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Клас Дата Тема уроку Домашнє завдання 

7 

27.04.2020 

Обчислення масової частки 

і маси розчиненої речови-

ни, маси і об’єму розчину. 

Написати 2 приклади анало-

гічні прикладам в підручни-

ку. 

§ 27, повторити відомості 

про оксиди. 

29.04.2020 

Взаємодія води з оксидами 

металів. Поняття про осно-

ви. 

Записати рівняння в зошит. 

Опрацювати і законспектува-

ти § 28 (І частину). Виконати 

вправи № 208, 209. 

04.05.2020 

Взаємодія води з оксидами 

неметалів. Поняття про ки-

слоти. 

Записати приклади в зошит. 

Опрацювати і законспектува-

ти § 28 (ІІ частину). Викона-

ти вправи № 205, 206, 207. 

06.05.2020 Поняття про індикатори. 

Записати таблицю в зошит. 

Опрацювати § 29. Виконати 

вправи № 211, 212, 213. 

13.05.2020 
Повторення фізичних і хі-

мічних властивостей води. 
Повторити §§ 27-29. 

9 

27.04.2020 Поняття про амінокислоти. 
Опрацювати § 33. Виконати 

завдання № 242. 

29.04.2020 

Білки як біологічні поліме-

ри. Денатурація білків. біо-

логічна роль амінокислот і 

білків. 

Опрацювати § 33. Виконати 

завдання № 237, 238, 239, 

240. 

04.05.2020 

Значення природних і син-

тетичних органічних спо-

лук. 

Підготувати навчальний про-

ект. 

Опрацювати § 34. Виконати 

завдання № 243, 244. 

06.05.2020 
Захист довкілля від стійких 

органічних забруднювачів. 

Опрацювати § 34. Виконати 

завдання № 245, 246. 

13.05.2020 

Як виявляють органічні 

сполуки у харчових проду-

ктах. 

Підготувати навчальний про-

ект. с. 191-192. 

10 

27.04.2020 

Синтетичні високомолеку-

лярні речовини. Полімери. 

Реакції полімеризації і по-

ліконденсації. 

Опрацювати § 30, 31 (схема 

6). Виконати вправи № 223, 

225, 228. 

29.04.2020 
Пластмаси. Каучуки. Гума. 

Найпоширеніші полімери 

Опрацювати § 32, 33. Вико-

нати вправи № 234, 240. 



та сфери їх використання. 

04.05.2020 

Вплив полімерних матеріа-

лів на здоров’я людини і 

довкілля. Проблеми утилі-

зації полімерів і пластмас в 

контексті сталого розвитку 

суспільства. 

Опрацювати § 32, 33. 

06.05.2020 

Навчальний проект: «Роль 

хімії у створенні захисних 

матеріалів від COVID-19». 

Підготувати проект. 

Повторити § 30, 31. 

13.05.2020 

Що можуть зробити вчені-

хіміки для захисту насе-

лення планети від корона-

вірусу? 

Підготувати есе на дану тему 

Повторити § 31, 32. 

11 

27.04.2020 

Узагальнення знань про 

генетичні зв’язки між не-

органічними сполуками. 

Здійснити перетворення за 

ланцюжком.  

29.04.2020 
Роль хімії у створенні но-

вих матеріалів. 
Опрацювати § 34. 

04.05.2020 

Навчальний проект: «Роль 

хімії у створенні захисних 

матеріалів від COVID-19». 

Підготувати проект. 

Повторити § 34. 

06.05.2020 
Роль хімії у розвитку нових 

напрямів технологій. 

Підготувати есе на дану те-

му. 

Опрацювати § 35. 

13.05.2020 

Що можуть зробити вчені-

хіміки для захисту насе-

лення планети від корона-

вірусу? Відкриття вакцини  

- це напрямок їх діяльнос-

ті? 

Підготувати есе на дану тему 

Повторити § 34, 35. 

 


