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 (базавы ўзровень)

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

№
урока

Тэма ўрока і асноўныя пытанні,
якія вывучаюцца

Мэты і задачы ўрока
Матэрыялы вучэб-
нага дапаможніка, 
дамашняе заданне

1 2 3 4

Тэма 1. Уводзіны ў арганічную хімію (6 г)

1 Будова атама:
— элементарныя часціцы, з якіх 
складаюцца атамы;
— стан электрона ў атаме; атам-
ная арбіталь;
— энергетычны ўзровень і пад-
узровень;
— s- і p-арбіталі

Паўтарыць, замацаваць і паглыбіць веды пра будову 
атама і элементарныя часціцы, з якіх ён складаецца. 
Сфарміраваць паняцце пра электроннае воблака як 
мадэль, што апісвае стан электрона ў атаме. 
Сфарміраваць уяўленні пра атамную арбіталь, энер-
гетычны ўзровень і падузровень, s- і p-арбіталі

§ 1
Заданні 4, 5

2 Будова электронных абалонак 
атамаў:
— s- і p-арбіталі;
— электронна-графічная схема 
і формула электроннай канфі-
гурацыі;
— будова электронных абалонак 
атамаў элементаў першых двух 
перыядаў;
— асаблівасці будовы атама ву-
гляроду

Азнаёміць са спосабамі выражэння размеркавання 
электронаў у атаме: электронна-графічнай схемай 
і формулай электроннай канфігурацыі. Сфарміраваць 
уяўленне пра асноўны і ўзбуджаны станы атама. 
Фарміраваць уменне запісваць электронна-графічныя 
схемы і формулы электроннай канфігурацыі атамаў 
элементаў першых двух перыядаў. Падкрэсліць асаб-
лівасці электроннай будовы атама вугляроду

§ 2
Заданні 3, 6, 7
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3 Тыпы хімічнай сувязі:
— валентныя электроны;
— незавершаныя і завершаныя 
электронныя абалонкі;
— іонная сувязь;
— кавалентная сувязь;
— металічная сувязь

Развіваць уяўленні пра хімічную сувязь, яе прыроду, 
прычыну і ўмовы ўтварэння, тыпы хімічнай сувязі: 
іонную, кавалентную і металічную. Фарміраваць 
уменне адрозніваць рэчывы з розным тыпам хімічных 
сувязяў

§ 3
Заданні 2, 4

4 Кавалентная сувязь:
— кратнасць кавалентнай су-
вязі;
— энергія і даўжыня кавалент-
най сувязі;
— палярнасць кавалентнай су-
вязі

Развіваць уяўленні пра кавалентную хімічную сувязь, 
яе найважнейшыя характарыстыкі: кратнасць, 
энергію, даўжыню, палярнасць. Фарміраваць уменне 
характарызаваць кавалентную хімічную сувязь

§ 4
Заданні 1, 3, 5

5 Прадмет арганічнай хіміі:
— выяўленне вугляроду і вада-
роду ў арганічных злучэннях.
Тэорыя будовы арганічных рэ-
чываў:
— асноўныя палажэнні тэорыі 
будовы арганічных рэчываў;
— структурныя формулы.
Д. 1. НПБП

Сфарміраваць уяўленні пра прадмет арганічнай хіміі, 
састаў арганічных злучэнняў; азнаёміць з метадамі вы-
вучэння якаснага і колькаснага саставу арганічных 
злучэнняў. Азнаёміць з асноўнымі палажэннямі тэорыі 
будовы арганічных злучэнняў. Фарміраваць навык 
напісання структурных формул арганічных рэчываў

§ 5
Заданні 2, 5, 7

6 Абагульненне па тэме «Уводзіны 
ў арганічную хімію»

Удасканальваць уменне тлумачыць электронную бу-
дову атамаў хімічных элементаў першага і другога 
перыядаў, асаблівасці будовы атама вугляроду, пры-
чыны ўтварэння хімічнай сувязі. Замацаваць уяўленне

§ 1–5 (паўтарыць)
Заданні 2, 3 (§ 1), 2,
4, 5 (§ 2), 1, 3 (§ 3),
2, 4 (§ 4), 4, 6 (§ 5)
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пра арганічную хімію як хімію злучэнняў вугляроду  
з пазіцыі тэорыі будовы арганічных злучэнняў. Уда-
сканальваць уменне запісваць структурныя формулы 
арганічных злучэнняў

Тэма 2. Вуглевадароды (22 г)

1 Алканы:
— азначэнне класа;
— агульная формула алканаў.
Структурныя формулы:
— электронныя, малекулярныя 
і структурныя формулы алка-
наў;
— агульная формула алканаў.
Ізамерыя алканаў

Сфарміраваць уяўленні пра клас алканаў, іх састаў, 
электронныя, малекулярныя і структурныя формулы. 
Расшырыць палажэнні тэорыі будовы арганічных 
злучэнняў шляхам вывучэння з’явы ізамерыі. Фар-
міраваць уменне напісання структурных формул 
ізамераў алканаў

§ 6
Заданні 1, 2, 4, 5

2 Прасторавая будова малекул 
алканаў. Гібрыдызацыя атам-
ных арбіталей:
— sp3-гібрыдызацыя, валентны 
вугал;
— прасторавая будова малекул 
алканаў.
Лаб. досл. 1. НПБП

Сфарміраваць уяўленні пра састаў, электронную і пра-
сторавую будову малекул алканаў з пазіцыі sp3-
гібрыдызацыі

§ 7
Заданні 3–5

3 Гамалагічны рад алканаў:
— гамалагічны рад, гамолагі;
— гамалагічны рад алканаў.
Фізічныя ўласцівасці алканаў

Сфарміраваць паняцці «гамалагічны рад», «гамолагі». 
Разгледзець фізічныя ўласцівасці алканаў; сфар-
міраваць уяўленні пра залежнасць тэмпературы 
кіпення алканаў ад іх малекулярнай масы, пра раства-
ральнасць алканаў

§ 8
Заданні 2, 7, 8
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4 Наменклатура алканаў:
— трывіяльныя назвы алканаў 
і наменклатура ІЮПАК.
Д. 2. НПБП

Вывучыць сістэму назваў алканаў па наменклатуры 
ІЮПАК. Сфарміраваць уменне састаўляць назвы 
алканаў па формулах і формулы алканаў па назвах

§ 9
Заданні 2–5

5 Хімічныя ўласцівасці алканаў:
— галагенаванне (рэакцыя за-
мяшчэння), тэрмічныя пера-
тварэнні, ізамерызацыя, акіс-
лен не (гарэнне).
Атрыманне і прымяненне алка-
наў

Разгледзець хімічныя ўласцівасці алканаў: рэакцыі 
замяшчэння (галагенаванне), разрыву вуглярод-ву-
гляроднага ланцуга (піроліз), ізамерызацыі, акіслення 
(гарэння). Разгледзець асноўныя спосабы атрымання 
алканаў з прыродных крыніц. Развіваць уменне 
састаўляць ураўненні хімічных рэакцый, якія адлюс-
троўваюць хімічныя ўласцівасці алканаў

§ 10
Заданні 2, 3, 5

6 Устанаўленне малекулярнай 
формулы арганічнага рэчыва:
— разліковыя задачы 1

Фарміраваць уменне рашаць задачы на вывад формул 
алканаў. Замацаваць веды пра састаў і будову алканаў

§ 11
Заданні 1–3

7 Устанаўленне малекулярнай 
формулы арганічнага рэчыва:
— разліковыя задачы 2

Фарміраваць уменне рашаць задачы на вывад формул 
арганічных рэчываў на падставе прадуктаў іх згаран-
ня. Замацаваць веды пра састаў і будову алканаў

§ 11
Заданні 4, 5

8 Кантрольная работа 1 па тэ-
мах «Уводзіны ў арганічную 
хімію», «Алканы»

Праверыць узровень засваення асноўных тэарэтыч-
ных палажэнняў па тэме «Уводзіны ў арганічную 
хімію» і паняццяў, якія характарызуюць алканы; ве-
данне будовы і хімічных уласцівасцей алканаў; уменні 
састаўляць структурныя формулы і назвы алканаў 
і ўраўненні хімічных рэакцый, прымяняць атрыманыя 
веды пры выкананні заданняў рознага ўзроўню 
складанасці, рашаць задачы вывучаных тыпаў
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9 Аналіз рэзультатаў кантроль-
най работы.
Алкены:
— азначэнне класа і агульная 
формула алкенаў;
— sp2-гібрыдызацыя;
— - і -сувязі;
— будова малекулы этылену

Устанавіць прычыны, якія абумовілі памылкі ў кан-
трольнай рабоце; здзейсніць карэкцыю ведаў 
і ўменняў. Сфарміраваць уяўленні пра састаў алкенаў, 
электронную і прасторавую будову малекулы этылену 
з пазіцыі sp2-гібрыдызацыі, пра - і -сувязі

§ 12
Заданні 2–4

10 Структурная ізамерыя і намен-
клатура алкенаў:
— структурная ізамерыя алке-
наў (вугляроднага шкілета і ста-
новішча двайной сувязі);
— наменклатура алкенаў.
Д. 1. НПБП

Развіваць уяўленне пра ненасычаныя вуглевадароды, 
якія змяшчаюць у саставе малекул адну двайную су-
вязь (алкены). Развіваць тэарэтычныя ўяўленні пра 
ізамерыю (ізамерыю ланцуга і становішча двайной 
сувязі). Удасканальваць уменні састаўляць структур-
ныя формулы алкенаў і даваць ім назвы

§ 13
Заданні 1–3

11 Прасторавая ізамерыя алкенаў:
— немагчымасць свабоднага 
вярчэння вакол двайной сувязі;
— цыс-, транс-ізамерыя алкенаў

Разгледзець прасторавую ізамерыю (цыс-, транс-) 
алкенаў. Развіваць тэарэтычныя ўяўленні пра 
ізамерыю і прасторавую будову вуглевадародаў. Уда-
сканальваць уменні састаўляць структурныя формулы 
алкенаў і даваць ім назвы

§ 14
Заданні 3, 4

12 Фізічныя ўласцівасці алкенаў:
— тэмпературы кіпення, раства-
ральнасць, шчыльнасць.
Хімічныя ўласцівасці алкенаў:
— далучэнне галагенаў і вадаро-
даў да алкенаў;
— далучэнне вады і галаге на ва-
дародаў да этылену

Разгледзець фізічныя ўласцівасці алкенаў: тэмпера-
туры кіпення, растваральнасць, шчыльнасць. Разгле-
дзець хімічныя ўласцівасці алкенаў: рэакцыі далучэн-
ня (галагенавання, гідрыравання; гідрагалагенавання 
і гідратацыі — для этылену)

§ 15
Заданні 1–3
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13 Хімічныя ўласцівасці алкенаў:
— полімерызацыя алкенаў;
— акісленне: поўнае (гарэнне) 
і няпоўнае (растворам KMnO4);
— якасныя рэакцыі на двайную 
сувязь.
Д. 3. НПБП

Разгледзець хімічныя ўласцівасці алкенаў: рэакцыі 
полімерызацыі, акіслення (растворам KMnO4, 
кіслародам — гарэнне). Сфарміраваць уяўленне пра 
рэакцыю полімерызацыі на прыкладзе рэакцыі атры-
мання поліэтылену; пазнаёміць з некаторымі ўла-
сцівасцямі і прымяненнем палімераў. Сфар мі раваць 
уяўленне пра якасныя рэакцыі арганічных злучэнняў 
на прыкладзе ўзаемадзеяння этылену з бромнай вадой 
і растворам перманганату калію. Развіваць уменне 
састаўляць ураўненні хімічных рэакцый, якія 
адлюстроўваюць хімічныя ўласцівасці алкенаў. Уда-
сканальваць уменне рашаць разліковыя задачы

§ 15
Заданні 4–6

14 Атрыманне і прымяненне ал-
кенаў:
— атрыманне алкенаў (дэгідра-
тацыя спіртоў, дэгідра галаге-
наванне галагеналканаў, дэгід-
ры раванне алканаў);
— прымяненне алкенаў

Разгледзець асноўныя спосабы атрымання алкенаў: 
лабараторныя (дэгідратацыя спіртоў, дэгідра га ла-
генаванне галагеналканаў) і прамысловыя (дэгід-
рыраванне алканаў). Пазнаёміць з галінамі прымянен-
ня алкенаў. Развіваць уменне састаўляць ураўненні 
хімічных рэакцый, якія адлюстроўваюць спосабы 
атрымання арганічных рэчываў (алкенаў). Падрыхта-
ваць вучняў да выканання практычнай работы

§ 16
Заданні 1, 2, 4

15 Практычная работа 1. Атры-
манне этылену і вывучэнне яго 
ўласцівасцей. НПБП

Замацаваць веды пра спосабы атрымання газападоб-
ных рэчываў у лабараторыі, фізічныя і хімічныя 
ўласцівасці этылену; развіваць практычныя ўменні 
працаваць з прыборамі для атрымання газападобных 
рэчываў, праводзіць назіранні і аналізаваць іх

§15, 16 (паўтарыць)
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16 Алкадыены:
— будова малекул бутадые-
ну-1,3 і 2-метылбутадыену-1,3 
(ізапрэну), іх малекулярныя 
і структурныя формулы;
— фізічныя ўласцівасці бутады-
ену-1,3 і 2-метылбутадыену-1,3;
— хімічныя ўласцівасці бутады-
ену-1,3 і 2-метылбутадыену-1,3 
(далучэнне галагенаў, рэакцыя 
полімерызацыі);
— атрыманне бутадыену-1,3 
і 2-метылбутадыену-1,3 дэгід-
ры раваннем алканаў;
— прымяненне дыенавых вугле-
вадародаў, натуральны і сінтэ-
тычны каўчукі.
Д. 4. НПБП

Сфарміраваць уяўленне пра будову дыенавых 
вуглевадародаў на прыкладзе бутадыену-1,3 і 2-ме-
тылбутадыену-1,3. Разгледзець хімічныя ўласцівасці 
дыенаў (рэакцыі далучэння галагенаў, рэакцыя 
полімерызацыі); паказаць агульнасць хімічных 
уласцівасцей дыенаў і алкенаў. Разгледзець спосабы 
атрымання дыенавых вуглевадародаў (дэгідрыраванне 
алканаў). Паказаць прымяненне і практычную знач-
насць каўчукоў і рэчываў, якія атрымліваюць на іх ас-
нове. Развіваць уяўленне пра залежнасць хімічных 
уласцівасцей рэчываў ад іх будовы, уменне састаўляць 
ураўненні хімічных рэакцый

§ 17
Заданні 2, 3, 5

17 Алкіны:
— азначэнне класа і агульная 
формула алкінаў;
— sp-гібрыдызацыя;
— электронная і прасторавая бу-
дова малекулы ацэтылену;
— структурная ізамерыя вугля-
роднага шкілета і становішча 
трайной сувязі;
— наменклатура алкінаў;

Сфарміраваць уяўленне пра ненасычаныя вуглевада-
роды, якія змяшчаюць у саставе малекул адну трай-
ную сувязь (алкіны); разгледзець будову малекулы 
ацэтылену. Удасканальваць уменне даваць назвы 
арганічным злучэнням па сістэматычнай наменклату-
ры. Разгледзець фізічныя ўласцівасці алкінаў, іх 
хімічныя ўласцівасці: рэакцыі далучэння (галагена-
вання, гідрыравання; гідрагалагенавання і гідратацыі —  
для ацэтылену), поўнага акіслення (гарэння). Удаска-
нальваць уяўленні пра якасныя рэакцыі арганічных

§ 18
Заданні 4–6
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— фізічныя ўласцівасці алкінаў;
— хімічныя ўласцівасці (далу-
чэнне галагенаў і вадароду 
да алкінаў; далучэнне галагена-
вадародаў і вады да ацэтылену);
— поўнае акісленне (гарэнне);
— якасныя рэакцыі на трайную 
сувязь з растворамі брому 
і KMnO4;
— атрыманне ацэтылену з мета-
ну і карбіду кальцыю;
— прымяненне алкінаў.
Д. 5, 6. НПБП

злучэнняў на прыкладзе рэакцыі ацэтылену з бромнай 
вадой і растворам перманганату калію. Разгледзець 
асноўныя спосабы атрымання ацэтылену (піроліз ме-
тану, карбідны метад). Пазнаёміць з галінамі прымя-
нення алкінаў. Развіваць уменне састаўляць ураўненні 
хімічных рэакцый, якія адлюстроўваюць спосабы 
атрымання арганічных рэчываў (ацэтылену) і хіміч-
ныя ўласцівасці ацэтылену

18 Арэны:
— азначэнне класа і агульная 
формула арэнаў рада бензолу;
— будова малекулы бензолу;
— наменклатура і ізамерыя арэ-
наў рада бензолу;
— фізічныя ўласцівасці бензолу

Разгледзець будову малекулы бензолу з пазіцыі 
гібрыдызацыі атамных арбіталей. Паказаць раўна-
цэннасць сувязяў С–С у малекуле бензолу. Азнаёміць 
з фізічнымі ўласцівасцямі бензолу і яго найблі-
жэйшымі гамолагамі

§ 19
Заданні 1, 3, 5, 6

19 Хімічныя ўласцівасці бензолу:
— рэакцыі замяшчэння ў арама-
тычным ядры (галагенаванне, 
нітраванне);
— каталітычнае гідрыраванне.
Атрыманне і прымяненне бензо-
лу:

Разгледзець хімічныя ўласцівасці бензолу: рэакцыі 
замяшчэння (галагенаванне, нітраванне) і далучэння 
(гідрыраванне). Развіваць уменне састаўляць 
ураўненні хімічных рэакцый бензолу. Азнаёміць 
з асноўнымі спосабамі атрымання бензолу (цыклатры-
мерызацыя ацэтылену, дэгідрыраванне і араматыза-
цыя гексану), прымяненнем бензолу і яго вытворных. 

§ 20
Заданні 1, 2, 5
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— атрыманне бензолу трымеры-
зацыяй ацэтылену, дэгідры ра-
ваннем гексану і цыклагексану;
— прымяненне бензолу;
— узаемасувязь паміж насы-
чанымі і ненасычанымі вугле ва-
дародамі

Фарміраваць уменне састаўляць ураўненні рэакцый 
атрымання бензолу

20 Вуглевадароды ў прыродзе:
— нафта і прыродны газ як 
крыніцы вуглевадародаў, іх сас-
таў і фізічныя ўласцівасці;
— спосабы перапрацоўкі нафты: 
пера гонка, тэрмічны і ката лі-
тычны крэкінг;
— прадукты перапрацоўкі наф ты;
— ахова навакольнага асяроддзя 
ад забруджвання пры пера пра-
цоўцы вуглевадароднай сыра ві-
ны і выкарыстанні прадуктаў 
перапрацоўкі нафты.
Д. 7. НПБП

Разгледзець састаў асноўных прыродных крыніц 
вуглевадародаў і паказаць напрамкі іх прымянення як 
энергетычнай сыравіны і аснову хімічнага сінтэзу 
арганічных рэчываў. Разгледзець спосабы пера-
працоўкі нафты (перагонка, крэкінг), праблемы, якія 
ўзнікаюць у сувязі з забруджваннем навакольнага ася-
роддзя адходамі нафтаперапрацоўчай прамысловасці, 
і дзеянні, накіраваныя на ахову навакольнага асярод-
дзя

§ 21
Заданні 2, 3, 6

21 Абагульненне і сістэматызацыя 
вучэбнага матэрыялу па тэме 
«Вуглевадароды»

Абагульніць і сістэматызаваць веды пра будову 
і ўласцівасці вуглевадародаў вывучаных класаў. Уда-
сканальваць уменні рашаць задачы вывучаных тыпаў, 
запісваць ураўненні рэакцый, якія адлюстроўваюць 
хімічныя ўласцівасці і спосабы атрымання вугле-
вадародаў. Фарміраваць уменне састаўляць ураўненні 
хімічных рэакцый, якія адлюстроўваюць узаемасувязь 
паміж класамі вуглевадародаў

§ 6–21 (паўтарыць)
Заданні 8 (§ 16), 4
(§ 19), 5 (§ 21)
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22 Кантрольная работа 2 па тэме 
«Вуглевадароды»

Праверыць узровень засваення асноўных тэарэтыч-
ных палажэнняў і паняццяў, якія характарызуюць ву-
глевадароды; веданне будовы, хімічных уласцівасцей 
і спосабаў атрымання алканаў, алкенаў, дыенаў, 
алкінаў, бензолу; уменні састаўляць структурныя фор-
мулы вуглевадародаў і іх ізамераў па назве, называць 
вуглевадароды па сістэматычнай і трывіяльнай намен-
клатуры, запісваць ураўненні хімічных рэакцый, якія 
ілюструюць хімічныя ўласцівасці і спосабы атрыман-
ня вуглевадародаў розных класаў, рашаць задачы вы-
вучаных тыпаў

Тэма 3. Спірты і фенолы (8 г)

1 Аналіз рэзультатаў кантроль-
най работы.
Спірты:
— азначэнне класа;
— функцыянальная група спір-
тоў;
— класіфікацыя спіртоў: адна-
атамныя і мнагаатамныя.
Насычаныя аднаатамныя спір-
ты:
— агульная формула, састаў, бу-
дова, малекулярныя і структур-
ныя формулы;
 — метанол і этанол як прад стаў-
нікі насычаных аднаатамных 
спіртоў;

Устанавіць прычыны, якія абумовілі памылкі ў кан-
трольнай рабоце; здзейсніць карэкцыю ведаў 
і ўменняў. Сфарміраваць уяўленні пра клас спіртоў, 
бу дову малекул, гамалагічны рад насычаных адна-
атамных спіртоў. Пазнаёміць з асновамі наменклату-
ры спіртоў, відамі структурнай ізамерыі (ізамерыя ву-
гляроднага ланцуга, становішча функцыянальнай гру-
пы). Фарміраваць уменні састаўляць структурныя 
формулы спіртоў і іх структурных ізамераў, называць 
іх па сіс тэматычнай наменклатуры, адрозніваць па фор-
му лах гамолагі і ізамеры

§ 22
Заданні 2–4
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— структурная ізамерыя вугля-
роднага шкілета і становішча 
функцыянальнай групы насы-
чаных аднаатамных спіртоў;
— наменклатура ІЮПАК і тры-
віяльныя назвы спіртоў;
— першасныя, другасныя і тра-
цічныя насычаныя аднаатамныя 
спірты.
Д. 8. НПБП

2 Фізічныя ўласцівасці спіртоў.
Вадародная сувязь і яе ўплыў 
на тэмпературы кіпення і рас-
тваральнасць спіртоў.
Д. 9. НПБП

Разгледзець фізічныя ўласцівасці насычаных адна-
атамных спіртоў; даць паняцце пра міжмалекулярнае 
ўзаемадзеянне, вадародную сувязь і яе ўплыў на фі-
зічныя ўласцівасці спіртоў

§ 23
Заданні 2, 3, 5

3 Хімічныя ўласцівасці спіртоў:
— узаемадзеянне са шчолачнымі 
металамі, галагенавадародамі, 
дэгідратацыя, акісленне (поўнае 
і частковае — да альдэгідаў).
Атрыманне і прымяненне спір-
тоў:
— атрыманне спіртоў гідра та-
цыяй алкенаў і гідролізам гала-
ге на лканаў;
— прымяненне спіртоў;
— таксічнасць спіртоў, іх дзеян-
не на арганізм чалавека.
Д. 10, 11. НПБП.
Лаб. досл. 2. НПБП

Разгледзець хімічныя ўласцівасці насычаных адна-
атамных спіртоў. Развіваць уменне састаўляць ураў-
ненні хімічных рэакцый на прыкладзе рэакцый 
спіртоў. Фарміраваць уяўленні пра спосабы атрыман-
ня спіртоў: гідратацыю алкенаў і гідроліз гала ген-
алканаў. Пазнаёміць з напрамкамі выкарыстання ме-
танолу, этанолу і іх дзеяннем на арганізм чалавека. 
Фарміраваць уменні састаўляць ураўненні рэакцый 
атрымання спіртоў і аналізаваць іх з пазіцыі ўзаема-
сувязі арганічных рэчываў

§ 24
Заданні 1–3, 6
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4 Мнагаатамныя спірты:
— этыленгліколь (этандыёл-1,2) 
і гліцэрына (прапантрыёл-1,2,3) 
як прадстаўнікі мнагаатамных 
спіртоў, іх састаў, будова і струк-
турныя формулы;
— хімічныя ўласцівасці: узае-
мадзеянне са шчолачнымі мета-
ламі, мінеральнымі кіслотамі, 
гідраксідам медзі(ІІ) (якасная 
рэакцыя на мнагаатамныя спір-
ты);
— прымяненне этыленгліколю 
і гліцэрыны.
Лаб. досл. 3. НПБП

Развіваць паняцце пра будову і ўласцівасці спіртоў. 
Разгледзець будову і хімічныя ўласцівасці мнагаатам-
ных спіртоў (этыленгліколю і гліцэрыны): агульныя 
з аднаатамнымі спіртамі (рэакцыі са шчолачнымі  
ме таламі і кіслотамі) і спецыфічныя (рэакцыя 
з Cu(OH)2). Фарміраваць уяўленне пра залежнасць 
уласцівасцей мнагаатамных спіртоў ад колькасці 
гідра ксільных груп у саставе іх малекул, уменні сас-
таў ляць ураўненні хімічных рэакцый, эксперымен-
тальна праводзіць якасную рэакцыю на гліцэрыну

§ 25
Заданні 2, 5, 6

5 Узаемасувязь паміж насы ча-
нымі, ненасычанымі вуглева да-
родамі і спіртамі

Развіваць уяўленне пра ўзаемасувязь арганічных 
рэчываў на прыкладзе вуглевадародаў і спіртоў. 
Фарміраваць уменне састаўляць ураўненні хімічных 
рэакцый, якія адлюстроўваюць узаемасувязь вугле-
вадародаў і спіртоў

§ 26
Заданні 1, 4, 5

6 Фенолы: 
— паняцце пра фенолы, азна-
чэнне класа;
— састаў і будова фенолу; мале-
кулярная і структурная форму-
лы;
— фізічныя ўласцівасці фенолу

Сфарміраваць уяўленні пра фенолы, будову малекулы 
фенолу. Разгледзець адрозненне ў будове малекул 
фенолаў і спіртоў. Разгледзець фізічныя ўласцівасці 
фенолу

§ 27
Заданні 1, 2
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7 Хімічныя ўласцівасці фенолу:
— узаемадзеянне са шчолачнымі 
металамі, растворамі шчолачаў, 
брамаванне і нітраванне па бен-
зольным ядры;
— якасная рэакцыя на фенол 
з бромнай вадой;
— узаемны ўплыў груп атамаў 
у малекуле фенолу;
— прымяненне фенолу

Разгледзець хімічныя ўласцівасці фенолу (рэакцыі са 
шчолачнымі металамі, растворам шчолачы, бромнай 
вадой, азотнай кіслатой). Замацаваць уяўленне пра 
ўзаемны ўплыў груп атамаў у малекулах арганічных 
злучэнняў на прыкладзе фенолу. Удасканальваць 
уменне састаўляць ураўненні хімічных рэакцый. 
Азнаёміць з прымяненнем фенолу, шкодным уздзеян-
нем фенолу і яго вытворных на навакольнае асяроддзе 
і здароўе чалавека

§ 28
Заданні 1–3

8 Абагульненне і сістэматызацыя 
ведаў па тэме «Спірты і фено-
лы»

Паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць веды пра 
састаў, будову і хімічныя ўласцівасці насычаных ад-
наатамных і мнагаатамных спіртоў, фенолаў. Замаца-
ваць уменне састаўляць ураўненні хімічных рэакцый, 
якія ілюструюць хімічныя ўласцівасці і спосабы атры-
мання спіртоў

§ 22–28
(паў тарыць)
Заданні 7 (§ 24), 4
(§ 25), 2 (§ 26), 4
(§ 27), 4, 5 (§ 28)

Тэма 4. Альдэгіды (2 г)

1 Альдэгіды:
— функцыянальная альдэгідная 
група;
— азначэнне класа альдэгідаў;
— метаналь і этаналь як прад-
стаў нікі альдэгідаў, іх састаў, бу-
дова, малекулярныя і структур-
ныя формулы;
— насычаныя альдэгіды: агуль-
ная формула, структурная іза-
ме рыя вугляроднага шкілета;

Фарміраваць уяўленні пра састаў і будову альдэгідаў, 
будову альдэгіднай групы, гамалагічны рад альдэгідаў. 
Пазнаёміць з асновамі наменклатуры альдэгідаў, іх 
ізамерыяй, фізічнымі ўласцівасцямі. Фарміраваць 
уменні састаўляць структурныя формулы гамолагаў 
і ізамераў альдэгідаў, называць іх

§ 29
Заданні 1, 3, 4, 6
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— наменклатура ІЮПАК і тры-
віяльныя назвы альдэгідаў;
— фізічныя ўласцівасці альдэ-
гідаў.
Д. 12. НПБП

2 Хімічныя ўласцівасці альдэгідаў:
— рэакцыі аднаўлення (гід ры-
равання), акіслення да карбона-
вых кіслот;
— якасныя рэакцыі і на альдэ-
гідную групу: «сярэбранага лю-
стра» і з гідраксідам медзі(ІІ);
— атрыманне акісленнем пер-
шасных спіртоў;
— атрыманне этаналю гідра-
тацыяй ацэтылену;
— прымяненне метаналю і эта-
налю.
Д. 13. НПБП.
Лаб. досл. 4. НПБП

Разгледзець хімічныя ўласцівасці альдэгідаў: рэакцыі 
далучэння (аднаўленне вадародам) і акіслення 
(з Ag2O/NH3 · H2O і Cu(OH)2). Фарміраваць уяўленні 
пра агульныя спосабы атрымання альдэгідаў (акі-
сленнем першасных спіртоў) — атрыманне этаналю 
гідратацыяй ацэтылену, пра прымяненне альдэгідаў. 
Фарміраваць уменні састаўляць ураўненні рэакцый, 
якія адлюстроўваюць хімічныя ўласцівасці і спосабы 
атрымання альдэгідаў, аналізаваць іх, праводзіць экс-
перыментальна якасную рэакцыю на альдэгіды

§ 30
Заданні 1, 2, 4

Тэма 5. Карбонавыя кіслоты (10 г)

1 Карбонавыя кіслоты:
— функцыянальная карба ксіль-
ная група;
— азначэнне класа карбонавых 
кіс лот;

Фарміраваць уяўленні пра састаў, будову і кла сі-
фікацыю карбонавых кіслот. Удасканальваць уменне 
напісання структурных формул арганічных злучэнняў

§ 31
Заданні 2–4
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— класіфікацыя карбонавых кіс-
лот: насычаныя, ненасычаныя, 
араматычныя; адна асноў ныя, 
двухасноўныя.
Д. 14. НПБП

2 Насычаныя аднаасноўныя кар-
бонавыя кіслоты:
— састаў, будова; агульная, ма-
лекулярныя і структурныя фор-
мулы;
— структурная ізамерыя вугля-
роднага шкілета;
— мурашыная і воцатная кіс-
лоты як прадстаўнікі насыча-
ных аднаасноўных карбонавых 
кіслот;
— пальміцінавая і стэарынавая 
кіслоты як прадстаўнікі вышэй-
шых насычаных карбонавых 
кіслот;
— наменклатура ІЮПАК і тры-
віяльныя назвы карбонавых кіс-
лот;
— фізічныя ўласцівасці карбо-
навых кіслот, уплыў вадароднай 
сувязі на тэмпературу кіпення 
і растваральнасць.
Д. 15. НПБП

Пазнаёміць з насычанымі аднаасноўнымі карбонавымі 
кіслотамі, іх наменклатурай і ізамерыяй. Разгледзець 
фізічныя ўласцівасці насычаных аднаасноўных кар-
бонавых кіслот. Фарміраваць уменні састаўляць 
структурныя формулы ізамерных насычаных адна-
асноўных карбонавых кіслот і называць іх па сіс тэ-
матычнай наменклатуры

§ 32
Заданні 1–3

15

Працяг

1 2 3 4

3 Хімічныя ўласцівасці насычаных 
аднаасноўных карбонавых кіс-
лот:
— змяненне афарбоўкі інды ка-
тараў, узаемадзеянне з металамі, 
ас ноўнымі і амфатэрнымі аксі-
дамі і гідраксідамі, солямі сла-
бых кіслот

Фарміраваць уяўленні пра хімічныя ўласцівасці кар-
бонавых кіслот. Развіваць уяўленне пра залежнасць 
хімічных уласцівасцей рэчываў ад іх будовы. Развіваць 
уменне састаўляць ураўненні рэакцый, якія адлюс-
троўваюць хімічныя ўласцівасці арганічных рэчываў

§ 33
Заданні 1–3

4 Хімічныя ўласцівасці насычаных 
аднаасноўных карбонавых кіс-
лот:
— рэакцыя этэрыфікацыі;
— рэакцыя замяшчэння атама 
вадароду метыльнай групы во-
цатнай кіслаты на атам галанену

Фарміраваць уяўленні пра хімічныя ўласцівасці кар-
бонавых кіслот: як агульныя з неарганічнымі кіс-
лотамі, так і спецыфічныя (рэакцыі этэрыфікацыі і за-
мяшчэння атама вадароду ў вуглевадародным рады-
кале воцатнай кіслаты). Развіваць уяўленне пра 
залежнасць хімічных уласцівасцей рэчыва ад іх будо-
вы. Развіваць уменне састаўляць ураўненні рэакцый, 
якія адлюстроўваюць хімічныя ўласцівасці арганічных 
рэчываў. Падрыхтаваць вучняў да выканання прак-
тычнай работы

§ 33
Заданне 4

5 Практычная работа 2. Параў-
нанне ўласцівасцей карбонавых 
і неарганічных кіслот. НПБП

Замацаваць веды пра хімічныя ўласцівасці воцатнай 
кіслаты; фарміраваць уяўленне пра агульнасць 
кіслотна-асноўных уласцівасцей карбонавых і не-
арганічных кіслот. Фарміраваць уменне абыхо дзіцца 
з арганічнымі рэчывамі, хімічным посудам, лабаратор-
ным абсталяваннем

§ 33 (паўтарыць)

6 Атрыманне насычаных адна-
асноўных карбонавых кіслот:
— атрыманне карбонавых кіслот 
акісленнем алканаў, першасных 
спіртоў і альдэгідаў

Разгледзець спосабы атрымання насычаных адна-
асноўных карбонавых кіслот (акісленне першасных 
спіртоў, альдэгідаў; атрыманне воцатнай кіслаты 
каталітычным акісленнем бутану)

§ 34
Заданні 1, 3, 4
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7 Ненасычаныя аднаасноўныя 
карбонавыя кіслоты. Прымянен-
не карбонавых кіслот:
— састаў, будова;
— хімічныя ўласцівасці: да-
лучэнне вада роду і галагенаў 
па двайной су вязі вуг ле ва да-
роднай групы;
— алеінавая, акрылавая, ліно-
левая і ліналенавая кіслоты;
— карбонавыя кіслоты ў пры-
родзе;
— прымяненне карбонавых кіс-
лот.
Д. 16. НПБП

Азнаёміць з прадстаўнікамі ненасычаных аднаас-
ноўных карбонавых кіслот (алеінавай, акрылавай, 
лінолевай і ліналенавай); паказаць іх дваістую 
хімічную функцыю. Фарміраваць уменні састаўляць 
ураўненні хімічных рэакцый, якія адлюстроўваюць 
уласцівасці ненасычаных карбонавых кіслот, і тлума-
чыць гэтыя ўласцівасці. Азнаёміць з прымяненнем 
карбонавых кіслот і паказаць іх значэнне ў прыродзе 
і жыцці чалавека

§ 35
Заданні 1–3

8 Вылічэнні па ўраўненнях рэак-
цый, якія працякаюць у раство-
рах:
— разліковыя задачы 3

Фарміраваць умен не рашаць разліковыя за дачы па 
ўраў нен нях рэакцый, якія працякаюць у растворах. 
Удас канальваць уменні запісваць ураўненні хімічных 
рэак цый і пра водзіць па ўраўненнях колькасныя раз-
лікі

§ 36
Заданні 1, 2

9 Узаемасувязь паміж вугле ва-
дародамі, спіртамі, альдэгідамі, 
карбонавымі кіслотамі

Паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць веды пра 
хімічныя ўласцівасці і спосабы атрымання кісла-
родзмяшчальных арганічных злучэнняў (спіртоў, 
фенолаў, альдэгідаў, карбонавых кіслот)

§ 37
Заданні 1, 2

10 Узаемасувязь паміж вугле вада-
родамі, спіртамі, альдэгідамі, 
карбонавымі кіслотамі

Фарміраваць уменні аналізаваць хімічныя ўласцівасці 
рэчываў асобных класаў арганічных злучэнняў і на 
падставе аналізу вызначаць шляхі атрымання арга -

§ 37
Заданні 3, 4
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нічных злучэнняў; састаўляць ураўненні хімічных рэ-
акцый, якія адлюстроўваюць узаемасувязь паміж 
класамі

Тэма 6. Складаныя эфіры. Тлушчы (4 г)

1 Складаныя эфіры:
— азначэнне класа;
— састаў, будова, малекулярная 
і структурная формулы;
— наменклатура ІЮПАК і тры-
віяльныя назвы складаных эфі-
раў;
— фізічныя ўласцівасці;
— атрыманне складаных эфіраў: 
рэакцыя этэрыфікацыі;
— этылавы эфір воцатнай кіс ла-
ты як прадстаўнік складаных 
эфіраў;
— хімічныя ўласцівасці: гідроліз 
кіслотны і шчолачны.
Складаныя эфіры ў прыродзе. 
Прымяненне. Поліэфірныя ва-
локны (лаўсан).
Д. 17, 18. НПБП

Фарміраваць уяўленні пра клас складаных эфіраў, іх 
будову. Фарміраваць уменні састаўляць структурныя 
формулы складаных эфіраў і даваць ім назвы, ад-
розніваць па структурных формулах ізамеры. Разгле-
дзець фізічныя, хімічныя ўласцівасці складаных 
эфіраў (гідроліз кіслотны і шчолачны) і спосабы атры-
мання (рэакцыя этэрыфікацыі). Фарміраваць уменне 
састаўляць ураўненні хімічных рэакцый, якія 
адлюстроўваюць уласцівасці складаных эфіраў, 
рэакцыі этэрыфікацыі. Фарміраваць паняцці пра 
хімічныя валокны на прыкладзе сінтэтычнага полі-
эфірнага валакна лаўсану, азнаёміць са спосабам атры-
мання лаўсану, запісам формулы структурнага звяна 
поліэтылентэрэфталату. Развіваць уяўленне пра прак-
тычнае выкарыстанне ведаў пра хімічныя рэакцыі 
для стварэння новых рэчываў і матэрыялаў, якія не іс-
нуюць у прыродзе

§ 38
Заданні 1, 3, 4

2 Тлушчы:
— састаў і будова трыглі цэ ры-
даў;
— фізічныя ўласцівасці;

Разгледзець састаў і будову прыродных тлушчаў, іх 
фізічныя і хімічныя ўласцівасці — гідроліз (кіслотны 
і шчолачны), акісленне, гідрыраванне (для тлушчаў, 
якія змяшчаюць астаткі ненасычаных карбонавых

§ 39
Заданні 1, 2
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— хімічныя ўласцівасці: гід-
роліз, гідрыраванне, акісленне;
— біялагічная роля тлушчаў

кіслот). Фарміраваць паняцце пра асноўныя кампа-
ненты тлушчаў (трыгліцэрыды вышэйшых тлустых 
кіслот) і пра біялагічную ролю тлушчаў

3 МылаA. Паняцце пра сінтэ тыч-
ныя мыйныя сродкі (СМС).
Лаб. досл. 5. НПБП

Азнаёміць з саставам і будовай мыла і СМС, паказаць 
перавагі кожнага з іх. Растлумачыць паняцце 
«паверхнева-актыўныя рэчывы» і паказаць галіны 
прымянення ПАР. Удасканальваць уменне даследа-
ваць уласцівасці арганічных рэчываў

§ 39
Заданні 3, 4

4 Кантрольная работа 3 па тэ-
мах «Альдэгіды», «Карбонавыя 
кіслоты», «Складаныя эфіры. 
Тлушчы»

Праверыць узровень засваення асноўных тэарэтыч-
ных палажэнняў і паняццяў, якія характарызуюць най-
важнейшыя класы кіслародзмяшчальных арганічных 
злучэнняў; веданне будовы, хімічных уласцівасцей 
і спосабаў атрымання альдэгідаў, карбонавых кіслот, 
складаных эфіраў, тлушчаў; уменні састаўляць 
ураўненні хімічных рэакцый, якія адлюстроўваюць 
уласцівасці рэчываў і спосабы іх атрымання, прымя-
няць веды пры выкананні заданняў рознага ўзроўню 
складанасці, рашаць разліковыя задачы вывучаных 
тыпаў

Тэма 7. Вугляводы (8 г)

1 Аналіз рэзультатаў кантроль-
най работы.
Вугляводы:
— азначэнне класа;
— агульная формула, састаў.

Устанавіць прычыны, якія абумовілі памылкі ў кан-
трольнай рабоце; здзейсніць карэкцыю ведаў 
і ўменняў. Даць агульнае паняцце пра вугляводы. 
Сфарміраваць уяўленне пра будову глюкозы і фрук-
тозы, спосабы адлюстравання будовы лінейнай

§ 40
Заданні 2–4
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Монацукрыды. Глюкоза:
— састаў, будова, лінейная і цы-
клічныя - і -формы малекул;
— фізічныя ўласцівасці глюкозы

і цыклічнай форм малекул глюкозы. Разгледзець 
фізічныя ўласцівасці глюкозы. Фарміраваць уменне 
састаўляць структурныя формулы глюкозы

2 Хімічныя ўласцівасці глюкозы:
— аднаўленне да шасціатамнага 
спірту сарбіту, акісленне да глю-
конавай кіслаты, браджэнне 
(спіртавое і малочнакіслае);
— якасныя рэакцыі на глюкозу: 
«сярэбранага люстра» і з гідра-
ксідам медзі(ІІ).
Д. 19. НПБП.
Лаб. досл. 6. НПБП

Разгледзець хімічныя ўласцівасці глюкозы (аднаў-
ленне да шасціатамнага спірту сарбіту; акісленне 
аксідам серабра(І) у аміячным растворы, гідраксідам 
медзі(ІІ) да глюконавай кіслаты; спіртавое і ма лоч-
накіслае браджэнне). Паказаць залежнасць хімічных 
уласцівасцей глюкозы ад будовы малекулы. Фармі-
раваць уменні састаўляць ураўненні хімічных рэак-
цый, якія адлюстроўваюць хімічныя ўласцівасці глю-
козы, праводзіць эксперыментальна якасную рэакцыю 
на наяўнасць у саставе малекулы альдэгіднай і гід-
раксільнай груп

§ 41
Заданні 2, 3, 5, 6

3 Фруктоза:
— састаў (ізамерыя з глюкозай), 
будова малекулы, фізічныя ўла-
сцівасці.
Цукроза:
— цукроза як прадстаўнік дыцу-
крыдаў, яе састаў, малекуляр-
ная формула;
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці: гідро ліз;
— атрыманне і прымяненне цу-
крозы.
Д. 20. НПБП

Разгледзець будову, фізічныя ўласцівасці фруктозы 
і цукрозы, гідроліз цукрозы. Паказаць біялагічнае зна-
чэнне цукрозы. Паказаць біялагічнае значэнне цукро-
зы і агульную схему яе атрымання з цукровых буракоў

§ 42
Заданні 2, 3, 5
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4 Крухмал:
— крухмал — прыродны полі-
цукрыд;
— састаў і будова макрамалекул 
крухмалу (астаткі -глюкозы);
— фізічныя ўласцівасці

Даць уяўленне пра прыродны поліцукрыд — крухмал, 
яго будову, фізічныя ўласцівасці, знаходжанне ў пры-
родзе. Фарміраваць уменне састаўляць ураўненні рэ-
акцый сінтэзу ў прыродзе глюкозы і крухмалу

§ 43
Заданні 1–3, 6

5 Хімічныя ўласцівасці і прымя-
ненне крухмалу:
— хімічныя ўласцівасці крухма-
лу: гідроліз (ферментатыўны, 
кіслотны);
— рэакцыя з ёдам (якасная рэ-
акцыя на крухмал);
— значэнне вугляводаў як па-
жыў ных рэчываў.
Лаб. досл. 7. НПБП

Разгледзець хімічныя ўласцівасці крухмалу (якасная 
рэакцыя з ёдам, гідроліз); паказаць значэнне вуг ля-
водаў як пажыўных рэчываў. Развіваць уменне за піс-
ваць формулу крухмалу

§ 43
Заданні 4, 5, 7

6 Цэлюлоза:
— цэлюлоза — прыродны полі-
цукрыд;
— састаў і будова макрамалекул 
цэлюлозы (астаткі -глюкозы);
— фізічныя ўласцівасці

Разгледзець састаў і будову цэлюлозы; паказаць эле-
менты падабенства і адрознення ў саставе і будове 
крухмалу і цэлюлозы, якія вызначаюць наяўнасць па-
добных і адрозных фізічных і хімічных уласцівасцей

§ 44
Заданні 1, 4

7 Хімічныя ўласцівасці і прымя-
ненне цэлюлозы:
— гарэнне, гідроліз, утварэнне 
складаных эфіраў;
— натуральныя і штучныя ва-
локны;

Разгледзець хімічныя ўласцівасці цэлюлозы (гідроліз, 
утварэнне складаных эфіраў з азотнай і воцатнай 
кіслотамі); даць уяўленне пра штучныя валокны. Па-
казаць шырокія магчымасці выкарыстання вырабаў, 
якія атрымліваюцца на аснове цэлюлозы

§ 44
Заданні 2, 3, 5, 6
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— прымяненне цэлюлозы і яе 
вытворных.
Д. 21. НПБП

8 Практычная работа 3. Рашэнне 
эксперыментальных задач. 
НПБП

Замацаваць веды пра хімічныя ўласцівасці кіс-
лародзмяшчальных арганічных злучэнняў; развіваць 
уменне эксперыментальна вывучаць уласцівасці 
арганічных рэчываў. Фарміраваць уменне абыходзіцца 
з арганічнымі рэчывамі, хімічным посудам, лабаратор-
ным абсталяваннем. Устанавіць узровень засваення 
тэарэтычных ведаў і валодання эксперыментальнымі 
ўменнямі

Тэма 8. Азотзмяшчальныя арганічныя злучэнні (6 г)

1 Аміны:
— азначэнне класа;
— класіфікацыя амінаў.
Першасныя насычаныя аміны:
— агульная формула, функцыя-
нальная група першасных амі-
наў;
— структурная ізамерыя і на-
менклатура першасных амінаў;
— анілін, структурная формула;
— фізічныя ўласцівасці амінаў.
Д. 22. НПБП

Фарміраваць уяўленні пра аміны, іх класіфікацыю, 
электронную будову амінагрупы першасных амінаў. 
Разгледзець малекулярныя, структурныя, электрон-
ныя формулы першасных амінаў на прыкладзе ме-
тыл-, эніламіну і аніліну. Пазнаёміць з асновамі на-
менклатуры амінаў і іх ізамерыяй. Параўнаць будову 
і ўласцівасці амінаў і аміяку. Разгледзець фізічныя 
ўласцівасці амінаў

§ 45
Заданні 1–3

2 Хімічныя ўласцівасці амінаў:
— рэакцыі з вадой і кіслотамі, 
поўнае акісленне.

Разгледзець хімічныя ўласцівасці амінаў (узаемадзе-
янне з кіслотамі і акісленне). Фарміраваць уяўленне 
пра аміны як арганічныя асновы. Разгледзець фізічныя

§ 46
Заданні 1–3, 7
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Анілін:
— хімічныя ўласцівасці: рэак цыі 
аніліну па амінагрупе (з кіс ло та-
мі) і араматычным ядры (з бром-
най вадой);
— атрыманне аніліну з нітра бен-
золу;
— прымяненне аніліну

і хімічныя ўласцівасці аніліну (узаемадзеянне з кіс-
лотамі і бромнай вадой), спосабы атрымання і га ліны 
прымянення

3 Амінакіслоты:
— азначэнне класа;
— функцыянальныя групы амі-
на кіслот;
— класіфікацыя, ізамерыя і намен-
клатура: трывіяльная і ІЮПАК;
— -амінакіслоты;
— амінавоцатная кіслата як 
прадстаўнік амінакіслот, яе сас-
таў, будова;
— фізічныя ўласцівасці -амі-
накіслот;
— хімічныя ўласцівасці -амі-
накіслот: узаемадзеянне з ас но-
вамі і кіслотамі (амфатэрныя 
ўласцівасці), са спіртамі (утва-
рэнне складаных эфіраў), з амі-
накіслотамі (утварэнне пеп ты-
даў);

Фарміраваць уяўленне пра амінакіслоты як амфатэр-
ныя арганічныя злучэнні. Разгледзець будову, 
фізічныя і хімічныя ўласцівасці амінакіслот. Па-
знаёміць з асновамі наменклатуры і відамі структур-
най ізамерыі амінакіслот. Фарміраваць уменні са-
стаўляць ураўненні хімічных рэакцый, якія 
адлюстроўваюць хімічныя ўласцівасці амінакіслот. 
Фарміраваць уяўленні пра сінтэтычныя поліамідныя 
валокны на прыкладзе валакна капрону і пра галіны 
яго прымянення. Развіваць уяўленні пра разнастай-
насць відаў валокнаў і спосабы іх атрымання

§ 47
Заданні 1, 4–6
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— пептыдная сувязь;
— атрыманне амінавоцатнай 
кіслаты з хлорвоцатнай кіслаты;
— прымяненне і біялагічная 
роля амінакіслот;
— амінакіслоты заменныя і не-
заменныя.
Сінтэтычныя поліамідныя ва-
локны: капрон

4 Бялкі:
— бялкі — прыродныя высока-
малекулярныя злучэнні;
— састаў і будова бялковых ма-
крамалекул;
— хімічныя ўласцівасці бялкоў: 
гідроліз, дэнатурацыя, каляро-
выя рэакцыі;
— біялагічная роля бялкоў.
Д. 23. НПБП.
Лаб. досл. 8. НПБП

Даць паняцце пра састаў і будову бялкоў, разгледзець 
асаблівасці будовы першаснай, другаснай структур 
бялкоў, адзначыць існаванне трацічнай і чацвярцічнай 
структур бялкоў, знаходжанне ў прыродзе. Разгле-
дзець фізічныя і хімічныя ўласцівасці бялкоў, іх 
ператварэнні ў арганізме і значэнне для жыц ця-
дзейнасці чалавека. Развіваць уменні абы хо дзіцца 
з ар ганічнымі рэчывамі, хімічным посудам. Падрых-
таваць вучняў да выканання практычнай работы

§ 48
Заданні 1, 3, 6

5 Практычная работа 4. Рашэнне 
эксперыментальных задач. 
НПБП

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

§ 40–48
(паўтарыць)
Заданні 4 (§ 41), 10
(§ 42), 7 (§ 45), 4
(§ 46), 7 (§ 47), 7
(§ 48)
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6 Кантрольная работа 4 па тэ-
мах «Вугляводы», «Азотзмяш-
чальныя арганічныя злучэнні»

Праверыць узровень засваення асноўных тэарэтыч-
ных паняццяў, якія характарызуюць вугляводы і азот-
змяшчальныя арганічныя злучэнні; веданне будовы, 
хімічных уласцівасцей вугляводаў і азотзмяшчальных 
арганічных злучэнняў (амінаў, амінакіслот, бялкоў); 
уменні састаўляць ураўненні рэакцый, якія адлюс-
троўваюць уласцівасці рэчываў, прымяняць веды пры 
выкананні заданняў рознага ўзроўню складанасці, ра-
шаць разліковыя задачы вывучаных тыпаў

Тэма 9. Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па арганічнай хіміі (2 г)

1 Аналіз рэзультатаў кантроль-
най работы.
Класіфікацыя арганічных рэчы-
ваў

Устанавіць прычыны, якія абумовілі памылкі ў кан-
трольнай рабоце; здзейсніць карэкцыю ведаў і ўмен-
няў. Абагульніць і сістэматызаваць веды пра класі-
фікацыю арганічных рэчываў

Заключэнне
Заданні 6 (§ 45), 5 
(§ 46), 8 (§ 47), 5
(§ 48)

2 Узаемасувязь паміж арганічнымі 
злучэннямі розных класаў

Абагульніць і сістэматызаваць веды пра ўзаемасувязь 
арганічных рэчываў; замацаваць уменне запісваць 
ураўненні хімічных рэакцый, якія адлюстроўваюць 
хімічныя ўласцівасці і спосабы атрымання арганічных 
рэчываў; падкрэсліць іх ролю ў штодзённым жыцці

Заканчэнне
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