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10 клас  
(павышаны ўзровень)

(4 г на тыдзень; усяго 140 г, з іх 4 г — 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 (10 г)
1 Будова атама Паўтарыць, замацаваць і паглыбіць веды пра 

будову атама, элементарныя часціцы, паняцці 
«масавы лік», «атамны нумар» 

Хімія 10
§ 11
Заданне 4 

2 Ядзерная мадэль будовы атама.
Cтан электрона ў атаме. 
Атамная арбіталь. 
Энергетычны ўзровень і падузровень.
s-, p-, d-арбіталі

Паўтарыць, замацаваць і паглыбіць веды пра 
паняцце «атамная арбіталь», развіваць уяў-
ленні пра электроннае воблака як кван тава-
механічную мадэль, якая апісвае стан элек-
трона ў атаме. Сфар міраваць уяўленне пра 
энергетычны ўзровень і падузровень, s-, p-, 
d-арбіталі. Фарміраваць уменне вызначаць 
лік энергетычных узроўняў у няўзбуджаным 
атаме

Хімія 10
§ 12
Заданне 5

3 Электронная канфігурацыя атамаў:
— будова электронных абалонак атамаў 
першых трох перыядаў;
— асаблівасці будовы атама вугляроду

Азнаёміць вучняў са спосабамі схематычнага 
адлюстравання размеркавання электронаў 
у атаме і асноўнымі правіламі, якімі трэба кі-
ра вацца пры адлюстраванні размеркавання 
электронаў па ўзроўнях і падузроўнях; сфар-
міраваць уяўленне пра электронную кан фі-
гу рацыю атамаў і ўстойлівую электронную 
аба лонку. Фарміраваць уменне запісваць 

Хімія 10 
§ 13
Заданні 3, 4

5

Працяг

1 2 3 4

элек тронныя канфігурацыі атамаў элементаў 
першых трох перыядаў, вызначаць лік спара- 
ных і няспараных электронаў на знешнім 
энергетычным узроўні ў няўзбуджаным ата-
ме. Пад крэсліць асаблівасць будовы атама 
вугляроду — напалову запоўнены знешні 
электронны слой

4 Электронная канфігурацыя атамаў:
— будова электронных абалонак атамаў 
першых трох перыядаў;
— асаблівасці будовы атама вугляроду

Удасканальваць уменне запісваць электрон-
ныя канфігурацыі атамаў элементаў першых 
трох перыядаў, вызначаць лік спараных і ня-
спараных электронаў на знешнім энергетыч-
ным узроўні ў няўзбуджаным атаме

Хімія 10 
§ 13
Заданні 1, 5

5 Прырода і тыпы хімічнай сувязі, кава-
лентная сувязь:
— кавалентная непалярная і палярная 
сувязі;
— адзінарныя і кратныя сувязі 
(s- і p-сувязі)

Развіваць уяўленні пра хімічную сувязь, яе пры-
роду, прычыну і ўмову ўтварэння, пра кавалент-
ную хімічную сувязь: кавалентную непаляр ную, 
палярную сувязь, кратнасць сувязі, s- і p-сувя-
зі, схему ўтварэння агульных электронных пар 
у малекулах. Фарміраваць умен ні адрозніваць 
рэчывы з розным тыпам хіміч ных сувязей

Хімія 10
§ 17 
Заданні 6, 7
§ 18
Заданні 6, 7 

6 Характарыстыкі кавалентных сувязей:
— даўжыня, энергія, валентны вугал, па-
лярнасць, паняцце пра зрушванне элек-
троннай шчыльнасці;
— міжмалекулярнае ўзаемадзеянне і ва-
дародная сувязь

Фарміраваць уяўленні пра даўжыню, энергію, 
валентны вугал, палярнасць кавалентнай 
сувязі, міжмалекулярнае ўзаемадзеянне і ва-
дародную сувязь. Удасканальваць уменні 
адрозніваць рэчывы з розным тыпам хімічных 
сувязей, вызначаць кратнасць сувязі па фор-
му лах рэчываў, запісваць электронныя і струк-
турныя формулы рэчываў з кавалентным ты-
пам хімічных сувязей

Хімія 10
§ 17 
Заданні 8, 9
§ 18
Заданні 2, 5 
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1 2 3 4

7 Прадмет арганічнай хіміі. 
Д. 1. НПБП

Фарміраваць уяўленні пра прадмет ар га ніч-
най хіміі, састаў арганічных злучэнняў; аз наё-
міць з метадамі вывучэння якаснага і колькас-
нага саставу арганічных злучэнняў

Хімія 11
§ 1
Заданні 6, 7 

8 Кароткія звесткі пра гісторыю ста наў-
лення і развіцця арганічнай хіміі

Азнаёміць вучняў з гісторыяй развіцця 
арганічнай хіміі, перадумовамі ўзнікнення 
тэорыі хімічнай будовы (ТХБ) і паказаць зна-
чэнне арганічнай хіміі ў жыцці сучаснага гра-
мадства

Хімія 11
§ 2 
Заданні 1—3

9 Асноўныя палажэнні тэорыі хімічнай 
бу довы арганічных рэчываў

Фарміраваць уменні тлумачыць асноўныя 
палажэнні тэорыі хімічнай будовы, сэнс 
паняццяў «хімічная будова», «ізамерыя», 
ілюстраваць сутнасць паняцця «ізамерыя» 
запісам структурных формул ізамераў, назы-
ваць асноўныя спосабы адлюстравання 
арганічных рэчываў

Хімія 11
§ 2 
Заданні 4, 6, 8

10 Асноўныя палажэнні тэорыі хімічнай 
будовы арганічных рэ чываў

Удасканальваць уменні тлумачыць асноўныя 
палажэнні тэорыі хімічнай будовы, сэнс 
паняццяў «хімічная будова», «ізамерыя», 
ілюстраваць сутнасць паняцця «ізамерыя» 
запісам структурных формул ізамераў, назы-
ваць асноўныя спосабы адлюстравання 
арганічных рэчываў

Хімія 11
§ 2 
Заданне 9
§ 4
Заданне 10

7

Працяг

1 2 3 4

Тэма 2. Вуглевадароды (32 г)

1 Алканы:
— вызначэнне класа;
— гамалагічны рад, агульная формула, 
гамолагі, гамалагічная рознасць;
— метан — найпрасцейшы прадстаўнік 
насычаных вуглевадародаў; 
— электронная і прасторавая будова;
— sp3-гібрыдызацыя атамных арбіталей 
вугляроду ў малекулах алканаў;
— даўжыня сувязі C–C і валентныя ву-
глы ў малекулах алканаў.
Д. 2. НПБП

Вывучыць састаў і будову алканаў. Фар-
міраваць уменні характарызаваць састаў і бу-
дову алканаў, запісваць малекулярную, струк-
турную і электронную формулы метану, тлу-
ма чыць прычыну тэтраэдрычнай будовы 
ма ле кулы метану, даваць азначэнне паняццям 
«на сычаныя вуглевадароды», «алканы», «га-
мо лагі», «гамалагічная рознасць», называць 
(запісваць) агульную формулу гамала гічнага 
рада алканаў, знаходзіць гамолагі сярод пра-
панаваных рэчываў, вызначаць прыналеж-
насць вуглевадароду да класа алканаў па фор-
муле

Хімія 11
§ 5
Заданні 2, 4, 7

2 Наменклатура ІЮПАК і трывіяльныя 
назвы алканаў

Вывучыць правілы наменклатуры алканаў. 
Фарміраваць уменні называць алканы 
(з разгалінаваным і неразгалінаваным ланцу-
гом) па наменклатуры ІЮПАК, даваць тры-
віяльныя назвы, запісваць формулы алканаў 
па назве

Хімія 11 
§ 6
Заданні 6, 8, 10

3 Структурная ізамерыя алканаў:
— ізамерыя вугляроднага шкілета

Вывучыць ізамерыю алканаў. Фарміраваць 
уменні называць тып (структурная) і від (іза-
мерыя вугляроднага шкілета) ізамерыі, ха-
рактэрнай для алканаў, адрозніваць ізамеры 
сярод прапанаваных рэчываў па іх структур-
ных формулах, састаўляць формулы ізамераў 
алканаў

Хімія 11 
§ 7 
Заданні 2, 3, 8
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4 Структурная ізамерыя алканаў.
Фізічныя ўласцівасці алканаў.
Адносная шчыльнасць газаў. 
Разліковая задача 3

Удасканальваць уменні называць від ізамерыі, 
характэрнай для алканаў, ад роз ніваць ізамеры 
сярод прапанаваных рэчываў па іх структур-
ных формулах, састаўляць формулы ізамераў 
для алканаў, адрозніваць іза меры і гамолагі 
сярод прапанаваных рэчываў па іх структур-
ных формулах, тлумачыць за леж насць 
фізічных уласцівасцей алканаў ад іх малярных 
мас, фарміраваць уяўленне пра па няцце «ад-
носная шчыльнасць газаў» і ўмен не рашаць 
задачы на аснове дадзенага паняцця

Хімія 11 
§ 7
Заданні 7, 9

5 Рашэнне разліковых задач.
Разліковыя задачы 1, 2

Фарміраваць уменне рашаць задачы на вывад 
формул арганічных рэчываў па агульнай фор-
муле, якая адлюстроўвае іх састаў, а таксама 
на аснове прадуктаў іх згарання. Замацаваць 
веды пра састаў і будову алканаў 

Хімія 11 
§ 20 
Заданні 1, 3

6 Хімічныя ўласцівасці алканаў:
— рэакцыі замяшчэння: галагенаванне 
(радыкальны механізм, паняцце пра ра-
дыкал, ланцуговыя рэакцыі);
— нітраванне

Вывучыць хімічныя ўласцівасці алканаў. 
Фарміраваць уяўленні пра радыкальны ме-
ханізм рэакцый галагенавання алканаў, па-
няцці «радыкал» і «ланцуговыя рэакцыі»

Хімія 11 
§ 8 
Заданні 2, 4 

7 Хімічныя ўласцівасці алканаў:
— акісленне;
— тэрмічныя ператварэнні (крэкінг);
— ізамерызацыя

Фарміраваць уменні запісваць ураўненні рэ-
акцый поўнага і няпоўнага акіслення алканаў, 
нітравання, тэрмічнага ператварэння (крэ-
кінг), ізамерызацыі

Хімія 11 
§ 8 
Заданні 1, 2, 5

9

Працяг

1 2 3 4

8 Атрыманне і прымяненне алканаў:
— дэкарбаксіліраванне солей карбона-
вых кіслот; 
— гідрыраванне злучэнняў з кратнымі 
сувязямі;
— рэакцыя Вюрца;
— прымяненне алканаў

Вывучыць спосабы атрымання алканаў і га-
ліны іх прымянення. Фарміраваць уменні 
запісваць ураўненні рэакцый, якія ілюст-
руюць спосабы атрымання алканаў. Удаска-
нальваць уменні рашаць задачы па ўраўненні 
рэакцый і на вывад формул алканаў

Хімія 11
§ 8
Заданні 6, 10

9 Аб’ёмная доля газу ў сумесі.
Разліковая задача 4

Удасканальваць уменне рашаць задачы на 
ўстанаўленне малекулярных формул ар га-
нічных злучэнняў на аснове прадуктаў іх зга-
рання. Фарміраваць уменні рашаць задачы 
на вызначэнне аб’ёмнай долі газу ў газавай 
сумесі. Замацаваць веды пра хімічныя ўлас-
цівасці алканаў

Хімія 11
Задачы 63, 81, 82

10 Паняцце пра цыклаалканы:
— вызначэнне класа і агульная фор-
мула; 
— хімічныя ўласцівасці цыклаалканаў: 
рэакцыі дэгідрыравання;
— атрыманне цыклагексану гідры ра-
ван нем бензолу;
— прымяненне цыклаалканаў

Фарміраваць уяўленні пра цыклаалканы, іх 
атрыманне і прымяненне

Хімія 11
§ 4  
Матэрыялы лекцыі

11 Кантрольная работа 1 па тэмах «Уво-
дзіны ў арганічную хімію», «Алканы»

Праверыць узровень засваення асноўных тэ-
арэтычных палажэнняў і паняццяў у рамках 
вывучаных тэм; веданне асноўных па ла-
жэнняў тэорыі хімічнай будовы, саставу, бу-
довы, хімічных уласцівасцей і спосабаў атры-
мання алканаў; валоданне ўменнямі запісваць 
структурныя формулы алканаў, іх ізамераў 
і  гамолагаў па назве і называць іх па форму-
лах, рашаць задачы вывучаных тыпаў
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12 Аналіз вынікаў кантрольнай ра боты.
Алкены. Састаў і будова:
— вызначэнне класа і агульная форму-
ла алкенаў;
— этылен — найпрасцейшы прадстаўнік 
ненасычаных вуглевадародаў — алкенаў;
— sp2-гібрыдызацыя атамных арбіталей 
вугляроду ў малекулах алкенаў; элек-
тронная і прасторавая будова алкенаў; 
даўжыня сувязі C=C і валентныя вуглы 
ў малекуле этылену.  
Д. 2. НПБП

Выявіць прычыны, якія абумовілі памылкі ў ра-
боце, здзейсніць карэкцыю ведаў і ўменняў. 
Вывучыць састаў і будову алкенаў. Фар мі-
раваць уменні даваць азначэнне паняццю «ал-
кены», называць (запісваць) агульную фор-
мулу гамалагічнага рада алкенаў, характары-
заваць прасторавую і электронную будову 
малекулы этылену, адрозніваць малекуляр-
ныя, структурныя і электронныя формулы 
алкенаў, вызначаць прыналежнасць вуглева-
дароду да класа алкенаў па структурнай фор-
муле

Хімія 11
§ 9
Заданні 3, 8—10

13 Наменклатура, ізамерыя і фізічныя 
ўласцівасці алкенаў:
— наменклатура ІЮПАК і трывіяльныя 
назвы алкенаў;
— структурная ізамерыя алкенаў (іза-
мерыя вугляроднага шкілета і ста но-
вішча двайной сувязі), міжкласавая 
(з цык лаалканамі), прасторавая іза-
мерыя (цыс- , транс- ізамерыя);
— фізічныя ўласцівасці

Вывучыць правілы наменклатуры і ізамерыю 
алкенаў. Фарміраваць уменні называць алке-
ны (з разгалінаваным і неразгалінаваным 
ланцугом) па наменклатуры ІЮПАК, даваць 
трывіяльныя назвы, запісваць формулы ал-
кенаў па назве, называць віды ізамерыі, ха-
рактэрныя для алкенаў, адрозніваць ізамеры 
сярод прапанаваных рэчываў па іх структур-
ных формулах, састаўляць формулы ізамераў 
вугляроднага шкілета, становішча кратнай 
сувязі і прасторавых ізамераў для алкенаў, 
тлумачыць залежнасць фізічных уласцівасцей 
алкенаў ад іх малярных мас

Хімія 11
§ 10
Заданні 1—4

14 Наменклатура і ізамерыя алкенаў:
— наменклатура ІЮПАК і трывіяльныя 
назвы алкенаў;

Удасканальваць уменні называць алкены 
(з разгалінаваным і неразгалінаваным ланцу-
гом) па наменклатуры ІЮПАК, даваць тры -

Хімія 11
§ 10
Заданні 5—8 
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— структурная ізамерыя алкенаў (іза-
ме рыя вугляроднага шкілета і стано ві-
шча двайной сувязі), між класавая 
(з цык лаалканамі), прасторавая (цыс- , 
транс- ізамерыя).
Лаб. д. 1. НПБП

ві яльныя назвы, запісваць формулы алкенаў 
па назве, называць віды ізамерыі, характэр-
ныя для алкенаў, адрозніваць ізамеры сярод 
прапанаваных рэчываў па іх структурных 
(скарочаных і поўных) формулах, састаўляць 
формулы ізамераў вугляроднага шкілета, 
становішча кратнай сувязі і прасторавых 
ізамераў для алкенаў, тлумачыць залежнасць 
фізічных уласцівасцей алкенаў ад іх маляр-
ных мас. Фарміраваць уменні вырабляць ша-
растрыжнёвыя мадэлі вуглевадародаў

15 Хімічныя ўласцівасці алкенаў:
— акісленне, далучэнне вадароду і га ла-
генаў, вады і галагенавадародаў; 
— правіла Маркоўнікава;
— якасныя рэакцыі на двайную сувязь 
з растворамі брому і перманганату ка лію

Вывучыць хімічныя ўласцівасці алкенаў на 
прыкладзе рэакцый далучэння вадароду і га ла-
генаў, акіслення, далучэння вады і гала ге на-
вадародаў. Вывучыць правіла Маркоўнікава. 
Фарміраваць уменні запісваць ураўненні рэак-
цый, якія адлюстроўваюць хімічныя ўласцівасці 
алкенаў, адрозніваць тып рэакцыі па ўраўненні. 
Вывучыць якасныя рэакцыі на алкены 

Хімія 11
§ 11
Заданні 3—6 

16 Рашэнне разліковых задач Фарміраваць уменне рашаць задачы вывуча-
ных тыпаў. Замацаваць веды пра хімічныя 
ўласцівасці алкенаў

Хімія 11
§ 11
Заданні 7, 8, 10 
§ 20 
Заданне 2

17 Полімерызацыя алкенаў. Паняцці:
— палімер;
— манамер;
— структурнае звяно;
— ступень полімерызацыі; 

Вывучыць рэакцыю полімерызацыі на пры-
кладзе полімерызацыі этэну: азначэнне па няц-
цяў «рэакцыя полімерызацыі», «манамер», 
«ступень полімерызацыі», «палімер». Фар мі-
раваць уменне запісваць ураўненні рэакцый 

Хімія 11
§ 12
Заданні 7—10
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— поліэтылен, полівінілхларыд, полі-
пра пілен, політэтрафторэтылен. 
Д. 3. НПБП

полімерызацыі. Вывучыць фізічныя ўлас ці-
васці і галіны прымянення поліэтылену, по-
лі прапілену, політэтрафторэтылену

18 Атрыманне алкенаў:
— дэгідрыраванне алканаў;
— дэгідрагалагенаванне галагенал ка-
наў;
— дэгалагенаванне дыгалагенвытвор-
ных;
— дэгідратацыя спіртоў;
— гідрыраванне алкінаў; 
Прымяненне алкенаў

Вывучыць спосабы атрымання алкенаў: ад-
шчапленне галагенавадародаў ад гала ген-
алканаў, вады ад спіртоў, далучэнне вадароду 
да алкінаў. Фарміраваць уменне састаўляць 
ураўненні рэакцый, якія адлюстроўваюць 
спо сабы атрымання алкенаў. Вывучыць га лі-
ны прымянення алкенаў. Фарміраваць уменні 
састаўляць схемы, якія адлюстроў ваюць уза-
емасувязь паміж арганічнымі рэчывамі роз-
ных класаў, і запісваць ураўненні рэакцый 
згодна прапанаваным схемам

Хімія 11
§ 13
Заданні 3—5

19 Хімічныя ўласцівасці і атрыманне ал-
кенаў.
Рашэнне разліковых задач

Замацаваць веды пра хімічныя ўласцівасці 
і спосабы атрымання алкенаў. Удасканаль-
ваць уменні запісваць ураўненні рэакцый, 
якія адлюстроўваюць уласцівасці і спосабы 
атрымання алкенаў. Удасканальваць уменні 
рашаць задачы вывучаных тыпаў

Хімія 11
§ 11—13 (паўтарыць)
Заданне 9 (с. 61)

20 Практычная работа 1. Атрыманне 
эты лену і вывучэнне яго ўласцівасцей. 
НПБП

Замацаваць і праверыць веды вучняў пра спо-
сабы атрымання этылену і яго хімічныя ўлас-
цівасці, уменні выконваць найпрасцейшыя 
хі мічныя доследы (збіраць прыбор для атры-
мання газападобнага рэчыва і атрымліваць 
за дадзенае рэчыва на аснове адпаведнай рэак-
цыі, праводзіць рэакцыі, якія пацвярджаюць 
хімічныя ўласцівасці этэну), рабіць вывады 
на аснове назіранняў, выконваць пра вілы бя-
спечных паводзін

Хімія 11
С. 291—293 (паў та-
рыць)
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21 Дыены (алкадыены):
— класіфікацыя: алкадыены з кумуля-
ва нымі, спалучанымі і ізаляванымі 
двай нымі сувязямі;
— асаблівасці будовы бутадыену-1,3 
і 2-метылбутадыену-1,3 (ізапрэну);
— малекулярныя і структурныя форму-
лы, прасторавая будова;
— фізічныя ўласцівасці бутадыену-1,3 
і 2-метылбутадыену-1,3;
— хімічныя ўласцівасці бутадыену-1,3 
і 2-метылбутадыену-1,3: далучэнне ва-
дароду, галагенаў, галагенавадародаў, 
рэакцыя полімерызацыі

Вывучыць будову, класіфікацыю (алкадыены 
з кумуляванымі, спалучанымі і ізаляванымі 
двайнымі сувязямі), будову бутадыену-1,3 
і 2-метылбутадыену-1,3 (іх малекулярныя 
і структурныя формулы, прасторавая будо-
ва); наменклатуру, хімічныя ўласцівасці (да-
лучэнне вадароду і галагенаў, галагена вада-
родаў, рэакцыя полімерызацыі) дыенавых 
вуглевадародаў. Развіваць уяўленні пра за-
лежнасць уласцівасцей рэчываў ад іх будовы. 
Вывучыць асаблівасці рэакцыі полімерызацыі 
дыенавых вуглевадародаў

Хімія 11
§ 14
Заданні 4, 8 

22 Атрыманне дыенавых вуглевадародаў:
— атрыманне бутадыену-1,3 і 2-метыл-
бутадыену-1,3 дэгідрыраваннем ал ка-
наў, дэгідрагалагенаваннем дыгалаген-
вытворных.
Прымяненне дыенавых вуглевадародаў.
Прыродны і сінтэтычныя каўчукі.
Д. 4. НПБП

Вывучыць рэакцыі, якія ляжаць у аснове ат-
ры мання дыенавых вуглевадародаў (дэ гід ры-
раванне алканаў, дэгідра галаге на ванне дыга-
лагенвытворных), прыроднага і сін тэтычных 
каўчукоў. Замацаваць веды пра будову, намен-
клатуру, хімічныя ўласцівасці дыенаў. Удаска-
нальваць уменне адрозніваць дыены сярод 
іншых арганічных рэчываў па іх формулах, 
састаўляць формулы дыенавых вугле вада ро-
даў па назве, запісваць ураўненні рэакцый, 
якія адлюстроўваюць хімічныя ўласцівасці. 
Фарміраваць уменні састаўляць ураўненні рэ-
акцый, якія адлюстроўваюць спосабы атры-
мання дыенавых вуглевадародаў і каўчукоў

Хімія 11
§ 14
Заданні 5—7
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23 Алкіны:
— вызначэнне класа, агульная формула;
— ацэтылен — найпрасцейшы прадстаў-
нік ненасычаных вуглевадародаў — ал-
кінаў;
— sp-гібрыдызацыя атамных арбіталей 
вугляроду; 
— электронная і прасторавая будова, 
даўжыня сувязі С≡С, валентны вугал 
у малекуле ацэтылену;
— наменклатура ІЮПАК і трывіяльныя 
назвы;
— ізамерыя: структурная (вугляродна-
га шкілета і становішча трайной сувязі), 
міжкласавая (з дыенамі)

Вывучыць будову, гамалагічны рад, агульную 
формулу алкінаў, іх электронную і прастора-
вую будову; sp-гібрыдызацыю атамных арбі-
талей вугляроду; даўжыню сувязі С≡С, ва-
лентны вугал; наменклатуру ІЮПАК і тры-
віяльныя назвы; структурную ізамерыю 
(ізамерыю вугляроднага шкілета і становішча 
трайной су вязі, міжкласавую ізамерыю 
з дыенамі). Фар міраваць уяўленне пра элек-
тронную і прасторавую будову малекул ал-
кінаў. Развіваць уяўленне пра ізамерыю 
і гамалогію арганічных злучэнняў. Удасканаль-
ваць уменні называць арганічныя рэчывы па 
наменклатуры ІЮПАК, вызначаць ізамеры па 
структурных формулах арганічных рэчываў 
і запісваць формулы рэчываў па назвах, у тым 
ліку формулы ізамераў для ацэтыленавых 
вуглевадародаў

Хімія 11
§ 15
Заданні 3—5, 9

24 Алкіны:
— фізічныя ўласцівасці алкінаў;
— хімічныя ўласцівасці алкінаў: поўнае 
акісленне, далучэнне вадароду, га ла-
генаў, галагенавадародаў, вады; 
— якасныя рэакцыі на трайную сувязь 
з растворамі брому і перманганату 
калію;
— атрыманне алкінаў дэгідрагала гена-
ваннем дыгалагеналканаў;
— атрыманне ацэтылену з метану і кар-
біду кальцыю;

Вывучыць фізічныя ўласцівасці алкінаў; хі-
міч ныя ўласцівасці (далучэнне вадароду, га-
ла генаў, галагенавадародаў, вады), якасныя 
рэакцыі; атрыманне дэгідрагалагенаваннем 
дыгалагеналканаў; атрыманне ацэтылену 
з ме та ну і карбіду кальцыю. Фарміраваць 
умен не запісваць ураўненні рэакцый, якія ад-
люстроў ваюць спосабы атрымання і хімічныя 
ўласцівасці алкінаў. Вывучыць галіны прымя-
нен ня алкінаў. Фарміраваць уменні сас-
таўляць схемы, якія адлюстроўваюць узаема-
сувязь паміж вуглевадародамі розных кла-

Хімія 11
§ 16
Заданні 4, 5, 8
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— прымяненне алкінаў.
Д. 5, 6. НПБП

саў, і запісваць ураўненні рэакцый згодна пра-
панаваным схемам

25 Араматычныя вуглевадароды (арэны):
— вызначэнне класа і агульная форму-
ла арэнаў рада бензолу;
— бензол — найпрасцейшы прадстаўнік 
араматычных вуглевадародаў;
— наменклатура і ізамерыя арэнаў рада 
бензолу;
— электронная і прасторавая будова ма-
лекулы бензолу, sp2-гібрыдызацыя атам-
ных арбіталей вугляроду ў бен золь ным 
кольцы. Даўжыня сувязі ву гля род-
вуглярод і валентныя вуглы ў ма лекуле 
бензолу;
— хімічныя ўласцівасці арэнаў: рэакцыі 
замяшчэння ў араматычным ядры (га-
лагенаванне, нітраванне), каталітычнае 
гідрыраванне;
— рэакцыі гамолагаў бензолу па бака-
вым ланцугу: галагенаванне і акісленне

Вывучыць састаў, электронную і прасторавую 
будову малекулы бензолу; sp2-гібрыдызацыю 
атамных арбіталей вугляроду ў бензольным 
кольцы; даўжыню вуглярод-вугляроднай сувязі, 
валентны вугал. Вывучыць фізічныя ўласцівасці 
арэнаў. Вывучыць хімічныя ўласцівасці арэнаў: 
рэакцыі замяшчэння ў араматычным ядры (га-
лагенаванне, нітраванне), рэакцыі далучэння ва-
дароду, галагенаванне і акісленне бакавога лан-
цуга гамолагаў бензолу. Фарміраваць уменні 
вызначаць па формулах прыналежнасць 
рэчываў да арэнаў, запісваць малекулярную 
і структурныя формулы бензолу, запісваць 
ураўненні рэакцый галагенавання, нітравання 
і гідрыравання арэнаў, тлумачыць асаблівасці 
хімічных уласцівасцей арэнаў на аснове элек-
троннай будовы малекул

Хімія 11
§ 17
Заданні 3, 6, 9, 10

26 Арэны:
— атрыманне бензолу трымерызацыяй 
ацэтылену; 
— фізічныя ўласцівасці бензолу;
— атрыманне араматычных вуглева да-
родаў дэгідрыраваннем алканаў і цык-
ла алканаў;
— прымяненне араматычных злучэнняў

Вывучыць атрыманне бензолу з ацэтылену; 
атрыманне араматычных вуглевадародаў 
дэгідрыраваннем алканаў і цыклаалканаў; 
прымяненне араматычных злучэнняў. Выву-
чыць галіны прымянення бензолу і іншых 
араматычных злучэнняў. Паўтарыць і зама-
цаваць веды пра асаблівасці саставу, будовы  
і хімічных уласцівасцей бензолу. Удасканаль-

Хімія 11
§ 18 
Заданні 5—8
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ваць уменні запісваць ураўненні рэакцый, якія 
адлюстроўваюць спосабы атрымання і хі-
мічныя ўласцівасці бензолу

27 Узаемасувязь паміж насычанымі і не на-
сычанымі вуглевадародамі

Удасканальваць уменні састаўляць схемы 
ўзаемаператварэнняў вуглевадародаў, запіс-
ваць ураўненні рэакцый згодна прапанава-
ным схемам; вызначаць тып рэакцый па 
ўраўненнях рэакцый

Схемы ўзаема пе ра-
тва рэн няў ву гле ва-
да ро даў

28 Вуглевадароды ў прыродзе:
— нафта і прыродны газ як крыніцы ву-
глевадародаў;
— нафта: састаў і фізічныя ўласцівасці;
— спосабы перапрацоўкі нафты: пера-
гонка, тэрмічны і каталітычны крэкінг;
— прадукты перапрацоўкі нафты;
— ахова навакольнага асяроддзя ад 
забруджванняў пры перапрацоўцы ву-
глевадароднай сыравіны і выкарыстанні 
прадуктаў перапрацоўкі нафты.
Д. 7. НПБП

Азнаёміць з асноўнымі прыроднымі кры ні-
цамі вуглевадародаў: нафта і прыродны газ 
(састаў і фізічныя ўласцівасці). Вывучыць 
спосабы перапрацоўкі нафты: перагонка, 
каталітычны і тэрмічны крэкінг. Азнаёміць 
з прадуктамі перапрацоўкі нафты; з праблемамі 
аховы навакольнага асяроддзя ад забрудж-
ванняў пры перапрацоўцы вуглевадароднай 
сыравіны і выкарыстанні прадуктаў пера пра-
цоўкі нафты. Фарміраваць уменні запісваць 
ураўненні рэакцый, якія адлюстроўваюць 
хімічныя працэсы, што працякаюць пры 
крэкінгу. Фарміраваць экалагічную культуру

Хімія 11
§ 19
Заданні 2, 7а—9

29 Прадпрыемствы нафтахімічнага ком-
плексу Рэспублікі Беларусь.
Урок-экскурсія (урок — віртуальная 
экскурсія)

Азнаёміць з асноўнымі прадпрыемствамі 
нафтахімічнага комплексу Рэспублікі Бела-
русь

Хімія 11
Паўтарыць будову 
і хімічныя ўлас ці-
вас ці вугле вада ро-
даў (с. 291—295)
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30 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў 
па тэме «Вуглевадароды»

Абагульніць і сістэматызаваць веды пра будо-
ву і ўласцівасці вуглевадародаў вывучаных 
класаў. Удасканальваць уменні рашаць задачы 
вывучаных тыпаў, запісваць ураўненні рэак-
цый, якія адлюстроўваюць хімічныя ўласці-
васці і спосабы атрымання вуглевадародаў

Хімія 11
§ 4—19
Заданні 6, 7б (с. 98)

31 Кантрольная работа 2 па тэме «Вугле-
вадароды»

Праверыць узровень засваення асноўных тэ-
арэтычных палажэнняў і паняццяў, якія ха-
рактарызуюць вуглевадароды; веданне будо-
вы, хімічных уласцівасцей і спосабаў атры-
мання вуглевадародаў; уменне састаўляць 
структурныя формулы рэчываў і ўраўненні 
хімічных рэакцый, тлумачыць хімічныя ўлас-
цівасці з пазіцыі тэорыі хімічнай будовы, 
пры мяняць веды пры выкананні заданняў 
рознага ўзроўню складанасці, рашаць задачы 
вывучаных тыпаў

32 Аналіз вынікаў кантрольнай работы Выявіць прычыны, якія абумовілі памылкі 
ў ра боце, здзейсніць карэкцыю ведаў і ўмен няў

Тэма 3. Спірты і фенолы (22 г)

1 Спірты:
— функцыянальная група спіртоў, яе 
электронная будова;
— класіфікацыя: аднаатамныя і мнага-
атамныя; насычаныя, ненасычаныя, 
аліцыклічныя і араматычныя; першас-
ныя, другасныя, трацічныя

Вывучыць састаў і будову спіртоў, прыметы 
класіфікацыі спіртоў (аднаатамныя і мнага-
атамныя, аліфатычныя насычаныя і ненасы-
чаныя, аліцыклічныя і араматычныя, першас-
ныя, другасныя, трацічныя). Фарміраваць 
уменні вызначаць спірты сярод прапанава-
ных формул арганічных рэчываў і класі фі-
каваць іх па розных падставах (атамнасці,

Хімія 11
§ 21
Заданні 4—6 
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будове вуглевадароднай групы і ў залежнасці 
ад атама вугляроду, з якім звязана функцыя-
нальная група)

2 Насычаныя аднаатамныя спірты:
— вызначэнне класа, агульная формула, 
састаў, будова, малекулярныя, струк-
турныя і электронныя формулы насы-
чаных аднаатамных спіртоў;
— метанол і этанол як прадстаўнікі на-
сычаных аднаатамных спіртоў;
— ізамерыя насычаных аднаатамных 
спіртоў: структурная (вугляроднага 
шкілета і становішча функцыянальнай 
групы), міжкласавая (з простымі эфі-
рамі);
— наменклатура ІЮПАК і трывіяльныя 
назвы спіртоў.
Д. 8. НПБП

Вывучыць састаў і будову (малекулярныя, 
структурныя і электронныя формулы), на-
менклатуру і віды ізамерыі насычаных адна-
атамных спіртоў. Фарміраваць уменне назы-
ваць спірты па наменклатуры ІЮПАК, вы-
значаць ізамеры па структурных формулах 
спіртоў і запісваць формулы спіртоў (ізамераў 
і гамолагаў) па назвах

Хімія 11
§ 22
Заданні 5—7

3 Фізічныя ўласцівасці насычаных адна-
атамных спіртоў: 
— фізічныя ўласцівасці;
— вадародная сувязь і яе ўплыў на тэм-
пературы кіпення і растваральнасць 
спіртоў.
Д. 9. НПБП

Вывучыць фізічныя ўласцівасці насычаных 
аднаатамных спіртоў, паказаць уплыў вада-
роднай сувязі на фізічныя ўласцівасці спіртоў. 
Удасканальваць уменні вызначаць спірты па 
формулах прапанаваных арганічных рэчываў 
і класіфікаваць спірты, называць спірты па 
наменклатуры ІЮПАК, вызначаць ізамеры 
па структурных формулах і запісваць форму-
лы па назвах насычаных аднаатамных спіртоў. 
Удасканальваць уменне рашаць задачы на вы-
вад формул арганічных рэчываў

Хімія 11
§ 22
Заданні 8—10 
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4 Хімічныя ўласцівасці насычаных адна-
атамных спіртоў:
— узаемадзеянне са шчолачнымі мета-
ламі, з арганічнымі і мінеральнымі кіс-
ло тамі, галагенавадародамі, дэгідра та-
цыя (унутрымалекулярная і міжмале ку-
лярная); акісленне: поўнае і частковае.
Д. 10, 11. НПБП

Вывучыць хімічныя ўласцівасці насычаных 
аднаатамных спіртоў: рэакцыі са шчолачнымі 
металамі, з арганічнымі і мінеральнымі кіс-
ло тамі, галагенавадародамі, рэакцыі ўнут ры-
малекулярнай дэгідратацыі, поўнага і частко-
вага акіслення. Фарміраваць уменні запісваць 
ураўненні рэакцый, якія адлюстроўваюць 
хімічныя ўласцівасці спіртоў. Развіваць 
уяўленні пра ўзаемны ўплыў атамаў у мале-
кулах арганічных рэчываў. Удасканальваць 
уменне адрозніваць тыпы хімічных рэакцый 
арганічных рэчываў па ўраўненнях рэакцый

Хімія 11
§ 23
Заданні 3—5 

5 Хімічныя ўласцівасці насычаных адна-
атамных спіртоў.
Разліковая задача 5.
Лаб. д. 2. НПБП

Удасканальваць уменне запісваць ураўненні 
хімічных рэакцый, якія характарызуюць 
хімічныя ўласцівасці насычаных аднаатам-
ных спіртоў. Удасканальваць уменні запіс ваць 
ураўненні рэакцый згодна схемам пера тва-
рэнняў вуглевадародаў і іх вытворных, назы-
ваць тыпы рэакцый. Фарміраваць уменне ра-
шаць задачы: разлікі па хімічных ураў нен нях, 
калі адно з рэагуючых рэчываў узята з лішкам

Хімія 11
§ 23
Заданні 8—10

6 Выхад прадукту рэакцыі. Атрыманне 
і прымяненне спіртоў:
— атрыманне спіртоў у лабараторыі гід-
ролізам галагеналканаў, гідратацыяй 
алкенаў;
— атрыманне метанолу і этанолу ў пра-
мысловасці;
— прымяненне спіртоў;

Вывучыць агульныя лабараторныя і прамыс-
ловыя спосабы атрымання спіртоў, спе цы-
фічныя спосабы атрымання этанолу і метано-
лу. Вывучыць галіны прымянення насычаных 
аднаатамных спіртоў, фізіялагічнае дзеянне 
спіртоў на арганізм чалавека. Фарміраваць 
уменне запісваць ураўненні рэакцый, якія 
адлюстроўваюць спосабы атрымання і хіміч -

Хімія 11
§ 24
Заданні 2—4
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— таксічнасць спіртоў, іх дзеянне на 
арганізм чалавека.
Разліковая задача 6

ныя ўласцівасці спіртоў. Фарміраваць уяў-
ленне пра паняцце «выхад прадукту рэ акцыі» 
і ўменне рашаць задачы на выхад прадукту 
рэакцыі

7 Рашэнне разліковых задач Удасканальваць уменне рашаць задачы: 
разлікі па хімічных ураўненнях, калі адно 
з рэагуючых рэчываў узята з лішкам, і на вы-
значэнне выхаду прадукту рэакцыі. Замаца-
ваць веданне хімічных уласцівасцей і спо-
сабаў атрымання аднаатамных спіртоў

Хімія 11
§ 25 
Заданні 1, 2, 4 

8 Рашэнне разліковых задач Удасканальваць уменне рашаць ускладненыя 
разліковыя задачы. Замацаваць веданне 
хімічных уласцівасцей і спосабаў атрымання 
аднаатамных спіртоў

Хімія 11
§ 25 
Заданні 3, 5

9 Мнагаатамныя спірты:
— этыленгліколь (этандыёл-1,2) і глі-
цэрына (прапантрыёл-1,2,3) як прад-
стаў нікі мнагаатамных спіртоў, іх сас-
таў, будова і структурныя формулы;
— хімічныя ўласцівасці: узаемадзеянне 
са шчолачнымі металамі, з арганічнымі 
і мінеральнымі кіслотамі, галагена ва-
дародамі, гідраксідам медзі(II) (якасная 
рэакцыя на мнагаатамныя спірты).
Лаб. д. 3. НПБП 

Вывучыць састаў, будову і ўласцівасці мнага-
атамных спіртоў на прыкладзе гліцэрыны 
і этыленгліколю; якасную рэакцыю на мнага-
атамныя спірты: рэагент, тып рэакцыі, візу-
аль ныя прыметы рэакцыі. Фарміраваць умен-
ні запісваць формулы гліцэрыны і этылен-
гліколю, распазнаваць гэтыя формулы сярод 
формул прапанаваных рэчываў. Фарміраваць 
уменне запісваць ураўненні рэакцый, якія ха-
рактарызуюць хімічныя ўласцівасці гліцэ-
рыны, і эксперыментальныя ўменні. Развіваць 
уяўленне пра ўзаемны ўплыў атамаў у мале-
кулах арганічных рэчываў

Хімія 11
§ 26 
Заданні 2—4
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10 Мнагаатамныя спірты. Прымяненне 
этыленгліколю і гліцэрыны

Вывучыць галіны прымянення этыленгліколю 
і гліцэрыны, іх дзеянне на ар ганізм чалавека. 
Фарміраваць навыкі бяспечнага абыходжан-
ня з хімічнымі рэчывамі

Хімія 11
§ 26
Заданні 8—10

11 Узаемасувязь паміж насычанымі, не на-
сычанымі вуглевадародамі і спіртамі

Абагульніць і сістэматызаваць веды пра будо-
ву і ўласцівасці адна- і мнагаатамных спіртоў. 
Удасканальваць уменні рашаць задачы выву-
чаных тыпаў, запісваць ураўненні рэакцый, 
якія адлюстроўваюць хімічныя ўласцівасці 
і спосабы атрымання спіртоў, узаемасувязь па-
між вуглевадародамі і спіртамі

Хімія 11
Заданне 5 (с. 126)

12 Рашэнне разліковых задач вывучаных 
тыпаў і якасных задач

Замацаваць веды пра хімічныя ўласцівасці 
адна- і мнагаатамных спіртоў. Фарміраваць 
уменне рашаць ускладненыя і якасныя задачы

Хімія 11
Заданні 6, 7 (с. 126)

13 Фенолы:
— паняцце пра фенолы, вызначэнне 
класа;
— састаў і будова фенолу, малекулярная 
і структурная формулы;
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці: узаемадзеянне 
са шчолачнымі металамі, з растворамі 
шчолачаў, брамаванне і нітраванне па 
араматычным ядры. Якасныя рэакцыі 
на фенол з бромнай вадой і растворамі 
солей жалеза(III)

Вывучыць састаў, будову, фізічныя і хімічныя 
ўласцівасці фенолу (узаемадзеянне са шчо-
лач нымі металамі, з растворамі шчолачаў, 
бром най вадой і азотнай кіслатой), якасныя 
рэак цыі на фенолы: рэагент, тып рэакцыі, ві-
зу альныя прыметы рэакцыі. Фарміраваць 
уменні запісваць формулу фенолу, распазна-
ваць сярод формул прапанаваных рэчываў. 
Фарміраваць уменні запісваць ураўненні рэ-
акцый, якія характарызуюць хімічныя ўлас-
цівасці фенолу

Хімія 11
§ 27 
Заданні 2, 4, 5, 7
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14 Узаемны ўплыў атамаў у малекуле фе-
нолу

Развіваць уяўленні пра ўзаемны ўплыў ата маў 
у малекулах арганічных рэчываў на прыкла дзе 
фенолу, удасканальваць уменне запіс ваць 
ураўненні рэакцый, якія характарызуюць 
хімічныя ўласцівасці фенолу. Уда ска наль ваць 
уменне рашаць разліковыя задачы вывучаных 
тыпаў

Хімія 11
§ 27 
Заданні 8, 9

15 Атрыманне і прымяненне фенолу:
— атрыманне фенолу з прадуктаў какса-
вання каменнага вугалю і хлорбензолу;
— кумольны спосаб;
— прымяненне фенолу

Вывучыць спосабы атрымання і галіны пры-
мянення фенолу. Удасканальваць уменне 
запісваць ураўненні рэакцый, якія адлюстроў-
ваюць спосабы атрымання і хімічныя ўласці-
васці фенолу

Хімія 11
§ 28
Заданні 5, 6

16 Рашэнне разліковых задач Удасканальваць уменне рашаць задачы вы-
вучаных тыпаў.
Замацаваць веды пра хімічныя ўласцівасці 
і спосабы атрымання фенолу

Хімія 11
Паўтарыць будову 
малекул спіртоў 
і фенолу

17 Рашэнне разліковых задач Удасканальваць уменне рашаць ускладненыя 
задачы вывучаных тыпаў

Хімія 11
§ 27. Заданне 10
§ 28. Заданне 8

18
19

Узаемасувязь вуглевадародаў, спіртоў 
і фенолаў

Удасканальваць уменне запісваць ураўненні 
рэакцый, якія адлюстроўваюць узаемасувязь 
вуглевадародаў і іх вытворных

Хімія 11
§ 28 
Заданні 4, 7

20 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў 
па тэме «Cпірты і фенолы»

Абагульніць і сістэматызаваць веды пра будо-
ву спіртоў і фенолаў. Удасканальваць уменні 
рашаць задачы вывучаных тыпаў на вывад 
формул арганічных рэчываў і на лішак адна-
го з рэагуючых рэчываў, запісваць ураўненні 
рэак цый, якія адлюстроўваюць хімічныя

Хімія 11
С. 295—297 
(паўтарыць)
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ўлас цівасці і спосабы атрымання арганічных 
рэчываў, узаемасувязь вуглевадародаў і іх вы-
творных

21 Кантрольная работа 3 па тэме «Спір-
ты і фенолы»

Праверыць узровень засваення асноўных тэ-
арэтычных палажэнняў і паняццяў, якія харак-
тарызуюць спірты і фенолы; веданне будовы, 
хімічных уласцівасцей і спосабаў іх атрыман-
ня; уменні састаўляць ураўненні хі міч ных рэ-
акцый, тлумачыць хімічныя ўлас цівасці 
з пазіцыі тэорыі хімічнай будовы, прымяняць 
веды пры выкананні заданняў рознага ўзроўню 
складанасці, рашаць задачы вы ву чаных тыпаў

22 Аналіз вынікаў кантрольнай ра боты Выявіць прычыны, якія абумовілі памылкі 
ў рабоце, здзейсніць карэкцыю ведаў і ўменняў

Тэма 4. Альдэгіды (8 г)

1 Альдэгіды:
— функцыянальная карбанільная група, 
яе электронная і прасторавая будова;
— паняцце пра кетоны як разнавіднасць 
карбанільных злучэнняў;
— функцыянальная альдэгідная група, 
яе электронная і прасторавая будова; 
— вызначэнне класа альдэгідаў;
— метаналь і этаналь як прадстаўнікі 
альдэгідаў, іх састаў, будова, малекуляр-
ныя, структурныя і электронныя фор-
мулы;

Вывучыць састаў і будову альдэгідаў. Фар мі-
раваць уменні вызначаць формулы альдэгідаў 
сярод прапанаваных формул арганічных рэ чы-
ваў і класіфікаваць альдэгіды па розных пад-
ставах, тлумачыць асаблівасці электроннай 
будовы альдэгіднай групы; запісваць па назве 
формулы (малекулярныя і структурныя) 
альдэгідаў ці па формулах называць альдэ гіды, 
запісваць формулы ізамераў і га молагаў для 
пра панаванага альдэгіду і вызначаць сярод 
пра панаваных формул ізамеры і га мо лагі, ха-
рак тарызаваць фізічныя ўлас цівасці альдэ гідаў

Хімія 11
§ 29
Заданні 3, 7 

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



24

Працяг

1 2 3 4

— насычаныя альдэгіды: агульная фор-
мула; структурная ізамерыя вуглярод-
нага шкілета і міжкласавая ізамерыя 
з кетонамі;
— наменклатура ІЮПАК і трывіяльныя 
назвы;
— фізічныя ўласцівасці.
Д. 12. НПБП

2 Састаў, будова, наменклатура і іза ме-
рыя альдэгідаў

Удасканальваць уменні характарызаваць бу-
дову альдэгідаў, запісваць формулы гамолагаў 
і ізамераў альдэгідаў і называць іх

Хімія 11
§ 29
Заданні 8—10 

3 Хімічныя ўласцівасці альдэгідаў: 
— аднаўленне да спіртоў, акісленне да 
карбонавых кіслот; 
— якасныя рэакцыі на альдэгідную гру-
пу: «сярэбранага люстра» і з гідраксідам 
медзі(II).
Д. 13. НПБП.
Лаб. д. 4. НПБП

Вывучыць хімічныя ўласцівасці альдэгідаў. 
Фарміраваць уменні састаўляць ураўненні 
далучэння — аднаўлення да спіртоў 
і акіслення альдэгідаў да карбонавых кіслот, 
тлумачыць уласцівасці альдэгідаў асаб-
лівасцямі будовы іх малекул, пра водзіць 
якасныя рэакцыі на альдэгіды і за пісваць 
ураўненні адпаведных рэакцый

Хімія 11
§ 30 
Заданні 2—5 а

4 Рашэнне якасных задач і разліковых за-
дач вывучаных тыпаў

Удасканальваць уменні вызначаць арганіч-
ныя рэчывы на аснове іх фізічных і хімічных 
улас цівасцей, якасных рэакцый. Рашаць ус-
кладненыя зада чы

Хімія 11
§ 30 
Заданні 8—10

5 Атрыманне і прымяненне альдэгідаў:
— атрыманне альдэгідаў акісленнем 
спір тоў;

Вывучыць агульны спосаб атрымання альдэ-
гідаў акісленнем спіртоў і спецыфічныя спо-
сабы атрымання этаналю. Фарміраваць умен-

Хімія 11
§ 31
Заданні 3—5
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— атрыманне этаналю каталітычным 
акіс леннем этэну;
— прымяненне метаналю і этаналю

не запісваць ураўненні адпаведных хімічных 
рэакцый, характарызаваць галіны прымянен-
ня альдэгідаў

6 Атрыманне і прымяненне альдэгідаў Удасканальваць уменні запісваць ураўненні 
рэакцый згодна прапанаваным схемам пера-
тва рэнняў вуглевадародаў, спіртоў і аль дэ-
гідаў, называць тыпы рэакцый, рашаць задачы 
вывучаных тыпаў

Хімія 11
§ 31
Заданні 6 а, 7, 8, 10

7 Абагульненне вучэбнага матэрыялу па 
тэме «Альдэгіды»

Абагульніць і сістэматызаваць веды вучняў 
пра састаў, будову, хімічныя ўласцівасці і спо-
сабы атрымання альдэгідаў

Хімія 11
§ 29—31
Заданні 6 б, 9 (с. 156)

8 Узаемасувязь вуглевадародаў, спіртоў 
і альдэгідаў

Удасканальваць уменне запісваць ураўненні 
рэакцый, якія адлюстроўваюць узаемасувязь 
вуглевадародаў і іх вытворных

Хімія 11
§ 30
Заданні 5 б, 6, 7

Тэма 5. Карбонавыя кіслоты (14 г)
1 Карбонавыя кіслоты: састаў, будова, 

класіфікацыя:
— функцыянальная карбаксільная група, 
яе электронная і прасторавая будова;
— вызначэнне класа карбонавых кіслот;
— класіфікацыя карбонавых кіслот: на-
сычаныя, ненасычаныя, араматычныя; 
аднаасноўныя, двухасноўныя

Вывучыць састаў, будову кіслот. Фарміраваць 
уменні вызначаць формулы карбонавых кіс-
лот сярод прапанаваных формул арга ніч ных 
рэчываў і класіфікаваць іх, тлумачыць 
асаблівасці электроннай будовы карбак-
сільнай групы

Хімія 11
§ 32
Заданні 3—6

2 Насычаныя аднаасноўныя карбонавыя 
кіслоты:
— састаў, будова; агульная, малекуляр-
ныя, структурныя і электронныя фор-
мулы;

Вывучыць будову, наменклатуру, віды іза ме-
рыі і фізічныя ўласцівасці карбонавых кіслот. 
Фарміраваць уменні запісваць формулы 
гамолагаў і ізамераў карбонавых кіслот і да-
ваць ім назвы, апісваць фізічныя ўласцівасці

Хімія 11
§ 33
Заданні 2—5
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— ізамерыя: структурная (вугляродна-
га шкілета) і міжкласавая (са скла да-
ны мі эфірамі);
— мурашыная і воцатная кіслоты як 
прадстаўнікі насычаных аднаасноўных 
карбонавых кіслот;
— пальміцінавая і стэарынавая кіслоты 
як прадстаўнікі вышэйшых насычаных 
карбонавых кіслот;
— наменклатура ІЮПАК і трывіяльныя 
назвы карбонавых кіслот;
— фізічныя ўласцівасці карбонавых 
кіслот;
— уплыў вадароднай сувязі на фізічныя 
ўласцівасці кіслот.
Д. 14, 15. НПБП

3 Насычаныя аднаасноўныя карбонавыя 
кіслоты. Ізамерыя і наменклатура 

Удасканальваць уменні запісваць формулы 
гамолагаў і ізамераў для прапанаванай кіс ла-
ты, называць кіслоты па формулах

Хімія 11
§ 33
Заданні 6, 7

4 Хімічныя ўласцівасці насычаных ад на-
асноўных карбонавых кіслот:
— змяненне афарбоўкі індыкатараў, 
узаемадзеянне з металамі, з асноўнымі, 
амфатэрнымі аксідамі і гідраксідамі, 
солямі больш слабых кіслот;
— рэакцыі замяшчэння гідраксільнай 
групы: са спіртамі з утварэннем склада-
ных эфіраў (этэрыфікацыі); з аміякам 
і амінамі з утварэннем амідаў; замя -

Вывучыць хімічныя ўласцівасці насычаных 
карбонавых кіслот. Фарміраваць уменні сас-
таўляць ураўненні рэакцый, якія характары-
зуюць хімічныя ўласцівасці насычаных кар-
бонавых кіслот, тлумачыць уласцівасці кар бо-
навых кіслот, зыходзячы з будовы іх ма лекул

Хімія 11
§ 34
Заданні 2—5
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шчэння атама вадароду ў a-вугляродна-
га атама на атам галагену;
— паняцце пра ангідрыды карбонавых 
кіслот;
— асаблівасці акіслення мурашынай 
кіс латы

5 Хімічныя ўласцівасці насычаных адна-
асноўных карбонавых кіслот. 
Разліковая задача 7

Удасканальваць уменні састаўляць ураўненні 
рэакцый, якія пацвярджаюць агульнасць 
хімічных уласцівасцей насычаных карбона-
вых кіслот і мінеральных кіслот, тлумачыць 
уласцівасці карбонавых кіслот, зыходзячы 
з будовы іх малекул, запісваць ураўненні рэ-
акцый, якія характарызуюць хімічныя ўлас-
ці васці карбонавых кіслот. Удасканальваць 
умен ні рашаць задачы па ўраўненнях рэак-
цый, якія працякаюць у растворах

Хімія 11
§ 30 (паўтарыць)
§ 34
Заданні 6, 8, 10

6 Атрыманне карбонавых кіслот:
— атрыманне карбонавых кіслот акіс-
лен нем алканаў, першасных спіртоў 
і альдэгідаў;
— атрыманне мурашынай кіслаты з ак-
сіду вугляроду(II)

Вывучыць агульныя спосабы атрымання на-
сычаных аднаасноўных карбонавых кіслот 
і атрыманне мурашынай кіслаты з аксіду вуг-
ляроду(II). Удасканальваць уменні запісваць 
ураўненні рэакцый, якія адлюстроўваюць 
уласцівасці і атрыманне карбонавых кіслот, 
рашаць разліковыя задачы

Хімія 11
§ 35
Заданні 2—6

7 Практычная работа 2. Атрыманне во-
цатнай кіслаты і вывучэнне яе ўлас ці-
васцей. 
НПБП

Замацаваць і праверыць веды вучняў пра спо-
сабы атрымання карбонавых кіслот і іх хі міч-
ныя ўласцівасці, уменні выконваць найпрас-
цейшыя хімічныя доследы (збіраць прыбор 
для атрымання арганічнага рэчыва і атрым-
ліваць зададзенае рэчыва на аснове адпавед-

Хімія 11
§ 32, 33 
(паўтарыць)
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най рэакцыі, праводзіць рэакцыі, якія пацвяр-
джаюць хімічныя ўласцівасці воцатнай 
кіслаты), на аснове назіранняў рабіць вывады

8 Ненасычаныя аднаасноўныя карбона-
выя кіслоты:
— састаў і будова акрылавай і алеінавай 
кіслот;
— хімічныя ўласцівасці (далучэнне 
галагенаў і вадароду па двайной сувязі 
вуглевадароднай групы);
— прымяненне карбонавых кіслот.
Д. 16. НПБП

Вывучыць будову і ўласцівасці ненасычаных 
аднаасноўных карбонавых кіслот. Удаска-
нальваць уменні характарызаваць уласцівасці 
рэчываў, зыходзячы з асаблівасцей іх будовы; 
запісваць ураўненні рэакцый, якія ад люстроў-
ваюць хімічныя ўласцівасці ненасычаных ад-
наасноўных карбонавых кіслот

Хімія 11
§ 35
Заданне 7 
§ 36
Заданні 1—5

9 Ненасычаныя аднаасноўныя карбона-
выя кіслоты

Удасканальваць уменні характарызаваць бу-
дову і ўласцівасці ненасычаных карбонавых 
кіслот, запісваць ураўненні рэакцый, якія ха-
рактарызуюць іх уласцівасці, рашаць задачы 
вывучаных тыпаў

Хімія 11
§ 36
Заданні 6—9 

10 Узаемасувязь паміж вуглевадародамі, 
спір тамі, альдэгідамі і карбонавымі кіс-
лотамі

Удасканальваць уменні аналізаваць схемы 
ўзаемасувязі арганічных рэчываў, састаўляць 
аналагічныя схемы і запісваць ураўненні рэ-
акцый згодна схемам ператварэнняў вуглева-
да родаў і іх функцыянальных вытворных, 
назы ваць тыпы рэакцый

Хімія 11
§ 38
Заданні 7—10

11
12

Рашэнне разліковых задач Удасканальваць уменні рашаць разліковыя за-
дачы па ўраўненнях рэакцый, якія працякаюць 
у растворах, на вызначэнне малекулярных фор-
мул арганічных злучэнняў на аснове іх якасна-
га і колькаснага саставу. Замацаваць веды пра 
ўласцівасці альдэгідаў і карбонавых кіслот

Хімія 11
§ 36
Заданне 10
§ 37
Заданні 5, 6
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13
14

Абагульненне і сістэматызацыя ведаў 
па тэмах «Альдэгіды», «Карбонавыя 
кіс лоты»

Абагульніць і сістэматызаваць веды па тэмах, 
удасканальваць уменні характарызаваць сас-
таў, будову, наменклатуру і ізамерыю альдэ-
гі даў і карбонавых кіслот, тлумачыць асаб лі-
васці хімічных уласцівасцей альдэгідаў і кар-
бонавых кіслот будовай іх малекул

Хімія 11
Паўтарыць будову 
малекул альдэгідаў 
і карбонавых кіслот, 
іх хімічныя ўласці-
васці (с. 297—299)

Тэма 6. Складаныя эфіры. Тлушчы (10 г)

1 Складаныя эфіры:
— вызначэнне класа, агульная формула, 
састаў, будова, малекулярныя і структур-
ныя формулы;
— этылавы эфір воцатнай кіслаты як 
прадстаўнік складаных эфіраў;
— структурная і міжкласавая ізамерыя;
— наменклатура ІЮПАК і трывіяльныя 
назвы складаных эфіраў;
— фізічныя ўласцівасці

Вывучыць састаў, будову, наменклатуру, 
ізамерыю, фізічныя ўласцівасці складаных 
эфіраў. Фарміраваць уменні запісваць фор-
мулы ізамераў па назве і называць складаныя 
эфіры па формулах, характарызаваць фізіч-
ныя ўласцівасці

Хімія 11
§ 39
Заданні 2—6

2 Састаў, будова, наменклатура, іза ме-
рыя і фізічныя ўласцівасці складаных 
эфіраў

Удасканальваць уменні запісваць формулы 
гамолагаў і ізамераў па назве і называць скла-
даныя эфіры па формулах, характарызаваць 
фізічныя ўласцівасці складаных эфіраў

Хімія 11
§ 39
Заданні 7, 8

3 Атрыманне і хімічныя ўласцівасці скла-
даных эфіраў:
— рэакцыя этэрыфікацыі і яе абара-
чальнасць;
— гідроліз (шчолачны і кіслотны);
— складаныя эфіры ў прыродзе;
— прымяненне.

Вывучыць асаблівасці рэакцыі этэрыфікацыі, 
якія ляжаць у аснове атрымання складаных 
эфіраў; хімічныя ўласцівасці складаных 
эфіраў. Азнаёміцца са знаходжаннем склада-
ных эфіраў у прыродзе і галінамі іх прымя-
нення. Фарміраваць уменні запісваць ураў-
ненні рэакцый этэрыфікацыі, шчолачнага

Хімія 11
§ 40 
Заданні 3—6, 8
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Прымяненне складаных эфіраў. 
Д. 17, 18. НПБП

і кіс лотнага гідролізу складаных эфіраў і ха-
рактарызаваць названыя працэсы

4 Будова, атрыманне і ўласцівасці скла-
даных эфіраў 

Удасканальваць уменні запісваць формулы 
складаных  эфіраў па назвах і называць іх па 
формулах, запісваць ураўненні рэакцый 
этэрыфікацыі і гідролізу, ураўненні рэакцый 
згодна прапанаваным схемам ператварэнняў 
арганічных злучэнняў

Хімія 11
§ 40 (паўтарыць)
Заданні 9, 10 

5 Поліэфірныя валокны. Лаўсан.
Д. 18. НПБП

Фарміраваць уяўленне пра хімічныя валокны 
на прыкладзе валакна лаўсан: састаў, будова, 
уласцівасці, характарыстыка рэакцыі, якая 
ляжыць у аснове атрымання поліэфіру

Хімія 11
§ 41
Заданні 4, 5, 7, 8

6 Тлушчы: 
— састаў і будова трыгліцэрыдаў;
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці (гідроліз, гід-
ры раванне, акісленне)

Вывучыць састаў прыродных тлушчаў, іх 
фізічныя ўласцівасці, будову трыгліцэрыдаў. 
Фарміраваць уменні запісваць ураўненні рэ-
акцый шчолачнага і кіслотнага гідролізу, гід-
рыравання, тлумачыць залежнасць фізіч ных 
уласцівасцей тлушчаў ад будовы трыглі цэ-
рыдаў, якія іх утвараюць. Удасканальваць экс-
перыментальныя ўменні пры вывучэнні хі-
міч ных уласцівасцей рэчываў

Хімія 11
§ 42 
Заданні 5, 7, 8

7 Тлушчы: 
— біялагічная роля тлушчаў.
Лаб. д. 5. НПБП

Актуалізаваць веды пра біялагічную ролю 
тлушчаў, паўтарыць і замацаваць веды пра 
фізічныя і хімічныя ўласцівасці тлушчаў

§ 42
Заданні 9, 10
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8 Мыла. Сінтэтычныя мыйныя сродкі 
(СМС).
Лаб. д. 6. НПБП

Азнаёміць з саставам і будовай мыйных рэ-
чываў (мыла і СМС), выявіць падабенства 
і адрозненне іх мыйных уласцівасцей

Хімія 11
§ 42
Заданне 6 
§ 43
Заданні 7, 9 

9 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў 
па тэмах «Альдэгіды», «Карбонавыя 
кіслоты», «Складаныя эфіры. Тлушчы»

Паўтарыць і сістэматызаваць веды па тэмах 
«Альдэгіды», «Карбонавыя кіслоты», «Скла-
да ныя эфіры. Тлушчы». Удасканальваць 
умен ні запісваць ураўненні рэакцый згодна 
прапанаваным схемам ператварэнняў вугле-
ва дародаў і іх вытворных

Хімія 11
С. 297—299 (паўта-
рыць)

10 Кантрольная работа 4 па тэмах «Аль-
дэ гіды», «Карбонавыя кіслоты», «Скла-
даныя эфіры. Тлушчы»

Праверыць узровень засваення вучэбнага ма-
тэрыялу па тэмах «Альдэгіды», «Карбонавыя 
кіслоты», «Складаныя эфіры. Тлушчы»

Тэма 7. Вугляводы (18 г)

1 Аналіз вынікаў кантрольнай ра боты.
Вугляводы: 
— вызначэнне класа, агульная формула, 
састаў, будова, класіфікацыя вугля во-
даў;
— монацукрыды; 
— глюкоза, састаў, будова, функцыя-
нальныя групы, будова малекулы;
— лінейная і цыклічныя a- і β-фор мы 
малекулы глюкозы;
— фруктоза — ізамер глюкозы;
— фізічныя ўласцівасці глюкозы і фрук-
тозы;

Выявіць прычыны, якія абумовілі памылкі 
ў рабоце, здзейсніць карэкцыю ведаў і ўменняў.
Вывучыць састаў, будову монацукрыдаў на 
прыкладзе глюкозы і фруктозы, іх фізічныя 
ўласцівасці. Фарміраваць уменні запісваць 
лі нейную і цыклічныя формулы глюкозы 
і вы значаць формулы глюкозы і фруктозы ся-
род прапанаваных

Хімія 11
§ 44
Заданні 2—5
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— прадстаўнікі пентоз — рыбоза і дэзок-
сі рыбоза;
— будова і біялагічнае значэнне

2 Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і пры-
мяненне глюкозы: 
— акісленне да глюконавай кіслаты, ад-
на ў ленне да шасціатамнага спірту сар-
бі ту, браджэнне (спіртавое, малоч на-
кіслае, маслянакіслае);
— якасныя рэакцыі на глюкозу: «сярэ-
бранага люстра» і з гідраксідам ме-
дзі(II);
— знаходжанне ў прыродзе, атрыманне 
і прымяненне. 
Д. 19. НПБП.
Лаб. д. 7. НПБП 

Вывучыць хімічныя ўласцівасці, спосабы ат-
ры мання і прымяненне глюкозы. Фармі ра-
ваць уменне тлумачыць залежнасць хімічных 
уласцівасцей глюкозы ад будовы яе малекул. 
Удасканальваць эксперыментальныя ўменні

Хімія 11
§ 45 
Заданні 1—4

3 Састаў, будова і класіфікацыя вугля-
водаў. Хімічныя ўласцівасці, атрыманне 
і прымяненне глюкозы 

Удасканальваць уменні характарызаваць сас-
таў, будову і ўласцівасці монацукрыдаў, запіс-
ваць формулу глюкозы ў лінейнай і цыклічнай 
форме, ураўненні рэакцый, якія ілюструюць 
хімічныя ўласцівасці глюкозы і яе будову, 
спо сабы атрымання

Хімія 11
§ 44, 45
Заданні 5—8 (§ 45)

4 Рашэнне разліковых ускладненых задач Удасканальваць уменне рашаць разліковыя 
і разлікова-эксперыментальныя задачы.
Замацаваць веды пра ўласцівасці монацу к-
рыдаў

§ 45
Заданне 9
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5 Дыцукрыды. Цукроза як прадстаўнік 
дыцукрыдаў:
— састаў, малекулярная формула;
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці: гідроліз;
— атрыманне і прымяненне цукрозы;
— прадпрыемствы па вытворчасці цу-
кру ў Рэспубліцы Беларусь (экскурсія, 
віртуальная экскурсія).
Д. 20. НПБП

Вывучыць састаў і будову, фізічныя і хімічныя 
ўласцівасці (гідроліз), прымяненне і атры-
манне (агульная схема атрымання з цукровых 
буракоў) цукрозы. Фарміраваць уменні ха-
рактарызаваць будову і ўласцівасці цукрозы, 
запісваць ураўненне рэакцыі гідролізу цукро-
зы. Даць уяўленне пра ізамеры цукрозы — 
мальтозу і лактозу. Азнаёміць вучняў з прад-
прыемствамі Рэспублікі Беларусь, якія вы-
рабляюць цукар

Хімія 11
§ 46
Заданні 4—6

6 Поліцукрыды. Крухмал:
— крухмал — прыродны поліцукрыд;
— састаў і будова макрамалекул крух-
малу (астаткі a-глюкозы);
— фізічныя ўласцівасці

Вывучыць састаў, будову і фізічныя ўласці-
васці крухмалу

Хімія 11
§ 47
Заданні 5—7

7 Хімічныя ўласцівасці крухмалу:
— гідроліз (ферментатыўны, кіслотны); 
рэакцыя з ёдам (якасная рэакцыя на 
крухмал);
— значэнне вугляводаў як пажыўных 
рэчываў.
Лаб. д. 8. НПБП

Вывучыць хімічныя ўласцівасці крухмалу, 
якасную рэакцыю на крухмал. Удасканаль-
ваць эксперыментальныя ўменні па здзяйс-
ненні якасных рэакцый арганічных рэчываў 
і доказе іх уласцівасцей

Хімія 11
§ 48
Заданні 6, 7

8 Цэлюлоза:
— цэлюлоза — прыродны поліцукрыд, 
састаў і будова макрамалекул (астаткі 
β-глюкозы);
— фізічныя ўласцівасці

Вывучыць састаў, будову і фізічныя ўласці-
васці поліцукрыду цэлюлозы. Развіваць уяў-
лен ні пра залежнасць уласцівасцей рэчываў 
ад будовы малекул

Хімія 11
§ 49
Заданні 3, 4 
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9 Хімічныя ўласцівасці цэлюлозы:
— гарэнне, гідроліз, утварэнне склада-
ных эфіраў пры ўзаемадзеянні з арга-
нічнымі і неарганічнымі кіслотамі з ут-
варэннем складаных эфіраў

Вывучыць хімічныя ўласцівасці цэлюлозы. 
Развіваць уменне запісваць ураўненні рэак-
цый, якія характарызуюць хімічныя ўласці-
васці цэлюлозы: гідроліз і ўтварэнне склада-
ных эфіраў

Хімія 11
§ 50 
Заданні 1, 2, 7

10 Хімічныя ўласцівасці цэлюлозы:
— гарэнне, гідроліз, утварэнне складаных 
эфіраў

Удасканальваць уменне характарызаваць бу-
дову і хімічныя ўласцівасці цэлюлозы

Хімія 11
§ 50
Заданні 5, 6

11 Натуральныя і штучныя валокны. Пры-
мяненне цэлюлозы і яе вытворных.
Прадпрыемствы па вытворчасці хіміч-
ных валокнаў у Рэспубліцы Беларусь 
(экскурсія, віртуальная экскурсія).
Д. 21. НПБП

Фарміраваць уяўленне пра натуральныя 
і штучныя валокны, пра выкарыстанне цэлю-
лозы і яе вытворных

Хімія 11
§ 50
Заданні 3, 4 

12 Рашэнне якасных задач і разліковых за-
дач вывучаных тыпаў

Удасканальваць уменні вызначаць арганічныя 
рэчывы на аснове іх фізічных і хімічных 
уласцівасцей, якасных рэакцый. Рашаць ус-
кладненыя задачы

Хімія 11
§ 47—50
Заданні 5, 6 (с. 228)

13 Вугляводы: мона-, ды- і поліцукрыды Паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць 
веды пра будову і ўласцівасці мона-, ды- 
і поліцукрыдаў. Фарміраваць уменне тлума-
чыць падабенства і адрозненне хімічных 
уласцівасцей мона-, ды- і поліцукрыдаў 
асаблівасцю іх будовы, запісваць ураўненні 
рэакцый, якія пацвярджаюць хімічныя 
ўласцівасці вугляводаў

Хімія 11
§ 45—48 (паўтарыць)
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14 Практычная работа 3. Гідроліз крух-
малу. 
НПБП

Замацаваць веды пра састаў, будову і хімічныя 
ўласцівасці крухмалу. Удасканальваць экс-
перыментальныя ўменні абыхо дзіцца з ар-
ганічнымі рэчывамі, хімічным посудам, лаба-
раторным абсталяваннем

Хімія 11
§ 49
Заданне 7
С. 291—300 (паўта-
рыць)

15 Рашэнне якасных задач на распазнаван-
не арганічных рэчываў

Паўтарыць і замацаваць веды пра якасныя 
рэакцыі на альдэгіды, мнагаатамныя спірты, 
крухмал, СМС, мыла. Удасканальваць умен-
не рашаць якасныя задачы на распазнаванне 
арганічных рэчываў. Падрыхтаваць да выка-
нання практычнай работы

Канспект

16 Практычная работа 4. Рашэнне экспе-
рыментальных задач. 
НПБП

Замацаваць і праверыць веданне хімічных 
уласцівасцей вывучаных кісларод змя шчаль-
ных арганічных рэчываў; уменні вызначаць 
рэчывы на аснове якасных рэакцый, вызна-
чаць якасны састаў арганічнага рэчыва, ат-
рым ліваць зададзенае рэчыва

Паўтарыць будову 
малекул мона-, 
ды- і поліцукрыдаў
Хімія 11
§ 50

17 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў 
па тэме «Вугляводы»

Паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць 
веды пра класіфікацыю, будову і ўласцівасці 
вугляводаў

Паўтарыць хі міч-
ныя ўласці васці вуг-
ля водаў

18 Кантрольная работа 5 па тэме «Вугля-
воды»

Праверыць узровень засваення асноўных тэ-
арэтычных палажэнняў і паняццяў, якія харак-
тарызуюць складаныя эфіры, тлушчы, вугля-
воды; веданне будовы, хімічных уласці васцей 
і спосабаў атрымання складаных эфі раў, тлу-
шчаў, вугляводаў; уменні сас таў ляць ураўненні 
хімічных рэакцый, якія ад люстроўваюць ула -
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сці васці рэчываў дадзеных класаў і спосабы 
ат рымання; прымяняць веды пры выкананні 
заданняў рознага ўзроўню складанасці; ра-
шаць разліковыя задачы вывучаных тыпаў

Тэма 8. Азотзмяшчальныя арганічныя злучэнні (16 г)

1 Аналіз вынікаў кантрольнай работы.
Аміны:
— вызначэнне класа;
— класіфікацыя амінаў;
— малекулярныя, структурныя і элек-
тронныя формулы амінаў;
— структурная ізамерыя і наменклату-
ра амінаў; 
— першасныя насычаныя аміны, агуль-
ная формула, функцыянальная група 
першасных амінаў, яе электронная бу-
дова;
— фізічныя ўласцівасці. 
Д. 22. НПБП

Выявіць прычыны, якія абумовілі памылкі 
ў рабоце, здзейсніць карэкцыю ведаў і ўменняў. 
Вывучыць будову малекул амінаў, электрон-
ную будову амінагрупы, класіфікацыю і фі-
зічныя ўласцівасці, наменклатуру і ізамерыю 
амінаў. Развіваць уяўленні пра залежнасць 
уласцівасцей рэчываў ад будовы малекул

Хімія 11
§ 51
Заданні 3—5

2 Хімічныя ўласцівасці насычаных амінаў:
— хімічныя ўласцівасці: асноўныя 
ўласцівасці амінаў (рэакцыі з вадой 
і неарганічнымі кіслотамі), поўнае акіс-
ленне

Вывучыць хімічныя ўласцівасці насычаных 
амінаў: узаемадзеянне з вадой і неарганічнымі 
кіслотамі, поўнае акісленне. Фарміраваць 
умен не тлумачыць праяўленне асноўных ула-
сцівасцей насычанымі амінамі асаб лі васцю 
электроннай будовы амінагрупы

Хімія 11
§ 51
Заданні 6—10

3 Насычаныя аміны: будова, наменклату-
ра, ізамерыя, хімічныя ўласцівасці

Удасканальваць уменні характарызаваць 
асаблівасці будовы амінаў, класіфікаваць 
аміны па розных падставах, называць аміны

Хімія 11
§ 52 
Заданні 3, 5, 9
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па формулах і запісваць формулы гамолагаў 
і ізамераў, адрозніваць сярод прапанаваных 
формул рэчываў формулы ізамераў і га мо-
лагаў, запісваць ураўненні рэакцый, якія ад-
люстроўваюць хімічныя ўласцівасці амінаў

4 Анілін як прадстаўнік араматычных 
амінаў:
— састаў і будова, малекулярная, струк-
турная і электронная формулы;
— узаемны ўплыў атамаў у малекуле;
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці: рэакцыі аніліну 
па амінагрупе (з неарганічнымі кісло-
тамі) і араматычным ядры (з бромнай 
вадой);
— параўнальная характарыстыка будо-
вы і ўласцівасцей амінаў і аміяку

Вывучыць будову малекулы аніліну, фізічныя 
і хімічныя ўласцівасці: узаемадзеянне з бром-
най вадой і неарганічнымі кіслотамі. Фар-
міраваць уменні запісваць ураўненні хімічных 
рэакцый, якія пацвярджаюць наяўнасць ас-
ноўных уласцівасцей у аніліну і насычаных 
амінаў, тлумачыць адрозненні ў праяўленні 
асноўных уласцівасцей анілінам і насычанымі 
амінамі

Хімія 11
§ 52 
Заданні 4, 6 а

5 Атрыманне і прымяненне амінаў:
— атрыманне насычаных амінаў з гала-
геналканаў і спіртоў;
— атрыманне аніліну з нітрабензолу;
— прымяненне аніліну і яго вытворных

Вывучыць спосабы атрымання амінаў. Фар-
міраваць уменні запісваць ураўненні рэакцый 
атрымання амінаў, характарызаваць галіны 
прымянення амінаў

Хімія 11
§ 52
Заданні 6 б, 7

6 Узаемасувязь вуглевадародаў, спіртоў 
і амінаў.
Рашэнне камбінаваных і ўскладненых 
задач

Удасканальваць уменні запісваць ураўненні 
рэакцый згодна прапанаваным схемам пера-
тва рэн няў вуглевадародаў, спіртоў, амінаў, вы-
зна чаць тып рэакцыі па ўраўненні. Удасканаль-
ваць уменні рашаць задачы вывучаных тыпаў

Схемы пера тва рэн-
няў арганічных 
злучэнняў

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



38

Працяг

1 2 3 4

7 Амінакіслоты:
— вызначэнне класа;
— функцыянальныя групы амінакіслот;
— класіфікацыя, ізамерыя і наменкла-
тура: трывіяльная і ІЮПАК;
— a-амінакіслоты; 
— амінавоцатная кіслата як прадстаўнік 
амінакіслот, яе састаў, будова малеку-
лы;
— фізічныя ўласцівасці a-амінакіслот

Вывучыць будову малекул, класіфікацыю, 
ізамерыю, наменклатуру і фізічныя ўласці васці 
амінакіслот. Фарміраваць уменні адроз ніваць 
формулы амінакіслот сярод формул прапана-
ваных арганічных рэчываў, класіфі каваць 
a-амінакіслоты па розных падставах (у за леж-
насці ад ліку карбаксільных і аміна груп), за-
пісваць па назве формулы аміна кіс лот (струк-
турныя) ці па формулах называць амінакіслоты, 
запісваць структурныя формулы ізамераў 
і гамолагаў для прапанаванай амінакіслаты, вы-
значаць ізамеры і гамолагі па формулах

Хімія 11
§ 53 
Заданні 1—4

8 Хімічныя ўласцівасці, атрыманне і пры-
мяненне a-амінакіслот: 
— узаемадзеянне з асновамі і кіслотамі 
(амфатэрныя ўласцівасці); 
— узаемадзеянне з амінакіслотамі (ут-
варэнне пептыдаў);
— пептыдная сувязь;
— атрыманне a-амінакіслот з a-гала-
гензамешчаных карбонавых кіслот;
— прымяненне і біялагічная роля амі-
на кіслот, амінакіслоты заменныя і не-
заменныя

Вывучыць хімічныя ўласцівасці амінакіслот: 
узаемадзеянне з асновамі і кіслотамі (амфа-
тэрныя ўласцівасці), узаемадзеянне з аміна-
кіслотамі (утварэнне пептыдаў, пептыдная 
су вязь і пептыдная група), спосаб атрымання 
a-амінакіслот з a-галагензамешчаных карбо-
навых кіслот, галіны прымянення амінакіслот. 
Фарміраваць уменні запісваць ураўненні рэ-
акцый, якія характарызуюць хімічныя ўласці-
васці і атрыманне амінакіслот

Хімія 11
§ 53
Заданні 5—7

9 Амінакіслоты: састаў, будова, ізамерыя 
і ўласцівасці

Удасканальваць уменні адрозніваць формулы 
амінакіслот сярод формул прапанаваных 
арганічных рэчываў, класіфікаваць a-аміна-
кіслоты па розных падставах. Замацаваць 
веды пра хімічныя ўласцівасці амінакіслот

Хімія 11
Заданні 8, 9 (с. 251)
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10 Сінтэтычныя поліамідныя валокны: ка-
прон, нейлон

Вывучыць будову і спосаб атрымання ва лок-
наў капрону, нейлону, іх фізічныя ўласцівас-
ці і галіны прымянення

Хімія 11
§ 54
Заданні 4, 7, 9, 10

11 Бялкі — прыродныя высокамалекуляр-
ныя злучэнні:
— састаў і будова бялковых макрамале-
кул; першасная, другасная, трацічная 
і чацвярцічная структуры бялкоў

Азнаёміць са знаходжаннем бялкоў у прыро-
дзе. Даць паняцце пра састаў і будову бялкоў, 
разгледзець асаблівасці першаснай і другас-
най структур бялкоў, адзначыць існаванне 
трацічнай і чацвярцічнай структур

Хімія 11
§ 55
Заданні 5—9

12 Хімічныя ўласцівасці бялкоў: 
— гідроліз, дэнатурацыя, каляровыя рэ-
акцыі. 
Прымяненне і біялагічная роля бялкоў.
Д. 23. НПБП.
Лаб. д. 9. НПБП

Вывучыць фізічныя і хімічныя ўласцівасці 
бялкоў: гідроліз, дэнатурацыя, каляровыя 
рэакцыі, растварэнне і асаджэнне бялкоў. 
Фарміраваць уменне запісваць ураўненні рэ-
акцый, якія пацвярджаюць хімічныя ўласці-
васці бялкоў. Удасканальваць эксперымен-
тальныя ўменні па правядзенні якасных рэ-
акцый. Падрыхтаваць да выканання практыч-
най работы 

Хімія 11
§ 56
Заданні 2—6 

13 Практычная работа 5. Рашэнне экспе-
рыментальных задач. 
НПБП

Замацаваць і праверыць веданне хімічных 
уласцівасцей вывучаных кісларод- і азотзмя-
шчальных арганічных рэчываў; уменне вызна-
чаць рэчывы на аснове якасных рэакцый, 
выяўляць якасны састаў арганічнага рэчыва

Паўтарыць будову 
малекул 
вугляводаў 
і амінаў, 
амінакіслот

14 Паўтарэнне, абагульненне і сістэма ты-
зацыя ведаў па тэме «Азотзмяшчальныя 
арганічныя злучэнні»

Паўтарыць і сістэматызаваць веды па тэме 
«Азот змяшчальныя арганічныя злучэнні». Уда-
сканальваць уменні характарызаваць будову, 
ізамерыю і наменклатуру, хімічныя і фізічныя 
ўласцівасці, спосабы атрымання амінаў, амі-
накіслот, бялкоў

Паўтарыць 
хімічныя 
ўласцівасці амінаў, 
амінакіслот  
(с. 301—302)
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15 Кантрольная работа 6 па тэме «Азот-
змяшчальныя арганічныя злучэнні»

Праверыць узровень засваення тэарэтычных 
палажэнняў і паняццяў, якія характарызу-
юць азотзмяшчальныя арганічныя злучэнні; 
веданне будовы, хімічных уласцівасцей 
і спо сабаў атрымання азотзмяшчальных ар-
га нічных злучэнняў (аміны, амінакіслоты, 
бялкі); уменне састаўляць ураўненні рэак-
цый, якія адлюстроўваюць уласцівасці рэчы-
ваў; прымяняць веды пры выкананні задан-
няў рознага ўзроўню складанасці; рашаць 
раз ліковыя задачы вывучаных тыпаў

16 Аналіз вынікаў кантрольнай ра боты Выявіць прычыны, якія абумовілі памылкі 
ў рабоце, здзейсніць карэкцыю ведаў і ўменняў

Тэма 9. Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па арганічнай хіміі (6 г)

1 Класіфікацыя і наменклатура арга ніч-
ных злучэнняў

Абагульніць і сістэматызаваць веды пра кла-
сіфікацыю і наменклатуру арганічных злу-
чэнняў. Удасканальваць уменні вызначаць 
прыналежнасць арганічнага рэчыва да пэўнага 
класа, называць арганічныя злучэнні і запіс-
ваць формулы злучэнняў па назве

Хімія 11
§ 57
Заданні 3—6

2 Разнастайнасць арганічных злучэнняў. 
Узаемасувязь паміж арганічнымі злу-
чэннямі розных класаў

Фарміраваць уяўленні пра прычыны раз-
настайнасці арганічных рэчываў. Удасканаль-
ваць уменні састаўляць формулы ізамераў 
і вызначаць ізамеры па формулах прапанава-
ных рэчываў, называць ізамеры і віды іза ме-
рыі, састаўляць ураўненні рэакцый, якія па-
казваюць узаемасувязь арганічных злучэнняў 
роз ных класаў

Хімія 11
§ 58
Заданні 2, 4, 6
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3 Класіфікацыя хімічных рэакцый, зака-
на мернасці іх працякання

Абагульніць і сістэматызаваць веды пра кла-
сіфікацыю рэакцый арганічных злучэн няў; 
называць прыметы класіфікацыі і тыпы рэ-
акцый арганічных злучэнняў: замяшчэння, 
далучэння, адшчаплення, акіслення, раскла-
дання, ізамерызацыі. Удасканальваць уменне 
вызначаць тыпы рэакцый па ўраўненнях

Хімія 11
§ 59
Заданні 2, 3, 5

4 Залежнасць уласцівасцей рэчываў ад бу-
довы іх малекул. Асаблівасці будовы 
і ўла сцівасцей высокамалекулярных злу-
чэн няў

Удасканальваць уменні тлумачыць адрознен-
не і падабенства хімічных уласцівасцей арга-
ніч ных рэчываў розных класаў асаблівасцямі 
іх будовы; запісваць ураўненні рэакцый, якія 
адлюстроўваюць хімічныя ўласцівасці ар-
ганічных рэчываў вывучаных класаў, прагна-
заваць магчымыя хімічныя ўласцівасці рэ-
чываў на аснове ведання будовы іх малекул

Хімія 11
§ 12, 14, 41, 47, 49, 54 
(паўтарыць)
§ 59
Заданні 6, 7

5 Практычная работа 6. Распазнаванне 
і вывучэнне ўласцівасцей пластмас і ва-
локнаў. 
НПБП

Замацаваць і праверыць веданне саставу і бу-
довы вывучаных высокамалекулярных рэчы-
ваў, фарміраваць уменне апісваць знешнія 
характарыстыкі вывучаемых аб’ектаў, вызна-
чаць пластмасы і валокны на аснове іх спаль-
вання

Хімія 11
§ 60
Заданне 6

6 Арганічныя злучэнні вакол нас. Уплыў 
сінтэтычных арганічных рэчываў на на-
вакольнае асяроддзе

Фарміраваць уяўленне пра значэнне арга-
нічных рэчываў у жыцці сучаснага грамад-
ства. Спрыяць усведамленню важнасці пра-
вільнага рашэння экалагічных праблем для 
захавання прыроды і аховы здароўя людзей
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11 клас 
(павышаны ўзровень)

(4 г на тыдзень; усяго 140 г, з іх 4 г — 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. Важнейшыя класы неарганічных злучэнняў (6 г)

1 Важнейшыя класы неарганічных злу-
чэн няў. Ак сіды:
— класіфікацыя, наменклатура, споса-
бы атрымання і хімічныя ўласцівасці.
Д. 1. НПБП

Паўтарыць і сістэматызаваць веды пра ас ноў-
ныя класы неарганічных злучэнняў: аксіды — 
класіфікацыя, наменклатура, хімічныя ўла сці-
васці. Удасканальваць уменне запісваць ураў-
ненні рэакцый, якія адлюстроўваюць хімічныя 
ўласцівасці аксідаў

§ 1
Заданні 2, 6
Заданне 4 (с. 15)

2 Важнейшыя класы неарганічных злу-
чэн няў. Кіслоты:
— класіфікацыя, наменклатура, споса-
бы атрымання і хімічныя ўласцівасці.
Д. 1. НПБП

Паўтарыць і сістэматызаваць веды пра асноў-
ныя класы неарганічных злучэнняў: кіслоты — 
класіфікацыя, наменклатура, хімічныя ўласці-
васці. Удасканальваць уменне запісваць ураў-
ненні рэакцый, якія адлюстроўваюць хімічныя 
ўласцівасці кіслот

§ 2
Заданні 2, 5

3 Важнейшыя класы неарганічных злу-
чэн няў. Асновы:
— класіфікацыя, наменклатура, споса-
бы атрымання, фізічныя і хімічныя 
ўласцівасці.
Д. 1. НПБП

Паўтарыць і сістэматызаваць веды пра асноў-
ныя класы неарганічных злучэнняў: асновы — 
класіфікацыя, наменклатура, хімічныя ўласці-
васці. Удасканальваць уменне запісваць ураў-
ненні рэакцый, якія адлюстроўваюць хімічныя 
ўласцівасці асноў

§ 2
Заданні 1, 3, 7 а 
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4 Важнейшыя класы неарганічных злу-
чэн няў. Солі:
— класіфікацыя, наменклатура, споса-
бы атрымання, фізічныя і хімічныя 
ўласцівасці.
Д. 1. НПБП

Паўтарыць і сістэматызаваць веды пра асноў-
ныя класы неарганічных злучэнняў: солі — кла-
сіфікацыя, наменклатура, хімічныя ўласцівасці. 
Удасканальваць уменне запісваць ураўненні 
рэакцый, якія адлюстроўваюць хімічныя ўла-
сцівасці і спосабы атрымання кіслот, асноў, солей

§ 2
Заданні 2, 7 б

5 Узаемасувязь паміж класамі неарга-
ніч ных злучэнняў

Фарміраваць уменне састаўляць схемы пера-
тва рэнняў, якія адлюстроўваюць узаемасувязь 
неарганічных злучэнняў, і запісваць ураўненні 
рэакцый згодна схемам узаемасувязі

§ 3
Заданні 1, 3, 5 

6 Узаемасувязь паміж класамі неарга-
ніч ных злучэнняў

Удасканальваць уменне састаўляць схемы пе ра-
тварэнняў, якія адлюстроўваюць узаемасувязь 
неарганічных злучэнняў, і запісваць ураў ненні 
рэакцый згодна схемам узаемасувязі. Фар мі ра-
ваць уменне прымяняць веды пра ўза ема сувязь 
не арганічных злучэнняў у змененай і нестан-
дартнай сітуацыі

§ 3
Заданні 4, 6, 7 

Тэма 2. Асноўныя паняцці і законы хіміі (10 г)

1 Асноўныя паняцці хіміі:
— атам, малекула, рэчыва, хімічны эле-
мент;
— простыя і складаныя рэчывы

Паўтарыць і замацаваць веды пра якасныя ха-
рактарыстыкі хімічнага рэчыва: атам, хімічны 
элемент, малекула, рэчыва, хімічная формула, 
формульная адзінка; простыя і складаныя рэ-
чывы, хімічныя злучэнні

§ 4 
Заданні 3, 7
§ 5
Заданне 7

2 Рэчывы малекулярнай і немалекуляр-
най будовы.
Формульная адзінка

Сфарміраваць уяўленне пра рэчывы малеку-
лярнай і немалекулярнай будовы, пра фор-
муль ную адзінку.

§ 4 
Заданне 1
§ 5
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Замацаваць веды пра якасныя характарыстыкі 
рэчыва, удасканальваць уменне апісваць рэ-
чыва на аснове якасных характарыстык

Заданні 1, 2, 3, 6

3 Колькасныя характарыстыкі рэчыва: 
— маса;
— колькасць;
— малярная маса;
— малярны аб’ём (газаў)

Паўтарыць і замацаваць веды пра якасныя ха-
рактарыстыкі рэчыва.
Развіваць уменне праводзіць разлікі з выка-
рыстаннем паняццяў «адносная атамная, ма-
ле кулярная і формульная масы», «моль», «ма-
лярная маса»

§ 4
Заданні 5, 6
§ 6
Заданні 3, 7 а

4 Рашэнне камбінаваных задач на аснове 
колькасных характарыстык рэчыва

Удасканальваць уменне рашаць задачы на асно-
ве колькасных характарыстык рэчыва

§ 6
Заданні 4 в, г; 7 б

5 Паняцце пра стэхіяметрыю: 
— закон захавання масы рэчыва;
— закон пастаянства саставу рэчыва.
Д. 2. НПБП

Азнаёміць з паняццем «стэхіяметрыя», зако на-
мі захавання масы і пастаянства саставу рэчы-
ва. Удасканальваць уменне рашаць задачы на 
аснове закону захавання масы рэчыва і закону 
пастаянства саставу рэчыва

§ 7
Заданні 5, 6 

6 Рашэнне разліковых задач на аснове 
колькасных характарыстык рэчыва 
і стэхіяметрычных законаў

Замацаваць і развіваць уменне рашаць задачы 
на аснове колькасных характарыстык рэчыва 
і стэхіяметрычных законаў

§ 6, 7
Заданні 7 (с. 38),
4 (с. 51)

7 Законы газавага стану рэчыва:
— аб’ёмных адносін;
— закон Авагадра, малярны аб’ём;
— малярная канцэнтрацыя газу.
Разліковыя задачы 1, 2

Паўтарыць асаблівасці газападобнага стану 
рэчыва; пазнаёміць вучняў з законамі аб’ём-
ных адносін, Авагадра, паняццем «малярная 
канцэнтрацыя газу». Сфарміраваць першасны 
навык рашэння задач на аснове вывучаных 
законаў.
Удасканальваць уменне рашаць разліковыя 
за дачы з выкарыстаннем паняцця «адносная 
шчыльнасць газаў»

§ 8
Заданні 5, 7 а 
§ 9
Заданне 1

45

Працяг

1 2 3 4

8 Рашэнне разліковых задач на аснове 
законаў газавага стану рэчыва

Замацаваць і ўдасканальваць уменне рашаць 
за дачы на аснове законаў газавага стану рэчыва

§ 8
Заданне 3
§ 9
Заданне 3

9 Рашэнне разліковых задач вывучаных 
тыпаў

Замацаваць і ўдасканальваць уменне рашаць 
задачы вывучаных тыпаў

§ 4—9
§ 10
Заданні 1 в, г; 5

10 Кантрольная работа 1 па тэмах «Важ-
ней шыя класы неарганічных злу чэн няў», 
«Ас ноўныя паняцці і законы хі міі»

Праверыць узровень засваення тэарэтычных 
палажэнняў і ўменні рашаць задачы вывуча-
ных тыпаў па тэмах «Важнейшыя класы не-
арганічных злучэнняў», «Асноўныя паняцці 
і за коны хіміі»

Тэма 3. Будова атама і перыядычны закон (14 г)

1 Аналіз вынікаў кантрольнай работы.
Будова атама:
— ядзерная мадэль будовы атама;
— састаў атамнага ядра;
— масавы лік

Выявіць прычыны дапушчаных памылак пры 
напісанні кантрольнай работы і здзейсніць ка-
рэкцыю ведаў і ўменняў вучняў.
Паўтарыць, замацаваць і паглыбіць веды пра 
будову атама як электранейтральную сістэму, 
якая складаецца з ядра і электронаў. Паўтарыць 
і замацаваць веды пра элементарныя часціцы 
атама, паняцці «масавы лік», «атамны нумар»

§ 11
Заданні 2, 3, 5 

2 Будова атама:
— нукліды і ізатопы;
— з’ява радыеактыўнасці

Паўтарыць і замацаваць веды пра паняцце «іза-
топы», развіваць уяўленне пра з’яву радые-
актыўнасці. Удасканальваць уменне характа-
рызаваць будову атама на якасным і колькас-
ным узроўні (вызначаць зарад ядра атама, лік 
элементарных часціц у саставе пэўнага атама)

§ 11
Заданні 4, 6 
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3 Стан электрона ў атаме:
— атамная арбіталь;
— энергетычны ўзровень і энергетыч-
ны падузровень;
— s-, р-, d-, f-арбіталі;
— асноўны і ўзбуджаны станы атама

Сфарміраваць паняцце пра электроннае во-
блака як квантава-механічную мадэль, якая 
апісвае стан электрона ў атаме. Сфарміраваць 
уяўленне пра дваістую прыроду электрона; 
паняцці атамнай электроннай арбіталі (форма 
і памер), энергетычнага ўзроўню і падузроўню, 
s-, р-, d-, f-арбіталей. Фарміраваць уменне вы-
значаць лік энергетычных узроўняў у атаме

§ 12
Заданні 4—6

4 Электронна-графічныя схемы і элек-
тронныя канфігурацыі атамаў пер-
шых чатырох перыядаў:
— s-, р-, d-, f-элементы

Азнаёміць вучняў са спосабамі выражэння 
раз меркавання электронаў у атаме і асноўнымі 
правіламі, якімі трэба кіравацца пры схема-
тычным адлюстраванні размеркавання элект-
ронаў па ўзроўнях і падузроўнях; сфарміраваць 
уяўленне пра электронную канфігурацыю ата-
маў і ўстойлівую электронную абалонку, элек-
тронныя тыпы элементаў. Фарміраваць умен-
не запісваць электронныя канфігурацыі атамаў 
элементаў першых чатырох перыядаў, вызна-
чаць лік спараных і няспараных электронаў на 
знешнім энергетычным узроўні ў няўзбуджа-
ным атаме

§ 13
Заданні 3, 4, 6

5 Электронная канфігурацыя атамаў:
— будова электронных абалонак ата-
маў першых чатырох перыядаў (раз-
меркаванне электронаў па арбі талях)

Удасканальваць уменне запісваць электронныя 
канфігурацыі атамаў першых чатырох перы-
ядаў, вызначаць лік спараных і няспараных 
элек тро наў на знешнім энергетычным узроўні, 
электронны тып элемента

§ 13
Заданні 2, 7

6 Будова атама. Стан электрона 
ў атаме

Паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць ве-
ды пра будову атама і ўдасканальваць уменне

§ 11—13 (паўта-
рыць) 
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ха рактарызаваць будову атамаў хімічных эле-
ментаў. Выявіць узровень валодання вучнямі 
тэарэтычнымі ведамі і практычнымі ўменнямі 
ў рамках тэмы

Заданні  3, 7 
(с. 63), 1 (с. 67)

7 Перыядычны закон і перыядычная сіс-
тэма хімічных элементаў 
Д. І. Мендзялеева:
— структура перыядычнай сістэмы;
— фізічны сэнс нумара перыяду і ну-
мара групы.
Д. 3. НПБП

Абагульніць і сістэматызаваць веды пра перы-
ядычны закон і яго графічнае выражэнне — пе-
рыядычную табліцу. Замацаваць паняцці «пе-
рыяд» і «група», паглыбіўшы іх праз знахо-
джанне ўзаемасувязі з электроннай будовай 
атамаў, якія ўтвараюць перыяды і групы. За-
мацаваць веды пра фізічны сэнс нумара групы 
і перыяду. 
Сфарміраваць уяўленне пра валентныя элек-
троны. Развіваць уменні запісваць схемы 
элек троннай будовы атамаў, прагназаваць бу-
дову атамаў і ўласцівасцей элементаў на асно-
ве іх становішча ў перыядычнай сістэме хіміч-
ных элементаў

§ 14
Заданні 5, 6 
Заданне 3 (с. 51)

8 Перыядычнасць змянення ўласці вас-
цей атамаў хімічных элементаў і іх 
злу чэнняў:
— атамныя радыусы;
— электраадмоўнасць атамаў эле мен-
таў;
— змяненне ўласцівасцей простых рэ-
чываў, кіслотна-асноўных уласці вас-
цей аксідаў і гідраксідаў у А-гру пах 
і пе рыядах;

Вывучыць, як змяняюцца асноўныя харак та-
рыстыкі атамаў элементаў, а таксама простых 
рэчываў і ўтвараемых імі злучэнняў у залеж-
насці ад становішча элементаў у перыядычнай 
сістэме хімічных элементаў. Выявіць прычыну 
перыядычнасці ў змяненні ўласцівасцей ата-
маў элементаў і іх злучэнняў. Сфарміраваць 
уяўленне пра абагульняльную, тлумачальную 
і прагнастычную функцыі перыядычнага за-
кону

§ 15
Заданні 5, 6 
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— фізічны сэнс перыядычнага закону;
— значэнне перыядычнага закону

9 Перыядычнасць змянення ўласцівас-
цей атамаў хімічных элементаў і іх 
злу чэнняў:
— атамныя радыусы;
— электраадмоўнасць атамаў элемен-
таў;
— змяненне ўласцівасцей простых рэ-
чываў, кіслотна-асноўных уласці вас-
цей аксідаў і гідраксідаў у А-гру пах 
і перыядах

Паўтарыць і замацаваць веды пра зака намер-
насці змянення асноўных характарыстык ата-
маў элементаў, а таксама простых рэчываў 
і ўтва раемых імі злучэнняў у залежнасці ад 
становішча элементаў у перыядычнай сістэме 
хімічных элементаў

§ 15
Заданні 3, 7

10 Характарыстыка хімічнага элемен-
та па яго становішчы ў перыядычнай 
сістэме і будове атама

Паўтарыць і замацаваць веды пра будову ата-
ма і структуру перыядычнай сістэмы. Удаска-
наль ваць веды пра перыядычнасць змянення 
ўла сці васцей элементаў у залежнасці ад зара-
ду ядзер іх атамаў. Сфарміраваць уменне ха-
рактарызаваць уласцівасці атамаў хімічных 
эле мен таў і іх злучэнняў на аснове становішча 
эле мен таў у перыядычнай сістэме і будовы іх 
атамаў

§ 16
Заданне 1 а, е 

11 Характарыстыка хімічнага элемента 
па яго становішчы ў перыядычнай 
сістэме і будове атама

Удасканальваць уменне характарызаваць 
уласцівасці атамаў хімічных элементаў і іх 
злучэнняў на аснове становішча элементаў 
у перыядычнай сістэме і будовы іх атамаў

§ 16
Заданні 3, 6

12 Параўнальная характарыстыка хі міч-
ных элементаў па іх становішчы ў пе-
рыядычнай сістэме і будове атама

Развіваць уменне параўноўваць уласцівасці 
хімічных элементаў і іх злучэнняў на аснове 
становішча элементаў у перыядычнай сістэме

§ 16
Заданне 4
Заданні 2, 5 (с. 93)
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13 Рашэнне разліковых задач вывучаных 
тыпаў

Удасканальваць уменне рашаць ускладненыя 
задачы

§ 11—16
Заданні 7 (с. 76), 
1 в, д (с. 79)

14 Паўтарэнне і сістэматызацыя ведаў 
па тэмах «Асноўныя паняцці і законы 
хіміі», «Будова атама і перыядычны 
закон»

Паўтарыць, замацаваць, сістэматызаваць веды 
па тэмах. Удасканальваць уменне характары-
заваць рэчыва і хімічны элемент на аснове вы-
вучаных тэарэтычных палажэнняў. Удас ка-
наль ваць уменне рашаць задачы вывучаных 
тыпаў

§ 11—16
§ 10
Заданні 2—4

Тэма 4. Хімічная сувязь і будова рэчыва (16 г)

1 Прырода і тыпы хімічнай сувязі:
— кавалентная;
— іонная;
— металічная

Развіваць уяўленне пра хімічную сувязь, яе 
тыпы, прыроду, прычыны і ўмовы ўтварэння

§ 17
Заданні 6, 7 

2 Механізмы ўтварэння кавалентнай 
сувязі:
— абменны;
— донарна-акцэптарны

Вывучыць асаблівасці абменнага і донарна-
акцэптарнага механізмаў утварэння кавалент-
най сувязі. Развіваць уменне запісваць схемы 
абменнага і донарна-акцэптарнага механізмаў 
утварэння кавалентнай сувязі і ўдасканаль-
ваць уменне вызначаць тып сувязі ў рэчывах

§ 19
Заданні 3, 4

3 Кавалентная сувязь:
— непалярная і палярная;
— адзінарная і кратная.
Д. 4. НПБП 

Развіваць уяўленне вучняў пра кавалентную 
хімічную сувязь: кавалентную непалярную, па-
лярную сувязь, кратнасць сувязі, схему ўтварэння 
агульных электронных пар у малекулах. Удаска-
нальваць уменні запісваць схемы абменнага

§ 18
Заданні 1, 6, 7 
§ 12 (паўтарыць)
§ 19
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і до нарна-акцэптарнага механізмаў утварэння 
кавалентнай сувязі і вызначаць тып сувязі ў рэ-
чывах

4 Гібрыдызацыя атамных арбіталей 
і прасторавая будова малекул арга-
нічных і неарганічных злучэнняў

Развіваць уяўленне пра залежнасць прастора-
вай будовы малекул ад тыпу гібрыдызацыі 
атамных арбіталей; пра такія ўласцівасці кава-
лентнай сувязі, як энергія, даўжыня, паляр-
насць, кратнасць, ад якіх залежаць будова і ўла-
сцівасці злучэнняў з кавалентнай сувяззю. 
Фар міраваць уменне адрозніваць рэчывы з роз-
ным тыпам хімічнай сувязі

Матэрыялы 
лекцыі

5 Гібрыдызацыя атамных арбіталей 
і прасторавая будова малекул арга-
нічных і неарганічных злучэнняў.
Лаб. д. 1. НПБП 

Развіваць наглядна-вобразнае мысленне і ўяў-
ленне пра прасторавую будову малекул неа р-
ганічных і арганічных злучэнняў праз прак-
тычнае мадэляванне малекул рэчываў

§ 19
Заданні 5, 6

6 Іонная і металічная сувязь. 
Д. 4. НПБП

Развіваць уяўленне вучняў пра іонны і ме-
талічны тыпы хімічнай сувязі. Працягнуць 
развіццё ўяўлення пра ўплыў будовы рэчыва 
на яго ўласцівасці на прыкладзе рэчываў з іон-
най і металічнай сувяззю. Удасканальваць 
уменне вызначаць тыпы хімічнай сувязі ў рэ-
чывах па іх формулах і фізічных уласцівасцях

§ 22
Заданні 4, 6, 7

7 Валентныя магчымасці і ступені акіс-
лення атамаў элементаў А-груп 

Абагульніць звесткі пра валентныя маг чы-
масці і ступені акіслення атамаў элементаў 
А-груп. Удасканальваць уменне вызначаць 
ты пы хімічнай сувязі ў рэчывах па іх форму-
лах і фізічных уласцівасцях

§ 19
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8 Валентныя магчымасці і ступені акіс-
лення атамаў элементаў А-груп 

Працягнуць развіццё ведаў пра валентнасць 
праз фарміраванне ўяўленняў пра валентныя 
магчымасці атамаў элементаў. Паўтарыць і за-
мацаваць паняцце «ступень акіслення». Фар-
міраваць уменне вызначаць ступені акіслення 
атамаў элементаў па формуле і састаўляць 
формулы рэчываў на аснове валентнасці і сту-
пені акіслення

§ 21
Заданні 4, 5 

9 Тыпы крышталічных структур: атам-
ная, іонная, малекулярная, ме талічная.
Д. 5. НПБП

Развіваць уяўленне пра будову рэчыва, пра 
асаблівасці саставу, будовы і ўласцівасцей 
рэчываў малекулярнай і немалекулярнай бу-
довы, залежнасць тыпу крышталічнай струк-
туры рэчыва ад тыпу хімічнай сувязі

§ 20
Заданні 2—4

10 Міжмалекулярнае ўзаемадзеянне. Уп-
лыў міжмалекулярнага ўзаема дзеян-
ня на агрэгатны стан рэчыва

Сфарміраваць уяўленне пра міжмалекулярнае 
ўзаемадзеянне праз выяўленне яго прыроды, 
відаў і выніку — малекулярных крышталёў

§ 23
Заданні 2, 7 

11 Вадародная сувязь і яе ўплыў на фі-
зічныя ўласцівасці рэчыва. Вадарод-
ная сувязь у прыродных аб’ектах

Вывучыць сутнасць і значэнне вадароднай 
сувязі. Развіваць уяўленне пра залежнасць 
уласцівасцей рэчываў ад іх будовы

§ 23
Заданні 4—6 

12 Прырода і тыпы хімічнай сувязі Замацаваць і сістэматызаваць веды пра сут-
насць і тыпы хімічнай сувязі. Удасканальваць 
уменне вызначаць тып сувязі па формуле рэ-
чыва, запісваць схемы абменнага і донарна-ак-
цэптарнага механізмаў утварэння кавалент-
най сувязі

§ 17—19 
(паўтарыць)
Заданне 6 (с. 93)
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13 Рашэнне разліковых задач вывучаных 
тыпаў

Удасканальваць уменне рашаць разліковыя 
задачы

Заданні 5, 6 (с. 96)

14 Абагульненне і сістэматызацыя вы-
вучанага матэрыялу па тэмах «Будо-
ва атама і перыядычны закон», «Хі-
мічная сувязь і будова рэчыва»

Паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць тэа-
рэтычны матэрыял тэмы на аснове будовы 
атама. Працягнуць удасканаленне ўменняў 
характарызаваць хімічны элемент па стано-
вішчы ў перыядычнай сістэме хімічных эле-
ментаў, запісваць схемы механізмаў утварэння 
хімічнай сувязі, вызначаць тыпы сувязі, ва-
лентнасці і ступені акіслення атамаў эле мен-
таў у злучэнні

§ 17—23
(паўтарыць)

15 Кантрольная работа 2 па тэмах 
«Бу дова атама і перыядычны закон», 
«Хімічная сувязь і будова рэчыва»

Праверыць узровень засваення тэарэтычных 
палажэнняў тэм «Будова атама і перыядычны 
закон», «Хімічная сувязь і будова рэчыва» 
і ўмен няў характарызаваць элемент па стано-
вішчы ў перыядычнай сістэме хімічных эле-
ментаў, праводзіць параўнальную характары-
стыку хімічных элементаў і іх злу чэн няў на ас-
нове становішча хімічных эле мен таў у перыя-
дычнай сістэме, уменняў рашаць задачы 
вывучаных тыпаў

16 Аналіз вынікаў кантрольнай работы Выявіць прычыны памылак, дапушчаных пры 
напісанні кантрольнай работы, і здзейсніць 
карэкцыю ведаў і ўменняў вучняў

Тэма 5. Хімічныя рэакцыі (14 г)

1 Класіфікацыя хімічных рэакцый:
— прыметы класіфікацыі хімічных 
рэакцый і іх тыпы

Працягнуць развіццё ўяўлення пра хімічную 
рэакцыю праз вывучэнне прымет класіфікацыі 
і асноўных тыпаў хімічных рэакцый

§ 24
Заданні 3, 4
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2 Цеплавы эфект хімічнай рэакцыі:
— рэакцыі экза-  і эндатэрмічныя;
— тэрмахімічныя ўраўненні.
Разліковая задача 3.
Д. 6. НПБП 

Сфарміраваць уяўленне пра цеплавы эфект 
хімічнай рэакцыі і тэрмахімічнае ўраўненне. 
Акцэнтаваць увагу вучняў на значэнні цепла-
вых з’яў пры працяканні хімічных рэакцый 
у біялагічных сістэмах, у пры родзе і дзейнасці 
чалавека. Фарміраваць уменне рашаць 
разліковыя задачы па тэрма хімічных ураў-
неннях

§ 25
Заданні 1, 2 

3 Разлікі па тэрмахімічных ураўненнях Удасканальваць уменне рашаць разліковыя 
задачы па тэрмахімічных ураўненнях

§ 25
Заданні 4, 5, 7 

4 Скорасць хімічнай рэакцыі. Залеж-
насць скорасці хімічных рэакцый ад 
прыроды рэагуючых рэчываў, канцэн-
трацыі, тэмпературы, плошчы павер-
х ні судакранання, наяўнасці ката лі-
затара
Д. 7—9. НПБП

Развіваць веды пра хімічную рэакцыю на асно-
ве вывучэння паняцця «скорасць хімічнай 
рэакцыі». Вывучыць фактары, якія ўплываюць 
на скорасць хімічнай рэакцыі. Фарміраваць 
уменне характарызаваць змяненне скорасці 
хімічнай рэакцыі пад уплывам розных фак-
тараў. Развіваць уяўленне пра каталізатары

§ 26 
Заданні 3, 4
§ 27
Заданні 4, 5 

5 Залежнасць скорасці хімічных рэакцый 
ад прыроды рэагуючых рэчываў, кан-
цэнтрацыі, тэмпературы, плошчы 
паверхні судакранання, наяўнасці 
каталізатара. 
Лаб. д. 2. НПБП

Удасканальваць уменне характарызаваць змя-
ненне скорасці хімічнай рэакцыі пад уплывам 
розных фактараў. Удасканальваць эксперымен-
тальныя ўменні

§ 27
Заданні 1—3

6 Абарачальнасць хімічных рэакцый:
— хімічная раўнавага;
— паняцце пра канстанту хімічнай раў-
навагі;

Вывучыць сутнасць хімічнай раўнавагі і аз на-
ёміцца з фактарамі, якія ўплываюць на хі міч-
ную раўнавагу, прынцыпам зрушвання хіміч-
най раўнавагі. Фарміраваць уменне вызна-

§ 28
Заданні 3, 5, 6 
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— фактары, якія ўплываюць на хі міч-
ную раўнавагу;
— прынцып зрушвання хімічнай раў-
навагі (прынцып Ле Шатэлье) 

чаць напрамак зрушвання хімічнай раўнавагі 
ў залежнасці ад змянення ўмоў працякання 
абарачальнай рэакцыі. Фарміраваць уяўленне 
пра канстанту хімічнай раўнавагі

7 Скорасць і абарачальнасць хімічных 
рэакцый

Паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць ве-
ды пра скорасць і абарачальнасць хімічных рэ-
акцый

§ 26—28 
(паўтарыць)
Заданні 6 (с. 124),
6, 7 (с. 130), 4, 7 
(с. 137)

8
9

Акісляльна-аднаўленчыя працэсы:
— важнейшыя акісляльнікі і ад наў-
ляльнікі; 
— састаўленне ўраўненняў акіс ляль-
на-аднаўленчых рэакцый на аснове 
метаду электроннага балансу.
Д. 10. НПБП

Паўтарыць, замацаваць, развіць веды пра акіс-
ляльна-аднаўленчыя рэакцыі, акісляльнік, 
аднаўляльнік, працэсы акіслення і аднаўлення. 
Фарміраваць уменне састаўляць ураўненні 
акісляльна-аднаўленчых рэакцый на аснове ме-
таду электроннага балансу

§ 29
Заданні 3—5

10 Акісляльна-аднаўленчыя працэсы 
ў пры родзе, тэхніцы, быце

Удасканальваць уменне састаўляць ураўненні 
акісляльна-аднаўленчых рэакцый на аснове ме-
таду электроннага балансу. Акцэнтаваць увагу 
вучняў на значэнні акісляльна-аднаўленчых 
працэсаў у прыродзе, тэхніцы, быце

§ 29
Заданні 5—7
пр. р. 1 
(с. 143—144)

11 Практычная работа 1. Хімічныя рэ-
акцыі. 
НПБП

Удасканальваць веды і ўменні вучняў, а такса-
ма праверыць узровень валодання асноўнымі 
тэарэтычнымі палажэннямі тэмы (тыпы хіміч-
ных рэакцый, скорасць хімічнай рэакцыі; фак-
тары, якія ўплываюць на скорасць хімічнай 
рэакцыі) і практычнымі ўмен нямі састаўляць

§ 25 (паўтарыць)
Заданні 3, 6
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план дзейнасці, праводзіць эксперымент на 
аснове плана, запісваць ураў ненні рэакцый 
згодна эксперыменту, рабіць вывады на аснове 
назіранняў згодна пастаў ленай мэце; выкон-
ваць правілы бяспечных паводзін пры правя-
дзенні хімічных рэакцый (награванне з дапа-
могай спіртоўкі, работа з кіс лотамі, шчолачамі 
і іншымі рэактывамі, аб сталяваннем)

12
13

Рашэнне разліковых задач вывучаных 
тыпаў

Удасканальваць уменне рашаць задачы выву-
чаных тыпаў

14 Абагульненне і сістэматызацыя ве-
даў па тэме «Хімічныя рэакцыі»

Абагульніць і сістэматызаваць веды па тэме 
«Хімічныя рэакцыі»; удасканальваць уменне 
рашаць раз ліковыя задачы па тэрмахімічным 
ураў ненні, характарызаваць хімічную рэак-
цыю на аснове вывучаных класіфікацыйных 
прымет

§ 17—29 
(паўтарыць)

Тэма 6. Хімія раствораў (14 г)

1 Растворы. Растварэнне як фізіка-хі-
мічны працэс:
— цеплавыя з’явы пры растварэнні;
— гідраты і крышталегідраты.
Залежнасць растваральнасці рэчываў 
ад прыроды рэчыва, тэмпературы, 
ціску

Развіваць уяўленне пра растворы, растварэн-
не як фізіка-хімічны працэс, растваральнасць 
рэчываў у вадзе, залежнасць растваральнасці 
ад прыроды рэчыва, тэмпературы і ціску. Фар-
міраваць уяўленне пра гідраты і крыш та-
легідраты

§ 30
Заданні 2—4

2 Спосабы выражэння саставу раство-
раў:
— масавая доля;

Працягнуць фарміраванне ўмення вылічваць 
масавую долю і масу растворанага рэчыва 
(рас тваральніку). Фарміраваць уменне выліч -

§ 31
Заданні 3, 4, 6
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— малярная канцэнтрацыя раствора-
нага рэчыва.
Разліковая задача 4

ваць масу рэчыва ці аб’ём раствору, неабходна-
га для прыгатавання раствору з зададзенай ма-
лярнай канцэнтрацыяй

3 Разлік масы рэчыва ці аб’ёму раство-
ру, неабходнага для прыгатавання 
раствору з зададзенай масавай доляй 
(малярнай канцэнтрацыяй)

Працягнуць фарміраванне ўмення вылічваць 
масу рэчыва ці аб’ём раствору, неабходнага 
для прыгатавання раствору з зададзенай маса-
вай доляй (малярнай канцэнтрацыяй), уда-
сканальваць уменне рашаць задачы, якія па-
трабуюць разлікаў па ўраўненнях рэакцый

§ 31
Заданні 5, 7

4 Электралітычная дысацыяцыя злу чэн-
няў з розным тыпам хімічнай су вязі:
— ступень электралітычнай дысацы-
я цыі;
— моцныя і слабыя электраліты;
— ураўненні дысацыяцыі моцных і сла-
бых электралітаў;
— канстанта дысацыяцыі.
Д. 11. НПБП

Развіваць веды пра рэчывы з пункту погляду 
тэорыі электралітычнай дысацыяцыі. Раз ві-
ваць уяўленне пра электралітычную дысацыя-
цыю, электраліты і неэлектраліты, пра сту-
пень электралітычнай дысацыяцыі, моцныя 
і сла быя электраліты, канстанту электра лі-
тыч най дысацыяцыі. Працягнуць фарміра-
ванне ўмення састаўляць ураўненні электралі-
тыч най ды сацыяцыі кіслот, шчолачаў, солей

§ 32
Заданні 3—5

5 Умовы неабарачальнага працякання 
рэакцый абмену ў растворах электра-
літаў. 
Д. 12. НПБП.
Лаб. д. 3. НПБП

Развіваць уяўленне пра рэакцыі іоннага абме-
ну і ўмовы іх працякання ў растворах электра-
літаў. Працягнуць фарміраванне ўмення сас-
таў ляць ураўненні рэакцый іоннага абмену 
ў малекулярнай, поўнай і скарочанай іоннай 
формах

§ 33
Заданні 2, 4, 5

6 Хімічныя ўласцівасці кіслот, асноў, 
со лей у святле тэорыі электра літыч-
най дысацыяцыі.
Д. 13. НПБП

Сістэматызаваць і паглыбіць веды пра рэчывы 
і хімічныя рэакцыі з пункту погляду тэорыі 
электралітычнай дысацыяцыі. Фарміраваць 
умен не запісваць ураўненні рэакцый, якія ад- 

§ 34
Заданні 5, 6
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люст роўваюць хімічныя ўласцівасці асноў, 
кіс лот, солей у малекулярнай, поўнай і скаро-
чанай іоннай формах

7 Практычная работа 2. Вывучэнне 
ўла сцівасцей кіслот, асноў і солей 
у свят ле тэорыі электралітычнай 
дысацыяцыі. 
НПБП

Замацаваць веды пра рэчывы і хімічныя рэ ак-
цыі з пункту погляду тэорыі элек тралітычнай 
дысацыяцыі. Развіваць уменне праводзіць рэ-
акцыі, якія характарызуюць хімічныя ўласці-
васці кіслот, асноў, солей. Працягнуць фармі-
раванне ўменняў самастойна вызначаць мэту 
доследу, праводзіць доследы, выкары стоў ва-
ючы прапанаваныя рэактывы, апісваць вынікі 
назіранняў, рабіць вывады

§ 30—34
Заданне 7 (с. 159)

8 Вада як слабы электраліт. Вадарод-
ны паказчык раствору (рH):
— характарыстыка кіслотных і асноў-
ных уласцівасцей раствораў на асно-
ве велічыні pH раствору.
Лаб. д. 4. НПБП.
Разліковыя задачы 5, 6

Сістэматызаваць і паглыбіць веды пра рэчывы 
з пункту погляду тэорыі электралітычнай 
дысацыяцыі. Удасканальваць уменне запісваць 
ураўненні дысацыяцыі рэчываў. Сфарміраваць 
уяўленне пра вадародны паказчык (рH), ася-
род дзі водных раствораў электралітаў. Фар мі-
раваць уменне праводзіць вылічэнні рН раст-
во раў моцных кіслот і шчолачаў

§ 34
Заданні 2—4

9 Гідроліз солей.
Лаб. д. 5. НПБП

Фарміраваць уяўленне пра гідроліз солей. 
Уда сканальваць уяўленне пра вадародны па-
каз чык (рH), асяроддзі водных раствораў 
элект ралітаў

Матэрыялы 
лекцыі
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10 Практычная работа 3. Рашэнне экс-
перыментальных задач па тэме «Хі-
мія раствораў».
НПБП

Замацаваць веды пра рэчывы і хімічныя рэак-
цыі з пункту. Развіваць уменні праводзіць рэ-
акцыі, якія характарызуюць хімічныя ўласці-
васці кіслот, асноў, солей, вызначаць рэакцыю 
асяроддзя ў растворах солей. Працягнуць 
фар міраванне ўменняў самастойна вызначаць 
мэту доследу, праводзіць доследы, выкары-
стоў ваючы прапанаваныя рэактывы, апісваць 
вынікі назіранняў, рабіць вывады

§ 34
Заданне 7

11 Рашэнне камбінаваных і ўскладненых 
задач

Удасканальваць уменне рашаць задачы выву-
чаных тыпаў

§ 33, 34
Заданне 7 (с. 162)

12 Абагульненне і сістэматызацыя ве-
даў па тэме «Хімія раствораў»

Абагульніць і сістэматызаваць веды па тэме 
«Хімія раствораў». Сістэматызаваць і па глы-
біць веды пра рэчывы і хімічныя рэакцыі 
з пун кту погляду тэорыі электралітычнай ды-
сацыяцыі 

§ 30—34
Заданні 3, 6 
(с. 162)

13 Кантрольная работа 3 па тэмах «Хі-
мічныя рэакцыі», «Хімія раство раў»

Праверыць узровень засваення вучнямі тэарэ-
тычных палажэнняў і практычных уменняў па 
тэмах «Хімічныя рэакцыі», «Хімія раствораў»

14 Аналіз вынікаў кантрольнай работы Выявіць прычыны памылак, дапушчаных пры 
напісанні кантрольнай работы, і здзейсніць 
карэкцыю ведаў і ўменняў вучняў

Тэма 7. Неметалы (36 г)

1 Неметалы:
— становішча неметалаў у пе ры я-
дыч най сістэме;

Працягнуць фарміраванне паняццяў «хімічны 
элемент», «простае рэчыва» на прыкладзе не-
металаў. Замацаваць і паглыбіць веды пра пе-

§ 35
Заданні 2, 4, 7
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— будова знешніх электронных аба-
лонак атамаў;
— валентныя магчымасці, ступені 
акіс лення атамаў неметалаў у злу-
чэннях.
Д. 14. НПБП

рыядычную сістэму хімічных элементаў, асаб-
лівасці будовы атамаў неметалаў, іх валент-
ныя магчымасці і ступені акіслення ў злу - 
чэн нях

2 Акісляльна-аднаўленчыя ўласцівасці 
неметалаў

Удасканальваць уяўленне пра залежнасць 
акіс ляльна-аднаўленчых уласцівасцей неме-
та лаў ад іх электроннай будовы, уменне сас-
таў ляць ураўненні акісляльна-аднаўленчых 
рэакцый на аснове электроннага балансу

§ 35
Заданні 3, 5

3 Вадарод:
— вадарод як хімічны элемент і про-
стае рэчыва;
— ізатопы вадароду;
— фізічныя і хімічныя ўласцівасці 
простага рэчыва: узаемадзеянне з не-
металамі, шчолачнымі і шчолачна-
зямельнымі металамі, аксідамі мета-
лаў; гідрыраванне ненасычаных арга-
нічных злучэнняў;
— атрыманне ў лабараторыі і пра мы-
словасці;
— выкарыстанне вадароду як эка ла-
гічна чыстага паліва і сыравіны для 
хімічнай прамысловасці.
Д. 15. НПБП 

Развіваць уяўленне пра вадарод як хімічны 
элемент і простае рэчыва. Фарміраваць уменні 
састаўляць ураўненні акісляльна-аднаў лен-
чых рэакцый, расстаўляць каэфіцыенты мета-
дам электроннага балансу пры вывучэнні хі-
мічных уласцівасцей і спосабаў атрымання ва-
дароду

§ 36
Заданні 4—6
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4 Злучэнні вадароду:
— лятучыя вадародныя злучэнні не-
металаў;
— пераксід вадароду;
— гідрыды шчолачных і шчолачна-
зямельных металаў.
Лаб. д. 6. НПБП 

Паўтарыць і замацаваць веды пра вадародныя 
злучэнні металаў і неметалаў. Удасканальваць 
уменне эксперыментальна пацвярджаць кіс-
лотна-асноўныя ўласцівасці вадародных злу-
чэнняў неметалаў

§ 36
Заданні 3, 7

5 Галагены:
— галагены як хімічныя элементы 
і простыя рэчывы;
— фізічныя ўласцівасці простых рэ-
чываў;
— важнейшыя прыродныя злу чэнні 
галагенаў;
— хімічныя ўласцівасці: узаемадзеян-
не з металамі, вадародам, растворамі 
со лей галагенавадародных кіслот, 
шчо лачамі; хлараванне арганічных 
злу чэнняў;
— атрыманне хлору ў лабараторыі 
і пра мысловасці;
— асаблівасці хімічных уласцівасцей 
фтору.
Д. 16. НПБП

Фарміраваць уяўленне пра распаўсюджанасць 
галагенаў у прыродзе. Развіваць веды пра ста-
новішча галагенаў у перыядычнай сістэме, бу-
дову іх атамаў, пра галагены як хімічныя эле-
менты і простыя рэчывы, будову іх атамаў, 
уласцівасці простых рэчываў. Працягнуць 
фар міраванне ўмення састаўляць ураўненні 
акіс ляльна-аднаўленчых рэакцый на аснове 
ме таду электроннага балансу

§ 37
Заданні 1, 3, 7

6 Злучэнні галагенаў:
— галагенавадароды (фізічныя ўла-
сці васці, атрыманне);
— галагенавадародныя кіслоты (сіла 
кіслот, хімічныя ўласцівасці);

Развіваць уяўленне пра галагенавадароды, га-
лагенавадародныя кіслоты і іх солі, прымя-
ненне галагенаў і іх злучэнняў, якасную рэак-
цыю на галагенід-іоны

§ 37
Заданні 2, 5, 6
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— асаблівасці фторавадароднай кіс-
латы;
— солі галагенавадародных кіслот;
— якасныя рэакцыі на галагеніды;
— біялагічная роля, прымяненне га-
лагенаў і іх злучэнняў.
Д. 17. НПБП

7 Галагены і іх злучэнні Паўтарыць і замацаваць веды пра галагены і іх 
злучэнні. Удасканальваць уменне рашаць якас-
ныя і разліковыя задачы вывучаных тыпаў

§ 35
Заданне 6 

8 Кісларод і сера:
— кісларод і сера як хімічныя элемен-
ты і простыя рэчывы;
— алатрапія;
— асаблівасці хімічных уласцівасцей 
азону;
— фізічныя і хімічныя ўласцівасці 
кіс лароду і серы;
— прымяненне кіслароду і серы; 
— прыродныя злучэнні кіслароду і се-
ры

Развіваць уяўленне пра кісларод і серу як хі-
мічныя элементы і простыя рэчывы. Фар-
міраваць уяўленне пра алатрапію кіслароду 
і серы. На прыкладзе хімічных уласцівасцей 
кіслароду і серы працягнуць фарміраванне 
ўмен няў састаўляць ураўненні акісляльна-
аднаўленчых рэакцый, расстаўляць каэфі-
цыенты метадам электроннага балансу

§ 38
Заданні 3, 5, 7

9 Вадародныя злучэнні кіслароду і серы:
— вада, серавадарод;
— серавадародная кіслата, сульфіды;
— якасная рэакцыя на сульфід-іоны

Паўтарыць і замацаваць веды вучняў пра бу-
дову, хімічныя і фізічныя ўласцівасці вады. 
Фарміраваць уяўленне пра будову, фізічныя 
і хімічныя ўласці васці серавадароду, серавада-
роднай кіслаты, сульфідаў

§ 38
Заданне 6
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10 Кіслародныя злучэнні серы:
— аксід серы(IV): будова, фізічныя 
і хімічныя ўласцівасці;
— аксід серы(VI), серная кіслата;
— хімічныя ўласцівасці разбаўленых 
раствораў сернай кіслаты.
Д. 18. НПБП.
Лаб. д. 7. НПБП 

Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра харак-
тар аксідаў і гідраксідаў неметалаў на прыкладзе 
аксіду серы(IV), аксіду серы(VI), сярністай 
і сернай кіслот; умення састаўляць ураўненні 
рэакцый іоннага абмену, якія адлюстроўваюць 
іх хімічныя ўласцівасці. Паўтарыць і замацаваць 
веды пра якасную рэакцыю на сульфат-іоны. 
Удасканальваць эксперыментальныя ўменні

§ 39
Заданні 2, 4, 7

11 Акісляльныя ўласцівасці канцэнтра-
ванай сернай кіслаты

Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра акіс-
ляльныя ўласцівасці канцэнтраванай сернай 
кіслаты, уменняў састаўляць ураўненні акіс-
ляльна-аднаўленчых рэакцый, расстаў ляць 
каэфіцыенты метадам элект роннага балансу

§ 39
Заданні 5, 6

12 Кіслародныя злучэнні серы:
— сульфаты, якасная рэакцыя на 
суль фат -іоны;
— прымяненне сернай кіслаты і суль-
фатаў;
— хімічныя рэакцыі, якія ляжаць 
у ас нове прамысловага атрымання 
сер най кіслаты.
Д. 19. НПБП

Замацаваць веды вучняў пра будову і ўла сці-
васці аксіду серы(IV), аксіду серы(VI) і сернай 
кіслаты, сульфітаў, сульфатаў. Удасканальваць 
уменне састаўляць ураўненні рэакцый, якія ад-
люстроўваюць іх хімічныя ўла сці васці, і ўра ў-
ненні хімічных рэакцый, якія ляжаць у аснове 
атрымання сернай кіслаты. Развіваць уменне 
праводзіць вы лі чэн ні для вызначэння выхаду 
прадукту рэакцыі

§ 39
Заданне 3
§ 40
Заданні 5, 7

13 Рашэнне разліковых задач вывучаных 
тыпаў

Удасканальваць уменне рашаць задачы выву-
чаных тыпаў

§ 40
Заданні 2, 3, 6
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14 Азот і фосфар:
— азот і фосфар як хімічныя элемен-
ты і простыя рэчывы, алатрапія фос-
фару;
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці: узаемадзеян-
не з металамі і неметаламі;
— біялагічная роля і прымяненне

Развіваць уяўленне пра азот і фосфар як хі-
мічныя элементы і простыя рэчывы. Фар мі-
раваць уяўленне пра алатропныя мадыфікацыі 
фосфару. На прыкладзе хімічных уласцівасцей 
азоту і фосфару працягнуць фарміраванне 
ўмен няў састаўляць ураўненні акісляльна-ад-
наў ленчых рэакцый, расстаўляць каэ фі цыенты 
метадам элект роннага балансу. Развіваць умен-
не праводзіць вылічэнні для вызначэння выха-
ду прадукту рэакцыі

§ 41
Заданні 3, 4, 7

15 Аміяк:
— будова малекулы і асаблівасці фі-
зічных уласцівасцей;
— хімічныя ўласцівасці аміяку: узае-
мадзеянне з кіслародам (гарэнне і ка-
талітычнае акісленне), вадой, кіс ло-
тамі;
— хімічныя асновы прамысловага ат-
рымання аміяку

Працягнуць развіццё ўяўлення пра састаў 
і бу дову малекулы, фізічныя і хімічныя ўла-
сці васці, прымяненне аміяку

§ 42
Заданні 1, 2, 4

16 Солі амонію:
— солі амонію, рэакцыі іх раскладан-
ня;
— якасная рэакцыя на іоны амонію;
— прымяненне аміяку і солей амонію.
Лаб. д. 8. НПБП 

Сфарміраваць уяўленне пра солі амонію, 
якасную рэакцыю на іоны амонію і прымянен-
не аміяку і солей амонію. Удасканальваць экс-
перыментальныя ўменні

§ 42
Заданні 3, 5, 7

17 Аксіды азоту(II) і (IV):
— састаў;
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці

Сфарміраваць уяўленне пра аксіды азоту(II) 
і (IV). Развіваць уяўленне пра несо леў тва-
раль ныя і кіслотныя аксіды

§ 42
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18 Азотная кіслата:
— будова малекулы;
— хімічныя ўласцівасці;
— асаблівасці ўзаемадзеяння з ме та-
ламі;
— прымяненне азотнай кіслаты

Развіваць веды пра кіслоты на аснове выву-
чэння хімічных уласцівасцей і прымянення 
азотнай кіслаты. Акцэнтаваць увагу на асаб-
лівасцях узаемадзеяння азотнай кіслаты з ме-
та ламі. Працягнуць удасканаленне ўмення 
састаўляць ураўненні акісляльна-аднаў лен-
чых рэакцый на аснове метаду электроннага 
балансу

§ 43
Заданні 1—5
§ 39 (паўтарыць)

19 Солі азотнай кіслаты:
— нітраты; 
— тэрмічнае раскладанне нітратаў.
Д. 20. НПБП

Працягнуць развіццё ўяўлення пра солі на 
прыкладзе нітратаў. Фарміраваць уяўленне 
пра асаблівасці раскладання нітратаў. Удаска-
нальваць уменне састаўляць ураўненні акіс-
ляльна-аднаўленчых рэакцый

§ 43
Заданні 6, 7

20 Хімічныя рэакцыі, якія ляжаць у асно-
ве прамысловага атрымання азотнай 
кіслаты. Прымяненне азотнай кіс ла-
ты і нітратаў

Фарміраваць уяўленне пра хімічныя працэсы, 
якія ляжаць у аснове атрымання азотнай 
кіслаты. Удасканальваць уменне састаўляць 
ураўненні акісляльна-аднаўленчых рэакцый

Матэрыялы 
лекцыі

21 Рашэнне задач вывучаных тыпаў Удасканальваць уменне рашэння задач выву-
чаных тыпаў па ўраўненнях хімічных рэакцый

§ 35—43
Заданне 6 (с. 205)

22 Злучэнні фосфару:
— аксіды фосфару(III) і (V);
— хімічныя ўласцівасці аксіду фос-
фару(V);
— фосфарная кіслата: фізічныя і хі-
міч ныя ўласцівасці

Развіваць уяўленне пра асноўныя класы не ар-
ганічных злучэнняў на прыкладзе злу чэнняў 
фосфару: аксідаў фосфару, фосфарнай кісла-
ты. Развіваць веды пра ступеньчатую дысацы-
яцыю кіслот

§ 44
Заданні 3, 7
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23 Солі фосфарнай кіслаты:
— солі фосфарнай кіслаты (фасфаты, 
гідра- і дыгідрафасфаты);
— прымяненне фосфарнай кіслаты 
і фасфатаў.
Лаб. д. 9. НПБП 

Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра солі 
на прыкладзе солей фосфарнай кіслаты. Раз-
віваць уяўленне пра кіслыя солі пры вывучэнні 
гідрафасфатаў і дыгідрафасфатаў. Удасканаль-
ваць уменне састаўляць ураўненні хімічных 
рэакцый

§ 44
Заданні 4, 5

24 Важнейшыя мінеральныя ўгна енні:
— азотныя;
— фосфарныя;
— калійныя.
Д. 21. НПБП

Сфарміраваць уяўленне пра мінеральныя 
ўгнаенні на аснове міжпрадметных сувязей 
з біялогіяй і геаграфіяй, пра пажыўныя эле-
менты. Вывучыць састаў, уласцівасці, спосабы 
прымянення ў сельскай гаспадарцы азотных, 
фосфарных і калійных угнаенняў. Акцэнта-
ваць увагу на экалагічных праблемах, звяза-
ных з прымяненнем мінеральных угнаенняў

§ 45
Заданні 4—6

25 Рашэнне задач вывучаных тыпаў Развіваць уменне праводзіць вылічэнні для 
вызначэння выхаду прадукту рэакцыі, рашэн-
ня задач іншых вывучаных тыпаў па ўраў-
неннях хімічных рэакцый

§ 44, 45
Заданне 6 (с. 218)

26 Кантрольная работа 4 па тэме «Не-
металы: вадарод, неметалы VA—VIIA-
груп»

Праверыць узровень засваення вучнямі тэарэ-
тычных палажэнняў і практычных уменняў па 
тэме «Неметалы: вадарод, неметалы VA—VIIA-
груп»

27 Аналіз вынікаў кантрольнай работы.
Вуглярод і крэмній:
— вуглярод і крэмній як хімічныя 
элементы і простыя рэчывы;
— будова, алатрапія вугляроду, фі-
зічныя ўласцівасці простых рэчываў.
Д. 22. НПБП

Выявіць прычыны памылак, дапушчаных пры 
напісанні кантрольнай работы, і здзейсніць 
карэкцыю ведаў і ўменняў вучняў.
Развіваць уяўленне пра вуглярод і крэмній як 
хімічныя элементы і простыя рэчывы. Выву-
чыць будову атамаў, валентныя станы і ступені 
акіслення вугляроду і крэмнію, састаў і будову

§ 46
Заданні 2, 4, 7
§ 38 (паўтарыць)
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алатропных мадыфікацый вугляроду, фізіч-
ныя ўласцівасці простых рэчываў. Фармі-
раваць уменне супастаўляць уласцівасці ала-
тропных мадыфікацый вугляроду на аснове 
адрознення іх будовы

28 Вуглярод і крэмній:
— хімічныя ўласцівасці простых рэ-
чываў;
— прымяненне вугляроду і крэмнію

Паўтарыць і замацаваць веды пра будову ата-
маў, валентныя станы і ступені акіслення ву-
гляроду і крэмнію, фізічныя ўласцівасці про-
стых рэчываў; развіваць уяўленне пра з’яву 
алатрапіі на прыкладзе параўнальнай харак-
тарыстыкі алатропных мадыфікацый вугляро-
ду, кіслароду і серы. Удасканальваць уменне 
запісваць ураўненні акісляльна-аднаўленчых 
рэакцый пры характарыстыцы хімічных ула-
сцівасцей вугляроду і крэмнію

§ 46
Заданні 3, 5, 6

29 Аксід вугляроду(II):
— будова, фізічныя ўласцівасці, так-
січнасць;
— узаемадзеянне з кіслародам, аксі-
дамі металаў.
Аксід вугляроду(IV):
— будова малекулы;
— фізічныя ўласцівасці;
— узаемадзеянне з вадой, асноўнымі 
аксідамі, шчолачамі;
— аксіды вугляроду як забрудж валь-
нікі атмасферы

Развіваць уяўленне пра несолеўтваральныя 
і кіслотныя аксіды на прыкладзе аксідаў ву-
гляроду і крэмнію. Фарміраваць уменне па-
раўноўваць састаў і ўласцівасці аксідаў вугля-
роду і крэмнію, запісваць ураўненні рэакцый, 
якія характарызуюць хімічныя ўласцівасці 
аксідаў, тлумачыць галіны іх прымянення

§ 47
Заданні 3, 4, 6
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30 Вугальная кіслата, карбанаты і гідра - 
карбанаты:
— няўстойлівасць вугальнай кіслаты 
і яе хімічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці карбанатаў: 
узаемадзеянне з кіслотамі, тэрмічнае 
раскладанне;
— важнейшыя прадстаўнікі кар ба-
натаў і іх прымяненне.
Д. 23, 24. НПБП

Развіваць уяўленне пра састаў, уласцівасці 
і прымяненне вугальнай кіслаты і яе солей. 
Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра кіс-
лыя солі на прыкладзе гідракарбанатаў, пра 
ўзаемаператварэнне карбанатаў і гідракар ба-
натаў

§ 47
Заданні 2, 5
§ 48
Заданне 2

31 Узаемаператварэнні карбанатаў і гід-
ракарбанатаў.
Д. 24. НПБП

Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра кіс-
лыя солі на аснове параўнання саставу і ўла-
сцівасцей солей фосфорнай і вугальнай кіслот. 
Фарміраваць уяўленне пра ўзаема ператварэнне 
кіслых і сярэдніх солей

§ 48
Заданні 1, 4

32 Аксід крэмнію(IV) і крэмніевая кіс-
лата:
— будова, фізічныя і хімічныя ўла-
сцівасці аксіду крэмнію(IV);
— крэмніевая кіслата: атрыманне і хі-
мічныя ўласцівасці;
— вытворчасць будаўнічых матэ ры-
ялаў (цэмент, бетон, шкло)

Фарміраваць веды пра састаў, уласцівасці 
і прымяненне аксіду крэмнію(IV), крэмніевай 
кіслаты і яе солей

§ 47
Заданне 5;
пр. р. 3 (с. 238—
239)

33 Практычная работа 4. Рашэнне экс-
пе рыментальных задач па тэме «Не-
ме талы». 
НПБП

Замацаваць і праверыць веды пра неметалы 
і іх злучэнні ў ходзе рашэння эксперыменталь-
ных задач. Працягнуць фарміраванне ўменняў 
самастойна вызначаць мэту доследу, пра во-
дзіць доследы, выкарыстоўваючы прапанава-
ныя рэактывы, апісваць вынікі назіранняў, ра-
біць вывады

§ 45
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34 Практычная работа 5. Распазнаван-
не мінеральных угнаен няў.
НПБП

Замацаваць і праверыць веды пра мінеральныя 
ўгнаенні. Працягнуць фарміраванне ўменняў 
самастойна вызначаць мэту доследу, право-
дзіць доследы, выкарыстоўваючы прапанава-
ныя рэактывы, апісваць вынікі назіранняў, ра-
біць вывады

§ 35—48 
(паўтарыць)

35 Рашэнне задач вывучаных тыпаў Удасканальваць уменне рашэння задач выву-
чаных тыпаў па ўраўненнях хімічных рэакцый

§ 35—48 
(паўтарыць) 
Заданні 6, 7 
(с. 238)

36 Абагульненне і сістэматызацыя ве-
даў па тэме «Неметалы»

Абагульніць і сістэматызаваць веды па тэме 
«Неметалы»:
— асаблівасці становішча неметалаў у перыя-
дычнай сістэме;
— будова і ступені акіслення атамаў неметалаў;
— састаў і ўласцівасці простых рэчываў, вада-
родных злучэнняў, аксідаў, гідраксідаў, солей;
— якасныя рэакцыі на хларыд-, сульфат-  і кар-
банат -іоны;
— прымяненне неметалаў і іх злучэнняў.
Замацаваць і ўдасканальваць уменне рашаць 
задачы вывучаных тыпаў

§ 35—48
Заданне 3 (с. 238)

Тэма 8. Металы (20 г)

1 Металы як хімічныя элементы:
— становішча металаў у перыядыч-
най сістэме;
— асаблівасці электроннай будовы 
атамаў металаў;

Працягнуць развіццё паняцця «хімічны эле-
мент» на прыкладзе металаў. Замацаваць і па-
глыбіць веды пра перыядычную сістэму хі міч-
ных элементаў, становішча металаў у перыя-
дычнай сістэме, асаблівасці электроннай бу-

§ 49
Заданні 2, 3
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— ступені акіслення атамаў металаў 
у злучэннях;
— распаўсюджанасць металаў у зям-
ной кары

довы атамаў металаў, заканамернасці змянен-
ня ўласцівасцей атамаў металаў і ўтва ра емых 
імі рэчываў (простых, аксідаў, гідра ксі даў) 
на аснове становішча ў перыядычнай сістэме. 
Фарміраваць уяўленне пра распаўсю джанасць 
металаў у прыродзе

2 Простыя рэчывы металы: 
— агульныя фізічныя ўласцівасці;
— афарбоўванне полымя лятучымі 
злучэннямі металаў (натрыю, калію, 
стронцыю, барыю, рубідыю, медзі).
Д. 25, 26. НПБП

Працягнуць фарміраванне паняцця «простае 
рэчыва» на прыкладзе металаў. Развіваць уяў-
ленне пра фізічныя ўласцівасці металаў на ас-
нове ведаў пра прыроду хімічнай сувязі ў кры-
ш талях металаў, трываласць металічнай сувязі. 
Азнаёміцца са спосабам вызначэння катыёнаў 
металаў па афарбоўванні полымя

§ 49
Заданні 4—6

3 Агульныя хімічныя ўласцівасці мета-
лаў:
— узаемадзеянне з неметаламі, вадой, 
кіслотамі, воднымі растворамі солей;
— рад актыўнасці металаў.
Д. 27. НПБП.
Лаб. д. 10. НПБП 

Развіваць уяўленне пра рад актыўнасці ме-
талаў. Фарміраваць уменне характарызаваць 
хімічныя ўласцівасці металаў на прыкладзе іх 
узаемадзеяння з неметаламі, вадой, кіслотамі, 
солямі, на аснове становішча ў радзе ак тыў-
насці металаў. Удасканальваць уменне запіс-
ваць ураўненні хімічных рэакцый у малеку-
лярнай, поўнай і скарочанай іоннай формах, 
ураўненні акісляльна-аднаўленчых рэакцый. 
Удасканальваць эксперыментальныя ўменні

§ 50
Заданні 2, 4, 6

4 Асноўныя прамысловыя метады ат-
ры мання металаў:
— піраметалургія, гідраметалургія, 
элек траметалургія; 

Працягнуць развіццё ўяўлення пра спосабы 
атрымання металаў. Развіваць уяўленне пра 
электроліз злучэнняў металаў. Фарміраваць 
уменне састаўляць ураўненні акісляльна-

§ 52
Заданні 2, 3, 5
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— электроліз водных раствораў і рас-
плаваў солей.
Д. 28. НПБП

аднаў ленчых рэакцый на аснове метаду элек-
троннага балансу

5 Атрыманне найважнейшых металаў. 
Сплавы металаў. Прымяненне 
металаў і іх сплаваў.
Д. 25. НПБП

Працягнуць развіццё ўяўлення пра спосабы 
атрымання металаў на прыкладзе атрымання 
жалеза, цынку, медзі, свінцу, хрому, тытану, 
прымяненне металаў і сплаваў

§ 52
Заданне 4
§ 56 (с. 278—280)

6 Металы IА- і IIА-груп:
— становішча ў перыядычнай сіс тэ-
ме элементаў;
— будова атамаў;
— фізічныя і хімічныя ўласцівасці 
простых рэчываў;
— знаходжанне ў прыродзе натрыю, 
калію, кальцыю, магнію;
— атрыманне натрыю і кальцыю

Даць паняцце пра знаходжанне металаў IА- 
і IIА-груп у прыродзе, становішча ў перыядыч-
най сістэме хімічных элементаў, будову атамаў, 
фізічныя і хімічныя ўласцівасці простых рэ-
чываў, атрыманне натрыю і кальцыю. Удаска-
нальваць уменне запісваць ураўненні хімічных 
рэакцый

§ 53
Заданні 1, 2, 5

7 Важнейшыя злучэнні натрыю і калію 
(аксіды, пераксіды, гідраксіды, гідрыды, 
солі):
— фізічныя і хімічныя ўласцівасці, 
атрыманне і прымяненне;
— біялагічная роля і прымяненне на-
трыю і калію і іх злучэнняў

Даць паняцце пра важнейшыя злучэнні металаў 
IА-груп, іх уласцівасці, атрыманне і прымянен-
не. Сфарміраваць уяўленне пра біялагічную 
ролю злучэнняў натрыю, калію. Удасканальваць 
уменне запісваць ураўненні хімічных рэакцый 
у малекулярнай, поўнай і скарочанай іоннай 
формах

§ 53
Заданні 3 б, 4

8 Важнейшыя злучэнні металаў IIА-груп:
— важнейшыя злучэнні кальцыю;
— гідраксід магнію як нерастваральная 
аснова і гідраксіды кальцыю і барыю 
як шчолачы;

Даць паняцце пра важнейшыя злучэнні металаў 
IIА-груп, іх уласцівасці, атрыманне і прымя-
ненне, якасную рэакцыю на іоны кальцыю і ба-
рыю. Сфарміраваць уяўленне пра біялагічную 
ролю і прымяненне злучэнняў кальцыю і маг -

§ 53
Заданне 3 а
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— жорсткасць вады і спосабы яе па-
мяншэння;
— прымяненне важнейшых злу чэнняў 
кальцыю і магнію.
Лаб. д. 11. НПБП

нію. Удасканальваць уменне запісваць ураўненні 
хімічных рэакцый у малекулярнай, поўнай і ска-
рочанай іоннай формах. Удасканальваць экс-
перыментальныя ўменні па якасным вызначэнні 
іонаў у растворы

9 Алюміній:
— знаходжанне ў прыродзе;
— фізічныя і хімічныя ўласцівасці;
— вытворчасць алюмінію;
— прымяненне алюмінію і яго спла-
ваў

Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра 
хімічны элемент і простае рэчыва алюміній, 
знаходжанне яго ў прыродзе; будову атама, 
фізічныя і хімічныя ўласцівасці, атрыманне 
і прымяненне алюмінію і яго сплаваў. Удаска-
нальваць уменне запісваць ураўненні хімічных 
рэакцый, якія характарызуюць хімічныя ўла-
сці васці алюмінію, асаблівасці яго ўза е ма-
дзеяння са шчолачамі

§ 54
Заданні 2, 3, 5

10 Аксід і гідраксід алюмінію:
— амфатэрныя ўласцівасці аксіду і гід-
раксіду алюмінію;
— солі алюмінію.
Лаб. д. 12. НПБП
 

Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра ам-
фатэрнасць на прыкладзе аксіду і гідраксіду 
алюмінію, прымяненне злучэнняў алюмінію. 
Развіваць і ўдасканальваць уменне састаўляць 
ураўненні ў малекулярнай, поўнай і скароча-
най іоннай формах. Удасканальваць эксперы-
ментальныя ўменні па доказе амфатэрнага ха-
рактару гідраксіду алюмінію

§ 54
Заданні 4, 6

11 Металы В-груп:
— асаблівасці электроннай будовы 
атамаў;
— злучэнні хрому і марганцу ў роз-
ных ступенях акіслення;

Даць паняцце пра асаблівасці электроннай бу-
довы атамаў металаў В-груп, пра ступені 
акіслення атамаў гэтых элементаў у злучэн-
нях, кіслотна-асноўныя ўласцівасці аксідаў 
і гідраксідаў

§ 55
Заданні 1, 2
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— акісляльныя ўласцівасці злучэнняў 
марганцу і хрому ў вышэйшай сту пе-
ні акіслення;
— кіслотна-асноўныя ўласцівасці ак-
сідаў і гідраксідаў.
Д. 29. НПБП

12 Жалеза:
— знаходжанне ў прыродзе;
— фізічныя і хімічныя ўласцівасці

Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра жа-
леза як хімічны элемент і простае рэчыва, зна-
ходжанне яго ў прыродзе, фізічныя і хімічныя 
ўласцівасці

§ 56
Заданні 1, 3

13 Важнейшыя злучэнні жалеза: 
— аксіды;
— гідраксіды;
— солі;
— якасныя рэакцыі на іоны Fe2+ і Fe3+.
Д. 30. НПБП.
Лаб. д. 13. НПБП 

Сфарміраваць уяўленне пра важнейшыя злу-
чэнні жалеза — аксіды, гідраксіды, солі, іх са-
стаў, уласцівасці і спосабы атрымання. Даць 
паняцце пра якасную рэакцыю на іоны жа-
леза(II) і жалеза(III). Працягнуць фар мі ра-
ванне ўмення запісваць ураўненні хімічных 
рэ акцый у малекулярнай, поўнай і скарочанай 
іоннай формах. Удасканальваць эксперымен-
тальныя ўменні па якасным вызначэнні іонаў 
у растворы

§ 56
Заданне 2 (с. 284)

14 Хімічная і электрахімічная карозія 
жалеза, спосабы аховы ад карозіі.
Д. 31. НПБП

Вывучыць сутнасць працэсу карозіі металаў. 
Фарміраваць уменне тлумачыць сутнасць 
хімічнай і электрахімічнай карозіі. Сфар мі-
раваць уяўленне пра метады аховы металаў ад 
карозіі

§ 51
Заданні 2, 4, 6

15 Прымяненне металаў В-груп (жале за, 
хром, медзь, цынк, нікель, марганец, 

Сфарміраваць уяўленне пра прамысловае зна-
чэнне металаў В-груп і іх злучэнняў. Сфар -

§ 55
Заданні 4, 5
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ты тан, серабро) і іх злучэнняў. Бія-
лагіч ная роля злучэнняў металаў 
В-груп

міраваць уяўленне пра біялагічную ролю 
злучэнняў металаў В-груп

16 Рашэнне задач вывучаных тыпаў Удасканальваць уменне рашаць задачы выву-
чаных тыпаў

§ 49—56
Заданне 4 (с. 278)

17 Практычная работа 6. Рашэнне экс-
перыментальных задач па тэме «Ме-
талы». 
НПБП

Замацаваць і праверыць веды пра металы і іх 
злучэнні ў ходзе рашэння эксперыментальных 
задач. Працягнуць фарміраванне ўмення са-
мастойна вызначаць мэту доследу, праводзіць 
доследы, выкарыстоўваючы прапанаваныя рэ-
актывы, апісваць вынікі назіранняў, рабіць 
вывады

§ 49—56
Заданне 5 (с. 278) 

18 Абагульненне і сістэматызацыя ве-
даў па тэме «Металы»

Абагульніць і сістэматызаваць веды па тэме 
«Металлы»:
— асаблівасці становішча металаў у перыя-
дычнай сістэме;
— будова і ступені акіслення атамаў металаў;
— уласцівасці простых рэчываў, аксідаў, гід ра-
ксідаў, солей (металаў А- і В-груп);
— амфатэрныя ўласцівасці аксіду і гідраксіду 
алюмінію;
— атрыманне і прымяненне металаў і іх злу-
чэнняў;
— якасныя рэакцыі на катыёны кальцыю і ба-
рыю;
— прамысловае значэнне металаў В-груп і іх 
злучэнняў.
Замацаваць і ўдасканальваць уменне рашаць 
задачы вывучаных тыпаў

§ 49—56
Пр. р. 4 (с. 285)
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19 Кантрольная работа 5 па тэмах 
«Не металы IVA-групы і іх злучэнні», 
«Металы»

Праверыць узровень засваення вучнямі тэарэ-
тычных палажэнняў і практычных уменняў па 
тэмах «Неметалы IVA-групы і іх злучэнні», 
«Металы», уменні рашаць задачы вывучаных 
тыпаў

20 Аналіз вынікаў кантрольнай работы Выявіць прычыны памылак, дапушчаных пры 
напісанні кантрольнай работы, і здзейсніць 
карэкцыю ведаў і ўменняў вучняў

Тэма 9. Хімічныя рэчывы ў жыцці і практычнай дзейнасці чалавека (6 г)

1 Хімічныя рэчывы ў штодзённым жыц-
ці чалавека.
Ахова навакольнага асяроддзя ад шкод-
нага ўздзеяння хімічных рэчываў

Разгледзець ролю хімічных рэчываў у жыцці 
сучаснага чалавека.
Раскрыць важнасць пытанняў аховы нава-
кольнага асяроддзя ў сувязі з выкарыстаннем 
хімічных рэчываў

Матэрыялы 
лекцый.
Падрыхтоўка 
прэзентацый

2 Хімія і сельская гаспадарка. Хімія 
і прамысловасць

Азнаёміцца з роллю хіміі ў павышэнні пра-
дукцыйнасці дадзенай галіны гаспадаркі.
Актуалізаваць веды вучняў пра асноўныя га-
ліны прамысловай вытворчасці і ролю хіміі 
ў вытворчасці прамысловых тавараў. Азнаёміць 
вучняў з прадпрыемствамі хімічнага комплек-
су Рэспублікі Беларусь

Матэрыялы 
лекцый.
Падрыхтоўка 
прэзентацый

3 Практычная работа 7. Рашэнне экспе-
рыментальных задач па тэме «Ат ры-
манне і ўласцівасці не арганічных злу-
чэнняў». 
НПБП

Удасканальваць эксперыментальныя ўменні 
атрымліваць неарганічныя злучэнні і даследа-
ваць іх уласцівасці

§ 49—56
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4 Абагульненне і сістэматызацыя ве-
даў па курсе неарганічнай хіміі

Абагульніць і сістэматызаваць веданне хіміі 
элементаў на аснове перыядычнага закону 
і тэ орыі будовы рэчыва

Матэрыялы 
лекцый

5 Выніковая кантрольная работа Праверыць засваенне вучэбнага матэрыялу па 
курсе неарганічнай хіміі

6 Экскурсія (віртуальная экскурсія).
Экскурсія на прамысловае ці сельска-
гаспадарчае прадпрыемства (з улі кам 
асаблівасцей рэгіёна)

Азнаёміцца з агульнай схемай дзейнасці прад-
прыемства, яго прадукцыяй і тэхналагічнымі 
асаблівасцямі вытворчасці
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