і раскла-
дання), рэакцыі гарэння. Удасканальваць умен-
не запісваць ураўненні хімічных рэакцый, якія 
ілюструюць хімічныя ўласцівасці і спосабы ат-
рымання кіслароду

§ 17, 19 [2]

Тэма 3. Вадарод (7 г)

1 Вадарод. Вадарод як простае рэчыва. 
Фізічныя ўласцівасці вадароду. Гіс то
 рыя адкрыцця вадароду.
Д. 1. НПБП

Удасканальваць веды пра хімічны элемент 
на прыкладзе вадароду. Фарміраваць веды пра 
простае рэчыва вадарод: састаў малекулы, фі зіч-
ныя ўлас цівасці, гісторыя адкрыцця

§ 20 [2]

2 Хімічныя ўласцівасці вадароду. Рэ ак
цыі замяшчэння. Прымяненне вада
роду

Працягнуць фарміраванне ўяўленняў пра хі міч-
ныя ўласцівасці рэчываў і тыпы хімічных рэак-
цый на прыкладзе ўзаемадзеяння вадароду 
з прос тымі (кіслародам, хлорам) і складанымі 
(ак  сідам медзі(ІІ)) рэчывамі. Удасканальваць 
уяў  ленні пра тыпы хімічных рэакцый на прыкла-
дзе вывучэння рэакцыі замяшчэння. Фар мі ра-
ваць уяўленні пра прымяненне вадароду. Раз ві-
ваць уменне састаўляць ураўненні рэакцый злу-
чэння

§ 21 [2]
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3 Паняцце пра кіслоты. Паняцце пра ін
дыкатары.
Д. 2. НПБП.
Лаб. досл. 3. НПБП

Фарміраваць уяўленні пра састаў, назвы і ўласці-
васць кіслот змя няць колер індыкатараў (на пры-
кладзе сернай, салянай, азотнай, фосфарнай, ву-
гальнай кіслот). Фарміраваць уменне вызначаць 
валентнасць кіслотнага астатку па формуле кіс-
ла ты. Азнаёміць вучняў з правіламі бяспечнага 
абыходжання з кіслотамі. Фарміраваць паняцце 
пра індыкатары. Развіваць уменне карыстацца 
лабараторным абсталяваннем

§ 22 [2]

4 Вылучэнне вадароду ў рэакцыях кіс
лот з металамі. Рад актыўнасці ме
талаў. Атрыманне вадароду ў ла ба
раторыі.
Д. 1. НПБП.
Лаб. досл. 4. НПБП

Фарміраваць уяўленні пра рад актыўнасці ме та-
лаў, прынцып яго фарміравання. Фарміраваць 
уменне састаўляць ураўненні рэакцый кіслот 
з ме таламі. Фарміраваць уяўленні пра спосабы 
атры мання і збірання вадароду, яго прымянен-
не. Зама цаваць веды пра рэакцыі замяшчэння, 
кіс лоты. Развіваць уменні састаўляць формулы 
рэ чываў, запісваць ураўненні хімічных рэакцый

§ 23 [2]

5 Солі — прадукты замяшчэння ата маў 
вадароду ў кіслотах на метал. Фор
мулы і назвы солей

Азнаёміць вучняў з саставам, назвамі сярэдніх 
солей. Фарміраваць уменне састаўляць формулы 
солей на падставе ведаў пра валентнасць ме талаў 
і кіслотныя астаткі. Працягваць развіваць уменні 
састаўляць ураўненні хімічных рэакцый, рас-
стаў ляць каэфіцыенты ва ўраў неннях рэакцый

§ 24 [2]

6 Практычная работа 5. Атрыманне 
вадароду і вывучэнне яго ўласцівасцей. 
НПБП

Замацаваць веды пра ўласцівасці вадароду і лаба-
раторны спосаб яго атрымання. Развіваць умен ні 
абыходзіцца з неарганічнымі рэчывамі, ка ры-
стац ца хімічным посудам, лабараторным аб ста-
ля ваннем; выконваць правілы бяспечных па-
водзін. Вызначыць узровень валодання ведамі 
і экс перыментальнымі ўменнямі

§ 15–19, 
§ 20–24 [2] 
(паўтарыць)
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7 Кантрольная работа 2 па тэмах «Кіс
ларод», «Вадарод»

Праверыць узровень засваення ведаў і ўменняў 
па тэмах «Кісларод», «Вадарод»

Тэма 4. Вада (5 г)

1 Аналіз вынікаў кантрольнай работы.
Састаў малекулы вады. Значэнне ва ды 
ў прыродзе і жыцці чалавека. Ахова 
вадаёмаў ад забруджванняў. Фі зіч
ныя ўласцівасці вады

Правесці аналіз вынікаў кантрольнай работы  
па вывучаных тэмах і здзейс ніць карэкцыю ведаў 
і ўменняў.
Фарміраваць веды пра састаў вады, пра ролю ва ды 
ў жыцці чалавека, у прыродных сістэмах. Аз на  ё-
міць з праблемамі забруджвання вады і яе ачыст кі, 
аховай вадаёмаў і Сусветнага акіяна ад заб ру дж-
ванняў. Удасканальваць уяўленні пра фі   зічныя 
ўласцівасці вады

§ 25 [2]

2 Хімічныя ўласцівасці вады: узаема
дзеянне вады з аксідам кальцыю, з ак
тыў нымі металамі (натрыем і ка лі
ем). Паняцце пра асновы. Шчолачы 
(гідраксіды натрыю, калію і каль
цыю). Меры засцярогі пры рабоце са 
шчолачамі. Дзеянне шчола чаў на інды
катары.
Д. 1. НПБП.
Лаб. досл. 5. НПБП

Фарміраваць веды пра хімічныя ўласцівасці ва-
ды на прыкладзе ўзаемадзеяння з актыўнымі ме-
та ламі, пра асновы. Замацаваць веды пра хі міч-
ныя ўлас цівасці вады: пра ўзаемадзеянне са 
шчо  лач нымі металамі (натрыем і каліем); пра 
асновы. Фарміраваць веды пра шчолачы і іх 
улас  цівасць змяняць колер індыкатараў

§ 26 [2]

3 Узаемадзеянне кіслот і шчолачаў (рэ
акцыя нейтралізацыі) як прыклад рэ
акцыі абмену.
Д. 2. НПБП

Замацаваць веды пра шчолачы і іх уласцівасць 
змяняць колер індыкатараў. Працягваць фар мі-
ра ванне ведаў пра хімічныя ўласцівасці шчо ла-
чаў, пра рэакцыі з кіслотамі. Фарміраваць уяў-
ленні пра рэакцыю нейтралізацыі і рэакцыі аб-

§ 27 [2]
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мену. Фар міраваць уменне састаўляць ураўнен-
ні хі міч ных рэакцый, якія характарызуюць улас-
ці васці вады і шчолачаў

4 Практычная работа 6. Рашэнне экс
перыментальных задач. НПБП

Замацаваць веды вучняў пра ўласцівасці вады, 
кіслот і шчолачаў. Удасканальваць уменне абы-
ходзіцца з неарганічнымі рэчывамі, карыстацца 
хімічным посудам, лабараторным абсталяван-
нем, выконваць правілы бяспечных паводзін

5 Паўтарэнне і сістэматызацыя ведаў 
па тэме «Вада»

Паўтарыць і сістэматызаваць веды па тэме «Ва-
да». Развіваць уменне састаўляць ураўненні хі-
міч ных рэакцый, якія характарызуюць улас ці-
вас ці вады і шчолачаў

Заканчэнне
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8 КЛАС

(2 гадзіны на тыдзень; усяго 70 гадзін, з іх 4 гадзіны — рэзервовы час)

№ урока 
і дата 

правя
дзення

Тэма ўрока і асноўныя пытанні, 
якія вывучаюцца Мэты і задачы ўрока

Матэрыялы 
падручніка, 

дамашняе заданне

1 2 3 4

Паўтарэнне асноўных пытанняў курса хіміі 7 класа (5 г)

1 Найважнейшыя хімічныя паняцці. Ас
ноў ныя класы неарганічных злучэнняў:
— састаў аксідаў, кіслот, асноў, солей;
— назвы аксідаў, кіслот, асноў, солей

Паўтарыць і замацаваць веды пра найважней-
шыя хімічныя паняцці, пра асноўныя класы 
неарганічных злучэнняў; пра састаў, будову 
і класіфікацыю аксідаў, кіслот, асноў і солей. 
Развіваць уменні састаўляць формулы скла-
даных рэчываў, даваць назвы рэчывам

§ 1
Заданне 7
§ 2

2 Асноўныя класы неарганічных злучэнняў. 
Састаў, будова, атрыманне і ўласцівасці 
аксідаў:
— класіфікацыя аксідаў;
— уласцівасці аксідаў;
— узаемасувязь аксідаў з іншымі 
класамі злучэнняў;
— прымяненне аксідаў

Паўтарыць і замацаваць веды пра асноўныя 
класы неарганічных злучэнняў; пра састаў, 
класіфікацыю, будову і хімічныя ўласцівасці 
аксідаў. Развіваць уменні састаўляць ураў-
нен ні хімічных рэакцый, характарызаваць 
улас  цівасці рэчываў. Працягнуць фар мі ра-
ван  не паняцця пра ўзаемасувязь неарганіч-
ных злу чэнняў; уяўленняў пра выкарыстанне 
ак сідаў у штодзённым жыцці чалавека

§ 3, с. 13–15
Заданні 2, 4

3 Асноўныя класы неарганічных злучэнняў. 
Састаў, будова, атрыманне і ўласцівасці 
кіслот:
— класіфікацыя кіслот;
— уласцівасці кіслот;

Паўтарыць і замацаваць веды пра асноўныя 
класы неарганічных злучэнняў; пра састаў, 
кла сіфікацыю, будову і хімічныя ўласцівасці 
кіс лот. Развіваць уменні састаўляць ураў нен-
ні хімічных рэакцый, характарызаваць улас  -

§ 3
Заданні 8, 9
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— узаемасувязь кіслот з іншымі класамі 
злучэнняў;
— прымяненне кіслот

цівасці рэчываў. Працягнуць фарміраванне 
па няцця пра ўзаемасувязь неарганічных злу-
чэнняў; уяўленняў пра выкарыстанне кіслот 
у штодзённым жыцці чалавека

4 Асноўныя класы неарганічных злучэнняў. 
Састаў, будова, атрыманне і ўласцівасці 
асноў:
— класіфікацыя асноў;
— уласцівасці асноў;
— узаемасувязь асноў з іншымі класамі 
злучэнняў;
— прымяненне асноў

Паўтарыць і замацаваць веды пра састаў, 
класіфікацыю, будову і хімічныя ўласцівасці 
асноў. Развіваць уменні састаўляць ураўненні 
хі мічных рэакцый, характарызаваць улас ці-
васці рэчываў. Працягнуць фарміраванне па-
няцця пра ўзаемасувязь неарганічных злу-
чэн няў; уяўленняў пра выкарыстанне асноў 
у штодзённым жыцці чалавека

§ 4, с. 17–18
Заданні 3, 4

5 Асноўныя класы неарганічных злучэнняў. 
Састаў, будова, атрыманне і ўласцівасці 
солей:
— састаў і назвы солей;
— уласцівасці солей;
— атрыманне солей;
— узаемасувязь солей з іншымі класамі 
злучэнняў;
— прымяненне солей

Паўтарыць і замацаваць веды пра састаў, 
атрыманне і хімічныя ўласцівасці солей. Пра-
цягнуць фарміраванне паняцця пра ўзае ма-
су вязь неарганічных злучэнняў. Развіваць 
уяў ленні пра выкарыстанне аксідаў, кіслот, 
шчо лачаў, солей у штодзённым жыцці чалаве-
ка. Навучаць правілам бяспечных паводзін 
пры рабоце з рэчывамі

§ 4
Заданні 5 а, 6 а

Тэма 1. Будова атама і сістэматызацыя хімічных элементаў (16 г)

1 Сістэматызацыя хімічных элементаў:
— гісторыя класіфікацыі хімічных эле-
мен таў;
— металы і неметалы;
— асноўныя ўласцівасці злучэнняў ме та-
лаў і неметалаў.
Д. 1–3. НПБП

Даць паняцце пра сістэматызацыю хімічных 
элементаў, класіфікацыю іх на металы і неме-
талы. Паўтарыць і замацаваць веды пра асноў - 
ныя, кіслотныя ўласцівасці аксідаў і гід раксідаў

§ 5, с. 24–26
Заданні 2, 5
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2 Паняцце пра амфатэрнасць:
— амфатэрнасць аксідаў цынку і алю мі-
нію;
— амфатэрнасць гідраксідаў.
Лаб. досл. 1. НПБП

Даць паняцце пра амфатэрныя ўласцівасці 
аксідаў і гідраксідаў на прыкладзе злучэнняў 
цынку і алюмінію. Працягнуць фарміраванне 
ўмення характарызаваць уласцівасці рэчы ваў; 
удасканальваць эксперыментальныя ўмен ні

§ 5
Заданні 8, 9

3 Паняцце пра натуральныя сем’і элемен
таў:
— шчолачныя металы;
— галагены

Даць паняцці пра натуральныя сем’і эле мен-
таў: пра шчолачныя металы і галагены, якія 
праяўляюць уласцівасці тыповых металаў 
і не металаў. Пазнаёміць з іх фізічнымі і не-
каторымі хімічнымі ўласцівасцямі. Навучаць 
уменню параўноўваць і абагульняць звесткі 
пра ўласцівасці рэчываў

§ 6
Заданні 5, 6

4 Перыядычны закон Д. І. Мендзялеева:
— гісторыя адкрыцця перыядычнага за-
кону;
— з’ява перыядычнасці ў паўтарэнні па-
добных уласцівасцей атамаў хімічных 
элементаў;
— фармулёўка перыядычнага закону;
— гістарычная роля работ Д. І. Мендзя-
леева ў адкрыцці перыядычнага закону.
Д. 4. НПБП

Вызначыць аснову сістэматызацыі хімічных 
элементаў. Азнаёміць вучняў з адкрыццём 
перыядычнага закону, з’явай перыядычнасці 
і змяненнем уласцівасцей атамаў элементаў, 
размешчаных у парадку нарастання іх атам-
ных мас. Пазнаёміць з фармулёўкай і растлу-
мачыць сутнасць перыядычнага закону

§ 7
Заданні 3, 7

5 Перыядычная сістэма хімічных элемен
таў:
— структура перыядычнай сістэмы;
перыяды;
— групы перыядычнай сістэмы.
Д. 4. НПБП

Даць паняцце пра структуру перыядычнай 
сістэмы. Дапамагчы высветліць падабенства 
і ад розненне ў характары змянення ўлас ці-
васцей атамаў элементаў вялікіх і малых пе-
рыядаў, асаблівасці А-груп і В-груп

§ 8
Заданні 5, 6, 8
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6 Будова атама:
— састаў атамных ядзер;
— фізічны сэнс атамнага нумара хіміч-
нага элемента

Пазнаёміць з ядзернай (планетарнай) мадэл-
лю будовы атама, сучаснай фар му лёўкай аз-
начэння атама. Развіць і замацаваць уяўленні 
пра пратоны, электроны і нейтроны, атрыма-
ныя ў курсе фізікі. Звярнуць асаб лі вую ўвагу 
на фізічны сэнс атамнага нумара элемента

§ 9
Заданні 2, 5

7 Нукліды і ізатопы. Паняцце пра радые
ак тыўнасць:
— нукліды;
— ізатопы;
— паняцце пра прыроду радыеактыў-
насці

Пашырыць уяўленні пра хімічны элемент як 
від атамаў з аднолькавым зарадам ядраў. 
Даць паняцце пра ізатопы, пра з’яву радыеак-
тыў насці

§ 10
Заданні 1, 7

8 Стан электронаў у атаме:
— электроннае воблака;
— паняцце пра арбіталь;
— спараныя і няспараныя электроны

Даць паняцце пра электроннае воблака як ма-
дэль руху электрона вакол ядра. Даць уяў-
лен ні пра электронную арбіталь, пра спара-
ныя і няспараныя электроны

§ 11
Заданні 1–3, 6

9 Будова электронных абалонак атамаў:
— электронная будова атамаў элементаў 
першых трох перыядаў;
— фізічны сэнс нумара перыяду;
— фізічны сэнс нумара А-груп

Пазнаёміць з будовай электронных абалонак 
атамаў, з электронным слоем як энергетыч-
най характарыстыкай электрона. Выс вет ліць 
прычыны перыядычнасці ўлас ці вас цей ата-
маў элементаў. На падставе ведаў пра закана-
мернасць будовы атамаў даць паняцце пра 
фізічны сэнс нумара групы, нумара перыяду 
і перыядычнага закону

§ 12
Заданні 6, 9

10 Будова электронных абалонак атамаў:
— састаўленне электронных схем ата-
маў элементаў малых перыядаў;
— фізічны сэнс перыядычнага закону

Фарміраваць уменне састаўляць электрон-
ныя схемы будовы атамаў элементаў І–ІІІ пе-
рыядаў

§ 12
Заданне 5
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11 Перыядычнасць змянення ўласцівасцей 
атамаў хімічных элементаў:
— запаўненне электронных слаёў ата-
маў элементаў першых трох перыядаў;
— перыядычнасць змянення ўлас цівас-
цей атамаў хімічных элементаў і іх злу-
чэнняў

На падставе ведаў пра будову атамаў фар мі-
раваць уяўленні пра прычыны і характар змя-
ненняў уласцівасцей атамаў хімічных эле-
мен таў

§ 13
Заданні 3, 8

12 Перыядычнасць змянення ўласцівасцей 
атамаў хімічных элементаў і іх злу чэн
няў (аксідаў і гідраксідаў):
— запаўненне электронных слаёў ата-
маў элементаў першых трох перыядаў;
— перыядычнасць змянення ўласцівас-
цей атамаў хімічных элементаў і іх злу-
чэн няў

На падставе ведаў пра будову атамаў фар мі-
раваць уяўленні пра прычыны і характар змя-
нення ўласцівасцей атамаў хімічных эле мен-
таў, простых і складаных рэчываў. Раз ві ваць 
уменні аналізаваць, абагульняць і па раў ноў-
ваць факты і з’явы

§ 13
Заданні 9, 10

13 Характарыстыка хімічнага элемента 
па яго становішчы ў перыядычнай сіс
тэме

Азнаёміць вучняў з тымі магчымасцямі, якія 
дае перыядычная сістэма для характарыстыкі 
элементаў і іх злучэнняў. Развіваць паняцце 
пра хімічны элемент, характарызуючы яго 
па становішчы ў перыядычнай сістэме. Фар-
мі раваць уменне характарызаваць хімічны 
эле мент па прапанаваным плане на аснове пе-
раходу ад агульнага да асобнага

§ 14
Заданні 2 а, в

14 Характарыстыка хімічнага элемента 
па яго становішчы ў перыядычнай сіс тэ
ме. Роля перыядычнага закону для раз
віцця прыродазнаўства

Удасканальваць уменне характарызаваць хі-
міч ны элемент па становішчы ў перыядычнай 
сістэме

§ 14
Заданні 4, 5
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15 Абагульняючы ўрок па тэме «Будова 
ата ма і сістэматызацыя хімічных эле
мен таў»

Паказаць напрамкі развіцця прыродазнаўства 
на аснове перыядычнага закону, фарміраваць 
кругагляд вучняў. Абагульніць веды пра сіс-
тэ матызацыю хімічных элементаў і будову 
ата ма. Замацаваць уменне выконваць заданні 
па пройдзенай тэме

§ 8–14
(паўтарыць)
Заданне 6 (с. 64)

16 Кантрольная работа 1 па тэме «Будова 
атама і сістэматызацыя хімічных эле
ментаў»

Праверыць узровень засваення ведаў пра сіс-
тэ матызацыю хімічных элементаў і будову 
ата ма, узровень сфарміраванасці ўмення вы-
конваць заданні па пройдзенай тэме

Тэма 2. Хімічная сувязь (13 г)

1 Аналіз вынікаў кантрольнай работы.
Прырода хімічнай сувязі:
— прырода хімічнай сувязі;
— умовы ўтварэння хімічнай сувязі

Выявіць недахопы ў ведах і паказаць шляхі 
іх ліквідацыі.
Азнаёміць вучняў з сучаснымі ўяўленнямі 
пра хімічную сувязь, даць паняцце пра яе 
элек трастатычную прыроду

§ 15
Заданне 6

2 Кавалентная сувязь:
электронныя і структурныя формулы 
— рэчываў;
— адзінарныя сувязі;
— кратныя сувязі

Даць уяўленні пра механізм утварэння і сут-
насць кавалентнай сувязі. Азнаёміць з адзі-
нар нымі і кратнымі сувязямі. Фар мі раваць 
уменне састаўляць электронныя формулы 
прос тых рэчываў

§ 16
Заданне 4

3 Электраадмоўнасць. Непалярная і па
лярная кавалентная сувязь.
Д. 1. НПБП.
Лаб. досл. 2. НПБП

Развіваць паняцце пра хімічную сувязь. Даць 
паняцце пра электраадмоўнасць, кавалент-
ную палярную і непалярную сувязь. Фар мі-
раваць уменні састаўляць формулы найпрас-
цейшых палярных злучэнняў, апісваць улас-
цівасці палярных і непалярных малекул

§ 17
Заданні 5, 6
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4 Іонная сувязь:
— іоны, іонная сувязь;
— іонныя злучэнні;
— хімічная формула іонных злучэнняў.
Д. 1. НПБП

Даць паняцце пра іоны і іонную сувязь як спо-
саб злучэння іонаў за кошт электрастатыч нага 
ўзаемадзеяння з утварэннем іонных крыш та-
лёў

§ 18
Заданні 5, 7

5 Металічная сувязь.
Д. 1. НПБП

Даць уяўленні пра металічную сувязь. Аба-
гуль ніць і сістэматызаваць веды пра тыпы 
хімічнай сувязі

§ 19
Заданні 1, 3

6 Міжмалекулярнае ўзаемадзеянне. 
Крышталічны стан рэчыва:
— крышталічны стан рэчыва;
— іонныя, атамныя, металічныя і мале-
кулярныя крышталі;
— крышталічныя рашоткі.
Д. 2. НПБП

Даць паняцце пра міжмалекулярнае ўзаема-
дзе янне часціц і яго ўплыў на агрэгатны стан 
рэчыва, пра крышталічны стан рэчыва. Па-
зна ёміць з атамнай, іоннай, металічнай і мале-
кулярнай крышталічнымі структурамі

§ 19
Заданне 5
§ 20
Заданне 6

7 Ступень акіслення:
— ступень акіслення;
— вызначэнне ступені акіслення атамаў 
элементаў у хімічных злучэннях

Даць паняцце пра ступень акіслення як умоў-
ную пераменную і пастаянную велічыню, якая 
характа рызуе стан атамаў у хімічных злу-
чэннях. Фарміраваць першапачатковыя ўмен-
ні вызначаць ступень акіслення па формуле

§ 21
Заданні 4, 6

8 Ступень акіслення. Выкананне практы
ка ванняў па вызначэнні ступені акіс лен ня 
атамаў элементаў у хімічных злучэннях

Развіваць уменні вызначаць ступень акіс лен-
ня па формуле, састаўляць структурныя фор-
мулы рэчываў

§ 21
Заданні 5, 7, 9

9 Паняцце пра акісляльнааднаўленчыя 
рэакцыі:
— адноўнік, акісляльнік;
— акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі;
— змяненне ступені акіслення атамаў 
элементаў

Азнаёміць вучняў з акісляльнікамі і адноў-
нікамі. Даць паняцце пра працэсы акіслення 
і аднаўлення як пераход электронаў ад адных 
часціц да іншых. Фарміраваць уменне састаў-
ляць ураўненні найпрасцейшых акісляльна-
аднаўленчых рэакцый з пазначэннем перада-
чы электронаў ад адноўніку да акісляльніку

§ 22
Заданні 2, 3, 5
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10 Акісляльнааднаўленчыя рэакцыі:
— састаўленне ўраўненняў найпрасцей-
шых акісляльна-аднаўленчых рэакцый 
з пазначэннем пераходу электронаў ад 
адноўніку да акісляльніку

Працягваць фарміраванне ўмення састаўляць 
ураўненні найпрасцейшых акісляльна-ад наў-
ленчых рэакцый з пазначэннем пераходу 
элект ронаў ад адноўніку да акісляльніку

§ 22
Заданні 6, 7

11 Акісляльнааднаўленчыя рэакцыі ў хіміі, 
прамысловасці, энергетыцы і прырод
ных працэсах

Удасканальваць уменне састаўляць ураў-
ненні найпрасцейшых акісляльна-ад наў лен-
чых рэакцый з пазначэннем пераходу элект-
ронаў ад адноўніку да акісляльніку. Пашы-
рыць уяў лен ні пра хімічныя працэсы ў пры  - 
родзе, пра мысловасці, хіміі

§ 23

12 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў 
па тэме «Хімічная сувязь»

Абагульніць і сістэматызаваць веды па тэме 
«Хі мічная сувязь»

§ 15–23 
(паўтарыць)

13 Кантрольная работа 2 па тэме «Хіміч
ная сувязь»

Праверыць узровень засваення ведаў пра 
хіміч ную сувязь, міжмалекулярнае ўза ема дзе-
янне, акісляльна-аднаўленчыя працэсы; узро-
вень сфарміраванасці ўмення выконваць най-
прасцейшыя заданні па вызначэнні тыпу сувязі 
ў злучэннях, ступені акіслення, акіс ляль ніку, 
адноўніку

Тэма 3. Растворы (15 г)

1 Аналіз вынікаў кантрольнай работы.
Аднародныя і неаднародныя сумесі 
рэчываў і іх выкарыстанне:
— суспензіі, эмульсіі;
— аэразолі, растворы;
— пена;
— выкарыстанне сумесей рэчываў.
Д. 1. НПБП

Выявіць недахопы ў ведах, паказаць шляхі іх 
ліквідацыі.
Азнаёміць вучняў з саставам аднародных 
і неаднародных сумесей. Даць уяўленні пра 
суспензіі, эмульсіі, пены, растворы; іх ролю 
ў прыродзе і тэхніцы

§ 24
Заданні 4, 7
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2 Растворы. Вада — універсальны раст
ва ральнік:
— вада — універсальны растваральнік;
— будова малекулы вады;
— растварэнне — фізіка-хімічны працэс

Даць паняцце пра раствор як аднародную 
ўстойлівую сістэму, якая складаецца з рас-
тваральніку і растворанага рэчыва. Замаца-
ваць веды пра будову малекулы вады як ды-
поль і вывучыць яе ролю пры растварэнні 
рэчываў. Паказаць, што растварэнне — гэта 
фізіка-хімічны працэс

§ 25
Заданні 4, 8

3 Растваральнасць рэчываў у вадзе:
— цвёрдых, вадкіх, газападобных;
— уплыў тэмпературы, ціску і ступені 
здрабнення рэчыва, якое раствараецца, 
на працэс растварэння.
Д. 2. НПБП

Даць паняцце пра растваральнасць рэчываў 
у вадзе; фактары, якія ўплываюць на раства-
ральнасць рэчываў у вадзе. Азнаёміць з най-
прасцейшымі вылічэннямі, з ужываннем па-
няцця «растваральнасць»

§ 26
Заданні 2, 11

4 Якасныя характарыстыкі саставу рас
т вораў:
— насычаныя растворы;
— ненасычаныя растворы:
— канцэнтраваныя растворы;
— разбаўленыя растворы.
Д. 3. НПБП

Развіваць паняцце пра растворы. Азнаёміць 
вуч няў з канцэнтраванымі і разбаўленымі, 
на сычанымі і ненасычанымі растворамі

§ 27
Заданні 7, 8

5 Колькасныя характарыстыкі саставу 
раствораў. Масавая доля растворанага 
рэчыва:
— масавая доля растворанага рэчыва;
— вылічэнне масавай долі растворанага 
рэчыва ў растворы;
— вылічэнне масы рэчыва і масы раства-
ральніку ў растворы.
Разліковая задача 1

Развіваць паняцце пра растворы. Азнаёміць 
вучняў з выражэннем саставу раствораў 
праз масавую долю растворанага рэчыва. На-
вучаць уменню рашаць задачы на вылічэнне 
ма савай долі і масы растворанага рэчыва

§ 28
Заданне 8
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6 Практычная работа 1. Прыгатаванне 
раст вору з зададзенай масавай доляй 
раст воранага рэчыва. НПБП

Замацаваць веды пра масавую долю раствора-
нага рэчыва. Развіваць уменні рашаць раз лі-
ковыя задачы на аснове масавай долі раство-
ранага рэчыва, карыстацца лабараторным аб-
сталяваннем і абыходзіцца з неарганічнымі 
рэчывамі, назіраць, рабіць вывады на падставе 
праробленай работы. Праверыць веды і экс-
перыментальныя ўменні па тэме

§ 28
Заданні 11, 12

7 Электраліты і неэлектраліты. Элект ра
літычная дысацыяцыя:
— электраліты;
— неэлектраліты;
— электралітычная дысацыяцыя.
Д. 4. НПБП

Даць паняцце пра электраліты і не элек тра-
літы, падкрэсліць раздзяленне рэчы ваў на дзве 
гэтыя групы ва ўзаемасувязі з тыпам хі міч най 
сувязі ў рэчывах. Параўнаць электраправод-
насць раствораў розных неар ганіч ных і ар га-
нічных рэчываў. Растлумачыць пры чыну элект-
раправоднасці раствораў. Аз на ёміць з пра  цэсам 
і сутнасцю электра лі тыч най ды са цыяцыі

§ 29
Заданні 7, 8
§ 30

8 Іоны ў растворах электралітаў. Моц
ныя і слабыя электраліты:
— катыёны, аніёны;
— моцныя і слабыя электраліты

Развіваць уяўленні пра працэс і сутнасць 
электралітычнай дысацыяцыі. Даць паняцці 
пра аніёны і катыёны, асаблівасці іх будовы, 
уласцівасці. Пазнаёміць з моцнымі і слабымі 
электралітамі

§ 31
Заданні 3, 5, 7

9 Электралітычная дысацыяцыя кіслот, 
асноў і солей:
— дысацыяцыя кіслот;
— ступеньчатая дысацыяцыя;
— асноўнасць кіслот;
— дысацыяцыя шчолачаў і солей у рас-
творах.
Лаб. досл. 3. НПБП

Развіваць паняцце пра электралітычную ды-
сацыяцыю. Даць азначэнне кіслотам, шчола-
чам і растваральным солям як электралітам. 
Фарміраваць уменні састаўляць ураўнен-
ні дысацыяцыі кіслот, солей і шчолачаў; вы-
значаць іоны вадароду і гідраксід-іоны ў раст-
воры; удасканальваць эксперыментальныя 
ўмен ні

§ 32
Заданні 7, 9
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10 Рэакцыі іоннага абмену. Умовы іх праця
кання:
— поўнае іоннае ўраўненне;
— скарочанае іоннае ўраўненне;
— састаўленне іонных ураўненняў.
Д. 5. НПБП

Развіваць паняцце пра ўласцівасці іонаў 
у растворах, уласцівасць іх звязвацца ў ма ла-
ды сацыіруючыя рэчывы. Даць уяў ленні пра 
рэ акцыі іоннага абмену

§ 33
Заданні 4; 5 г, д; 9

11 Рэакцыі іоннага абмену. Умовы іх праця
кання:
— састаўленне іонных ураўненняў.
Д. 5. НПБП

Фарміраваць уменні: а) састаўляць поўныя 
і скарочаныя іонныя ўраўненні хімічных рэ-
акцый па малекулярных ураўненнях; б) са с-
таў ляць малекулярныя ўраўненні па ска ро-
чаных іонных ураўненнях

§ 33
Заданне 7
§ 34
Заданне 6

12 Практычная работа 2. Рэакцыі абмену 
паміж растворамі электралітаў. 
НПБП

Замацаваць і праверыць веды пра рэакцыі іон-
нага абмену і ўмовы іх працякання ў раство-
рах. Развіваць уменні састаўляць ураў ненні 
рэакцый у іоннай і малекулярнай фор ме, пра-
цаваць з лабараторным абсталяван нем і не ар-
га нічнымі рэчывамі, назіраць, рабіць вывады 
на падставе праробленай работы

§ 30–33 
(паўтарыць)
§ 34
Заданні 2, 3

13 Вада і растворы ў жыццядзейнасці ча
лавека. Абагульненне па тэме «Раство
ры»:
— вада ў прыродзе;
— жорсткасць вады.
Лаб. досл. 4. НПБП

Развіваць паняцці пра ваду, яе ўласцівасці як 
растваральніку. Падкрэсліць ролю вады ў жыц-
ці чалавека, у прыродных сістэмах; праблемы 
якасці вады і яе ачысткі. Абагульніць і замаца-
ваць веды па тэме «Растворы», падрыхтаваць 
да выканання кантрольнай работы

§ 24–33 
(паўтарыць)
§ 35
Заданні 3, 7, 9

14 Кантрольная работа 3 па тэме «Рас
творы»

Праверыць узровень: а) засваення асноўных 
паняццяў, закладзеных у змесце тэмы «Рас-
творы»; б) сфарміраванасці ўменняў састаў-
ляць іонныя ўраўненні хімічных рэакцый, вы- 
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яўляць катыёны вадароду ў растворах кіс лот, 
гідраксід-аніёны ў растворах асноў; 
в) сфар міраванасці ўмення рашаць раз ліко-
выя задачы тыпу «вылічэнне масавай долі і ма-
сы растворанага рэчыва (растваральніку)»

15 Аналіз вынікаў кантрольнай работы Выявіць недахопы ў ведах і паказаць шляхі іх 
ліквідацыі

Тэма 4. Металы (17 г)

1 Металы ў перыядычнай сістэме хіміч
ных элементаў:
— становішча металаў у перыядычнай 
сістэме;
— асаблівасці электроннай будовы ата-
маў металаў;
— металы — хімічныя элементы;
— металы як простыя рэчывы.
Д. 1. НПБП

Азнаёміць вучняў са становішчам металаў 
у перыядычнай сістэме элементаў. Даць па-
няцце пра металічнасць як здольнасць адда-
ваць электроны. Падкрэсліць падабенства 
ўласцівасцей металаў адной і той жа групы. 
Характарызаваць электронную будову ата-
маў металаў. Паўтарыць матэрыял пра ме та-
ліч ную сувязь. Падкрэсліць адрозненне па-
няц цяў «метал як хімічны элемент» і «метал 
як простае рэчыва»

§ 36
Заданні 6, 7 а

2 Фізічныя ўласцівасці металаў:
— цеплаправоднасць;
— электраправоднасць, шчыльнасць;
— тэмпература плаўлення.
Д. 1. НПБП

Азнаёміць вучняў з асноўнымі фізічнымі ўлас-
цівасцямі металаў. Забяспечыць рэалі зацыю 
міжпрадметных сувязей хіміі і фізікі

§ 37
Заданні 8, 9

3 Сплавы:
— састаў найважнейшых сплаваў;
— уласцівасці сплаваў;
— выкарыстанне металаў і сплаваў у бы-
це і вытворчай дзейнасці чалавека.
Д. 1. НПБП

Пазнаёміць вучняў з найважнейшымі спла-
вамі, іх уласцівасцямі, прымяненнем. Разві-
ваць уяўленні пра прымяненне сплаваў мета-
лаў і неметалаў у тэхніцы, медыцыне і іншых 
галінах жыццядзейнасці чалавека

§ 38
Заданні 7, 10
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4 Агульныя хімічныя ўласцівасці металаў. 
Узаемадзеянне з неметаламі:
— узаемадзеянне з простымі рэчывамі 
неметаламі.
Д. 2. НПБП.
Лаб. досл. 5. НПБП

Фарміраваць уяўленні пра агульныя ўлас ці-
васці металаў: пра ўзаемадзеянне іх з кіс ла-
родам, серай, галагенамі на прыкладзе шчо-
лачных, шчолачназямельных металаў, алюмі-
нію, некаторых металаў В-груп. Развіваць 
і ўдас канальваць эксперыментальныя ўменні

§ 39
Заданні 7, 9

5 Рад актыўнасці металаў. Узаемадзеян
не металаў з разбаўленымі кіслотамі:
— узаемадзеянне металаў са складанымі 
рэчывамі (разбаўленымі кіслотамі);
— рад актыўнасці металаў.
Лаб. досл. 6. НПБП

Развіваць паняцце пра рад актыўнасці. Пашы-
рыць уяў ленні вучняў пра хімічныя ўласцівасці 
ме талаў на прыкладзе ўзаемадзеяння іх 
з кіслотамі. Замацаваць уменні праводзіць экс-
перыментальнае вывучэнне ўласцівасцей ме-
талаў і рабіць вывады пра іх параўнальную ак-
тыўнасць

§ 40
Заданні 6, 9 а

6 Узаемадзеянне металаў з вадой і раст
во рамі солей іншых металаў:
— узаемадзеянне металаў са складанымі 
рэчывамі (вадой і растворамі солей);
— рад актыўнасці металаў.
Д. 2. НПБП.
Лаб. досл. 7. НПБП

Развіваць паняцце пра рад актыўнасці ме та-
лаў і пазнаёміць з прын цыпам яго фармі ра ван-
ня. Пашырыць уяўленні вучняў пра хі міч ныя 
ўлас цівасці металаў на прыкладзе ўза ема дзе-
яння іх з вадой і растворамі солей. За ма цаваць 
умен ні праводзіць эксперыментальнае выву-
чэнне ўласцівасцей металаў і ра біць вывады 
пра іх параўнальную актыў насць

§ 41
Заданні 7, 9

7 Карозія металаў і сплаваў:
— карозія металаў як разбурэнне мет а-
лаў пад уздзеяннем навакольнага ася-
роддзя;
— карозія жалеза;
— роля карозіі ў тэхніцы, прамысловасці, 
быце

Даць паняцце пра карозію як акісляльна-ад-
наў ленчы працэс, які вядзе да разбурэння ме-
талаў. Адзначыць негатыўныя наступствы ка-
 розіі ў тэхніцы, прамысловасці, быце

§ 42
Заданне 8
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8 Ахова металаў ад карозіі:
— ахова металаў ад карозіі;
— спосабы аховы металаў ад карозіі

Разгледзець асноўныя спосабы аховы ме та-
лаў ад карозіі

§ 43
Заданні 6, 8

9 Злучэнні металаў. Аксіды і гідраксіды:
— аксіды металаў;
— гідраксіды металаў (асновы);
— асноўны характар злучэнняў

Абагульніць і сістэматызаваць веды вучняў 
пра злучэнні металаў: пра аксіды і гідраксіды; 
іх характар

§ 44
Заданні 7, 9

10 Солі металаў. Якаснае выяўленне іонаў:
— солі металаў;
— якасныя рэакцыі на катыёны металаў 
(кальцыю, барыю).
Д. 3. НПБП.
Лаб. досл. 8. НПБП

Даць паняцце пра якасныя рэакцыі на катыё-
ны металаў. Развіваць уяўленні пра солі як 
электраліты. Фарміраваць уменне практычна 
выяўляць іоны кальцыю ў растворы

§ 45
Заданні 6, 9 б

11 Знаходжанне металаў у прыродзе:
— руды, мінералы, горныя пароды.
Лаб. досл. 9. НПБП

Азнаёміць вучняў з найважнейшымі злу чэн-
нямі металаў у прыродзе (руды і мінералы), 
у жывых арганізмах. Адзначыць значэнне ме-
та лаў і іх злучэнняў у арганізме чалавека, 
абаз  начыць экалагічныя праблемы, якія ўзні-
ка юць пры забруджванні навакольнага ася-
роддзя цяжкімі металамі і іх злучэннямі

§ 46
Заданні 6, 8

12 Практычная работа 3. Рашэнне экспе
рыментальных задач па тэме «Мета
лы». НПБП

Развіваць уменні рашаць эксперыменталь-
ныя задачы, карыстацца лабараторным абста-
ляваннем і абыходзіцца з неарганічнымі рэ-
чы вамі, назіраць, рабіць вывады на падставе 
пра робленай работы. Праверыць веды і экс-
перыментальныя ўменні па тэме «Металы»

§ 46
Заданні 4, 5
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13 Хімічныя спосабы атрымання металаў 
з іх прыродных злучэнняў:
— аднаўленне вугляродам, аксідам вуг-
ля роду(ІІ), вадародам, металамі;
— металатэрмія;
— алюмінатэрмія

Сфарміраваць паняцце пра хімічныя спосабы 
атрымання металаў як акісляльна-аднаў лен-
чыя працэсы з прымяненнем адноўнікаў: ву-
гляроду, аксіду вугляроду(ІІ), вадароду, 
металаў. Даць уяўленні пра некаторыя шляхі 
вырашэння экалагічных праблем, якія ўзні-
ка юць пры прамысловым атрыманні металаў. 
Замацаваць веды вучняў па тэме «Металы»

§ 47
Заданні 8, 9

14 Паняцце пра электроліз Даць паняцце пра электроліз як акісляльна-
аднаўленчую рэакцыю, якая працякае ў рас-
творах і расплавах пад уздзеяннем электрыч-
нага току. Адзначыць асноўныя галіны пры-
мянення электролізу

§ 48
Заданні 5, 6, 9

15 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў 
па тэме «Металы». Выкарыстанне най
важнейшых металаў і сплаваў

Абагульніць і замацаваць веды па тэме «Ме-
талы». Прывіваць цікавасць да вывучаемага 
прадмета. Праводзіць міжпрадметныя сувязі 
з фізікай, геаграфіяй, гісторыяй і іншымі 
навукамі. Падрыхтавацца да кантрольнай ра-
боты

§ 36–49 
(паўтарыць)

16 Кантрольная работа 4 па тэме «Ме
талы»

Праверыць узровень: а) засваення асноўных 
паняццяў, закладзеных у змесце тэмы «Мета-
лы»; б) сфарміраванасці ўменняў састаўляць 
ураўненні хімічных рэакцый, якія характары-
зуюць хімічныя ўласцівасці металаў, выяў-
ляць катыёны металаў у растворах солей; 
в) сфар міраванасці ўмення рашаць разлі ко-
выя задачы

17 Аналіз вынікаў кантрольнай работы Выявіць недахопы ў ведах і паказаць шляхі іх 
ліквідацыі

Заканчэнне

29

9 КЛАС

(2 гадзіны на тыдзень; усяго 70 гадзін, з іх 4 гадзіны — рэзервовы час)

№ урока 
і дата 

правя
дзення

Тэма ўрока і асноўныя пытанні, 
якія вывучаюцца Мэты і задачы ўрока

Матэрыялы 
падручніка, 

дамашняе заданне

1 2 3 4

Тэма 1. Неметалы (26 г)

1 Агульная характарыстыка не
ме талаў:
— становішча элементаў не ме-
талаў у перыядычнай сістэме;
— электронная будова атамаў 
не металаў;
— неметалы ў прыродзе

Паўтарыць будову атамаў хімічных элементаў і ас-
ноўныя заканамернасці гарызантальнай і вертыкаль-
най залежнасцей уласцівасцей хімічных эле ментаў 
і рэчываў, якія яны ўтвараюць, у перыядычнай сі стэ-
ме ў святле тэорыі будовы атама. Развіваць уяўленні 
пра асаблівасці будовы і ў ласцівасцей атамаў неме-
талаў, пра становішча ў перыядычнай сістэме. Фар-
міраваць уменні характарызаваць атамы элементаў, 
зыходзячы з іх становішча ў перыядычнай сістэме; 
вызначаць ступень акіслення атамаў элементаў у злу-
чэннях

§ 1
Заданні 4, 8

2 Простыя рэчывы неметалы:
— будова простых рэчываў;
— алатропія і алатропныя ма-
ды фікацыі;
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці.
Д. 1. НПБП

Развіваць уяўленні пра асаблівасці будовы атамаў 
неметалаў, простых рэчываў неметалаў і іх агульныя 
хімічныя ўласцівасці. Фарміраваць уменне вызна-
чаць ступень акіслення атамаў неметалаў у злучэн-
нях

§ 2
Заданні 7, 9
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3 Галагены — элементы VІІАгру
 пы:
— становішча элементаў у пе-
рыядычнай сістэме;
— будова атамаў;
— фізічныя і хімічныя ўлас ці-
васці простых рэчываў

Развіваць і сістэматызаваць веды пра будову атамаў 
элементаў неметалаў і ўласцівасці простых рэчываў 
неметалаў на прыкладзе элементаў VІІА-групы. 
Фар міраваць уменні характарызаваць будову атамаў 
элементаў неметалаў, вызначаць ступень акіслення 
атамаў элементаў у злучэннях, састаўляць ураўненні 
хімічных рэакцый

§ 3
Заданні 6, 9

4 Хлоравадарод, саляная кіслата 
і хларыды:
— хлоравадарод;
— уласцівасці салянай кіслаты 
і яе солей;
— якасная рэакцыя на хларыд-
іоны;
— прымяненне салянай кіс ла-
ты і яе солей.
Д. 2. НПБП

Развіваць веды пра ўласцівасці кіслот на прыкладзе 
ўласцівасцей салянай кіслаты (узаемадзеянне з ме та-
ламі, асноўнымі аксідамі, асновамі, солямі). Даць 
уяў ленні пра якасную рэакцыю на хларыд-іоны. Раз-
ві ваць уменні адрозніваць акісляльна-аднаў ленчыя 
рэакцыі і рэакцыі іоннага абмену, састаўляць поўныя 
і скарочаныя іонныя ўраўненні рэакцый

§ 4
Заданні 5, 7

5 Галагены ў прыродзе. Бія ла гіч
нае значэнне і прымяненне га
ла генаў і іх злучэнняў:
— распаўсюджанасць у пры-
родзе;
— біялагічнае значэнне;
— прымяненне

Азнаёміць з біялагічным значэннем галагенаў і іх 
злучэнняў, прымяненнем. Высветліць узровень ведаў 
пра будову атамаў галагенаў і ўласцівасці простых 
рэ чываў, салянай кіслаты і яе солей

§ 5
Заданні 7 б, 8

6 Кісларод і сера — элементы 
VІАгру пы:
— становішча элементаў у пе-
рыядычнай сістэме;

Развіваць і сістэматызаваць веды пра будову атамаў 
элементаў неметалаў і ўласцівасці простых рэчываў 
не металаў на прыкладзе элементаў VІА-групы — кіс-
ла роду і серы. Фарміраваць уменні характарызаваць

§ 5
Заданні 2, 5, 7
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— будова атамаў;
— будова і фізічныя ўлас ці вас-
ці простых рэчываў;
— алатропныя мадыфікацыі кіс-
ла роду і серы;
— кісларод і сера ў прыродзе

будову атамаў элементаў неметалаў, вызначаць сту-
пень акіслення атамаў у злучэннях

7 Хімічныя ўласцівасці кіслароду 
і серы. Прымяненне простых 
рэ  чываў:
— хімічныя ўласцівасці кісла-
ро ду;
— хімічныя ўласцівасці серы;
— прымяненне простых рэчы-
ваў кіслароду, серы

Фарміраваць веды пра хімічныя ўласцівасці кісла-
роду і серы з пазіцыі акісляльна-аднаўленчых пра цэ-
саў (узаемадзеянне з металамі, вадародам). Развіваць 
уяўленні пра акісляльнікі і аднаўляльнікі, пра споса-
бы запісу ураўненняў акісляльна-аднаўленчых пра-
цэсаў

§ 7
Заданні 3, 7

8 Аксіды серы. Серная кіслата:
— будова малекул і ўласцівасці 
ак сідаў;
— будова малекул і фізічныя 
ўласцівасці сернай кіслаты

Развіваць веды пра ўласцівасці кіслотных аксідаў 
на прыкладзе ўласцівасцей аксідаў серы. Фарміра-
ваць веды пра фізічныя ўласцівасці сернай кіслаты

§ 8
Заданні 1, 9

9 Хімічныя ўласцівасці і прымя
ненне сернай кіслаты:
— уласцівасці сернай кіслаты 
(разбаўленай і канцэнтрава-
най);
— солі сернай кіслаты;
— прымяненне.
Д. 3. НПБП.
Лаб. досл. 1. НПБП

Развіваць веды пра ўласцівасці кіслот на прыкладзе 
ўлас цівасцей сернай кіслаты (узаемадзеянне з ме та-
ламі, асноўнымі аксідамі, асновамі, солямі). Даць уяў-
ленні пра якасную рэакцыю на сульфат-іоны. Раз ві-
ваць уменні састаўляць ураўненні хімічных рэак цый, 
аналізаваць іх з пазіцыі тэорыі электра лі тыч най ды-
сацыяцыі. Фарміраваць уменне абы хо дзіцца з рэ чы-
вамі, карыстацца хімічным посудам, лабараторным 
абсталяваннем

§ 9
Заданні 3, 7 в
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10 Азот і фосфар — элементы 
VАгрупы:
— становішча элементаў у пе-
рыядычнай сістэме;
— будова атамаў;
— будова і ўласцівасці проста-
га рэчыва азоту;
— будова і ўласцівасці проста-
га рэчыва фосфару

Развіваць і сістэматызаваць веды пра будову атамаў 
элементаў неметалаў і ўласцівасці простых рэчываў 
неметалаў на прыкладзе элементаў VА-групы — азоту 
і фосфару. Фарміраваць уменні характарызаваць бу-
дову атамаў элементаў, зыходзячы з іх становішча 
ў перыядычнай сістэме, і простых рэчываў; са стаў-
ляць ураўненні хімічных рэакцый неметалаў VА-гру-
пы і ха рактарызаваць іх з пазіцыі акісляльна-ад наў-
ленчых працэсаў

§ 10
Заданні 6, 8

11 Аміяк:
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці;
— прымяненне.
Д. 4. НПБП

Фарміраваць веды пра састаў, будову і ўласцівасці 
аміяку (гарэнне ў кіслародзе, узаемадзеянне з вадой 
і кіс лотамі), прымяненне; уменне састаўляць ураў-
нен ні хімічных рэакцый

§ 11
Заданні 4, 6, 9

12 Азотная кіслата:
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці;
— асаблівасці ўзаемадзеяння 
з ме таламі на прыкладзе медзі;
— нітраты;
— прымяненне.
Д. 5. НПБП

Развіваць веды пра ўласцівасці кіслот на прыкладзе 
азотнай кіслаты (узаемадзеянне з асноўнымі аксідамі, 
асновамі, солямі; асаблівасці ўзаемадзеяння кіслаты 
з металамі на прыкладзе медзі); уменне састаўляць 
ураўненні хімічных рэакцый, якія характарызуюць 
кіс лоты. Даць уяўленні пра солі азотнай кіслаты — 
нітраты і прымяненне азотнай кіслаты

§ 12
Заданні 1, 7

13 Аксіды фосфару і фосфарная 
кіслата:
— аксід фосфару(V);
— фосфарная кіслата (хіміч ныя 
ўласцівасці);

Развіваць веды пра ўласцівасці кіслотных аксідаў 
і мінеральных кіслот на прыкладзе аксіду фосфару(V) 
і фосфарнай кіслаты. Даць уяўленні пра солі фосфар-
най кіслаты — фасфаты і прымяненне фосфарнай 
кіс  латы і фасфатаў. Фарміраваць уменні састаўляць

§ 13
Заданні 3, 8, 9
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— солі фосфарнай кіслаты;
— прымяненне фосфарнай кіс-
ла ты і фасфатаў

ураўненні хімічных рэакцый і аналізаваць іх з пазіцыі 
тэорыі электралітычнай дысацыяцыі

14 Мінеральныя ўгнаенні:
— азотныя;
— фосфарныя;
— калійныя.
Д. 6. НПБП

Даць уяўленні пра найважнейшыя хімічныя элемен-
ты, неабходныя для развіцця раслін (макраэлементы 
і мікраэлементы), і пра мінеральныя ўгнаенні

§ 14
Заданні 2, 3, 8

15 Абагульненне і сістэматыза
цыя ведаў пра будову і ўласці
васці элементаў VІІА–VАгруп 
і іх злучэнняў

Паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць веды пра бу-
дову атамаў элементаў VІІА–VА-груп, пра ўлас ці васці 
простых рэчываў і ўласцівасці злучэнняў эле ментаў 
VІІА–VА-груп. Замацаваць уменне састаў ляць ураў-
ненні хімічных рэакцый, якія адлюст роў ваюць улас-
цівасці вывучаных прос тых і складаных рэчываў

§ 3–13 (рэзюмэ)
§ 4
Заданне 10 б
§ 9
Заданне 8

16 Кантрольная работа 1 па тэ
мах «Галагены», «Кісларод і се 
ра», «Азот і фосфар»

Праверыць узровень засваення асноўных тэарэтыч-
ных палажэнняў і паняццяў, якія характарызуюць 
перыядычную сістэму хімічных элементаў і будову 
атамаў элементаў VІІА–VА-груп, простых рэчываў 
неметалаў; веданне ўласцівасцей простых і склада-
ных рэчываў з пазіцыі акісляльна-аднаўленчых рэак-
цый і рэакцый абмену; уменні прымяняць веды пры 
выкананні заданняў рознага ўзроўню складанасці, 
рашаць разліковыя задачы вывучаных тыпаў

17 Аналаз вынікаў кантрольнай 
работы.
Вуглярод і крэмній — элементы 
ІVАгрупы:
— становішча элементаў у пе-
рыядычнай сістэме;

Прааналізаваць вынікі кантрольнай работы.
Развіваць і сістэматызаваць веды пра будову атамаў 
элементаў неметалаў і ўласцівасці простых рэчываў 
неметалаў на прыкладзе элементаў ІVА-групы (ву-
глярод і крэмній). Фарміраваць уменні характарыза-
ваць будову атамаў элементаў, зыходзячы з іх ста но -

§ 15
Заданні 4, 9
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— будова атамаў;
— будова і ўласцівасці проста-
га рэчыва вугляроду;
— будова і ўласцівасці проста-
га рэчыва крэмнію.
Д. 7. НПБП

вішча ў перыядычнай сістэме; простых рэчываў і іх 
улас цівасці; састаўляць ураўненні хімічных рэакцый 
неметалаў ІVА-групы і характарыза ваць іх з пазіцыі 
акісляльна-аднаўленчых рэакцый

18 Аксіды вугляроду і крэмнію. 
Будова, фізічныя і хімічныя 
ўласцівасці:
— аксіду вугляроду(ІІ);
— аксіду вугляроду(ІV);
— аксіду крэмнію(ІV)

Развіваць веды пра ўласцівасці аксідаў на прыкладзе 
нясолеўтваральнага (СО) і кіслотных (СО2 і SiО2) 
аксідаў. Фарміраваць уменне састаўляць ураўненні 
хімічных рэакцый, якія характарызуюць уласцівасці 
аксідаў. Падрыхтаваць вучняў да выканання прак-
тычнай работы

§ 16
Заданні 2, 7

19 Практычная работа 1. Атры
манне і вывучэнне ўласцівасцей 
аксіду вугляроду(ІV). НПБП

Замацаваць веды пра спосабы атрымання аксідаў 
на прык ладзе атрымання аксіду вугляроду(ІV) і іх 
улас цівасці. Развіваць уменне эксперыментальна да-
сле даваць уласцівасці аксідаў. Вызначыць узровень 
валодання эксперыментальнымі ўменнямі

§ 16
Заданне 4

20 Вугальная кіслата і яе солі:
— вугальная кіслата;
— солі вугальнай кіслаты;
— якасная рэакцыя на карбанат- 
іоны.
Д. 8. НПБП.
Лаб. досл. 2. НПБП

Развіваць веды пра ўласцівасці кіслот і солей на пры-
кладзе вугальнай кіслаты і яе солей (раскладанне 
пры награванні, узаемадзеянне з кіслотамі). Даць 
уяў ленні пра якасную рэакцыю на карбанат-іоны. 
Фар міраваць уменні састаўляць ураўненні хімічных 
рэак цый; абыходзіцца з рэчывамі, карыстацца хіміч-
ным посудам, лабараторным абсталяваннем

§ 17
Заданні 2, 3, 8

21 Крэмніевая кіслата і яе солі Развіваць веды пра ўласцівасці кіслот на прыкладзе 
крэм ніевай кіслаты (атрыманне, раскладанне пры 
наг раванні). Даць уяўленні пра прымяненне злу чэн-
няў вугляроду і крэмнію

§ 18
Заданні 5, 9
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22 Практычная работа 2. Рашэн
не эксперыментальных задач 
па тэме «Неметалы». НПБП

Замацаваць веды пра хімічныя ўласцівасці рэчываў, 
утвораных атамамі элементаў неметалаў VІІА–
ІVА-груп. Развіваць уменні абыходзіцца з рэчывамі, 
карыстацца хімічным посудам, лабараторным абсталя-
ваннем; ат рым ліваць практычна неарганічныя рэчывы

§ 16–18

23 Будаўнічыя матэрыялы на ас
нове прыродных аксідаў і солей:
— керамічныя матэрыялы;
— вяжучыя будаўнічыя матэ-
рыялы;
— шкло.
Д. 9, Д. 10. НПБП

Фарміраваць уяўленні пра будаўнічыя матэрыялы 
на аснове прыродных злучэнняў і іх прымяненне

§ 19
Заданні 5, 9

24 Абагульненне і сістэматы за
цыя ведаў па тэме «Немета
лы»:
— будова атамаў;
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці

Паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць веды па тэ - 
ме «Неметалы». Падрыхтаваць вучняў да выканання 
кантрольнай работы

§ 14–19 (рэзюмэ)
§ 16
Заданні 5, 8
§ 17
Заданне 10
§ 18

25 Кантрольная работа 2 па тэме 
«Неметалы»

Праверыць узровень засваення асноўных тэарэтыч-
ных палажэнняў і паняццяў, якія характарызуюць пе-
рыядычную сістэму хімічных элементаў і будову ата-
ма; веданне будовы атамаў элементаў VІІА- і ІVА-груп, 
простых рэчываў неметалаў, веданне ўлас цівасцей 
простых і складаных рэчываў з пазіцыі акісляльна-
аднаўленчых рэакцый і рэакцый абмену; уменні пры-
мяняць веды пры выкананні заданняў рознага ўз роў-
ню складанасці, рашаць разліковыя задачы вывуча-
ных тыпаў
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26 Аналіз вынікаў кантрольнай 
ра бо ты

Прааналізаваць вынікі выканання кантрольнай рабо-
ты: вылучыць тэарэтычныя пытанні і практычныя 
ўменні, засвоеныя вучнямі ў працэсе вывучэння тэмы 
«Неметалы», а таксама памылкі, дапушчаныя ў рабо-
це, і прычыны іх наяўнасці. Арганізаваць самастой-
ную дзейнасць, якая садзейнічае якаснаму засваенню 
вучэбнага матэрыялу, у якім былі дапушчаны памылкі

Тэма 2. Уводзіны ў арганічную хімію. Вуглевадароды (12 г)

1 Агульная характарыстыка ар
га нічных злучэнняў. Мале ку
ляр  ныя і структурныя форму
лы ву г левадародаў:
— будова арганічных злучэн-
няў;
— арганічныя злучэнні ў пры-
родзе;
— спосабы паказу арганічных 
злучэнняў.
Д. 1. НПБП

Даць уяўленні пра будову арганічных злучэнняў, іх 
знаходжанне ў прыродзе і значэнне ў жыцці і дзей-
насці чалавека. Фарміраваць першапачатковыя ўяў-
ленні пра спосабы паказу арганічных злучэнняў. Па-
казаць адрозненні ў запісе малекулярных і структур-
ных формул на прыкла дзе метану, этану, пра па ну, 
а таксама шарастрыжнёвых мадэлей ву гле вадародаў

§ 20
§ 21
Заданні 2, 7

2 Тэорыя хімічнай будовы арга
ніч ных злучэнняў:
— асноўныя палажэнні тэорыі.
Д. 1. НПБП

Фарміраваць першапачатковыя ўяўленні пра асноў-
ныя палажэнні тэорыі хімічнай будовы арганічных 
злучэнняў

§ 22
Заданні 4, 5

3 Насычаныя вуглевадароды. Ал
каны. Метан:
— прадстаўнік насычаных вуг-
ле вадародаў;
— будова малекулы;

Фарміраваць першапачатковыя ўяўленні пра састаў 
і будову насычаных вуглевадародаў на прыкладзе ме-
тану. Паказаць адрозненне ў запісе малекулярнай, 
структурнай і электроннай формул арганічных злу-
чэн няў. Пазнаёміць з прасторавай будовай малекул 

§ 23
Заданні 4, 6, 7
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— фізічныя і хімічныя ўлас ці-
васці;
— прымяненне.
Д. 1. НПБП

рэчываў. Разгледзець хімічныя ўласцівасці метану 
(рэакцыя замяшчэння з галагенамі, акісленне)

4 Будова і фізічныя ўласцівасці 
алканаў:
— састаў і будова;
— фізічныя ўласцівасці;
— гамалагічны рад.
Д. 1. НПБП.
Разліковая задача 1

Фарміраваць уяўленні пра састаў і будову першых 
прадстаўнікоў гамалагічнага рада алканаў, сутнасць 
паняццяў «гамалагічны рад», «гамалагічная роз-
насць», «гамолаг» на прыкладзе алканаў. Развіваць 
па няцце «прасторавая будова малекул арганічных 
злу чэнняў». Азнаёміць з фізічнымі ўласцівасцямі 
прад стаўнікоў алканаў (С1—С4). Фарміраваць умен ні 
састаўляць малекулярныя і структурныя формулы 
алканаў, рашаць разліковыя задачы «Знаходжанне 
ма лекулярнай формулы вуглевадародаў па масавых 
долях элементаў»

§ 24
Заданні 6, 8

5 Паняцце пра ізамерыю:
— з’ява «ізамерыя»;
— ізамерыя ланцуга;
— структурныя ізамеры

Фарміраваць першапачатковыя ўяўленні пра з’явы 
ізамерыі, ізамеры і віды ізамерыі. Развіваць уменні 
адрозніваць ізамеры па формулах, састаўляць струк-
турныя формулы алканаў

§ 25
Заданні 3, 5, 6

6 Наменклатура алканаў:
— трывіяльныя назвы;
— сістэматычная наменклату-
ра ІЮПАК

Азнаёміць вучняў з правіламі называння насычаных 
вуглевадародаў па сістэматычнай наменклатуры. Фар-
міраваць першапачатковыя ўменні называць алканы 
па формулах і састаўляць структурныя формулы на-
сычаных вуглевадародаў па назвах

§ 26
Заданні 3, 5

7 Ненасычаныя вуглевадароды. 
Ал кены. Этылен:
— будова малекулы;

Фарміраваць першапачатковыя ўяўленні пра састаў 
і будову ненасычаных вуглевадародаў на прыкладзе 
этылену. Разгледзець хімічныя ўласцівасці этылену 

§ 27
Заданні 6, 7
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— фізічныя і хімічныя ўласці-
васці;
— атрыманне ў прамысловасці;
— прымяненне.
Д. 1, Д. 2. НПБП

як прадстаўніка ненасычаных вуглевадародаў (ал ке-
наў) — далучэнне вадароду, галагенаў; атрыманне эты-
лену ў прамысловасці з этану. Даць уяўленні пра 
якасную рэакцыю на прысутнасць двайной сувязі 
ў малекуле этылену. Фарміраваць уменні састаўляць 
ураўненні хімічных рэакцый і праводзіць матэматыч-
ныя разлікі на іх аснове пры рашэнні разліковых задач

8 Будова і ўласцівасці алкенаў:
— састаў і будова, агульная фор-
мула класа;
— наменклатура;
— структурная ізамерыя;
— фізічныя ўласцівасці.
Д. 1. НПБП.
Лаб. досл. 3. НПБП

Развіваць уяўленні пра гамалагічныя рады арга-
нічных злучэнняў, з’явы гамалогіі і ізамерыі, ізамеры 
і гамолагі на прыкладзе алкенаў. Фарміраваць уменні 
састаўляць малекулярныя і структурныя формулы 
алкенаў (С2—С4) і вырабляць шарастрыжнёвыя ма-
дэлі малекул вуглевадародаў

§ 28
Заданні 2, 4, 7

9 Паняцце пра алкіны:
— будова малекулы ацэтылену;
— хімічныя ўласцівасці ацэты-
лену;
— атрыманне ацэтылену ў ла-
ба раторыі.
Д. 3. НПБП

Развіваць уяўленні пра разнастайнасць вугле вада ро-
даў, абумоўленую рознай будовай малекул. Па зна-
ёміць з саставам і будовай вуглевадароду з трай ной 
су вяззю ў малекуле на прыкладзе ацэтылену, хі міч-
нымі ўласцівасцямі (рэакцыі далучэння), спосабамі 
атрымання ў лабараторыі і прымяненнем

§ 29
Заданні 2, 7, 10

10 Арэны. Бензол:
— будова малекулы бензолу;
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці бензо-
лу (рэакцыя замяшчэння)

Фарміраваць уяўленні пра асаблівасці будовы арама-
тычных вуглевадародаў на прыкладзе бензолу, пра 
хімічныя ўласцівасці бензолу (рэакцыі замяшчэння 
атама вадароду на галаген) і фізічныя ўласцівасці. 
Фарміраваць уменне састаўляць ураўненні хімічных 
рэакцый

§ 30
Заданні 4, 5, 6
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11 Прыродны газ і нафта:
— прыродны газ;
— састаў нафты;
— прадукты перапрацоўкі на-
фты;
— ахова навакольнага асярод-
дзя.
Д. 4. НПБП

Разгледзець асноўныя прыродныя крыніцы вугле ва-
дародаў як аснову хімічнага сінтэзу і энергетычнай 
сыравіны. Пазнаёміць з адным са спосабаў пера пра-
цоўкі нафты — перагонкай. Паўтарыць, абагульніць 
і сістэматызаваць веды пра вуглевадароды на аснове 
параўнальнай характарыстыкі саставу, будовы і ўлас-
цівасцей прадстаўнікоў вывучаных класаў вугле ва-
да родаў

§ 31
Заданні 1, 2, 4

12 Кантрольная работа 3 па тэме 
«Вуглевадароды»

Праверыць узровень засваення асноўных тэарэтыч-
ных палажэнняў і паняццяў, якія характарызуюць 
ву глевадароды; веданне будовы і хімічных улас ці вас-
цей вуглевадародаў на прыкладзе метану, этылену, 
ацэтылену, бензолу; уменні прымяняць веды пры вы-
ка нанні заданняў рознага ўзроўню складанасці і ра-
шаць разліковыя задачы вывучаных тыпаў

Тэма 3. Кіслародзмяшчальныя арганічныя злучэнні (11 г)

1 Аналіз вынікаў кантрольнай 
работы.
Спірты:
— састаў і будова аднаатамных 
насычаных спіртоў на пры-
кладзе метанолу і этанолу;
— функцыянальная група;
— гамолагі спіртоў.
Д. 1. НПБП

Прааналізаваць вынікі выканання кантрольнай ра-
боты.
Фарміраваць уяўленні пра састаў і будову спіртоў, 
прыметы іх класіфікацыі, функцыянальную групу; 
пра састаў і будову аднаатамных насычаных спіртоў 
на прыкладзе метанолу і этанолу. Развіваць уяўленні 
пра з’яву гамалогіі

§ 32
Заданні 3, 5, 6

2 Структурная ізамерыя і на
менклатура аднаатамных на
сычаных спіртоў:

Развіваць уяўленні пра з’яву ізамерыі (ізамерыя лан-
цуга і становішча функцыянальнай групы), разна-
стайнасць арганічных рэчываў. Развіваць уменні са -

§ 32
Заданні 8, 9
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— структурная ізамерыя;
— сістэматычная наменклату-
ра ІЮПАК;
— фізічныя ўласцівасці мета-
нолу і этанолу

стаў ляць малекулярныя і структурныя формулы 
спір тоў (С1—С4), адрозніваць гамолагі і ізамеры. Фар-
міраваць веды пра фізічныя ўласцівасці спіртоў

3 Хімічныя ўласцівасці этанолу:
— рэакцыя з актыўнымі мета-
ла мі (замяшчэнне вадароду 
гідраксільнай групы);
— акісленне этанолу (гарэнне).
Д. 2, Д. 3. НПБП

Фарміраваць уяўленні пра хімічныя ўласцівасці ад-
наатамных насычаных спіртоў на прыкладзе этанолу: 
пра рэакцыі з актыўнымі металамі, пра акісленне 
і абумоўленасць хімічных уласцівасцей будовай спір-
тоў. Развіваць уменні састаўляць ураўненні хімічных 
рэакцый, якія характарызуюць уласцівасці арга ніч-
ных рэчываў, структурныя і малекулярныя формулы 
спіртоў і адрозніваць іх сярод формул іншых рэчываў

§ 33
Заданні 7, 10

4 Мнагаатамныя спірты:
— састаў і будова гліцэрыны;
— фізічныя і хімічныя ўлас ці-
васці гліцэрыны;
— якасная рэакцыя на мнагаа-
тамныя спірты;
— прымяненне мнагаатамных 
спір тоў.
Д. 1, Д. 4. НПБП.
Лаб. досл. 4. НПБП

Азнаёміць з саставам і будовай гліцэрыны. Адзна-
чыць прыметы агульнасці і ад рознення ў будове ад-
наатамных і мнагаатамных спіртоў. Разгледзець хі-
міч ныя ўласцівасці гліцэрыны (рэак цыі з натрыем, 
гідраксідам медзі(ІІ)). Фар мі ра ваць уменні са стаў-
ляць ураўненні хімічных рэакцый; абыходзіцца з рэ-
чывамі, карыстацца хімічным посудам, лабаратор-
ным абсталяваннем

§ 34
Заданні 5, 7, 8

5 Карбонавыя кіслоты:
— прыметы класіфікацыі;
— будова і фізічныя ўласці вас-
ці мурашынай кіслаты;

Фарміраваць уяўленні пра састаў, будову і кла сі фі-
кацыю карбонавых кіслот. Развіваць уяўленні пра 
з’явы гамалогіі, разнастайнасць арганічных рэчываў, 
прычыны, што іх абумоўліваюць. Фарміраваць умен -

§ 35
Заданні 4–6
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— будова і фізічныя ўласці вас ці 
воцатнай і стэарынавай кіс лот.
Д. 1. НПБП

ні састаўляць структурныя формулы рэчываў, адроз-
ні ваць формулы карбонавых кіслот

6 Хімічныя ўласцівасці і прымя
ненне воцатнай кіслаты:
— рэакцыя з актыўнымі мета-
ламі;
— рэакцыі з асноўнымі і амфа-
тэрнымі аксідамі;
— рэакцыі з асновамі і солямі 
больш слабых кіслот;
— прымяненне.
Лаб. досл. 5. НПБП

Фарміраваць уяўленні пра наяўнасць у карбонавых 
кіслот (на прыкладзе воцатнай кіслаты) хімічных 
улас цівасцей, падобных на ўласцівасці мінеральных 
кіс лот (узаемадзеянне з металамі, асноўнымі аксі да-
мі, шчолачамі, солямі больш слабых кіслот). Раз ві-
ваць уменні вызначаць сувязь паміж будовай мале-
кул арганічных рэчываў і іх хімічнымі ўласцівасцямі, 
састаў ляць ураўненні хімічных рэакцый; абыходзіцца 
з рэчывамі, карыстацца хімічным посудам, лабара-
торным абсталяваннем

§ 36
Заданні 4, 6, 9

7 Тлушчы:
— фізічныя ўласцівасці, зна-
ходжанне ў прыродзе;
— будова;
— хімічныя ўласцівасці

Фарміраваць уяўленні пра састаў і будову асноўнага 
кампанента тлушчаў — трыгліцэрыду. Разгледзець 
фі зіч ныя і хімічныя ўласцівасці (гідроліз) прырод-
ных тлушчаў

§ 37, с. 158–161
Заданні 6, 9

8 Мыла. СМС.
Д. 6. НПБП.
Лаб. досл. 6. НПБП

Замацаваць веды пра састаў і будову тлушчаў. Раст-
лумачыць паняцце «мыла» і параўнаць іх мыйныя 
ўласцівасці з уласцівасцямі сінтэтычных мыйных 
сродкаў. Развіваць уменне абыходзіцца з рэчывамі, 
карыстацца хімічным посудам, лабараторным абста-
ляваннем

§ 37
Заданні 7, 8

9 Вугляводы. Глюкоза:
— глюкоза ў прыродзе;
— будова і фізічныя ўласцівасці;

Фарміраваць уяўленні пра вугляводы, пра састаў 
і бу дову монацукрыду глюкозы. Паказаць адрознен-
не ў будове глюкозы лінейнай і цыклічнай форм.

§ 38
Заданні 4, 7, 8, 10
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— хімічныя ўласцівасці;
— прымяненне.
Д. 7. НПБП

Раст лумачыць абумоўленасць хімічных уласцівасцей 
глю козы яе будовай

10 Цукроза:
— прадстаўнікі дыцукрыдаў;
— цукроза, састаў малекулы;
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці;
— уяўленне пра фруктозу;
— знаходжанне ў прыродзе.
Д. 8. НПБП

Пазнаёміць з найважнейшым прадстаўніком дыцу-
кры даў — цукрозай. Фарміраваць першапачатковыя 
ўяўленні пра будову цукрозы і яе ўласцівасці. Растлу-
мачыць паняцце «дыцукрыды»

§ 39
Заданні 6, 9

11 Абагульненне і сістэматыза цыя 
ведаў па тэ ме «Кісларод змя ш
чальныя ар ганіч ныя злу чэн ні»

Паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць веды пра 
састаў, будову і ўласцівасці прадстаўнікоў такіх 
класаў кіслародзмяшчальных арганічных рэчываў, 
як спірты, карбонавыя кіслоты, вугляводы. Замаца-
ваць уменне састаўляць ураўненні хімічных рэакцый, 
якія адлюстроўваюць хімічныя ўласцівасці рэчываў 
розных класаў

§ 32, 35

Тэма 4. Азотзмяшчальныя арганічныя злучэнні (5 г)

1 Аміны. Метыламін:
— будова;
— функцыянальная група;
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці метыл-
аміну;
— прымяненне.
Д. 1. НПБП

Фарміраваць першапачатковыя ўяўленні пра састаў 
і будову атамаў на прыкладзе першасных амінаў — 
ме тыламіну і этыламіну; хімічныя ўласцівасці, абу-
моў леныя наяўнасцю функцыянальнай аміна групы 
ў саставе малекул (адносіны да вады, рэакцыя з мі-
неральнымі кіслотамі). Развіваць уменне са стаў ляць 
малекулярныя і структурныя формулы, ураў ненні хі-
мічных рэакцый

§ 40
Заданні 2, 5
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2 Аміны. Анілін:
— будова;
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці;
— прымяненне

Фарміраваць уяўленні пра араматычныя аміны 
на прыкладзе аніліну: будова, фізічныя ўласцівасці, 
хі мічныя ўласцівасці (рэакцыя з неарганічнымі кі-
сло тамі). Развіваць уменне састаўляць ураўненні хі-
міч ных рэакцый

§ 40
Заданні 6, 7, 9

3 Амінакіслоты:
— састаў і будова;
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці;
— дыпептыды;
— прымяненне.
Д. 1, Д. 2. НПБП

Фарміраваць уяўленні пра амінакіслоты як ар ганіч-
ныя амфатэрныя злучэнні, разгледзець іх будову, фі-
зіч ныя і хімічныя ўласцівасці (на прыкладзе глі цы-
ну). Паказаць элементы агульнасці хімічных улас ці-
васцей амінакіслот, карбонавых кіслот і амінаў. 
Фар міраваць уяўленні пра пептыдную сувязь на пры-
кладзе ўтварэння дыпептыдаў. Развіваць уменні ана-
лізаваць уласцівасці рэчываў, зыходзячы з іх будовы; 
састаўляць ураўненні хімічных рэакцый

§ 41
Заданні 5, 6, 10

4 Практычная работа 3. Рашэн
не эксперыментальных задач. 
НПБП

Замацаваць веды пра хімічныя ўласцівасці кісларод- 
і азотзмяшчальных арганічных злучэнняў. Развіваць 
уменне эксперыментальна даследаваць састаў і ўлас-
ці васці арганічных рэчываў. Вызначыць узровень ва-
лодання эксперыментальнымі ўменнямі

§ 32–41

5 Кантрольная работа 4 па тэ
мах «Кіслародзмяшчальныя ар
га нічныя злучэнні», «Азот змя ш
чаль ныя арганічныя злу чэн ні»

Праверыць узровень засваення асноўных тэарэтыч-
ных палажэнняў і паняццяў, якія характарызуюць 
кіслародзмяшчальныя і азотзмяшчальныя злучэнні; 
веданне будовы і хімічных уласцівасцей адна- і мна-
гаатамных спіртоў, насычаных аднаасноўных карбо-
навых кіслот, вугляводаў (мона- і дыцукрыдаў), амі-
наў і амінакіслот; уменні прымяняць веды пры выка-
нанні заданняў рознага ўзроўню складанасці і ра шаць 
разліковыя заданні вывучаных тыпаў
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Тэма 5. Высокамалекулярныя злучэнні (7 г)

1 Аналіз вынікаў кантрольнай 
работы.
Агульныя звесткі пра высока
малекулярныя злучэнні:
— макрамалекула, манамер, па-
лімер, структурнае звяно;
— рэакцыя полімерызацыі;
— поліэтылен (састаў, будова, 
фізічныя ўласцівасці);
— прымяненне палімераў.
Д. 1. НПБП

Прааналізаваць вынікі выканання кантрольнай ра-
боты.
Фарміраваць першапачатковыя ўяўленні пра будову 
высокамалекулярных злучэнняў (ВМЗ) на прыклад-
зе поліэтылену, пра рэакцыю полімерызацыі, фізіч-
ныя ўласцівасці і прымяненне палімераў

§ 42
Заданні 3–5

2 Крухмал:
— агульная характарыстыка 
полі цук рыдаў;
— будова;
— уласцівасці;
— прымяненне.
Д. 2, Д. 3. НПБП.
Лаб. досл. 7. НПБП

Пазнаёміць з будовай і ўласцівасцямі аднаго з прад-
стаў нікоў прыродных ВМЗ — крухмалам. Паказаць 
узаемасувязь паміж мона- і поліцукрыдамі на пры-
кладзе сінтэзу і гідролізу крухмалу, залежнасць улас-
ці васцей рэчываў ад іх будовы. Развіваць уменне 
абы ходзіцца з рэчывамі, карыстацца хімічным посу-
дам, лабараторным абсталяваннем

§ 43
Заданні 6–8

3 Цэлюлоза:
— будова;
— уласцівасці;
— прымяненне.
Д. 2. НПБП

Пазнаёміць з будовай і ўласцівасцямі аднаго з прад-
стаў нікоў прыродных ВМЗ — цэлюлозай. Пака заць 
узаемасувязь паміж мона- і поліцукрыдамі на пры-
кладзе гідролізу цэлюлозы, залежнасць уласцівасцей 
рэчы ваў ад іх будовы, прычыны адрознення ўлас-
цівасцей цэлюлозы і крухмалу, прымяненне

§ 44
Заданні 8, 10
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4 Бялкі:
— знаходжанне ў прыродзе;
— першасная структура бялкоў

Фарміраваць уяўленні пра састаў і будову прырод-
ных біяпалімераў — бялкоў. Паказаць асаблівасць 
будовы першаснай структуры бялкоў

§ 45
Заданні 3, 7

5 Уласцівасці бялкоў:
— фізічныя;
— хімічныя.
Д. 4–6. НПБП.
Лаб. досл. 8. НПБП

Даць уяўленні пра фізічныя і хімічныя ўласцівасці 
бялкоў (агрэгатны стан, растваральнасць, дэнатура-
цыя). Фарміраваць уменні аналізаваць уласцівасці 
бялкоў, зыходзячы з асаблівасцей іх будовы; пра во-
дзіць якасныя рэакцыі на бялкі

§ 45
Заданні 5, 8

6 Абагульненне ведаў пра якас
ныя рэакцыі на арганічныя рэ
чывы

Паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць веды пра 
якасныя рэакцыі на мнагаатамныя спірты, глюкозу, 
крухмал, бялкі. Падрыхтаваць вучняў да выканання 
практычнай работы «Рашэнне эксперыментальных 
задач»

§ 34, 36, 38, 41 
(паўтарыць)

7 Практычная работа 4. Рашэн
не эксперыментальных задач. 
НПБП

Замацаваць веды пра характэрныя рэакцыі арга ніч-
ных рэчываў. Развіваць уменне абыходзіцца з рэ чы-
вамі, карыстацца хімічным посудам, лабараторным 
абсталяваннем

Тэма 6. Абагульненне ведаў (5 г)

1 Рэчыва, яго колькасныя харак
та рыстыкі. Хімічныя рэакцыі

Абагульніць і сістэматызаваць веды пра састаў і бу-
дову хімічных рэчываў, асноўныя колькасныя харак-
та рыстыкі рэчыва і тыпы хімічных рэакцый

§ 46
Заданні 3 а, 8

2 Неметалы і іх злучэнні:
— становішча неметалаў у пе-
рыядычнай сістэме;
— будова атама;
— простыя рэчывы і іх улас ці-
васці;
— злучэнні неметалаў (аксіды, 
кіслоты, солі) і іх уласцівасці

Абагульніць і сістэматызаваць веды пра будову ата-
маў неметалаў, уласцівасці простых і складаных рэ-
чы ваў, утвораных атамамі элементаў неметалаў. Раз-
ві ваць уменне састаўляць ураўненні хімічных рэак-
цый, якія адлюстроўваюць хімічныя ўласцівасці 
не ме талаў і іх злучэнняў

§ 47
Заданні 5, 7
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3 Гамалагічныя рады і ізамерыя 
арганічных злучэнняў

Абагульніць і сістэматызаваць веды пра класы (га ма-
лагічныя рады) арганічных злучэнняў, тыпы і ві ды 
іза мерыі

§ 48
Заданні 4, 8
§ 49

4 Важнейшыя хімічныя скла
дальныя ежы:
— бялкі, тлушчы, вугляводы;
— вітаміны

Разгледзець важнейшыя складальныя ежы чалавека 
(тлушчы, бялкі, вугляводы, вітаміны, мінеральныя 
рэ чывы) і паказаць іх значэнне ў забеспячэнні нар-
мальнага функцыянавання арганізма

§ 50

5 Хімія і ахова навакольнага ася
роддзя

Азнаёміць з праблемамі аховы навакольнага асярод-
дзя. Паказаць важнасць і значнасць вырашэння эка-
ла гічных праблем

Заканчэнне

47

10 КЛАС (базавы ўзровень)

(2 гадзіны на тыдзень; усяго 70 гадзін, з іх 2 гадзіны — рэзервовы час)

№ урока 
і дата 

правя
дзення

Тэма ўрока і асноўныя пытанні, 
якія вывучаюцца Мэты і задачы ўрока

Матэрыялы 
падручніка, 
дамашняе 
заданне

1 2 3 4

Тэма 1. Уводзіны ў арганічную хімію (9 г)

1 Будова атама Паўтарыць, замацаваць і паглыбіць веды пра будову 
ата ма, элементарныя часціцы, паняцці «масавы лік», 
«атамны нумар»

Хімія 10
§ 11
Заданні 4, 6

2 Стан электрона ў атаме; атамная 
арбіталь. Энергетычны ўз ро вень 
і падузровень. s і pар бі талі ў атаме

Сфарміраваць паняцце пра электроннае воблака як 
квантавамеханічную мадэль, якая апісвае стан элек-
трона ў атаме. Сфарміраваць уяўленне пра дваістую 
пры роду электрона; паняцці атамнай электроннай 
ар біталі (форма і памер), энергетычны ўзровень і па-
дузровень; s- і p-арбіталі. Фарміраваць уменне вы-
значаць лік энергетычных узроўняў у няўзбуджаным 
атаме

Хімія 10
§ 12
Заданне 5

3 Электронныя канфігурацыі атамаў 
элементаў першых двух перыядаў

Азнаёміць вучняў са спосабамі выражэння размерка-
вання электронаў у атаме і асноўнымі правіламі, якімі 
трэба кіравацца пры схематычным паказе размерка-
вання электронаў па ўзроўнях і падузроўнях; сфар мі-
ра ваць уяўленне пра электронную канфігурацыю ата-
маў і ўстойлівую электронную абалонку. 
Фарміраваць уменне запісваць электронныя канфі гу-
ра цыі атамаў элементаў першых двух перыядаў, вызна-
чаць лік спараных і няспараных электронаў на знешнім 
энергетычным узроўні ў няўзбуджаным атаме

Хімія 10
§ 13
Заданні 3, 4
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4 Электронная канфігурацыя ата
маў:
— будова электронных абалонак 
атамаў першых двух перы ядаў;
— асаблівасці будовы атама вугля-
роду

Удасканальваць уменне запісваць электронныя кан-
фігурацыі атамаў элементаў першых двух перыядаў, 
вызначаць лік спараных і няспараных электро наў 
на знешнім энергетычным узроўні ў няўзбуджаным 
атаме

Хімія 10
§ 13
Заданні 1, 5

5 Кавалентная сувязь. Кавалентная 
непалярная і палярная сувязь

Развіваць уяўленні пра хімічную сувязь, яе прыроду, 
прычыну і ўмову ўтварэння, пра кавалентную 
хімічную сувязь: кавалентную непалярную, паляр-
ную сувязь, схему ўтварэння агульных электронных 
пар у малекулах. Фарміраваць уменні адрозніваць 
рэчывы з розным тыпам хімічных сувязей

Хімія 10
§ 17
Заданне 7

6 Асаблівасці электроннай будовы 
ата ма вугляроду. Паняцце пра гіб
ры дызацыю атамных арбіта лей. 
Хі  мічная сувязь у арганіч ных злу
чэннях, σ і πсу вязі

Фарміраваць уяўленне пра асаблівасці электроннай 
будовы атама вугляроду, гібрыдызацыю атамных ар-
бі талей, асаблівасці хімічных сувязей у арганічных 
рэчы вах, пра кратнасць сувязі, σ- і π-сувязі

Хімія 10
§ 18
Заданні 1, 2
Хімія 11
§ 3
Матэрыялы 
лек цыі

7 Прадмет арганічнай хіміі.
Д. 1. НПБП

Фарміраваць уяўленне пра прадмет арганічнай хіміі, 
састаў арганічных злучэнняў; азнаёміць з метадамі 
вы вучэння якаснага і колькаснага саставу арга ніч-
ных злу чэнняў

Хімія 11
§ 1
Заданні 6, 7

8 Асноўныя палажэнні тэорыі хі міч
най будовы арганічных рэ чы ваў

Фарміраваць уменні тлумачыць асноўныя палажэнні 
тэорыі хімічнай будовы, растлумачваць сэнс па няц-
цяў «хімічная будова», «ізамерыя», ілю страваць сут-
насць паняцця «ізамерыя» запісам структурных 
фор  мул іза мераў

Хімія 11
§ 2
Заданні 4, 8
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9 Асноўныя палажэнні тэорыі хі міч
най будовы арганічных рэчы ваў

Удасканальваць уменні тлумачыць асноўныя пала-
жэн ні тэорыі хімічнай будовы, растлумачваць сэнс па-
няц цяў «хімічная будова», «ізамерыя», ілю стра ваць 
сут насць паняцця «ізамерыя» запісам струк турных 
фор мул ізамераў

Хімія 11
§ 2
Заданне 9
§ 4
Заданне 10

Тэма 2. Вуглевадароды (16 г)

1 Алканы:
— азначэнне класа;
— гамалагічны рад і агульная фор-
мула алканаў, гамолагі, га ма ла гіч ная 
рознасць;
— метан — найпрасцейшы прад стаў-
нік насычаных вугле вада родаў-ал-
ка наў, валентныя вуглы ў малекуле 
метану;
— электронная і прасторавая бу дова 
малекул алканаў, даў жы ня сувязі 
С—С у малекулах ал канаў;
— наменклатура ІЮПАК і тры ві-
яльныя назвы алканаў.
Д. 2. НПБП

Фарміраваць уяўленне пра хімічную, элекрон ную 
і прасторавую будову насычаных вуглевадародаў — 
алка наў, паняцці «гамолагі» і «гамалагічная роз-
насць».
Вывучыць правілы называння алканаў па сістэ ма-
тыч най наменклатуры.
Фарміраваць уменне састаўляць малекулярныя і струк-
турныя формулы алканаў па назвах

Хімія 11
§ 5
Заданне 10
§ 6
Заданні 5, 6

2 Ізамерыя і фізічныя ўласцівасці ал
канаў:
— структурная ізамерыя (іза ме рыя 
вугля роднага шкі лета);
— фізічныя ўласцівасці.
Разліковая задача 1

Фарміраваць уяўленне пра з’яву ізамерыі і тыпы іза-
мерыі (структурная, прасторавая), ізамерыю ланцу-
га. Фарміраваць уменні састаўляць структурныя 
формулы ізамерных рэчываў і называць іх па сі стэ-
ма тычнай наменклатуры; адрозніваць па структур-
ных формулах ізамеры і гамолагі, рашаць раз лі ко-
выя задачы. Разгледзець фізічныя ўласцівасці алка-

Хімія 11
§ 6
Заданне 10
§ 7
Заданне 7
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наў, фарміраваць уяў ленне пра залежнасць паве-
лічэння тэмпературы плаў лення і кіпення алканаў 
ад іх малекулярнай масы

3 Хімічныя ўласцівасці, атрыманне 
і прымяненне алканаў:
— галагенаванне (рэакцыя за мяш-
чэння), акісленне, тэр міч ныя пе ра-
тварэнні (крэкінг), іза ме рызацыя;
— атрыманне гідрыраваннем злу-
чэн няў з кратнымі сувязямі;
— пры мя ненне

Разгледзець хімічныя ўласцівасці алканаў: рэакцыі 
замяшчэння (галагенаванне), акіслення (гарэнне), 
разрыву вуглярод-вугляроднага ланцуга (крэкінг), 
ізаме ры зацыі. Разгледзець асноўныя спосабы атры-
мання алканаў: лабараторныя і прамысловыя (крэ-
кінг наф та прадуктаў, вылучэнне з прыродных кры-
ніц, гідры ра ван не злучэнняў з кратнымі сувя зямі).
Развіваць уменні састаўляць ураўненні хімічных рэ-
акцый, якія адлюстроўваюць хімічныя ўласцівасці 
і спосабы атрымання алканаў

Хімія 11
§ 8
Заданні 5, 10

4 Кантрольная работа 1 па тэмах 
«Уводзіны ў арганічную хі мію», «Ал
каны»

Праверыць якасць засваення вучэбнага матэрыялу 
па тэмах «Уводзіны ў арганічную хімію», «Алканы»

5 Аналіз вынікаў кантрольнай рабо
ты.
Алкены:
— азначэнне класа і агульная фор-
мула алкенаў;
— этылен — найпрасцейшы прад стаў-
нік ненасычаных вуг ле ва да родаў-
алкенаў, даў жыня су вя зі С=С, ва-
лентныя вуглы ў ма ле куле эты лену;
— электронная і прасторавая бу дова 
малекул алкенаў;

Вызначыць прычыны, якія абумовілі памылкі ў ра-
боце, здзейсніць карэкцыю ведаў і ўменняў.
Фарміраваць уяўленне пра ненасычаныя вуглевада-
роды, якія змяшчаюць у саставе малекул адну двай-
ную сувязь (алкены). Разгледзець электронную 
і пра сторавую будову малекулы этэну. Фарміраваць 
умен ні даваць назвы арганічным злучэнням па сі стэ-
матычнай наменклатуры. 
Развіваць тэарэтычныя ўяўленні пра ізамерыю (струк-
турная ізамерыя — ізамерыя ланцуга, становішча двай-
ной сувязі; прасторавая ізамерыя — цыс, трансіза ме-
рыя) на прыкладзе ненасычаных, вуг левадародаў з ад-

Хімія 11
§ 9
Заданне 8
§ 10
Заданні 4, 5
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— наменклатура ІЮПАК і тры ві-
яльныя назвы алкенаў;
— ізамерыя: структурная (вугля-
роднага шкілета і становішча двай-
ной сувязі), прасторавая (цыс, 
транс);
— фізічныя ўласцівасці алкенаў.
Д. 2. НПБП.
Лаб. досл. 1. НПБП

ной двай ной сувяззю. Пазнаёміць з фі зічнымі ўлас-
цівасцямі некаторых прадстаўнікоў ал кенаў. 
Развіваць уменні састаўляць структурныя формулы 
алкенаў і даваць ім назвы; вырабляць шарастрыж-
нёвыя мадэлі вуглевадародаў розных класаў

6 Хімічныя ўласцівасці алкенаў:
— акісленне; далучэнне вадароду, 
галагенаў да алкенаў;
— далучэнне вады і гала гена вада ро-
даў да этылену;
— якасныя рэакцыі на двайную су-
вязь з растворамі брому і KMnO4;
— полімерызацыя алкенаў.
Разліковая задача 2

Разгледзець хімічныя ўласцівасці алкенаў: рэакцыі 
далучэння (галагенаванне, гідрыраванне, гідратацыя, 
гід рагалагенаванне), акіслення (растворам KMnO4, 
кіс лародам — гарэнне).
Развіваць агульныя ўяўленні пра тыпы хімічных рэ-
акцый; уменні састаўляць ураўненні хімічных рэак-
цый, якія адлюстроўваюць хімічныя ўласцівасці ал-
кенаў

Хімія 11
§ 11
Заданні 3, 8
§ 20
Заданне 3

7 Хімічныя ўласцівасці алкенаў:
полімерызацыя алкенаў.
Д. 3. НПБП.
Атрыманне і прымяненне алке наў:
— атрыманне алкенаў (дэгід ры ра-
ванне алканаў, дэгідра гала ге на ван-
не галагеналканаў, дэгід ра тацыя 
спір тоў, гідрыраванне ал кінаў);
— прымяненне алкенаў

Фарміраваць уяўленне пра рэакцыю полімерызацыі 
на прыкладзе рэакцыі атрымання поліэтылену, па-
зна ёміць з некаторымі ўласцівасцямі і прымяненнем 
па лімераў.
Разгледзець асноўныя спосабы атрымання алкенаў: 
ла бараторныя (дэгідрагалагенаванне галагеналканаў, 
дэ гід ратацыя спіртоў) і прамысловыя (крэкінг ал ка-
наў). Пазнаёміць з галінамі выкарыстання алкенаў. 
Раз віваць уменні састаўляць ураўненні хімічных рэ-
акцый, якія адлюстроўваюць спосабы атрымання ар-
га ніч ных рэчываў (алкенаў). Падрыхтаваць да выка-
нання практычнай работы

Хімія 11
§ 12
Заданне 4
§ 13
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8 Практычная работа 1. Атрыманне 
этылену і вывучэнне яго ўласці вас
цей. НПБП

Замацаваць веды пра спосабы атрымання газападоб-
ных рэчываў у лабараторыі, фізічныя і хімічныя 
ўлас ці васці этылену; развіваць практычныя ўменні 
працаваць з прыборамі для атрымання газападоб-
ных рэ чы ваў, праводзіць назіранні і аналізаваць іх

Хімія 11
§ 9
§ 20
Заданне 1

9 Дыены. Вуглевадароды са спалу ча
ны мі двайнымі сувязямі. Алкадыены:
— будова малекул бутадыену-1,3 
і 2-метыл бутадыену-1,3 (іза прэ ну), 
іх малекулярныя і стру к тур ныя 
формулы;
— фізічныя ўласцівасці бутадые-
ну-1,3 і 2-метылбутадыену-1,3;
— хімічныя ўласцівасці бутадые-
ну-1,3 і 2-метылбутадыену-1,3: да-
лучэнне вадароду, галагенаў, рэак-
цыя полімерызацыі;
— атрыманне бутадыену-1,3 і 2-ме-
тыл бута ды ену-1,3 дэгід ры ра ваннем 
алканаў;
— прымяненне дыенавых вуглева-
да ро даў, прыродны і сінтэ тыч ныя 
каўчукі.
Д. 4. НПБП

Фарміраваць уяўленне пра будову дыенавых вугле ва-
дародаў на прыкладзе бутадыену-1,3 і 2-метылбута-
дыену-1,3. Разгледзець хімічныя ўласцівасці дыенаў 
(рэакцыі далучэння вадароду і галагенаў, рэакцыя 
полімерызацыі); паказаць агульнасць хі міч ных 
уласці васцей дыенаў і алкенаў. Разгледзець спосабы 
атрымання дыенавых вуглевадародаў (дэгід ры-
раванне алканаў). Паказаць прымяненне і прак-
тычную значнасць каўчукоў і рэчываў, якія атрым-
ліваюць на іх аснове. Развіваць уяўленне пра залеж-
насць хімічных уласцівасцей рэчываў ад іх будовы, 
уменні састаўляць ураўненні хімічных рэакцый

Хімія 11
§ 14
Заданні 4, 6

10 Алкіны:
— азначэнне класа і агульная фор-
мула алкінаў;

Сфарміраваць уяўленне пра ненасычаныя вуглева-
дароды, якія змяшчаюць у саставе малекул адну 
трайную сувязь (алкіны), разгледзець электронную

Хімія 11
§ 15
Заданні 5, 9
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— ацэтылен — найпрасцейшы прад-
стаўнік алкінаў, даўжыня су вязі 
С≡С, валентныя вуглы ў ма лекуле 
ацэтылену;
— электронная і прасторавая бу дова 
малекул алкінаў;
— наменклатура ІЮПАК і тры ві-
яльныя назвы алкінаў;
— структурная ізамерыя вуглярод-
нага шкілета і становішча трайной 
сувязі

і прасторавую будову малекулы ацэтылену. Раз ві-
ваць тэарэтычныя ўяўленні пра ізамерыю. Фар мі-
раваць уменні даваць назвы арганічным злучэнням 
па сістэматычнай наменклатуры

11 Алкіны:
— фізічныя ўласцівасці алкінаў;
— хімічныя ўласцівасці: далучэнне 
вадароду, галагенаў да алкінаў; 
галагенавадародаў, вады да ацэты-
лену; поўнае акісленне;
— якасныя рэакцыі на трайную су-
вязь з растворамі брому і KMnO4;
— прымяненне алкінаў.
Д. 5, 6. НПБП

Вывучыць фізічныя і хімічныя ўласцівасці алкінаў 
(галагенаванне, гідрыраванне) і ацэтылену (гідра та-
цыя, гідрагалагенаванне, гарэнне). Развіваць уменні 
састаўляць ураўненні хімічных рэакцый, якія ад-
люст роўваюць уласцівасці алкінаў, і агульныя ўяў-
ленні пра тыпы хімічных рэакцый. Разгледзець ас-
ноў ныя прамысловыя спосабы (піроліз метану, кар-
бідны метад) атрымання ацэтылену. Пазнаёміць 
з га лінамі выкарыстання алкінаў. Развіваць уменні 
са стаўляць ураўненні хімічных рэакцый, якія ад-
люст роўваюць спосабы атрымання арганічных рэ чы-
ваў (ацэтылену) і хімічныя ўласцівасці ацэтылену

Хімія 11
§ 16
Заданні 4, 9

12 Арэны:
— азначэнне класа і агульная фор-
мула арэнаў рада бензолу;
— бензол — найпрасцейшы прад-
стаўнік араматычных вугле вада ро-
даў, электронная і прасторавая бу-
дова малекулы бензолу; 

Разгледзець электронную і прасторавую будову ма-
лекулы бензолу. Азнаёміць з фізічнымі ўласцівас-
цямі бензолу. Разгледзець хімічныя ўласцівасці бен-
золу: рэакцыі замяшчэння (галагенаванне, нітра ван-
не); рэакцыі далучэння (гідрыраванне). Развіваць 
агуль ныя ўяўленні пра тыпы хімічных рэакцый, 
уменні састаўляць ураўненні хімічных рэакцый бен-
золу

Хімія 11
§ 17
Заданні 4, 10
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— даўжыня сувязі вуглявод-вугля-
вод і валентныя вуглы ў малекуле 
бен золу;
— наменклатура і ізамерыя арэнаў 
ра да бензолу;
— фізічныя ўласцівасці бензолу;
— хімічныя ўласцівасці бензолу: рэ-
акцыі замяшчэння ў араматычным 
ядры (галагенаванне, нітра ван не), 
ка талітычнае гідрыраванне

13 Атрыманне і прымяненне арама
тычных злучэнняў:
— атрыманне бензолу трымерыза-
цыяй ацэтылену, дэгідрыраваннем 
гексану і цыклагексану;
— прымяненне араматычных злучэн-
няў

Азнаёміць з асноўнымі прамысловымі спосабамі 
атрымання бензолу (з прыродных крыніц — какса-
ванне каменнага вугалю, дэгідрыраванне і араматы-
зацыя гексану, цыклатрымерызацыя ацэтылену), 
прымяненнем бензолу і яго вытворных. Фарміраваць 
уменні састаўляць ураўненні рэакцый атрымання 
бензолу

Хімія 11
§ 18
Заданні 4, 5

14 Вуглевадароды ў прыродзе:
— нафта і прыродны газ як крыніцы 
вуглевадародаў, састаў і фізічныя 
ўласцівасці;
— спосабы перапрацоўкі нафты: пе-
рагонка, тэрмічны і каталітычны 
крэ кінг;
— прадукты перапрацоўкі нафты;
— ахова навакольнага асяроддзя ад 
забруджванняў пры перапрацоўцы 
вуглевадароднай сыравіны і выка-
рыс танні прадуктаў пера працоў кі 
нафты.
Д. 7. НПБП

Разгледзець састаў асноўных прыродных крыніц 
вуглевадародаў і паказаць напрамкі іх выкарыстан-
ня як энергетычнай сыравіны і аснову хімічнага сін-
тэ зу арганічных рэчываў, спосабы перапрацоўкі на-
фты (перагонка, крэкінг); праблемы, якія ўзнікаюць 
у сувязі з забруджваннем навакольнага асяроддзя 
адходамі нафтаперапрацоўчай прамысловасці, і дзе-
янні, накіраваныя на ахову навакольнага асяроддзя

Хімія 11
§ 19
Заданні 7 а, 9
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15 Абагульненне і сістэматызацыя ву
чэбнага матэрыялу па тэме «Вугле
вадароды»

Абагульніць і сістэматызаваць веды пра будову 
і ўлас цівасці вуглевадародаў вывучаных класаў. 
Удас канальваць уменні рашаць задачы вывучаных 
ты паў, запісваць ураўненні рэакцый, якія адлю-
строў ваюць хімічныя ўласцівасці і спосабы атрыман-
ня вуглевадародаў. Фарміраваць уменні састаўляць 
ураўненні хімічных рэакцый, якія адлюстроўваюць 
генетычную сувязь паміж класамі вуглевадародаў

Хімія 11
Паўтарыць: 
будову 
і хімічныя 
ўласцівасці 
вугле вадаро-
даў (с. 291–
295)
Заданне 7 б 
(с. 98)

16 Кантрольная работа 2 па тэме «Ву
 глевадароды»

Праверыць узровень засваення асноўных тэарэтыч-
ных палажэнняў і паняццяў, якія характарызуюць 
вуглевадароды; веданне будовы, хімічных улас ці вас-
цей і спосабаў атрымання алканаў, алкенаў, дыенаў, 
алкінаў, бензолу; уменняў: састаўляць структурныя 
фор мулы вуглевадародаў і іх ізамераў па назве, на-
зываць вуглевадароды па сістэматычнай і тры віяль-
най наменклатуры, запісваць ураўненні хімічных рэ-
акцый, якія ілюструюць хімічныя ўласцівасці і спо-
сабы атрымання вуглевадародаў розных класаў, 
рашаць задачы вывучаных тыпаў

Тэма 3. Спірты і фенолы (8 г)

1 Аналіз вынікаў кантрольнай рабо
ты.
Насычаныя аднаатамныя спірты:
— функцыянальная група спіртоў, 
яе электронная будова;

Вызначыць прычыны, якія абумовілі памылкі ў ра-
боце, здзейсніць карэкцыю ведаў і ўменняў.
Сфарміраваць уяўленне пра будову насычаных ад-
наатамных спіртоў, электронную будову функцыя-
нальнай групы; гамалагічны рад алканолаў. Па зна -

Хімія 11
§ 21
Заданні 5, 6
§ 22
Заданне 4
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— класіфікацыя спіртоў: аднаатам-
ныя і мнагаатамныя; першасныя, 
другасныя, трацічныя;
— насычаныя аднаатамныя спірты: 
азначэнне класа, агульная формула, 
састаў, будо ва, малекулярныя і стру-
ктурныя формулы насычаных ад-
на атамных спіртоў;
— метанол і этанол як прадстаўнікі 
насычаных аднаатамных спіртоў;
— структурная ізамерыя вуглярод-
нага шкілета і становішча функцы-
янальнай групы насычаных аднаа-
тамных спіртоў;
— наменклатура ІЮПАК і трыві яль-
ныя назвы спіртоў;
— фізічныя ўласцівасці;
— вадародная сувязь і яе ўп лыў 
на тэм пературы кіпення і раства-
ральнасць спіртоў.
Д. 8, 9. НПБП

ёміць з асновамі наменклатуры спіртоў, відамі 
струк турнай ізамерыі (вугляроднага ланцуга, ста но-
вішча функцыянальнай групы). Разгледзець фі зіч-
ныя ўласцівасці алканолаў, даць паняцце пра між ма-
лекулярную вадародную сувязь і яе ўплыў на фі зіч-
ныя ўласцівасці. Фарміраваць уменні са стаў ляць 
структурныя формулы спіртоў і іх структурных 
ізамераў і называць іх па сістэматычнай наменклату-
ры; адрозніваць па формулах гамолагі і іза меры

2 Хімічныя ўласцівасці спіртоў:
— узаемадзеянне са шчолачнымі ме-
таламі, карбонавымі кіслотамі, га ла-
генавадародамі, дэгідратацыя; акіс-
лен не: поўнае і частковае (да аль-
дэгідаў).
Д. 10, 11. НПБП.
Лаб. досл. 2. НПБП

Разгледзець хімічныя ўласцівасці насычаных аднаа-
тамных спіртоў. Развіваць веды пра ўзаемны ўплыў 
атамаў у малекулах арганічных злу чэн няў, уменні 
састаўляць і аналізаваць ураў нен ні хімічных рэак-
цый спіртоў са шчолачнымі мета ламі, з арганічнымі 
кіслотамі, гала генава дародамі; унут рымалекулярнай 
дэгідратацыі; акіслення (поў нага і частковага)

Хімія 11
§ 23
Заданні 4, 7
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3 Атрыманне і прымяненне спіртоў:
— атрыманне спіртоў у лабараторыі 
гідролізам галагеналканаў, гідрата-
цы яй алкенаў;
— прымяненне спіртоў;
— таксічнасць спіртоў, іх дзеянне 
на ар  ганізм чалавека.
Разліковая задача 3

Фарміраваць уяўленне пра агульныя спосабы атры-
мання спіртоў: прамысловыя (гідратацыя алкенаў) 
і ла бараторныя (гідроліз галагеналкенаў). Пазна-
ёміць з напрамкамі выкарыстання метанолу, этано-
лу і іх фізіялагічным дзеяннем на арганізм чалавека. 
Фар міраваць уменне рашаць разліковыя задачы, ка-
лі адно з рэчываў, якія рэагуюць, узята з лішкам. 
Фар міраваць уменні састаўляць ураўненні рэакцый 
атрымання спіртоў і аналізаваць іх з пазіцыі ўзае ма-
сувязі арганічных рэчываў

Хімія 11
§ 24
Заданне 2
§ 25
Заданне 1

4 Мнагаатамныя спірты:
— этыленгліколь (этандыёл-1,2) 
і глі цэ рына (прапантрыёл-1,2,3) як 
прад стаўнікі мнагаатамных спір-
тоў, іх састаў, будова і структурныя 
фор мулы;
— хімічныя ўласцівасці: узаемадзе-
янне са шчолачнымі металамі, з ар-
га нічнымі і мінеральнымі кіслотамі, 
галагенавадародамі, гідрак сідам ме-
дзі(ІІ) (якасная рэакцыя на мнагаа-
тамныя спірты);
— прымяненне эты лен гліколю і глі-
цэ рыны.
Лаб. досл. 3. НПБП

Развіваць паняцце пра будову і ўласцівасці спіртоў. 
Разгледзець будову і ўласцівасці мнагаатамных спір-
тоў (этыленгліколю і гліцэрыны); агульныя з ад на-
атам нымі спіртамі (рэакцыі са шчолачнымі ме та ламі, 
з кіслотамі) і спецыфічныя (рэакцыя з Cu(OH)

2). 
Фарміраваць паняцце пра залежнасць улас цівасцей 
мнагаатамных спіртоў ад ліку гід раксільных груп у са-
ставе іх малекул; уменні са стаўляць ураўненні хі міч-
ных рэакцый, эксперыментальна праводзіць якас ную 
рэакцыю на гліцэрыну

Хімія 11
§ 26
Заданні 4, 8

5 Узаемасувязь паміж насычанымі, не
насычанымі вуглевадародамі і спір
тамі

Развіваць уяўленні пра ўзаемасувязь арганічных рэ-
чываў на прыкладзе вуглевадародаў і спіртоў. Фар-
міраваць уменні састаўляць ураўненні хімічных рэ-
акцый, якія адлюстроўваюць узаемасувязі вуг ле-
вадародаў і спіртоў

Хімія 11
§ 21–26 
(паўтарыць)
Заданні 6, 9 
(с. 132)
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6 Фенолы:
— паняцце пра фенолы, азначэнне 
класа;
— састаў і будова фенолу; малеку-
лярная і структурная формулы;
— узаемны ўплыў груп атамаў у ма-
лекуле фенолу;
— фізічныя ўласцівасці фенолу;
— хімічныя ўласцівасці: узаемадзе-
янне са шчолачнымі металамі, з раст-
ворамі шчолачаў, брамаванне і ніт-
ра ванне па бензольным ядры;
— якасныя рэакцыі на фенол з бром-
най вадой і растворамі солей жале-
за(ІІІ);
— прымяненне фенолу

Фарміраваць уяўленне пра будову малекулы фено-
лу — прадстаўніка класа фенолаў, пра ўзаемны 
ўп лыў груп атамаў у малекуле фенолу. Разгледзець 
фізічныя і хімічныя ўласцівасці фенолу (рэакцыі 
са шчолачнымі металамі, з растворам шчолачы, 
бром най вадой, азотнай кіслатой). Замацаваць уяў-
ленне пра ўзаемны ўплыў груп атамаў у малекуле. 
Фар мі раваць уменні састаўляць ураўненні хімічных 
рэакцый. Азнаёміць з прымяненнем фенолу, шкод-
ным уз дзеяннем фенолу і яго вытворных на нава-
кольнае асяроддзе і здароўе чалавека

Хімія 11
§ 27
Заданні 6, 9
§ 28
Заданні 5, 7

7 Абагульненне і сістэматызацыя ве
даў па тэме «Спірты і фенолы»

Паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць веды пра 
састаў, будову і хімічныя ўласцівасці насычаных ад-
наатамных і мнагаатамных спіртоў, фенолаў. Зама-
цаваць уменні састаўляць ураўненні хімічных рэак-
цый, якія ілюструюць хімічныя ўласцівасці і атры-
манне спіртоў

Хімія 11
Заданні 4, 6 
(с. 141–142)

8 Узаемасувязь паміж вуглева даро да
мі, спіртамі і феноламі

Развіваць уяўленне пра ўзаемасувязь арганічных рэ-
чываў на прыкладзе вуглевада родаў, спіртоў і фе-
нолаў. Удасканальваць уменні састаўляць ураўненні 
хі міч ных рэакцый, тлумачыць хімічныя ўласцівасці 
з па зі цыі тэорыі хімічнай будовы, прымяняць веды 
пры выкананні заданняў рознага ўзроўню скла да-
насці, ра шаць задачы вывучаных тыпаў

С. 295–297 
(паўтарыць)
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Тэма 4. Альдэгіды (5 г)

1 Альдэгіды:
— функцыянальная альдэгідная 
група;
— азначэнне класа альдэгідаў;
— метаналь і этаналь як прад стаў ні-
кі альдэгідаў, іх састаў, будова, мале-
кулярныя і структурныя формулы;
— насычаныя альдэгіды: агульная 
формула; структурная ізамерыя ву-
гляроднага шкілета;
— наменклатура ІЮПАК і трыві-
яль ныя назвы альдэгідаў;
— фізічныя ўласцівасці альдэгідаў.
Д. 12. НПБП

Фарміраваць уяўленне пра састаў і будову альдэ гі-
даў, электронную і прасторавую будову альдэгіднай 
групы; гамалагічны рад альдэгідаў. Пазнаёміць з ас-
но вамі наменклатуры альдэгідаў, відамі структур-
най ізамерыі (вугляроднага ланцуга), фізічнымі 
ўлас цівасцямі альдэгідаў. Фарміраваць уменні са-
стаў ляць структурныя формулы гамолагаў і ізамераў 
альдэгідаў і называць іх

Хімія 11
§ 29
Заданні 5, 7

2 Хімічныя ўласцівасці альдэгідаў:
— рэакцыі аднаўлення, акіслення 
да карбонавых кіслот;
— якасныя рэакцыі на альдэгідную 
групу: «сярэбранага люстра» і з гід-
рак сідам медзі(ІІ).
Д. 13. НПБП.
Лаб. досл. 4. НПБП

Разгледзець хімічныя ўласцівасці альдэгідаў: рэак-
цыі далучэння — аднаўленне вадародам; рэакцыі акі-
с лення (Ag2O/NH3 ∙ H2O і Cu(OH)2). Фарміраваць 
уменні састаўляць ураўненні рэакцый, якія ад люст-
роў ваюць хімічныя ўласцівасці альдэгідаў, і ана лі-
заваць іх; праводзіць эксперыментальна якасную рэ-
акцыю на альдэгіды

Хімія 11
§ 30
Заданні 5, 6

3 Атрыманне і прымяненне альдэ гі
даў:
— атрыманне альдэгідаў акісленнем 
першасных спіртоў;

Фарміраваць уяўленне пра агульныя спосабы атры-
мання альдэгідаў (акісленне першасных спіртоў): ат-
рыманне этаналю гідратацыяй ацэтылену; пра пры-
мяненне альдэгідаў. Фарміраваць уменне запіс ваць

Хімія 11
§ 31
Заданні 3–5
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— атрыманне этаналю гідратацыяй 
ацэтылену;
— прымяненне метаналю і этаналю

ураўненні адпаведных хімічных рэакцый, характары-
заваць галіны прымянення альдэгідаў

4 Узаемасувязь паміж вуглева даро да
мі, насычанымі аднаатамнымі спір
тамі і альдэгідамі

Развіваць уяўленні пра ўзаемасувязь арганічных рэ-
чываў на прыкладзе вуглевадародаў, насычаных ад-
наатамных спіртоў і альдэгідаў. Фарміраваць умен ні 
састаўляць ураўненні хімічных рэакцый, якія ад-
люстроўваюць спосабы атрымання і хімічныя ўлас-
ці васці вуглевадародаў, спіртоў, альдэгідаў

Хімія 11
§ 31
Заданні 6 а, б

5 Абагульненне вучэбнага матэрыялу 
па тэме «Альдэгіды»

Абагульніць і сістэматызаваць веды вучняў пра 
састаў, будову, хімічныя ўласцівасці і спосабы атры-
мання альдэгідаў

Хімія 11
§ 29 
(паўтарыць)
Заданне 2

Тэма 5. Карбонавыя кіслоты (7 г)

1 Карбонавыя кіслоты:
— функцыянальная карбаксільная 
група;
— азначэнне класа карбонавых кі-
слот;
— класіфікацыя карбонавых кіслот: 
на сычаныя, ненасычаныя, ара ма тыч-
ныя; ад наасноўныя, двухас ноў ныя.
Д. 14. НПБП

Фарміраваць уяўленне пра састаў, хімічную будову 
і класіфікацыю карбонавых кіслот. Разгледзець элект-
ронную і прасторавую будову карбаксільнай групы

Хімія 11
§ 32
Заданні 3, 4

2 Аднаасноўныя карбонавыя кіслоты:
— састаў, будова; агульная, малеку-
лярныя і структурныя формулы;
— структурная ізамерыя вуглярод-
нага шкілета;

Пазнаёміць з асновамі наменклатуры насычаных 
аднаасноўных кіслот, ізамерыяй (вугляроднага шкі-
лета і міжкласавай). Разгледзець фізічныя ўлас ці-
васці насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот. 
Фарміраваць уменні састаўляць структурныя фор-

Хімія 11
§ 33
Заданні 6, 7
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— мурашыная і воцатная кіслоты 
як прадстаўнікі насычаных адна ас-
ноўных карбонавых кіслот;
— пальміцінавая і стэарынавая кіс-
ло ты як прадстаўнікі вышэйшых 
насычаных карбонавых кіслот;
— наменклатура ІЮПАК і трыві-
яль ныя назвы карбонавых кіслот;
— фізічныя ўласцівасці карбонавых 
кіслот, уплыў вадароднай сувязі 
на тэмпературу кіпення і раства-
ральнасць.
Д. 15. НПБП

мулы насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот 
і іх структурных ізамераў і называць па сістэма-
тычнай наменклатуры

3 Хімічныя ўласцівасці насычаных 
аднаасноўных карбонавых кіслот:
— змяненне афарбоўкі індыкатараў, 
узаемадзеянне з металамі, асноў ны-
мі і амфатэрнымі аксідамі і гід рак-
сідамі, солямі слабых кіслот;
— рэакцыя этэрыфікацыі;
— рэакцыя замяшчэння атама вада-
роду метыльнай групы воцатнай кіс-
латы на атам галагену

Фарміраваць уяўленне пра наяўнасць у карбонавых 
кіслот хімічных уласцівасцей, агульных з не ар га-
нічнымі кіслотамі; пра спецыфічныя ўласцівасці: рэ-
акцыю замяшчэння атама вадароду ў вуглевадарод-
ным фрагменце і гідраксільнай групы (этэ ры фі ка-
цыя). Развіваць уяў ленне пра залежнасць хімічных 
уласцівасцей рэ чываў ад іх хімічнай будовы. Раз ві-
ваць уменні састаўляць ураўненні рэакцый, якія ад-
люстроўваюць хімічныя ўласцівасці ар га нічных рэ-
чываў (карбонавыя кіслоты)

Хімія 11
§ 34
Заданні 5, 6 а

4 Практычная работа 2. Параўнанне 
ўласцівасцей карбонавых і неарга
ніч ных кіслот. НПБП

Замацаваць веды пра хімічныя ўласцівасці воцатнай 
кіслаты, фарміраваць уяўленні пра агульнасць кіс-
лотна- асноўных уласцівасцей карбонавых і неар-
ганічных кіслот. Фарміраваць уменні абыходзіцца 
з неарганічнымі рэчывамі, карыстацца хімічным по-
судам, лабараторным абсталяваннем

Хімія 11
§ 8, 30 
(паўтарыць)
§ 34
Заданні 6 б, 7
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5 Атрыманне насычаных адна асноў
ных карбонавых кіслот:
— атрыманне карбонавых кіслот акіс-
леннем алканаў, першасных спір тоў 
і альдэгідаў.
Разліковая задача 4

Разгледзець агульныя прамысловыя спосабы атры-
мання насычаных аднаасноўных карбонавых кіслот 
(каталітычнае акісленне алканаў, гідроліз тлушчаў — 
вышэйшыя кіслоты) і лабараторныя спосабы (акіс-
лен не першасных спіртоў, альдэгідаў). Паз наёміць 
з пры мяненнем кіслот і паказаць іх значэнне ў пры-
родзе і жыцці чалавека

Хімія 11
§ 35 
Заданні 6, 9
§ 37
Заданне 1

6 Алеінавая кіслата як прадстаўнік 
аднаасноўных ненасычаных карбо
навых кіслот:
— састаў, будова;
— хімічныя ўласцівасці: далучэнне 
вадароду і галагенаў па двайной 
сувязі вуглевадароднай групы;
— прымяненне карбонавых кіслот.
Д. 16. НПБП

Азнаёміць з прадстаўнікамі ненасычаных аднаас-
ноў ных кіслот і на прыкладзе алеінавай кіслаты па-
казаць іх дваістую хімічную функцыю. Фарміраваць 
уменні састаўляць ураўненні хімічных рэакцый, якія 
адлюстроўваюць уласцівасці ненасычаных карбона-
вых кіслот, і тлумачыць гэтыя ўласцівасці. Азнаёміць 
з прымяненнем карбонавых кіслот

Хімія 11
§ 36 
Заданні 4, 5
§ 37
Заданне 2

7 Узаемасувязь паміж вуглева даро да
мі, спіртамі, альдэгідамі, карбо на
вы мі кіслотамі

Паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць веды пра 
хімічныя ўласцівасці і спосабы атрымання кіс ларод-
змяшчальных арганічных злучэнняў (спір ты, фено-
лы, альдэгіды, карбонавыя кіслоты). Фарміраваць 
уменні аналізаваць хімічныя ўласцівасці рэчываў 
асобных класаў арганічных злучэнняў і на аснове 
аналізу вызначаць шляхі атрымання арганічных 
злучэнняў; састаўляць ураўненні хімічных рэакцый, 
якія адлюстроўваюць узаемасувязь паміж класамі

Хімія 11
§ 37 
Заданне 3
§ 38
Заданні 8, 9
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Тэма 6. Складаныя эфіры. Тлушчы (5 г)

1 Складаныя эфіры:
— азначэнне класа;
— састаў, будова, малекулярная 
і струк турная формулы;
— складаныя эфіры — вытворныя 
карбонавых кіслот і спіртоў, агуль-
ная формула;
— этылавы эфір воцатнай кіслаты 
як прадстаўнік складаных эфіраў;
— структурная і міжкласавая іза ме-
рыя з карбонавымі кіслотамі;
— наменклатура ІЮПАК і тры ві-
яль ныя назвы складаных эфіраў;
— фізічныя ўласцівасці;
— атрыманне складаных эфіраў: рэ-
акцыя этэрыфікацыі;
— хімічныя ўласцівасці: гідроліз (кіс-
лотны і шчолачны).
Д. 17. НПБП

Фарміраваць уяўленне пра будову складаных эфі-
раў. Фарміраваць уменні састаўляць структурныя 
формулы складаных эфіраў і даваць ім назвы, ад роз-
ніваць па структурных формулах ізамеры. Разгле-
дзець хімічныя ўласцівасці складаных эфіраў (гід-
роліз кіслотны і шчолачны) і спосабы атрымання — 
рэ акцыя этэрыфікацыі. Фарміраваць уменні са - 
стаўляць ураўненні хімічных рэакцый, якія ад люст-
роўваюць уласцівасці складаных эфіраў, рэ акцыі 
этэ рыфікацыі

Хімія 11
§ 39
Заданне 7
§ 40
Заданне 4

2 Складаныя эфіры ў прыродзе. Пры
мяненне. Поліэфірныя валокны (лаў
сан). Выхад прадукту рэакцыі.
Д. 18. НПБП.
Разліковая задача 5

Фарміраваць паняцце пра хімічныя валокны на пры-
кладзе сінтэтычнага поліэфірнага валакна лаўсан, 
азнаёміць са спосабам атрымання лаўсану, з запісам 
структурнага звяна поліэтылентэрафталату. Разві-
ваць уяўленне пра практычнае выкарыстанне ведаў 
пра хімічныя рэакцыі для стварэння новых рэчываў 
і матэрыялаў, якія не існуюць у прыродзе. Фар мі-
раваць уменні рашаць задачы з улікам выхаду пра-
дукту рэакцыі

Хімія 11
§ 41
Заданні 4, 9
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3 Тлушчы:
— састаў і будова трыгліцэрыдаў;
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці: гідроліз, 
— гідрыраванне, акісленне;
— біялагічная роля тлушчаў.
Лаб. досл. 5. НПБП

Разгледзець састаў і будову прыродных тлушчаў, іх 
фізічныя і хімічныя ўласцівасці, гідроліз (кіслотны 
і шчолачны), акісленне, гідрыраванне (для тлушчаў, 
якія змяшчаюць астаткі ненасычаных карбонавых 
кіс лот). Фарміраваць паняцце пра асноўны кампа-
нент тлушчаў — трыгліцэрыд. Удасканальваць умен-
ні даследаваць фізічныя ўласцівасці арганічных рэ-
чываў

Хімія 11
§ 42
Заданні 4, 6

4 Мыла. Паняцце пра сінтэтычныя 
мый ныя сродкі (СМС)

Азнаёміць з саставам і будовай мыла і СМС, пака-
заць перавагі кожнага з іх. Растлумачыць паняцце 
«паверхнева-актыўныя рэчывы» і паказаць галіны 
прымянення ПАР

Хімія 11
§ 43
Заданні 3–5

5 Кантрольная работа 3 па тэмах 
«Спірты і фенолы», «Аль дэ  гіды», 
і «Карбонавыя кіслоты», «Склада
ныя эфіры. Тлушчы»

Праверыць узровень засваення асноўных тэарэтыч-
ных палажэнняў і паняццяў, якія характарызуюць 
важнейшыя класы кіслародзмяшчальных ар ганіч-
ных злучэнняў, веданне будовы, хімічных улас ці вас-
цей і спосабаў атрымання спіртоў, фенолаў, альдэ гі-
даў, карбонавых кіслот, складаных эфіраў, тлушчаў; 
уменні састаўляць ураўненні хімічных рэакцый, якія 
адлюстроўваюць уласцівасці рэчываў і спосабы 
атрымання; прымяняць веды пры выкананні задач 
рознага ўзроўню складанасці; рашаць разліковыя за-
дачы вывучаных тыпаў

Тэма 7. Вугляводы (8 г)

1 Аналіз вынікаў кантрольнай рабо
ты.
Вугляводы:
— азначэнне класа;

Вызначыць прычыны, якія абумовілі памылкі ў ра-
боце, здзейсніць карэкцыю ведаў і ўменняў.
Даць агульнае паняцце пра вугляводы і класіфіка-
цыю вугляводаў у залежнасці ад ліку малекул мо -

Хімія 11
§ 44
Заданні 2, 6
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— агульная формула, састаў, будо-
ва, класіфікацыя вугляводаў.
Монацукрыды:
— глюкоза, яе састаў, будова, лі ней-
ная і цыклічная α- і β-формы мале-
кул;
— фруктоза — ізамер глюкозы;
— фізічныя ўласцівасці глю ко зы 
і фрук тозы

нацук рыдаў, якія ўтвараюцца пры іх кіслотным гід-
ролізе. Сфарміраваць уяўленне пра будову мо на цук-
рыдаў глю козы і фруктозы, спосабы паказу будовы 
лі ней най і цыклічнай форм малекул глюкозы, іза-
мерыю. Раз гледзець фізічныя ўласцівасці глюкозы. 
Фар мі ра ваць уменні састаўляць структурныя фор-
мулы глю козы

2 Хімічныя ўласцівасці, атрыманне 
і прымяненне глюкозы:
— хімічныя ўласцівасці глюкозы: 
акіс ленне да глюконавай кіслаты, 
ад наўленне да шасціатамнага спір-
ту сар біту; брад жэнне (спір тавое 
і малочнакіслае);
— якасныя рэакцыі на глюкозу: 
«ся рэбрнага люстра» і з гідраксідам 
медзі(ІІ);
— знаходжанне ў прыродзе, атры-
манне і прымяненне глюкозы.
Д. 19. НПБП.
Лаб. досл. 6. НПБП

Разгледзець хімічныя ўласцівасці глюкозы (акіс лен-
не бромнай вадой, аксідам серабра(І) у аміячным 
раст воры, гідраксідам медзі(ІІ) да глюконавай кіс ла-
ты; аднаўленне да шасціатамнага спірту); спе цы-
фічныя ўласцівасці глюкозы (спіртавое браджэнне). 
Паказаць залежнасць хімічных уласцівасцей глюко-
зы ад хімічнай будовы малекулы. Фарміраваць умен-
ні састаўляць ураўненні хімічных рэакцый, якія ад-
люстроўваюць уласцівасці глюкозы, праводзіць экс-
перыментальна якасную рэакцыю на наяўнасць 
у саставе малекулы альдэгіднай групы і гідраксільных 
груп

Хімія 11
§ 45
Заданні 5–7

3 Дыцукрыды. Цукроза:
— цукроза як прадстаўнік дыцук-
ры даў, яе састаў, малекулярная фор-
мула;
— фізічныя ўласцівасці;

Разгледзець будову, уласцівасці фізічныя і хімічныя 
(гідроліз) аднаго з важнейшых прадстаўнікоў ды-
цукрыдаў — цукрозы, паказаць яе біялагічнае зна-
чэнне і агульную схему атрымання цукрозы з цукро-
вых буракоў

Хімія 11
§ 46
Заданні 4, 6

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



66

Працяг

1 2 3 4

— хімічныя ўласцівасці: гідроліз;
— атрыманне і прымяненне цукро-
зы.
Д. 20. НПБП

4 Поліцукрыды. Крухмал:
— крухмал — прыродны поліцук-
рыд;
— састаў і будова макрамалекул 
крух малу (астаткі α-глюкозы);
— фізічныя ўласцівасці

Даць уяўленне пра адно з прыродных высокамале-
кулярных злучэнняў — крухмал, яго будову, фі зіч-
ныя ўласцівасці, знаходжанне ў прыродзе. Фар мі ра-
ваць уменні састаўляць ураўненні рэакцый сінтэзу 
ў прыродзе глюкозы і крухмалу

Хімія 11
§ 47
Заданні 3, 6

5 Хімічныя ўласцівасці і прымяненне 
крухмалу:
— хімічныя ўласцівасці крухмалу: 
гід роліз (ферментатыўны, кіс лот-
ны);
— рэакцыя з ёдам (якасная рэакцыя 
на крухмал);
— значэнне вугляводаў як пажыў-
ных рэчываў.
Лаб. досл. 7. НПБП

Разгледзець хімічныя ўласцівасці крухмалу (утва-
рэнне злучэнняў уключэння, гідроліз), паказаць зна-
чэнне вугляводаў як пажыўных рэчываў для чалаве-
ка. Развіваць уменне запісваць формулу крухмалу

Хімія 11
§ 48
Заданні 6, 7

6 Цэлюлоза:
— цэлюлоза — прыродны поліцук-
рыд;
— састаў і будова макрамалекул цэ-
лю  лозы (астаткі β-глюкозы);
— фізічныя ўласцівасці

Разгледзець састаў і будову поліцукрыду цэлюлозы, 
паказаць элементы падабенства і адрозненняў у са-
ставе і будове крухмалу і цэлюлозы, якія вызнача-
юць наяўнасць падобных і адрозных фізічных і хі-
міч ных уласцівасцей двух поліцукрыдаў з аднолька-
вай эмпірычнай формулай

Хімія 11
§ 49
Заданні 6, 7
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7 Хімічныя ўласцівасці і прымяненне 
цэлюлозы:
— хімічныя ўласцівасці цэлюлозы: 
гарэнне, гідроліз, узаема дзе янне 
з не ар ганічнымі і арганічнымі кіс ло-
та мі з утварэннем складаных эфі раў;
— натуральныя і штучныя валокны;
— прымяненне цэлюлозы і яе вы-
творных.
Д. 21. НПБП

Разгледзець хімічныя ўласцівасці цэлюлозы (гід ро-
ліз, утварэнне складаных эфіраў з азотнай і воцатнай 
кіслотамі), даць уяўленне пра штучныя валокны. 
Па казаць шырокія магчымасці выкарыстання вы ра-
баў, атрыманых на аснове цэлюлозы

Хімія 11
§ 50
Заданні 5, 6

8 Практычная работа 3. Рашэнне 
эксперыментальных задач. НПБП

Замацаваць веды пра хімічныя ўласцівасці кісларод-
змяшчальных арганічных злучэнняў; развіваць 
уменні эксперыментальна вывучаць уласцівасці ар-
га нічных рэчываў.
Фарміраваць уменні абыходзіцца з арганічнымі рэ-
чывамі, карыстацца хімічным посудам, лабаратор-
ным абсталяваннем. Вызначыць узровень засваення 
тэарэтычных ведаў і валодання эксперыментальнымі 
ўменнямі

Хімія 11
С. 299–301 
(паўтарыць)

Тэма 8. Азотзмяшчальныя арганічныя злучэнні (8 г)

1 Аміны:
— азначэнне класа;
— класіфікацыя амінаў;
— структурная ізамерыя і намен-
клатура амінаў.
Д. 22. НПБП

Фарміраваць уяўленне пра хімічную будову амінаў, 
іх класіфікацыю ў залежнасці ад прыроды вуглева-
дароднай групы, электронную будову функцыя-
нальнай амінагрупы першасных амінаў. Разгледзець 
малекулярныя, структурныя, электронныя форму-
лы першасных амінаў на прыкладзе метыл- і этыл-
аміну. Пазнаёміць з асновамі наменклатуры амінаў 
і іх ізамераў

Хімія 11
§ 51
Заданні 6, 8
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2 Першасныя насычаныя аміны:
— агульная формула, функцыя-
нальная група першасных амінаў, 
яе будова;
— малекулярныя і структурныя 
фор мулы;
— хімічныя ўласцівасці: асноўныя 
ўласцівасці амінаў (рэакцыі з вадой 
і неарганічнымі кіслотамі), поўнае 
акісленне.
Анілін:
— прадстаўнік араматычных амі-
наў, яго са стаў і будова;
— малекулярная і структурная фор-
мулы;
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці: рэакцыі ані-
ліну па амінагрупе (з неар ганіч нымі 
кіслотамі) і араматычным яд ры 
(з бром най вадой);
— атрыманне аніліну з нітрабен зо-
лу;
— прымяненне аніліну і яго вытвор-
ных

Разгледзець фізічныя і хімічныя ўласцівасці амінаў 
(узаемадзеянне з кіслотамі і акісленне). Фарміра-
ваць уяўленне пра аміны як арганічныя асновы. Раз-
гледзець фізічныя і хімічныя ўласцівасці аніліну 
(узаемадзеянне з кіслотамі і бромнай вадой), спо-
сабы ат рымання і галіны прымянення

Хімія 11
§ 52
Заданні 6, 8

3 Амінакіслоты:
— азначэнне класа;
— функцыянальныя групы аміна-
кіс лот;
— класіфікацыя, ізамерыя і намен-
клатура: трывіяльная і ІЮПАК;

Фарміраваць уяўленне пра амінакіслоты як біфунк-
цыянальныя і амфатэрныя арганічныя злучэнні. Раз-
гледзець будову, фізічныя і хімічныя ўласцівасці 
амінакіслот. Пазнаё міць з асновамі наменклатуры і ві-
дамі структурнай ізамерыі. Фарміраваць уменні са-
стаўляць ураўненні хімічных рэакцый, якія адлюст -

Хімія 11
§ 53
Заданні 5, 7
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— α-амінакіслоты;
— амінавоцатная кіслата як прад-
стаў нік амінакіслот, яе састаў, бу-
дова;
— фізічныя ўласцівасці α-аміна кіс-
лот;
— хімічныя ўласцівасці α-амінакіс-
лот: узаемадзеянне з асновамі і кіс-
лотамі (амфатэрныя ўлас цівасці); 
уза емадзеянне з амінакіслотамі (ут-
ва рэнне пептыдаў);
— пептыдная сувязь;
— атрыманне α-амінакіслот з α-га-
ла гензамешчаных карбонавых кіс-
лот;
— прымяненне і біялагічная роля 
амі накіслот;
— амінакіслоты заменныя і неза-
менныя

роўваюць хімічныя ўласцівасці амінакіслот. Па ка-
заць між прад метную сувязь з біялогіяй

4 Сінтэтычныя поліамідныя валок
ны: капрон

Фарміраваць уяўленне пра сінтэтычныя полі амід-
ныя валокны на прыкладзе валакна капрон, аз на-
ёміць з прамысловым спосабам яго атрымання і га лі-
намі прымянення. Развіваць уяўленні пра разнастай-
насць відаў валокнаў і спосабаў іх атрымання

Хімія 11
§ 54
Заданні 4, 6

5 Бялкі:
— бялкі — прыродныя высокамале-
кулярныя злучэнні;
— састаў і будова бялковых макра-
малекул;

Даць паняцце пра састаў і будову бялкоў, разгледзець 
асаблівасці будовы першаснай, другаснай структур 
бялкоў, адзначыць існаванне трацічнай і чац вярціч-
най структур бялкоў, знаходжанне ў прыродзе.
Разгледзець фізічныя і хімічныя ўласцівасці бялкоў,

Хімія 11
§ 55
Заданні 4, 8
§ 56
Заданні 2, 4, 8
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— першасная, другасная, трацічная 
і чацвярцічная структуры бялкоў;
— хімічныя ўласцівасці бялкоў: 
гідроліз, дэнатурацыя, каляровыя 
рэакцыі;
— прымяненне і біялагічная роля 
бялкоў.
Д. 23. НПБП.
Лаб. досл. 8. НПБП

іх ператварэнні ў арганізме і значэнне для жыц цядзей-
насці чалавека. 
Развіваць практычныя ўменні абыходзіцца з ар га-
ніч нымі рэчывамі, карыстацца хімічным посудам. 
Падрыхтаваць да выканання практычнай работы

6 Практычная работа 4. Рашэнне эк
сперыментальных задач. НПБП

Замацаваць веды пра хімічныя ўласцівасці кісларод- 
і азотзмяшчальных арганічных злучэнняў. Развіваць 
уменні праводзіць назіранні і аналізаваць іх; абы хо-
дзіцца з арганічнымі рэчывамі, карыстацца хімічным 
посудам, лабараторным абсталяваннем

Хімія 11
§ 51–56, 
с. 301–302

7 Паўтарэнне, абагульненне і сістэ
ма тызацыя ведаў па тэме «Азот
змяшчальныя арганічныя злучэнні»

Паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць веды пра 
будову, хімічныя ўласцівасці і спосабы атрымання 
амінаў, амінакіслот і бялкоў. Фарміраваць уменні 
састаўляць ураўненні хімічных рэакцый, якія 
адлюстроўваюць узаемныя ператварэнні арганічных 
злучэнняў

Хімія 11
Заданне 7 
(с. 226) 
Заданне 10 
(с. 263)

8 Кантрольная работа 4 па тэмах 
«Вуг ляводы», «Азотзмяшчальныя 
ар га нічныя злучэнні»

Праверыць узровень засваення тэарэтычных па ла-
жэнняў і паняццяў, якія характарызуюць вугляводы 
і азот змяшчальныя арганічныя злучэнні; веданне 
будовы, хімічных уласцівасцей поліцукрыдаў і азот-
змяшчальных арганічных злучэнняў (аміны, аміна-
кіслоты, бялкі); уменне састаўляць ураўненні рэак-
цый, якія адлюстроўваюць уласцівасці рэчываў; 
пры мяняць веды пры выкананні заданняў рознага 
ўзроўню складанасці; рашаць разліковыя задачы вы-
вучаных тыпаў
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Тэма 9. Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па арганічнай хіміі (2 г)

1 Аналіз вынікаў кантрольнай рабо
ты.
Узаемасувязь паміж арганічнымі злу
чэннямі розных класаў

Вызначыць прычыны, якія абумовілі памылкі ў ра-
боце, здзейсніць карэкцыю ведаў і ўменняў.
Абагульніць і сістэматызаваць веды пра кла сі фі ка-
цыю арганічных рэчываў і іх узаемасувязь, замаца-
ваць і ўдасканальваць уменні запісваць ураўненні хі-
мічных рэакцый, якія адлюстроўваюць уласцівасці 
і спосабы атрымання арганічных рэчываў, вызна-
чаць тып рэакцыі па ўраўненні

Хімія 11
§ 57
Заданне 3
§ 60
Заданне 2
§ 61
Заданне 5

2 Уплыў сінтэтычных арганічных рэ
чы ваў на навакольнае асяроддзе

Пазнаёміць з асноўнымі напрамкамі прамысловага 
атрымання арганічных рэчываў з прыроднай вугля-
родзмяшчальнай сыравіны; праблемамі сінтэзу ар га-
нічных рэчываў і аховы навакольнага асяроддзя ад ад-
ходаў прамысловых прадпрыемстваў; паказаць важ-
насць і значнасць граматнага вырашэння экалагічных 
праблем для захавання прыроды і здароўя людзей

Заканчэнне
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11 КЛАС (базавы ўзровень)

(2 гадзіны на тыдзень; усяго 70 гадзін, з іх 2 гадзіны — рэзервовы час)

№ урока 
і дата 

правя
дзення

Тэма ўрока і асноўныя пытанні, 
якія вывучаюцца Мэты і задачы ўрока

Матэрыялы 
падручніка, 
дамашняе 
заданне

1 2 3 4

Тэма 1. Асноўныя паняцці і законы хіміі (8 г)

1 Асноўныя паняцці хіміі:
— атам, хімічны элемент, малеку-
ла, рэчыва;
— простыя і складаныя рэчывы;
— асноўныя класы неарганічных 
злучэнняў

Паўтарыць і замацаваць веды пра якасныя ха рак та-
рыстыкі хімічнага рэчыва: атам, хімічны элемент, 
мале кула, хімічная формула, формульная адзінка; 
фі зічны і хімічны сэнс паняцця «рэчыва», простыя 
і складаныя рэчывы

§ 4
Заданне 7
§ 5
Заданні 2, 4

2 Колькасныя характарыстыкі рэ
чыва:
— маса;
— колькасць рэчыва;
— малярная маса

Паўтарыць і замацаваць веды пра колькасныя харак-
тарыстыкі хімічнага рэчыва. Развіваць уменне рабіць 
разлікі з выкарыстаннем паняццяў «адносная атам-
ная, малекулярная і формульная масы», «моль», «ма-
лярная маса»

§ 4
Заданне 5 а
§ 6
Заданне 3

3 Колькасныя характарыстыкі рэ
чыва:
— маса;
— колькасць рэчыва;
— малярная маса

Развіваць уменне рабіць разлікі з выкарыстаннем па-
няццяў «адносная атамная, малекулярная і формуль-
ная масы», «моль», «малярная маса»

§ 6
Заданні 4 а, 6 а

4 Закон захавання масы рэчыва. За
кон пастаянства саставу.
Д. 1. НПБП

Азнаёміць з законам пастаянства саставу. Удаска-
нальваць уменне рашаць задачы на аснове закону за-
хавання масы рэчываў і закону пастаянства саставу

§ 7
Заданне 6
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5 Закон Авагадра:
— малярны аб’ём газу

Паўтарыць асаблівасці газападобнага стану рэчыва, 
азнаёміць вучняў з законам Авагадра. Развіваць 
уменне рашэння задач на аснове закону Авагадра

§ 8
Заданне 4

6 Закон Авагадра.
Разліковая задача 1

Удасканальваць уменне рашаць разліковыя задачы 
на аснове закону Авагадра

§ 9
Заданне 4

7 Адносная шчыльнасць газаў.
Разліковая задача 2

Фарміраваць паняцце аднос най шчыльнасці газаў 
і ўменне рашаць разліковыя задачы з выкарыстаннем 
дадзенага паняцця, замацаваць уменне рашаць зада-
чы на аснове вывучаных законаў

§ 8
§ 9
Заданні 1, 2

8 Абагульненне і сістэматызацыя ве
даў па тэме «Асноўныя паняцці 
і за коны хіміі»

Абагульніць і сістэматызаваць веды па тэме «Асноў-
ныя паняцці і законы хіміі»

§ 4
§ 10
Заданне 5

Тэма 2. Будова атама і перыядычны закон (6 г)

1 Будова атама:
— ядзерная мадэль будовы атама;
— састаў атамных ядзер;
— фізічны сэнс атамнага нумара хі-
міч нага элемента;
— нукліды і ізатопы;
— з’ява радыеактыўнасці

Паўтарыць, замацаваць і паглыбіць веды пра будову 
атама як электранейтральную сістэму, якая складаец-
ца з ядра і электронаў. Азнаёміць вучняў з элемен тар-
нымі часціцамі атама, паняццем «ізатопы»

§ 11
Заданне 4

2 Стан электрона ў атаме:
— атамная арбіталь;
— энергетычны ўзровень і падуз-
ровень;
— s-, p-, d-арбіталі;
— асноўны і ўзбуджаны станы атама;

Сфарміраваць паняцце пра электроннае воблака як 
квантавамеханічную мадэль, якая апісвае стан элек-
трона ў атаме. Сфарміраваць уяўленне пра дваістую 
прыроду электрона; паняцці атамнай электроннай 
арбіталі (форма і памер), энергетычнага ўзроўню 
і падузроўню, s-, p-, d-арбіталі. Фарміраваць уменне

§ 12
Заданне 5
§ 13
Заданне 3
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— электронна-графічныя схемы 
і элект ронныя канфігурацыі ата-
маў элементаў першых трох пе ры-
ядаў

вызначаць лік энергетычных узроўняў у асноўным 
стане атама. Азнаёміць вучняў са спосабамі выражэн-
ня размеркавання электронаў у атаме і асноўнымі 
пра віламі, якімі трэба кіравацца пры схематычным 
паказе размеркавання электро наў па ўзроўнях і пад-
уз роўнях; сфарміраваць уяўленне пра электронную 
канфігурацыю атамаў і ўстойлівую электронную аба-
лонку. Фарміраваць уменне запісваць электронныя 
кан фігурацыі атамаў элементаў першых трох пе ры-
ядаў, вызначаць лік спараных і няспараных элект ро-
наў на знешнім энергетычным узроўні

3 Перыядычны закон і перыядычная 
сістэма хімічных элементаў Д. І. Мен
дзялеева:
— структура перыядычнай сі стэ-
мы;
— фізічны сэнс нумара перыяду 
і нумара групы.
Д. 2. НПБП

Абагульніць і сістэматызаваць веды пра перыядычны 
закон і яго графічнае выражэнне — перыядычную 
сістэму. Замацаваць паняцці «перыяд» і «група», па-
глыбіўшы іх праз знаходжанне ўзаемасувязі з элек-
троннай будовай атамаў, якія ўтвараюць перыяды 
і групы. Вызначыць фізічны сэнс нумара перыяду 
і нумара групы.
Сфарміраваць уяўленне пра электронныя тыпы хі-
міч ных элементаў, пра валентныя электроны. Раз ві-
ваць уменне запісваць схемы электроннай будовы 
атамаў, прагназаваць будову атамаў элементаў на ас-
нове іх становішча ў ПС

§ 14
Заданні 5, 6

4 Перыядычнасць змянення ўласці
ва с цей атамаў хімічных элементаў 
і іх злучэнняў:
— атамныя радыусы;
— электраадмоўнасць;

Вывучыць, як змяняюцца асноўныя характарыстыкі 
атамаў элементаў, а таксама простых рэчываў злу-
чэн няў, якія ўтвараюцца імі, у залежнасці ад ста но-
віш ча элементаў у перыядычнай сістэме хімічных 
эле ментаў. Вызначыць прычыну перыядычнай паў -

§ 15
Заданне 6
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— уласцівасці простых рэчываў, 
састаў і кіслотна-асноўныя ўлас ці-
васці аксідаў і гідраксідаў;
— фізічны сэнс перыядычнага за-
кону

та ральнасці ўласцівасцей атамаў элементаў і іх злу-
чэн няў, змянення ўласцівасцей простых рэчываў, 
кіс лотна-асноўных уласцівасцей аксідаў і гідраксідаў 
у А-групах. Замацаваць веды пра фізічны сэнс нума-
ра групы і перыяду

5 Характарыстыка хімічнага эле
мента па яго становішчы ў перыя
дычнай сістэме і будове атама. 
Значэнне перыядычнага закону

Паўтарыць і замацаваць веды пра будову атама 
і структуру перыядычнай сістэмы. Удасканальваць 
ве ды пра перыядычнасць змянення ўласцівасцей 
эле ментаў у залежнасці ад зараду ядзер іх атамаў. 
Сфар міраваць уменне характарызаваць уласцівасці 
атамаў хімічных элементаў і іх злучэнняў на аснове 
ста но вішча элементаў у перыядычнай сістэме і будо-
вы іх атамаў.
Сфарміраваць уяўленне пра абагульняючую, тлума-
чальную і прагнастычную функцыі перыядычнага за-
кону

§ 16
Заданне 3

6 Кантрольная работа 1 па тэмах 
«Ас ноўныя паняцці і законы хіміі», 
«Бу дова атама і перыядычны за
кон»

Праверыць узровень засваення тэарэтычных пала-
жэнняў тэм «Асноўныя паняцці і законы хіміі», «Бу-
дова атама і перыядычны закон» і ўменняў характары-
заваць элемент па становішчы ў перыядычнай сістэме 
хімічных элементаў (уключаючы электронную будо-
ву і будову ядра атама), праводзіць параўнальную ха-
рактарыстыку хімічных элементаў і іх злучэнняў 
на аснове становішча хімічных элементаў у перыя-
дычнай сістэме хімічных элементаў
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Тэма 3. Хімічная сувязь і будова рэчыва (6 г)

1 Аналіз вынікаў кантрольнай работы.
Прырода і тыпы хімічнай сувязі:
— кавалентная;
— іонная;
— металічная

Вызначыць прычыны памылак, дапушчаных пры на-
пі санні кантрольнай работы, і здзейсніць карэкцыю 
ве даў і ўменняў вучняў.
Развіваць уяўленні пра хімічную сувязь, яе прыроду, 
тыпы, прычыны і ўмовы ўтварэння

§ 17
§ 18
§ 22
Заданне 6

2 Абменны і донарнаакцэптарны 
механізмы ўтварэння кавалентнай 
сувязі

Вывучыць асаблівасці абменнага і донарна-акцэптар-
нага механізмаў утварэння кавалентнай сувязі. Раз-
ві ваць уменне запісваць схемы абменнага і донарна-
акцэптарнага механізмаў утварэння кавалентнай 
сувязі і ўдасканальваць уменне вызначаць тып сувязі 
ў рэчывах

§ 19
Заданне 3

3 Валентнасць і ступень акіслення 
ата маў элементаў Агруп.
Лаб. досл. 1. НПБП

Абагульніць звесткі пра валентныя магчымасці і сту-
пе ні акіслення атамаў элементаў А-груп. Развіваць 
наглядна-вобразнае мысленне праз практычнае ма-
дэляванне малекул рэчываў

§ 21

4 Рэчывы малекулярнай і немалеку
лярнай будовы:
— формульная адзінка.
Тыпы крышталічных структур:
— атамная;
— іонная;
— малекулярная;
— металічная.
Д. 3, 4. НПБП

Сфарміраваць уяўленне пра малекулярную і немале-
кулярную будову малекул рэчываў, пра тыпы крыш-
талічных структур і ўласцівасці рэчываў. Замацаваць 
веды пра тыпы хімічнай сувязі

§ 20
Заданне 3
§ 22
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5 Міжмалекулярнае ўзаемадзеянне. 
Вадародная сувязь

Сфарміраваць уяўленне пра міжмалекулярнае ўзае-
ма дзеянне. Вывучыць сутнасць і значэнне вадарод-
най сувязі. Развіваць уяўленне пра залежнасць улас-
цівасцей рэчываў ад іх будовы

§ 23
Заданне 4

6 Абагульненне і сістэматызацыя ве
даў па тэме «Хімічная сувязь і бу
до ва рэчыва»

Абагульніць і сістэматызаваць веды па тэме «Хіміч-
ная сувязь і будова рэчыва». Сістэматызаваць і па-
глы біць веды пра рэчывы, іх будову і ўласцівасці

§ 21
Заданні 4, 5

Тэма 4. Хімічныя рэакцыі (8 г)

1 Класіфікацыя хімічных рэакцый:
— прыметы класіфікацыі хімічных 
рэакцый

Працягнуць развіццё ўяўлення пра хімічную рэак-
цыю праз вывучэнне прымет класіфікацыі і асноўных 
тыпаў хімічных рэакцый

§ 24
Заданне 3

2 Цеплавы эфект хімічнай рэакцыі:
— рэакцыі экза- і эндатэрмічныя;
— тэрмахімічныя ўраўненні.
Д. 5. НПБП.
Разліковая задача 3

Сфарміраваць уяўленне пра цеплавы эфект хімічнай 
рэакцыі і тэрмахімічнае ўраўненне. Акцэнтаваць ува-
гу вучняў на значэнні цеплавых з’яў пры працяканні 
хімічных рэакцый у біялагічных сістэмах, у неар га-
нічнай прыродзе і дзейнасці чалавека.
Фарміраваць уменне рашаць разліковыя задачы 
па тэрмахімічных ураўненнях

§ 25
Заданні 1, 2

3 Разлікі па тэрмахімічных ураў нен
нях

Развіваць уменне рашаць разліковыя задачы па тэр-
ма хімічных ураўненнях

§ 25
Заданне 5

4 Скорасць хімічных рэакцый. Фак
тары, якія ўплываюць на скорасць 
рэакцыі:
— прырода і канцэнтрацыя рэагу-
ючых рэчываў;
— тэмпература;
— плошча паверхні судакранання;

Развіваць веды пра хімічную рэакцыю на аснове вы-
вучэння паняцця «скорасць хімічнай рэакцыі» і зна-
ёмства з фактарамі, якія ўплываюць на скорасць хі-
міч най рэакцыі. Фарміраваць уменне характарыза-
ваць змяненне скорасці хімчнай рэакцыі пад уплывам 
розных фактараў

§ 26
Заданне 3
§ 27
Заданне 5
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— каталізатар.
Д. 6–8. НПБП.
Лаб. досл. 2. НПБП

5 Абарачальнасць хімічных рэакцый:
— хімічная раўнавага;
— фактары, якія ўплываюць на хі-
міч ную раўнавагу;
— прынцып зрушвання хімічнай 
раў навагі (прынцып Ле Шатэлье)

Вывучыць сутнасць хімічнай раўнавагі і азнаёміцца 
з фактарамі, якія ўплываюць на яе, з прынцыпам 
зруш вання хімічнай раўнавагі. Фарміраваць уменне 
вызначаць напрамак зрушвання хімічнай раўнавагі 
ў залежнасці ад змянення ўмоў працякання абара-
чальнай рэакцыі

§ 28
Заданне 6

6 Акісляльнааднаўленчыя працэсы:
— акісляльна-аднаўленчыя працэ-
сы ў прыродзе, тэхніцы, быце.
Д. 9. НПБП

Паўтарыць, замацаваць, развіваць веды пра акіс ляль на- 
аднаўленчыя рэакцыі, акісляльнік, адноўнік, працэ-
сы акіслення і аднаўлення. Акцэнтаваць увагу вучняў 
на значэнні акісляльна-аднаўленчых працэсаў у пры-
родзе, тэхніцы, быце

§ 29
Заданне 4

7 Практычная работа 1. Хімічныя 
рэакцыі.
НПБП

Удасканальваць веды і ўменні вучняў, а таксама пра-
верыць узровень валодання вучнямі асноўнымі тэ-
арэ тычнымі палажэннямі тэмы (тыпы хімічных рэак-
цый, скорасць хімічнай рэакцыі, фактары, якія ўп лы-
ваюць на скорасць хімічнай рэакцыі) і практычнымі 
ўмен нямі састаўляць план будучай дзейнасці, пра во-
дзіць эксперымент на аснове плана, запісваць ураў-
ненні рэакцый згодна з эксперыментам, рабіць вы ва-
ды на падставе назіранняў згодна з пастаўленай мэ-
тай; выконваць правілы бяспечных паводзін пры 
пра вядзенні хімічных рэакцый (награванне пры да-
памозе спіртоўкі, работа з кіслотамі, шчолачамі і ін-
шымі рэактывамі, абсталяваннем)

§ 24–29 
(паўтарыць)
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8 Кантрольная работа 2 па тэмах 
«Хімічная сувязь і будова рэчыва», 
«Хімічныя рэакцыі»

Праверыць узровень засваення тэарэтычных пала-
жэнняў тэм «Хімічная сувязь і будова рэчыва», «Хі-
міч ныя рэакцыі» і ўменняў характарызаваць хі міч-
ную рэакцыю на аснове вывучаных класіфікацыйных 
пры мет, рашэння задач па тэрмахімічным ураўненні, 
вызначэння ўмоў зрушвання хімічнай раўнавагі 
для абарачальных хімічных рэакцый

Тэма 5. Хімія раствораў (8 г)

1 Аналіз вынікаў кантрольнай работы.
Растворы. Растварэнне як фізіка
хімічны працэс:
— цеплавыя эфекты пры раст ва-
рэн ні;
— крышталегідраты;
— растваральнасць рэчываў у ва-
дзе

Вызначыць прычыны памылак, дапушчаных пры 
напісанні кантрольнай работы, і здзейсніць карэк-
цыю ведаў і ўменняў вучняў.
Развіваць уяўленне пра растворы, растварэнне як фі-
зі ка-хімічны працэс, растваральнасць рэчываў у ва-
дзе, залежнасць растваральнасці ад прыроды рэчыва, 
тэмпе ратуры і ціску. Даць паняцце пра крыш тале гід-
раты

§ 30
Заданне 2

2 Спосабы выражэння саставу раст
вораў:
— масавая доля;
— малярная канцэнтрацыя раство-
ранага рэчыва.
Разліковая задача 4

Працягнуць фарміраванне ўмення вылічаць масавую 
долю і масу растворанага рэчыва (растваральніку).
Фарміраваць уменне вылічаць масу рэчыва або аб’ём 
раствору, неабходнага для прыгатавання раствору за-
дадзенага саставу

§ 31
Заданне 3

3 Электралітычная дысацыяцыя злу
чэнняў з рознымі тыпамі хіміч най 
сувязі.
Ступень электралітычнай дыса
цы яцыі. Моцныя і слабыя элект ра 

Развіваць веды пра рэчывы з пункта погляду тэорыі 
электралітычнай дысацыяцыі. Развіваць уяўленне 
пра электралітычную дысацыяцыю, электраліты і не-
электраліты, пра ступень электралітычнай дыс ацы-
яцыі, моцныя і слабыя электраліты. Працягнуць фар -

§ 32
Заданне 3
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літы. Ураўненні дысацыяцыі моц
ных і слабых электралітаў.
Д. 10. НПБП

мі раванне ўмення састаўляць ураўненні элект ра лі-
тыч най дысацыяцыі кіслот, шчолачаў, солей

4 Умовы неабарачальнага працякан
ня рэакцый абмену ў растворах 
элект ралітаў.
Д. 11. НПБП

Развіваць уяўленне пра рэакцыі іоннага абмену 
і ўмовы іх працякання ў растворах электралітаў. Пра-
цягваць фарміраванне ўмення састаўляць ураўненні 
рэакцый іоннага абмену ў малекулярнай, поўнай 
і скарочанай іоннай формах

§ 33
Заданне 3

5 Хімічныя ўласцівасці асноў, кіслот, 
солей у святле тэорыі элект ра лі
тычнай дысацыяцыі. Паняцце пра 
ва дародны паказчык (pH).
Д. 12. НПБП

Сістэматызаваць і паглыбіць веды пра рэчывы і хі-
міч ныя рэакцыі з пункта погляду тэорыі элект ра-
літычнай дысацыяцыі. Фарміраваць уменне запіс-
ваць ураўненні рэакцый, якія адлюстроўваюць хіміч-
ныя ўласцівасці асноў, кіслот, солей, у малекулярнай, 
поўнай і скарочанай іоннай формах. Сфарміраваць 
уяўленне пра вадародны паказчык (pH), асяроддзі 
водных раствораў электралітаў

§ 34
Заданні 2, 3

6 Хімічныя ўласцівасці асноў, кіслот, 
со лей у святле тэорыі электра лі
тыч най дысацыяцыі.
Лаб. досл. 3. НПБП

Сістэматызаваць і паглыбіць веды пра рэчывы і хі-
міч ныя рэакцыі з пункта погляду тэорыі элект ра лі-
тычнай дысацыяцыі. Развіваць уменне запісваць 
ураў ненні рэакцый, якія адлюстроўваюць хімічныя 
ўласцівасці асноў, кіслот, солей, у малекулярнай, 
поў най і скарочанай іоннай формах. Удасканальваць 
эксперыментальныя ўменні

§ 34
Заданне 5

7 Практычная работа 2. Вывучэнне 
ўласцівасцей кіслот, асноў і солей 
у святле тэорыі электралітычнай 
дысацыяцыі.
НПБП

Замацаваць веды пра рэчывы і хімічныя рэакцыі 
з пункта погляду тэорыі электралітычнай дыса цы-
яцыі. Развіваць уменне праводзіць рэакцыі, якія ха-
рактарызуюць хімічныя ўласцівасці кіслот, асноў, со-
лей. Працягнуць фарміраванне ўменняў самастойна

§ 30–34
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выз начаць мэту доследу, праводзіць доследы, выка-
рыс тоўваючы прапанаваныя рэактывы, апісваць вы-
ні кі назіранняў, рабіць вывады

8 Абагульненне і сістэматызацыя ве
даў па тэме «Хімія раствораў»

Абагульніць і сістэматызаваць веды па тэме «Хімія 
раствораў». Сістэматызаваць і паглыбіць веды пра 
рэ чывы і хімічныя рэакцыі з пункту погляду тэорыі 
элек тралітычнай дысацыяцыі

§ 30–34
Заданне 7 
(с. 162)

Тэма 6. Неметалы (18 г)

1 Хімічныя элементы неметалы:
— становішча ў перыядычнай сіс-
тэме;
— асаблівасці электроннай будовы 
атамаў неметалаў;
— валентныя магчымасці, ступені 
акіслення атамаў неметалаў у злу-
чэннях.
Д. 13. НПБП

Працягнуць фарміраванне паняццяў «хімічны эле-
мент», «простае рэчыва» на прыкладзе неметалаў. За-
мацаваць і паглыбіць веды пра перыядычную сі стэ му 
хімічных элементаў, будову атамаў, хімічныя рэ акцыі, 
уласцівасці простых рэчываў неметалаў

§ 35
Заданні 2, 4

2 Вадарод:
— вадарод як хімічны элемент і прос-
тае рэчыва;
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці простага 
рэ чыва: узаемадзеянне з немета ла-
мі, шчолачнымі і шчолачназямель-
нымі металамі, аксідамі металаў, 
гідрыраванне насычаных арга ніч-
ных злучэнняў;

Развіваць уяўленне пра вадарод як хімічны элемент 
і простае рэчыва. Фарміраваць уменне састаўляць 
ураўненні акісляльна-аднаўленчых рэакцый, рас-
стаў ляць каэфіцыенты метадам электроннага балан-
су пры вывучэнні хімічных уласцівасцей і спосабаў 
ат рымання вадароду. Даць уяўленне пра лятучыя 
злу чэнні неметалаў з вадародам, іх характар

§ 36
Заданне 4
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— лятучыя злучэнні неметалаў 
з ва дародам;
— выкарыстанне вадароду як эка-
ла гічна чыстага паліва і сыравіны 
для хімічнай прамысловасці.
Д. 14. НПБП.
Лаб. досл. 4. НПБП

3 Галагены:
— галагены як хімічныя элементы 
і простыя рэчывы;
— важнейшыя прыродныя злучэн-
ні хлору і фтору;
— фізічныя ўласцівасці простых 
рэ чываў;
— хімічныя ўласцівасці.
Д. 15. НПБП

Фарміраваць уяўленне пра распаўсюджанасць гала-
ге наў у прыродзе. Развіваць веды пра становішча га-
лагенаў у перыядычнай сістэме, пра галагены як хі-
міч ныя элементы і простыя рэчывы, будову іх атамаў, 
уласцівасці простых рэчываў. Працягнуць фар мі ра-
ванне ўмення састаўляць ураўненні акісляльна-ад-
наў ленчых рэакцый, расстаўляць каэфіцыенты мета-
дам электроннага балансу

§ 37
Заданні 1, 7

4 Злучэнні галагенаў:
— галагенавадароды (фізічныя ўлас-
ці васці);
— галагенавадародныя кіслоты, сі-
ла галагенавадародных кіслот;
— хімічныя ўласцівасці хлоравада-
роднай кіслаты;
— солі галагенавадародных кіслот;
— якас ныя рэакцыі на хларыд-, 
бра мід-, ёдыд-іоны;
— біялагічнае значэнне і прымя-
ненне галагенаў і іх злучэнняў.
Д. 16. НПБП

Фарміраваць уяўленне пра галагенавадароды, галаге-
навадародныя кіслоты і іх солі. Працягнуць удаска-
наленне эксперыментальных уменняў

§ 37
Заданні 2, 5
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5 Кісларод і сера:
— кісларод і сера як хімічныя эле-
менты і простыя рэчывы;
— простыя рэчывы;
— алатропія;
— фізічныя і хімічныя ўласцівасці;
— прымяненне;
— вадародныя злучэнні кіслароду 
і серы

Развіваць уяўленне пра кісларод і серу як хімічныя 
элементы і простыя рэчывы. Фарміраваць уяўленне 
пра алатропію кіслароду і серы. На прыкладзе хі міч-
ных уласцівасцей кіслароду і серы працягнуць фар мі-
раванне ўменняў састаўляць ураўненні акіс ляль на- 
аднаўленчых рэакцый, расстаўляць каэфіцыенты ме-
тадам электроннага балансу. Развіваць уяўленне пра 
вадародныя злучэнні кіслароду і серы (вада і серава-
дарод), іх фізічныя ўласцівасці, уплыў серавадароду 
на арганізм чалавека, хімічныя ўласцівасці вады

§ 38
Заданні 5, 6

6 Кіслародныя злучэнні серы:
— аксід серы(ІV): атрыманне і фі-
зіч ныя ўласцівасці, прымяненне;
— хімічныя ўласцівасці аксіду се-
ры(ІV): акісленне да аксіду се -
ры(VІ), узаемадзеянне з вадой, раст-
ворамі шчолачаў з утварэннем суль-
фітаў і гід расульфітаў;
— аксід серы(VІ), серная кіслата;
— хімічныя ўласцівасці раз баў ле-
ных раствораў сернай кіслаты.
Лаб. досл. 5. НПБП

Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра аксіды 
і гідраксіды неметалаў на прыкладзе аксіду серы(ІV), 
ак сіду серы(VІ), сярністай і сернай кіслот; умення 
са стаўляць ураўненні рэакцый іоннага абмену, якія 
ад люстроўваюць іх хімічныя ўласцівасці. Удаска-
нальваць эксперыментальныя ўменні

§ 39
Заданне 7

7 Серная кіслата:
— акісляльныя ўласцівасці канцэнт-
раванай сернай кіслаты;
— солі сернай кіслаты: сульфаты 
і гід расульфаты;
— хімічныя рэакцыі, якія ляжаць 
у аснове прамысловага атрымання 
сернай кіслаты;

Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра акісляльныя 
ўласцівасці канцэнтраванай сернай кіслаты на пры-
кладзе ўзаемадзеяння з меддзю і серабром, уменняў 
састаўляць ураўненні акісляльна-аднаўленчых рэак-
цый, расстаўляць каэфіцыенты метадам электронна-
га балансу

§ 39
Заданне 5
§ 40
Заданне 3
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— прымяненне сер най кіслаты 
і сульфатаў.
Д. 17. НПБП

8 Азот і фосфар:
— азот і фосфар як хімічныя эле-
менты і простыя рэчывы;
— фізічныя ўласцівасці, алатропія 
фос фару;
— хімічныя ўласцівасці;
— біялагічная роля і прымяненне

Развіваць уяўленне пра азот і фосфар як хімічныя 
элементы і простыя рэчывы. Фарміраваць уяўленне 
пра алатропныя мадыфікацыі фосфару. На прыкла-
дзе хімічных уласцівасцей азоту і фосфару працяг-
нуць фарміраванне ўменняў састаўляць ураўненні 
акісляльна-аднаўленчых рэакцый, расстаўляць ка-
эфі цыенты метадам электроннага балансу. Развіваць 
уменне праводзіць вылічэнні для вызначэння выхаду 
прадукту рэакцыі

§ 41
Заданне 7

9 Аміяк:
— фізічныя і хімічныя ўласцівасці;
— прымяненне;
— атрыманне.
Солі амонію:
— якасная рэакцыя;
— прымяненне.
Лаб. досл. 6. НПБП

Працягнуць развіццё ўяўлення пра састаў і будову 
малекул, фізічныя і хімічныя ўласцівасці, прымянен-
не аміяку.
Сфарміраваць уяўленне пра солі амонію, якасную рэ-
акцыю на іоны амонію і прымяненне солей амонію. 
Удасканальваць эксперыментальныя ўменні

§ 42
Заданні 2, 7

10 Азотная кіслата:
— хімічныя ўласцівасці;
— асаблівасці ўзаемадзеяння з ме-
та ламі;
— прымяненне азотнай кіслаты;
— хімічныя рэакцыі, якія ляжаць 
у аснове прамысловага атрымання;
— прымяненне азотнай кіслаты і ні-
т ратаў.
Д. 18. НПБП

Развіваць веды пра кіслоты на аснове вывучэння хі міч-
ных уласцівасцей, атрымання і прымянення азотнай 
кіслаты. Акцэнтаваць увагу на асаблівасцях узаемадзе-
яння азотнай кіслаты з металамі. Працягнуць удаска-
наленне ўмення састаўляць ураўненні акіс ляльна- 
аднаўленчых рэакцый на аснове метаду электроннага 
балансу.
Сфарміраваць уяўленне пра прымяненне азотнай 
кіслаты і нітратаў

§ 43
Заданні 2 а, 4
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11 Злучэнні фосфару:
— аксіды(ІІІ) і (V);
— хімічныя ўласцівасці аксіду фос-
фару(V);
— фосфарная кіслата;
— прымяненне фосфарнай кіс ла-
ты;
— солі фосфарнай кіслаты: ся рэд-
нія і кіслыя (гідра- і дыгідра фас фа-
ты);
— прымяненне фосфарнай кіслаты 
і фасфатаў

Развіваць уяўленне пра асноўныя класы неарганічных 
злучэнняў на прыкладзе злучэнняў фосфару: аксідаў 
фосфару, фосфарнай кіслаты. Развіваць веды пра 
сту пеньчатую дысацыяцыю кіслот.
Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра солі на пры-
кладзе солей фосфарнай кіслаты. Развіваць уяўленне 
пра кіслыя солі пры вывучэнні гідрафасфатаў і ды-
гід рафасфатаў. Удасканальваць уменне са стаў ляць 
ураўненні хімічных рэакцый

§ 44
Заданне 3

12 Важнейшыя мінеральныя ўгнаенні:
— азотныя;
— фосфарныя;
— калійныя;
— комплексныя.
Д. 19. НПБП

Сфарміраваць уяўленне пра мінеральныя ўгнаенні 
на аснове міжпрадметных сувязей з біялогіяй і ге-
аграфіяй, пра пажыўныя элементы. Вывучыць састаў, 
уласцівасці, спосабы прымянення ў сельскай гаспа-
дарцы азотных, фосфарных і калійных угнаенняў. 
Акцэнтаваць увагу на экалагічных праблемах, звяза-
ных з прымяненнем мінеральных угнаенняў

§ 45
Заданне 7

13 Абагульненне і сістэматызацыя 
ведаў па тэмах «Хімія раствораў», 
«Неметалы»

Абагульніць і сістэматызаваць веды па тэмах:
— асаблівасці становішча неметалаў у перыядычнай 
сістэме;
— будова і ступені акіслення атамаў неметалаў;
— састаў і будова простых рэчываў, вадародных злу-
чэнняў, аксідаў, гідраксідаў, солей;
— якасныя рэакцыі на хларыд-, сульфат- і карбанат-
іоны;
— прымяненне неметалаў і іх злучэнняў.
Замацаваць і ўдасканальваць уменне рашаць задачы 
вывучаных тыпаў

§ 35–48

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



86

Працяг

1 2 3 4

14 Кантрольная работа 3 па тэмах 
«Хімія раствораў», «Неметалы: 
ва дарод, неметалы VА–VІІАгруп 
і іх злучэнні»

Праверыць узровень засваення вучнямі тэарэтычных 
палажэнняў і практычных уменняў па тэмах «Хімія 
раст вораў», «Неметалы: вадарод, неметалы VА–
VІІА-груп і іх злучэнні», уменняў рашаць задачы вы-
вучаных тыпаў

15 Аналіз вынікаў кантрольнай работы.
Вуглярод і крэмній:
— вуглярод і крэмній як хімічныя 
элементы і простыя рэчывы;
— будова, фізічныя і хімічныя ўлас-
цівасці простых рэчываў;
— алатропія вугляроду;
— прымяненне.
Д. 20. НПБП

Правесці аналіз вынікаў засваення вучэбнага матэ-
рыялу па тэмах «Хімія раствораў», «Неметалы: вада-
род, неметалы VА–VІІА-груп і іх злучэнні» і карэк-
цыю ведаў і ўменняў.
Развіваць уяўленне пра вуглярод і крэмній як хі міч-
ныя элементы і простыя рэчывы. Вывучыць будову 
атамаў, валентныя станы і ступені акіслення вугляро-
ду і крэмнію; састаў і будову алатропных мады фі ка-
цый вугляроду; фізічныя і хімічныя ўласцівасці про-
стых рэчываў. Фарміраваць уменне параўноўваць 
уласцівасці алатропных мадыфікацый вугляроду 
на ас нове адрознення іх будовы. Удасканальваць 
умен не запісваць ураўненні хімічных рэакцый

§ 46
Заданне 7 а

16 Аксід вугляроду(ІІ):
— фізічныя ўласцівасці, так січ насць;
— узаемадзеянне з кіслародам, ак-
сі дамі металаў.
Аксід вугляроду(ІV):
— фізічныя ўласцівасці;
— узаемадзеянне з вадой, асноў ны-
мі аксідамі, шчолачамі;
— аксіды вугляроду як заб рудж-
валь нікі атмасфернага паветра.

Развіваць уяўленне пра нясолеўтваральныя і кіс лот-
ныя аксіды на прыкладзе аксідаў вугляроду. Фармі-
ра ваць уменне параўноўваць састаў і ўласцівасці 
аксідаў вугляроду, запісваць ураўненні рэакцый, якія 
хакактарызуюць хімічныя ўласцівасці аксідаў, тлума-
чыць галіны іх прымянення. Фарміраваць веды пра 
састаў, уласцівасці і прымяненне вугальнай кіс латы 
і яе солей. Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра 
кіслыя солі на прыкладзе гідракарбанатаў, пра якас-
ныя рэакцыі на прыкладзе распазнавання кар ба нат- 

§ 47
Заданне 7
§ 48
Заданне 3
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Вугальная кіслата, карбанаты 
і гідракарбанаты:
— хімічныя ўласцівасці солей ву-
галь най кіслаты;
— якасная рэакцыя на карбанат-іон;
— прымяненне солей вугальнай кіс-
латы.
Д. 21, 22. НПБП

іонаў, пра ўза ема ператварэнне рэчываў на прыкладзе 
карбанату і гідракарбанату кальцыю

17 Аксід крэмнію(ІV):
— будова;
— фізічныя і хімічныя ўласцівасці
Крэмніевая кіслата:
— атрыманне і дэгідратацыя;
— прымяненне сілікатаў і кар ба на-
таў у вытворчасці будаўнічых ма-
тэ рыялаў

Развіваць уяўленне пра кіслотныя аксіды на пры-
кладзе аксіду крэмнію. Фарміраваць уменне па раў-
ноўваць састаў і ўласцівасці аксідаў вугляроду і крэм-
нію, запісваць ураўненні рэакцый, якія характарызу-
юць хімічныя ўласцівасці аксідаў, тлумачыць галіны 
іх прымянення. Фарміраваць веды пра састаў, улас ці-
васці крэмніевай кіслаты, прымяненне сілікатаў 
і кар банатаў у вытворчасці будаўнічых матэрыялаў

§ 48
Заданне 7

18 Практычная работа 3. Рашэнне 
эксперыментальных задач па тэме 
«Неметалы».
НПБП

Замацаваць і праверыць веды пра неметалы і іх злу-
чэн ні падчас рашэння эксперыментальных задач. 
Працягнуць фарміраванне ўменняў самастойна вы-
значаць мэту доследу, праводзіць доследы, вы карыс-
тоў ваючы прапанаваныя рэактывы, апісваць вынікі 
назіранняў, рабіць вывады

§ 35–48
Заданне 3 
(с. 238)

Тэма 7. Металы (11 г)

1 Становішча металаў у перыядыч
най сістэме:
— асаблівасці электроннай будовы 
атамаў металаў;

Працягнуць развіццё паняцця «хімічны элемент» 
на прыкладзе металаў. Замацаваць і паглыбіць веды 
пра перыядычную сістэму хімічных элементаў, ста-
но вішча элементаў металаў у перыядычнай сістэме,

§ 49
Заданні 2, 4, 5
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— ступені акіслення атамаў ме та-
лаў у злучэннях.
Распаўсюджанасць металаў у зям
ной кары.
Фізічныя ўласцівасці металаў.
Д. 23. НПБП

асаблівасці электроннай будовы атамаў металаў, за-
ка намернасці змянення ўласцівасцей атамаў хі міч-
ных элементаў металаў і рэчываў (простых, аксідаў, 
гід раксідаў), якія яны ўтвараюць, на аснове ста но-
віш ча ў перыядычнай сістэме. Працягнуць фар мі ра-
ванне паняцця «простае рэчыва» на прыкладзе ме та-
лаў. Развіваць уяўленне пра фізічныя ўласцівасці ме-
та лаў на падставе ведаў пра прыроду хімічнай сувязі 
ў крышталях металаў, структуру элементарных ячэ-
ек металаў

2 Агульныя хімічныя ўласцівасці ме
та лаў:
— узаемадзеянне з неметаламі, ва-
дой, кіслотамі, растворамі солей;
— рад актыўнасці металаў.
Д. 24. НПБП.
Лаб. досл. 7. НПБП

Развіваць уяўленне пра электрахімічны рад нап ру-
жанняў металаў. Фарміраваць уменне характарыза-
ваць хімічныя ўласцівасці металаў на прыкладзе іх 
узаемадзеяння з неметаламі, вадой, кіслотамі, солямі, 
на аснове становішча металаў у радзе актыўнасці.
Удасканальваць уменне запісваць ураўненні хіміч ных 
рэакцый у малекулярнай, поўнай і скарочанай іон най 
формах, ураўненні акісляльна-аднаўленчых рэак цый. 
Удасканальваць эксперыментальныя ўменні

§ 50
Заданні 5 а, 6

3 Агульныя спосабы атрымання ме
та лаў. Электроліз расплаваў солей. 
Сплавы металаў. Прымяненне ме
та лаў і сплаваў.
Д. 23. НПБП

Працягнуць развіццё ўяўлення пра спосабы атры-
мання металаў, сплавы металаў, прымяненне металаў 
і сплаваў, пра электроліз расплаваў солей. Фар мі-
раваць уменне састаўляць ураўненні акісляльна- 
аднаў ленчых рэакцый на аснове метаду электроннага 
балансу

§ 52
Заданні 3, 5

4 Будова знешніх электронных аба
лонак атамаў металаў ІА, ІІА, 
ІІІгруп, ступені акіслення ў злу
чэннях:

Фарміраваць уяўленне пра залежнасць ступеней 
акіслення металаў ІА-, ІІА-, ІІІА-груп у злучэннях 
ад электроннай будовы ата маў, асаблівасці саставу 
і ўлас  цівасцей аксідаў, гідраксідаў, солей. Удаска-

§ 53
Заданні 3 а, 5
§ 54
Заданні 2, 4 а
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— характарыстыка злучэнняў шчо-
лачных, шчолачназямельных ме та-
лаў, магнію і алюмінію: састаў, фі-
зіч ныя і хімічныя ўласцівасці ак сі-
даў, гідраксідаў, солей.
Лаб. досл. 8, 9. НПБП

нальваць эксперыментальныя ўменні на прыкладзе 
до казу амфатэрнага характару гідраксіду алюмінію 
і якас нага вызначэння іонаў кальцыю ў растворы

5 Характарыстыка злучэнняў шчо
лачных, шчолачназямельных мета
лаў, магнію і алюмінію. Жорсткасць 
вады

Удасканальваць уменне запісваць ураўненні хіміч-
ных рэакцый, якія характарызуюць хімічныя ўлас-
цівасці аксідаў, гідраксідаў і солей металаў ІА-, ІІА- 
і ІІІА-груп. Працягнуць фарміраванне ўяўленняў пра 
амфатэрнасць на прыкладзе аксіду і гідраксіду алю-
мі нію, жорсткасць вады і спосабы яе змяншэння. Раз-
віваць і ўдасканальваць уменні састаўляць ураў ненні 
хімічных рэакцый у малекулярнай, поўнай і скароча-
най іоннай формах

§ 53
Заданні 3 б, 4
§ 54
Заданні 4 б, 5

6 Важнейшыя прыродныя злучэнні шчо
лачных, шчолачназямельных ме та
лаў, магнію і алюмінію, біяла гіч ная 
ро ля і прымяненне

Фарміраваць уяўленне пра важнейшыя прыродныя 
злучэнні шчолачных, шчолачназямельных металаў, 
магнію і алюмінію, іх прымяненне, біялагічную ролю

§ 53 (с. 264–
265)
§ 54 (с. 267, 
271–272)

7 Жалеза:
— знаходжанне ў прыродзе, біяла-
гіч ная роля;
— фізічныя і хімічныя ўласцівасці;
— важнейшыя злучэнні (аксіды, 
гід раксіды, солі);
— якасныя рэакцыі на іоны Fe2+ і Fe3+.
Д. 25. НПБП

Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра жалеза як 
хімічны элемент і простае рэчыва, знаходжанне яго 
ў прыродзе, фізічныя і хімічныя ўласцівасці, атры-
манне ў прамысловасці. Даць уяўленне пра важней-
шыя злучэнні жалеза: аксіды, гідраксіды, солі; іх са-
стаў, уласцівасці і спосабы атрымання. Фар мі ра ваць 
уяў ленне пра якасную рэакцыю на іоны жа ле за(ІІ) 
і жалеза(ІІІ). Працягнуць фарміраванне ўмен ня 
запіс ваць ураўненні хімічных рэакцый у малекуляр-
най, поўнай і скарочанай іоннай формах

§ 55
§ 56
Заданні 2, 3
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8 Карозія жалеза. Спосабы засцярогі 
ад карозіі.
Д. 26. НПБП

Вывучыць сутнасць працэсу карозіі металаў. Фар мі-
ра ваць уменне тлумачыць сутнасць хімічнай і элект-
рахімічнай карозіі. Сфарміраваць уяўленне пра мета-
ды засцярогі металаў ад карозіі

§ 51
Заданні 2, 4

9 Практычная работа 4. Рашэнне 
экс пе рыментальных задач па тэме 
«Ме талы».
НПБП

Замацаваць і праверыць веды пра металы і іх злучэнні 
падчас рашэння эксперыментальных задач. Працяг-
нуць фарміраванне ўменняў самастойна вызначаць 
мэ ту доследу, праводзіць доследы, выкарыстоўваючы 
прапанаваныя рэактывы, апісваць вынікі назіранняў, 
рабіць вывады

§ 49–56
Заданне 5 
(с. 278)

10 Значэнне металаў Вгруп і іх злу
чэн няў.
Абагульненне і сістэматызацыя ве
даў па тэме «Металы»

Абагульніць і сістэматызаваць веды па тэме:
— асаблівасці становішча металаў у перыядычнай сі-
стэме;
— будова і ступені акіслення атамаў металаў;
— уласцівасці простых рэчываў, аксідаў, гідраксідаў, 
солей (металаў А- і В-груп);
— амфатэрныя ўласцівасці аксіду і гідраксіду алю-
мінію;
— атрыманне і прымяненне металаў і іх злучэнняў;
— якасныя рэакцыі на катыёны кальцыю і барыю;
— прамысловае значэнне металаў В-груп (жалеза, хром, 
марганец, медзь, цынк) і іх злучэнняў.
Замацаваць і ўдасканальваць уменне рашаць задачы 
вывучаных тыпаў

§ 55

11 Кантрольная работа 4 па тэмах 
«Металы», «Неметалы ІVАгрупы 
і іх злучэнні»

Праверыць узровень засваення вучнямі тэарэтычных 
палажэнняў і практычных уменняў па тэмах «Мета-
лы», «Неметалы ІVА-групы і іх злучэнні», уменняў 
рашаць задачы вывучаных тыпаў
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Тэма 8. Хімічныя рэчывы ў жыцці і практычнай дзейнасці чалавека (3 г)

1 Аналіз вынікаў кантрольнай рабо
ты па тэмах «Металы», «Немета
лы ІVАгру пы і іх злучэнні».
Хімічныя рэчывы ў штодзённым 
жыц ці чалавека

Правесці аналіз вынікаў кантрольнай работы па тэ-
мах «Металы», «Неметалы ІVА-групы і іх злучэнні» 
і здзейсніць карэкцыю ведаў і ўменняў.
Разгледзець ролю хімічных рэчываў у жыцці сучас-
нага чалавека

Матэрыялы 
лек цый.
Падрыхтоўка 
прэзентацый

2 Хімічная прамысловасць Рэспублікі 
Беларусь. Ахова навакольнага ася
роддзя ад уздзеяння хімічных рэ чы
ваў

Актуалізаваць веды вучняў пра асноўныя галіны пра-
мысловай вытворчасці і ролю хіміі ў вытворчасці 
прамысловых тавараў. Азнаёміць вучняў з прад пры-
емствамі хімічнага комплексу Рэспублікі Беларусь. 
Раскрыць важнасць пытанняў аховы навакольнага 
ася роддзя ў сувязі з выкарыстаннем хімічных рэ чы-
ваў. Актуалізаваць веды вучняў пра шляхі і метады 
ўты лізацыі прамысловых адходаў, у тым ліку адходаў 
прадпрыемстваў хімічнай прамысловасці

Матэрыялы 
лекцый.
Падрыхтоўка 
прэзентацый

3 Экскурсія (віртуальная экскурсія).
Экскурсія на прамысловае або 
сельс кагаспадарчае прадпрыемства 
(з улікам асаблівасцей рэ гіёна)

Азнаёміцца з агульнай схемай дзейнасці прадпрыем-
ства, яго прадукцыяй і тэхналагічнымі асаблівасцямі 
яе выпуску

Заканчэнне
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Змест

Прадмова ........................................................................ 3

7 клас ................................................................................ 5
8 клас ................................................................................ 14
9 клас ................................................................................ 29
10 клас (базавы ўзровень) ........................................ 47
11 клас (базавы ўзровень) ........................................ 72
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