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(павышаны ўзровень)

(4 гадзіны на тыдзень; усяго 140 гадзін, з іх 4 гадзіны — рэзервовы час)

№ урока 
і дата 

правя-
дзення

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 (10 г)
1 Будова атама:

— элементарныя часціцы, з якіх скла-
даюцца атамы;
— стан электрона ў атаме; атамная ар-
біталь;
— энергетычны ўзровень і падузровень;
— s-, p-, d-арбіталі

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

§ 1
Заданні 4, 5

2 Будова электронных абалонак атамаў:
— атамныя арбіталі першага, другога 
і трэцяга энергетычных узроўняў;
— электронна-графічная схема і фор-
мула электроннай канфігурацыі

Азнаёміць са спосабамі выражэння размер-
кавання электронаў у атаме: электронна-
графічнай схемай і формулай электроннай 
канфігурацыі

§ 2
Заданні 1—4

3 Будова электронных абалонак атамаў:
— будова электронных абалонак атамаў 
элементаў першых трох перыядаў; 
— асаблівасці будовы атама вугляроду

Сфарміраваць уяўленні пра асноўны і ўз бу-
джаны станы атама. Фарміраваць уменні 
запісваць электронна-графічныя схемы і фор-
мулы электроннай канфігурацыі атамаў 
элементаў першых трох перыядаў

§ 2
Заданне 6
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4 Будова электронных абалонак атамаў:
— будова электронных абалонак атамаў 
элементаў першых трох перыядаў; 
— асаблівасці будовы атама вугляроду

Удасканальваць уменні запісваць формулы 
электроннай канфігурацыі атамаў элементаў 
першых трох перыядаў, вызначаць колькасць 
спараных і няспараных электронаў на 
знешнім энергетычным узроўні ў асноўным 
і ўз буджаным станах атама. Падкрэсліць 
асаблівасць будовы атама вугляроду — напа-
лову запоўнены знешні энергетычны ўз ро вень

§ 2
Заданні 5, 7

5 Тыпы хімічнай сувязі:
— валентныя электроны;
— незавершаныя і завершаныя элек-
тронныя абалонкі;
— іонная сувязь;
— кавалентная сувязь;
— металічная сувязь

Развіваць уяўленні пра хімічную сувязь, яе 
прыроду, прычыны і ўмовы ўтварэння, тыпы 
хіміч най сувязі: іонную, кавалентную і мета-
лічную. Фарміраваць уменні адрозніваць рэ-
чывы з розным тыпам хімічных сувязяў

§ 3
Заданні 2, 4

6 Кавалентная сувязь:
— прырода кавалентнай сувязі;
— энергія і даўжыня кавалентнай сувязі;
— палярнасць кавалентнай сувязі

Развіваць уяўленні пра кавалентную хі міч-
ную сувязь, механізм яе ўтварэння. Фар-
міраваць уменне характарызаваць кавален-
тную хімічную сувязь

§ 4
Заданні 1, 3, 5

7 Характарыстыкі кавалентнай сувязі: 
— энергія і даўжыня кавалентнай су-
вязі;
— палярнасць кавалентнай сувязі

Фарміраваць уяўленні пра даўжыню, энергію, 
валентны вугал, палярнасць кавалентнай 
сувязі. Удасканальваць уменні адрозніваць 
рэчывы з розным тыпам хімічных сувязяў, 
вызначаць кратнасць сувязі па формулах 
рэчываў, запісваць электронныя і структур-
ныя формулы рэчываў з кавалентным тыпам 
хімічных сувязяў

§ 4
Заданні 2, 4, 6
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8 Прадмет арганічнай хіміі:
— выяўленне вугляроду і вадароду ў ар-
ганічных злучэннях

Сфарміраваць уяўленні пра прадмет аргані-
чнай хіміі, састаў арганічных злучэнняў; 
азнаёміць з метадамі вывучэння якаснага 
і колькаснага саставу арганічных злучэнняў

§ 5
Заданні 3—5

9 Кароткія звесткі пра гісторыю ста-
наўлення і развіцця арганічнай хіміі.
Тэорыя будовы арганічных рэчываў:
— асноўныя палажэнні тэорыі будовы 
арганічных рэчываў;
— структурныя формулы.
Д. 1. НПБП

Азнаёміць з гісторыяй станаўлення аргані-
чнай хіміі і асноўнымі палажэннямі тэорыі 
будовы арганічных злучэнняў. Фарміраваць 
уменне напісання структурных формул 
арганічных рэчываў

§ 5
Заданні 6, 7

10 Абагульненне па тэме «Уводзіны ў арга-
нічную хімію»

Удасканальваць уменне тлумачыць электро-
нную будову атамаў хімічных элементаў 
першага, другога і трэцяга перыядаў, асаблі-
васці будовы атама вугляроду, прычыны 
ўтварэння хімічнай сувязі. Замацаваць уяў-
ленне пра арганічную хімію як хімію злучэн-
няў вугляроду з пазіцыі тэорыі будовы арга-
нічных злучэнняў. Удасканальваць уменне 
запісваць структурныя формулы арганіч-
ных злучэнняў

§ 1—5 (паўтарыць)

Тэма 2. Вуглевадароды (32 г)
1 Алканы:

— азначэнне класа;
— агульная формула алканаў.
Структурныя формулы:
— электронныя, малекулярныя і стру-
ктурныя формулы алканаў;
— агульная формула алканаў;

Сфарміраваць уяўленні пра клас алканаў, іх 
састаў, электронныя, малекулярныя і стру-
ктурныя формулы. Расшырыць палажэнні 
тэорыі будовы арганічных злучэнняў 
шляхам вывучэння з’явы ізамерыі. Фармі-
раваць уменне напісання структурных фо-
рмул ізамераў алканаў

§ 6
Заданні 1, 2, 4—7

3

Працяг

1 2 3 4

— даўжыня сувязі C—C і валентныя ву-
глы ў малекулах алканаў.
Ізамерыя алканаў

2 Прасторавая будова малекул алканаў. 
Гібрыдызацыя атамных арбіталей:
— sp3-гібрыдызацыя;
— прасторавая будова малекул алканаў.
Лаб. досл. 1. НПБП

Сфарміраваць уяўленні пра састаў, электро-
нную і прасторавую будову малекул алканаў 
з пазіцыі sp3-гібрыдызацыі

§ 7
Заданні 3, 4

3 Структурная ізамерыя алканаў: 
— ізамерыя вугляроднага шкілета

Вывучыць ізамерыю алканаў. Фарміраваць 
уменні вызначаць ізамеры сярод прапанава-
ных рэчываў па іх структурных формулах, 
састаўляць формулы ізамераў алканаў

§ 7
Заданні 5, 6

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

Сфарміраваць паняцці «гамалагічны рад», 
«гамолагі». Разгледзець фізічныя ўласціва-
сці алканаў; сфарміраваць уяўленні пра за-
лежнасць тэмпературы кіпення алканаў ад 
іх малекулярнай масы, пра растваральнасць 
алканаў

§ 8
Заданні 2, 7, 8

5 Адносная шчыльнасць газаў. Аб’ёмная 
доля газу ў сумесі.
Разліковыя задачы 3, 4

Вывучыць закон Авагадра. Разгледзець па-
няцці «адносная шчыльнасць газу» і «аб’ём-
ная доля газу ў сумесі». Фарміраваць умен-
не рашаць задачы на вызначэнне адноснай 
шчыльнасці газу і аб’ёмнай долі газу ў газа-
вай сумесі

§ 8-1
Заданні 2—5

6 Наменклатура алканаў:
— трывіяльныя назвы алканаў і намен-
клатура ІЮПАК.
Д. 2. НПБП

Вывучыць сістэму назваў алканаў па намен-
клатуры ІЮПАК. Фарміраваць уменне са-
стаўляць назвы алканаў па формулах і фор-
мулы алканаў па назвах

§ 9
Заданні 2—5
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7 Хімічныя ўласцівасці алканаў: 
— галагенаванне (рэакцыя замяшчэн-
ня), тэрмічныя ператварэнні, ізамеры-
зацыя, акісленне (гарэнне)

Разгледзець хімічныя ўласцівасці алканаў: 
рэакцыі замяшчэння (галагенаванне), раз-
рыву вуглярод-вугляроднага ланцуга (піро-
ліз), ізамерызацыі, акіслення (гарэння). Раз-
віваць уменне састаўляць ураўненні хіміч-
ных рэакцый, якія адлюстроўваюць хі міч ныя 
ўласцівасці алканаў

§ 10
Заданні 2, 3, 5

8 Хімічныя ўласцівасці алканаў: 
— рэакцыі замяшчэння: галагенаванне 
(радыкальны механізм, паняцце пра 
радыкал, ланцуговыя рэакцыі)

Вывучыць радыкальны механізм рэакцыі га-
лагенавання алканаў. Фарміраваць уяўленні 
пра радыкальны механізм рэакцый галаге-
навання алканаў, паняцці «радыкал» і «лан-
цуговыя рэакцыі» 

§ 10
Заданні 4, 7*, 8*

9 Атрыманне алканаў:
— рэакцыі дэкарбаксіліравання солей 
карбонавых кіслот;
— гідрыраванне злучэнняў з кратнымі 
сувязямі

Разгледзець асноўныя спосабы атрымання 
алканаў дэкарбаксіліраваннем солей карбо-
навых кіслот і гідрыраваннем злучэнняў 
з кратнымі сувязямі. Удасканальваць уменні 
запісваць ураўненні хімічных рэакцый, якія 
адлюстроўваюць хімічныя ўласцівасці і спо-
сабы атрымання алканаў

§ 10
Заданні 9*, 10*

10 Атрыманне і прымяненне алканаў:
— рэакцыя Вюрца

Разгледзець спосабы атрымання алканаў рэ-
акцыяй Вюрца. Удасканальваць уменне за-
пісваць ураўненні хімічных рэакцый, якія 
адлюстроўваюць хімічныя ўласцівасці і спо-
сабы атрымання алканаў

§ 10
Заданні 11*, 13*

11 Устанаўленне малекулярнай формулы 
алкану:
— разліковыя задачы 1

Фарміраваць уменне рашаць задачы на ўста-
наўленне формул арганічных рэчываў. За-
мацаваць веды пра састаў і будову алканаў

§ 11
Заданні 1—3
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12 Устанаўленне малекулярнай формулы 
алкану:
— разліковыя задачы 2

Фарміраваць уменні рашаць задачы на 
вывад формул арганічных рэчываў на пад-
ставе прадуктаў іх згарання. Замацаваць 
веды пра састаў і будову алканаў

§ 11
Заданні 4—6

13 Паняцце пра цыклаалканы: 
— азначэнне класа і агульная формула; 
— хімічныя ўласцівасці цыклаалканаў, 
рэакцыі дэгідрыравання; 
— атрыманне цыклагексану гідрыра-
ваннем бензолу; 
— прымяненне цыклаалканаў

Фарміраваць уяўленні пра цыклаалканы, іх 
атрыманне і прымяненне

§ 11-1
Заданні 1—4

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

Праверыць узровень засваення асноўных тэ-
арэтычных палажэнняў па тэме «Уводзіны 
ў арганічную хімію» і паняццяў, якія хара-
ктарызуюць насычаныя вуглевадароды; ве-
данне іх будовы і хімічных уласцівасцей; 
уменні састаўляць структурныя формулы 
і назвы алканаў і ўраўненні хімічных рэ-
акцый, прымяняць веды пры выкананні за-
данняў рознага ўзроўню складанасці, ра-
шаць задачы вывучаных тыпаў

15 Аналіз рэзультатаў кантрольнай рабо-
ты.
Алкены: 
— азначэнне класа і агульная формула 
алкенаў; 
— sp2-гібрыдызацыя;
— σ- і π-сувязі;

Устанавіць прычыны, якія абумовілі памыл-
кі ў кантрольнай рабоце; здзейсніць карэк-
цыю ведаў і ўменняў. Сфарміраваць уяўлен-
ні пра састаў алкенаў, электронную і пра сто-
равую будову малекулы этылену з па зіцыі 
sp2-гібрыдызацыі, σ- і π-сувязі

§ 12
Заданні 2—5
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— будова малекулы этылену;
— даўжыня сувязі С=С, валентныя ву-
глы ў малекуле этылену

16 Структурная ізамерыя і наменклату-
ра алкенаў:
— структурная ізамерыя алкенаў (вуг-
ляроднага шкілета і становішча двай-
ной сувязі);
— наменклатура алкенаў.
Д. 1. НПБП 

Развіваць уяўленні пра ненасычаныя вугле-
вадароды, якія змяшчаюць у саставе малекул 
адну двайную сувязь (алкены). Развіваць 
тэа рэтычныя ўяўленні пра ізамерыю (ізаме-
рыя ланцуга і становішча двайной сувязі). 
Удасканальваць уменні састаўляць структу-
рныя формулы алкенаў і даваць ім назвы

§ 13
Заданні 1—3, 4*

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

Разгледзець прасторавую ізамерыю (цыс-, 
транс-) алкенаў. Развіваць тэарэтычныя ўяў-
ленні пра ізамерыю і прасторавую будову ву-
глевадародаў. Удасканальваць уменні састаў-
ляць структурныя формулы алкенаў і даваць 
ім назвы

§ 14
Заданні 3, 4

18 Фізічныя ўласцівасці алкенаў:
— тэмпературы кіпення, раствараль-
насць, шчыльнасць.
Хімічныя ўласцівасці алкенаў: 
— далучэнне галагенаў і вадароду да 
алкенаў

Разгледзець фізічныя ўласцівасці алке наў: тэм-
пературы кіпення, растваральнасць і шчыль-
насць. Разгледзець хімічныя ўлас цівас ці алке-
наў: рэакцыі далучэння (галагенавання, гідры-
равання)

§ 15
Заданні 1—3

19 Хімічныя ўласцівасці алкенаў:
— далучэнне галагенавадародаў і вады 
да алкенаў;
— правіла Маркоўнікава

Разгледзець далучэнне галагенавадародаў 
і вады да несіметрычных алкенаў як  праяў-
ленне эфекту зрушэння электроннай шчы-
льнасці. Вывучыць правіла Маркоўнікава. 
Удасканальваць уменне запісваць ураўненні 
хімічных рэакцый, якія адлюстроўваюць хі-
мічныя ўласцівасці алкенаў

§ 15
Заданні 1*—5*
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20 Хімічныя ўласцівасці алкенаў: 
— полімерызацыя алкенаў;
— акісленне: поўнае (гарэнне) і няпоў-
нае (растворам KMnO4);
— якасныя рэакцыі на двайную сувязь.
Д. 3. НПБП

Разгледзець хімічныя ўласцівасці алкенаў: 
рэакцыі полімерызацыі, акіслення (раство-
рам KМnО4, кіслародам — гарэнне). Сфар-
міраваць уяўленне пра рэакцыі полі ме-
рызацыі на прыкладзе рэакцыі атрымання 
поліэтылену, пазнаёміць з некаторымі ўлас-
цівасцямі і прымяненнем палімераў. Сфар-
міраваць уяўленні пра якасныя рэак цыі 
арганічных злучэнняў на прыкладзе ўза-
емадзеяння этылену з бромнай вадой і рас-
творам перманганату калію. Развіваць умен-
не састаўляць ураўненні хімічных рэакцый, 
якія адлюстроўваюць хімічныя ўлас цівасці 
алкенаў 

§ 15
Заданні 4, 5

21 Рашэнне разліковых задач Удасканальваць уменне рашаць разліковыя 
задачы. Замацаваць веды пра хімічныя ўла-
сцівасці алкенаў

§ 15
Заданне 6

22 Атрыманне і прымяненне алкенаў:
— атрыманне алкенаў (дэгідратацыя 
спіртоў, дэгідрагалагенаванне галаген-
алканаў, дэгідрыраванне алканаў); 
— прымяненне алкенаў

Разгледзець асноўныя спосабы атрымання 
алкенаў: лабараторныя (дэгідратацыя спі-
ртоў, дэгідрагалагенаванне галагеналканаў) 
і прамысловыя (дэгідрыраванне алканаў). 
Пазнаёміць з галінамі прымянення алкенаў. 
Развіваць уменне састаўляць ураўненні хі-
мічных рэакцый, якія адлюстроўваюць спо-
сабы атрымання арганічных рэчываў (алке-
наў). Падрыхтаваць вучняў да выканання 
практычнай работы

§ 16
Заданні 1, 2, 4, 7*
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23 Практычная работа 1. Атрыманне 
этылену і вывучэнне яго ўласцівасцей. 
НПБП 

Замацаваць веды пра спосабы атрымання га-
западобных рэчываў у лабараторыі, фізі-
чныя і хімічныя ўласцівасці этылену; разві-
ваць практычныя ўменні працаваць з прыбо-
рамі для атрымання газападобных рэчываў, 
праводзіць назіранні і аналізаваць іх

§ 15, 16
(паўтарыць)

24 Алкадыены: 
— будова малекул бутадыену-1,3 і 2-ме-
тылбутадыену-1,3 (ізапрэну), іх мале-
кулярныя і структурныя формулы; 
— фізічныя ўласцівасці бутадыену-1,3 
і 2-метылбутадыену-1,3; 
— хімічныя ўласцівасці бутадыену-1,3 
і 2-метылбутадыену-1,3 (далучэнне га-
лагенаў, рэакцыя полімерызацыі);
— атрыманне бутадыену-1,3 і 2-метыл-
бутадыену-1,3 дэгідрыраваннем ал ка-
наў, з этанолу па Лебедзеву;
— прымяненне дыенавых вуглевадаро-
даў, натуральны і сінтэтычны каўчукі. 
Д. 4. НПБП 

Сфарміраваць уяўленне пра будову дыена-
вых вуглевадародаў на прыкладзе бутады-
ену-1,3 і 2-метылбутадыену-1,3. Разгледзець 
хімічныя ўласцівасці дыенаў (рэакцыі далу-
чэння галагенаў, рэакцыя полімерызацыі); 
паказаць агульнасць хімічных уласцівасцей 
дыенаў і алкенаў. Разгледзець спосабы атры-
мання дыенавых вуглевадародаў (дэгідры-
раванне алканаў, метад Лебедзева). Пака-
заць прымяненне і практычную значнасць 
каўчукоў і рэчываў, атрыманых на іх аснове. 
Развіваць уяўленне пра залежнасць хімі-
чных уласцівасцей рэчываў ад іх будовы, 
уменне састаўляць ураўненні хімічных рэ-
акцый

§ 17
Заданні 2, 3, 5, 7, 8*,
12*

25 Алкіны: 
— азначэнне класа і агульная формула 
алкінаў;
— sp- гібрыдызацыя;
— электронная і прасторавая будова 
малекулы ацэтылену;
— структурная ізамерыя вугляроднага 
шкілета і становішча трайной сувязі;

Сфарміраваць уяўленне пра ненасычаныя 
вуглевадароды, якія змяшчаюць адну трай-
ную сувязь (алкіны); разгледзець будову ма-
лекулы ацэтылену. Удасканальваць уменне 
даваць назвы арганічным злучэнням па сі-
стэматычнай наменклатуры. Разгледзець 
фізічныя ўласцівасці алкінаў, іх хімічныя 
ўласцівасці: рэакцыі далучэння (галагенава- 

§ 18
Заданні 4—6, 7*

9

Працяг

1 2 3 4

— даўжыня сувязі С≡С, валентны ву-
гал у малекуле ацэтылену;
— наменклатура алкінаў;
— фізічныя ўласцівасці алкінаў;
— хімічныя ўласцівасці (далучэнне га-
лагенаў, вадароду, галагенавадародаў, 
вады да алкінаў);
— поўнае акісленне (гарэнне); 
— якасныя рэакцыі на трайную сувязь 
з растворамі брому і KMnO4; 
— атрыманне ацэтылену з метану і ка-
рбіду кальцыю; 
— прымяненне алкінаў.
Д. 5, 6. НПБП

ння, гідрыравання; гідрагалагенавання і гі-
дратацыі — для ацэтылену), поўнага акісле-
ння (гарэння). Удасканальваць уяўленні пра 
якасныя рэакцыі арганічных злучэнняў на 
прыкладзе рэакцыі ацэтылену з бромнай ва-
дой і растворам перманганату калію. Раз-
гледзець асноўныя спосабы атрымання ацэ-
тылену (піроліз метану, карбідны метад). 
Пазнаёміць з галінамі прымянення алкінаў. 
Развіваць уменне састаўляць ураўненні хі-
мічных рэакцый, якія адлюстроўваюць спо-
сабы атрымання арганічных рэчываў (ацэ-
тылену) і хімічныя ўласцівасці ацэтылену

26 Арэны: 
— азначэнне класа і агульная формула 
арэнаў рада бензолу; 
— будова малекулы бензолу;
— электронная і прасторавая будова 
малекулы бензолу, sp2-гібрыдызацыя 
атамных арбіталей вугляроду ў бензо-
льным кольцы;
— даўжыня сувязі C—C і валентныя 
вуглы ў малекуле бензолу;
— наменклатура і ізамерыя арэнаў 
рада бензолу; 
— фізічныя ўласцівасці бензолу

Разгледзець будову малекулы бензолу 
з пазіцыі гібрыдызацыі атамных арбіталей. 
Паказаць раўнацэннасць сувязяў С—С у ма-
лекуле бензолу. Азнаёміць з фізічнымі ўла-
сцівасцямі бензолу і яго найбліжэйшымі га-
молагамі

§ 19
Заданні 1, 3, 5, 6
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27 Хімічныя ўласцівасці бензолу:
— рэакцыі замяшчэння ў араматычным 
ядры (галагенаванне, нітраванне);
— каталітычнае гідрыраванне.
Рэакцыі гамолагаў бензолу па бакавым 
ланцугу:
— галагенаванне і акісленне

Разгледзець хімічныя ўласцівасці бензолу: 
рэакцыі замяшчэння (галагенаванне, нітра-
ванне), далучэння (гідрыраванне). Выву-
чыць рэакцыі галагенавання і акіслення  
гамолагаў бензолу па бакавым ланцугу. Раз-
віваць уменне састаўляць ураўненні хімі-
чных рэакцый з удзелам араматычных ву-
глевадародаў

§ 20
Заданні 1—4

28 Атрыманне і прымяненне араматы-
чных злучэнняў: 
— атрыманне бензолу трымерызацыяй 
ацэтылену, дэгідрыраваннем гексану 
і цыклагексану; 
— прымяненне араматычных злучэнняў

Азнаёміць з асноўнымі спосабамі атрыман-
ня бензолу (цыклатрымерызацыя ацэтыле-
ну, дэгідрыраванне і араматызацыя гексану), 
прымяненнем бензолу і яго вытворных. 
Фар міраваць уменне састаўляць ураўненні 
рэ акцый атрымання бензолу

§ 20
Заданні 5, 6*

29 Узаемасувязь паміж насычанымі і не-
насычанымі вуглевадародамі

Удасканальваць уменні састаўляць схемы 
ўзаемаператварэнняў вуглевадародаў, запіс-
ваць ураўненні рэакцый згодна з прапанава-
нымі схемамі

§ 20
Заданні 7*—10*

30 Вуглевадароды ў прыродзе: 
— нафта і прыродны газ як крыніцы 
вуглевадародаў, іх састаў і фізічныя 
ўласцівасці; 
— спосабы перапрацоўкі нафты: пе-
рагонка, тэрмічны і каталітычны крэ-
кінг; 
— прадукты перапрацоўкі нафты; 
— ахова навакольнага асяроддзя ад за-
бруджванняў пры перапрацоўцы ву-

Разгледзець састаў асноўных прыродных 
крыніц вуглевадародаў і паказаць напрамкі 
іх прымянення як энергетычнай сыравіны 
і аснову хімічнага сінтэзу арганічных рэчы-
ваў. Разгледзець спосабы перапрацоўкі 
нафты (перагонка, крэкінг), праблемы, якія 
ўзнікаюць у сувязі з забруджваннем навако-
льнага асяроддзя адходамі нафтаперапра-
цоўчай прамысловасці, і дзеянні, накірава-
ныя на ахову навакольнага асяроддзя. 

§ 21
Заданні 2, 3, 6, 7, 9*
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глевадароднай сыравіны і выкарыста-
нні прадуктаў перапрацоўкі нафты;
— прадпрыемствы нафтахімічнага ко-
мплексу Рэспублікі Беларусь.
Д. 7. НПБП

Азнаёміць з прадпрыемствамі нафтахімічна-
га комплексу Рэспублікі Беларусь

31 Абагульненне і сістэматызацыя вучэ-
бнага матэрыялу па тэме «Вуглевада-
роды» 

Абагульніць і сістэматызаваць веды пра бу-
дову і ўласцівасці вуглевадародаў вывуча-
ных класаў. Удасканальваць уменні рашаць 
задачы вывучаных тыпаў, запісваць ураўне-
нні рэакцый, якія адлюстроўваюць хімічныя 
ўласцівасці і спосабы атрымання вуглева-
дародаў. Фарміраваць уменне састаўляць 
ураў ненні хімічных рэакцый, якія адлюс-
троў ваюць узаемасувязь паміж класамі ву-
гле вадародаў

§ 6—21 (паўтарыць)
Заданні 5—8 (§ 16),
4 (§ 19), 5, 8 (§ 21)

32 Кантрольная работа 2 па тэме «Ву-
глевадароды» 

Праверыць узровень засваення асноўных тэ-
арэтычных палажэнняў і паняццяў, якія ха-
рактарызуюць вуглевадароды; веданне бу-
довы, хімічных уласцівасцей і спосабаў 
атрымання алканаў, алкенаў, дыенаў, алкі-
наў, бензолу; уменні састаўляць структу-
рныя формулы вуглевадародаў і іх ізамераў 
па назве, называць вуглевадароды па сістэ-
матычнай і трывіяльнай наменклатуры, за-
пісваць ураўненні хімічных рэакцый, якія 
ілюструюць хімічныя ўласцівасці і спосабы 
атрымання вуглевадародаў розных класаў, 
рашаць задачы вывучаных тыпаў
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Тэма 3. Спірты і фенолы (22 г)
1 Аналіз рэзультатаў кантрольнай рабо-

ты.
Спірты:
— азначэнне класа;
— функцыянальная група спіртоў;
— класіфікацыя спіртоў: аднаатамныя 
і мнагаатамныя

Устанавіць прычыны, якія абумовілі памы-
лкі ў кантрольнай рабоце; здзейсніць карэ-
кцыю ведаў і ўменняў. Сфарміраваць уяў-
ленні пра клас спіртоў, будову насычаных  
аднаатамных спіртоў, гамалагічны рад алка-
нолаў

§ 22
Заданні 2, 3

2 Насычаныя аднаатамныя спірты: 
— агульная формула, састаў, будова, ма-
лекулярныя і структурныя формулы; 
— метанол і этанол як прадстаўнікі 
насычаных аднаатамных спіртоў; 
— структурная ізамерыя вугляроднага 
шкілета і становішча функцыяналь-
най групы насычаных аднаатамных 
спіртоў; 
— наменклатура ІЮПАК і трывіяль-
ныя назвы спіртоў; 
— першасныя, другасныя, трацічныя 
насычаныя аднаатамныя спірты.
Д. 8. НПБП

Пазнаёміць з асновамі наменклатуры спір-
тоў, відамі структурнай ізамерыі (ізамерыя 
вугляроднага ланцуга, становішча гідраксі-
льнай групы). Фарміраваць уменні састаў-
ляць структурныя формулы спіртоў і іх 
структурных ізамераў, называць іх па сістэ-
матычнай наменклатуры, адрозніваць па 
формулах гамолагі і ізамеры

§ 22
Заданні 4, 5

3 Фізічныя ўласцівасці спіртоў.
Вадародная сувязь і яе ўплыў на тэ-
мпературы кіпення і растваральнасць 
спіртоў. 
Д. 9. НПБП

Разгледзець фізічныя ўласцівасці алкано-
лаў; даць паняцце пра міжмалекулярнае ўза-
емадзеянне, вадародную сувязь і яе ўплыў 
на фізічныя ўласцівасці спіртоў

§ 23
Заданні 2, 3, 5
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4 Хімічныя ўласцівасці спіртоў: 
— узаемадзеянне са шчолачнымі мета-
ламі, галагенавадародамі, дэгідрата-
цыя, акісленне: поўнае і частковае (да 
альдэгідаў)

Разгледзець хімічныя ўласцівасці насыча-
ных аднаатамных спіртоў. Развіваць уменне 
састаўляць ураўненні хімічных рэакцый на 
прыкладзе рэакцый спіртоў

§ 24
Заданні 1, 2

5 Хімічныя ўласцівасці насычаных адна-
атамных спіртоў.
Д. 10, 11. НПБП. 
Лаб. досл. 2. НПБП

Удасканальваць уменні пісаць ураўненні рэ-
акцый з удзелам спіртоў, выконваць заданні 
на ўзаемасувязь вуглевадародаў і спіртоў, 
выконваць хімічны эксперымент і аналіза-
ваць яго вынікі

§ 24
Заданні 3, 4, 6

6 Атрыманне і прымяненне спіртоў: 
— атрыманне спіртоў гідратацыяй 
алкенаў і гідролізам галагеналканаў;
— прымяненне спіртоў; 
— таксічнасць спіртоў і іх дзеянне на 
арганізм чалавека

Фарміраваць уяўленне пра спосабы атрыма-
ння спіртоў: гідратацыю алкенаў і гідроліз 
галагеналканаў. Пазнаёміць з напрамкамі 
выкарыстання метанолу, этанолу і іх дзеян-
нем на арганізм чалавека. Фарміраваць уме-
нне састаўляць ураўненні рэакцый атрыман-
ня спіртоў

§ 24
Заданні 6, 7

7 Атрыманне і прымяненне спіртоў Удасканальваць уменне запісваць ураўненні 
рэакцый, якія адлюстроўваюць спосабы 
атрымання і хімічныя ўласцівасці спіртоў

§ 24
Заданне 8*

8 Рашэнне разліковых задач Удасканальваць уменне рашаць задачы: 
ажыццяўляць разлікі па хімічных ураўнен-
нях і на вывад формул арганічных рэчываў. 
Замацаваць веданне хімічных уласцівасцей 
і спосабаў атрымання аднаатамных спіртоў

§ 22—24
(паўтарыць)

9 Рашэнне разліковых задач Удасканальваць уменне рашаць ускладне-
ныя разліковыя задачы. Замацаваць веданне  
хімічных уласцівасцей і спосабаў атрыман-
ня аднаатамных спіртоў

§ 22—24
(паўтарыць)
Заданні 6*, 7* (§ 23)
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10 Мнагаатамныя спірты: 
— этыленгліколь (этандыёл-1,2) і глі-
цэрына (прапантрыёл-1,2,3) як прад-
стаўнікі мнагаатамных спіртоў, іх са-
стаў, будова і структурныя формулы; 
— хімічныя ўласцівасці: узаемадзеян-
не са шчолачнымі металамі, мінераль-
нымі кіслотамі, гідраксідам медзі(ІІ) 
(якасная рэакцыя на мнагаатамныя 
спірты); 
— прымяненне этыленгліколю і гліцэ-
рыны. 
Лаб. досл. 3. НПБП

Развіваць паняцце пра будову і ўласцівасці 
спіртоў. Разгледзець будову і хімічныя ўла-
сцівасці мнагаатамных спіртоў (этыленглі-
колю і гліцэрыны): агульныя з аднаатамны-
мі спіртамі (рэакцыі са шчолачнымі метала-
мі і кіслотамі) і спецыфічныя (рэакцыя 
з Сu(ОН)2). Фарміраваць паняцце пра зале-
жнасць уласцівасцей мнагаатамных спіртоў 
ад колькасці гідраксільных груп у саставе іх 
малекул, уменні састаўляць ураўненні хімі-
чных рэакцый, эксперыментальна право-
дзіць якасную рэакцыю на гліцэрыну

§ 25
Заданні 2, 5, 6

11 Мнагаатамныя спірты. Прымяненне 
этыленгліколю і гліцэрыны

Замацаваць веды пра хімічныя ўласцівасці  
ад на- і мнагаатамных спіртоў. Фарміраваць  
уме нне рашаць ускладненыя і якасныя задачы

§ 25
Заданне 8* (§ 24)

12 Узаемасувязь паміж насычанымі, нена-
сычанымі вуглевадародамі і спіртамі

Развіваць уяўленне пра ўзаемасувязь арга-
нічных рэчываў на прыкладзе вуглевадаро-
даў і спіртоў. Фарміраваць уменне састаў-
ляць ураўненні хімічных рэакцый, якія ад-
лю с троўваюць узаемасувязь вуглевадародаў 
і спіртоў

§ 26
Заданні 1, 3

13 Узаемасувязь паміж насычанымі, нена-
сычанымі вуглевадародамі і спіртамі

Удасканальваць уменні запісваць ураўненні 
рэакцый, якія адлюстроўваюць узаемасу-
вязь паміж вуглевадародамі і спіртамі, вы-
конваць разлікі па ўраўненнях рэакцый, ра-
шаць задачы на вывад формул вывучаных 
рэчываў

§ 26
Заданні 4, 5
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14 Фенолы: 
— паняцце пра фенолы, азначэнне кла-
са;
— састаў і будова фенолу; малекуляр-
ная і структурная формулы;
— фізічныя ўласцівасці фенолу;
— якасныя рэакцыі на фенол з бром най 
вадой і растворамі солей жалеза(ІІІ)

Сфарміраваць уяўленне пра фенолы, будову 
малекулы фенолу. Разгледзець адрозненне 
ў будове малекул фенолаў і спіртоў. Разгле-
дзець фізічныя ўласцівасці фенолу

§ 27
Заданні 1—3

15 Хімічныя ўласцівасці фенолу:
— узаемадзеянне са шчолачнымі мета-
ламі, растворамі шчолачаў, брамаван-
не і нітраванне па бензольным ядры; 
— якасныя рэакцыі на фенол з бромнай 
вадой і растворамі солей жалеза(ІІІ)

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

§ 28
Заданні 1, 2

16 Узаемны ўплыў атамаў у малекуле фе-
нолу

Развіваць уяўленні пра ўзаемны ўплыў ата-
маў у малекулах арганічных рэчываў на пры-
кладзе фенолу. Удасканальваць уменні запі-
сваць ураўненні рэакцый, якія характарызу-
юць хімічныя ўласцівасці фенолу, рашаць 
разліковыя задачы вывучаных тыпаў

§ 28
Заданні 3, 4

17 Атрыманне і прымяненне фенолу: 
— атрыманне фенолу з прадуктаў ка-
ксавання каменнага вугалю і хлорбен-
золу; 
— кумольны спосаб; 
— прымяненне фенолу

Вывучыць спосабы атрымання і галіны пры-
мянення фенолу. Удасканальваць уменне за-
пісваць ураўненні рэакцый, якія адлюстроў-
ваюць спосабы атрымання і хімічныя ўла-
сцівасці фенолу 

§ 28
Заданне 6*
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18 Рашэнне разліковых задач Удасканальваць уменне рашаць задачы 
вывучаных тыпаў. Замацаваць веды пра хі-
мічныя ўласцівасці і спосабы атрымання фе-
нолу

§ 27, 28
(паўтарыць)

19 Рашэнне разліковых задач Удасканальваць уменне рашаць задачы 
вывучаных тыпаў

§ 27, 28
(паўтарыць)

20 Узаемасувязь вуглевадародаў, спіртоў 
і фенолаў

Удасканальваць уменне запісваць ураўненні 
рэакцый, якія адлюстроўваюць узаемасу-
вязь вуглевадародаў і іх вытворных

§ 22—28 (паўтарыць)
Заданне 6* (§ 22)

21 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў 
па тэме «Спірты і фенолы»

Паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць 
веды пра састаў, будову і хімічныя ўласціва-
сці насычаных адна- і мнагаатамных спіртоў, 
фенолаў. Замацаваць уменне састаўляць 
ураўненні хімічных рэакцый, якія ілюстру-
юць уласцівасці і спосабы атрымання спі-
ртоў і фенолаў

§ 22—28 (паўтарыць)
Заданні 4 (§ 25),
2 (§ 26), 4 (§ 27),
5 (§ 28)

22 Кантрольная работа 3 па тэме «Cпірты 
і фенолы»

Праверыць узровень засваення асноўных тэ-
арэтычных палажэнняў і паняццяў, якія ха-
рактарызуюць спірты і фенолы; веданне бу-
довы, хімічных уласцівасцей і спосабаў іх 
атрымання; уменні састаўляць ураўненні хі-
мічных рэакцый, тлумачыць хімічныя ўла-
сцівасці з пазіцыі тэорыі хімічнай будовы, 
прымяняць веды пры выкананні заданняў 
рознага ўзроўню складанасці, рашаць зада-
чы вывучаных тыпаў

17
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Тэма 4. Альдэгіды (8 г)
1 Аналіз рэзультатаў кантрольнай рабо-

ты. 
Альдэгіды: 
— функцыянальная альдэгідная група; 
— азначэнне класа альдэгідаў;
— метаналь і этаналь як прадстаўнікі 
альдэгідаў, іх састаў, будова, малеку-
лярныя і структурныя формулы.
Д. 12. НПБП

Устанавіць прычыны, якія абумовілі памы-
лкі ў кантрольнай рабоце; здзейсніць карэ-
кцыю ведаў і ўменняў. Фарміраваць уяўлен-
ні пра састаў і будову насычаных альдэгідаў, 
будову альдэгіднай групы, гамалагічны рад 
альдэгідаў

§ 29
Заданні 1, 3

2 Альдэгіды: 
— насычаныя альдэгіды: агульная фо-
рмула, структурная ізамерыя вугляро-
днага шкілета і міжкласавая ізамерыя 
з кетонамі; 
— наменклатура ІЮПАК і трывіяль-
ныя назвы альдэгідаў; 
— фізічныя ўласцівасці альдэгідаў 

Пазнаёміць з асновамі наменклатуры альдэ-
гідаў, іх ізамерыяй, фізічнымі ўласцівасцямі. 
Фарміраваць уменні састаўляць структу-
рныя формулы гамолагаў і ізамераў альдэгі-
даў, называць іх. Фарміраваць уменні вызна-
чаць формулы альдэгідаў сярод прапанава-
ных формул арганічных рэчываў, тлумачыць 
асаблівасці электроннай будовы альдэгіднай 
групы, запісваць структурныя формулы аль-
дэгідаў па назве, называць альдэгіды па  
формулах, запісваць формулы ізамераў і га-
молагаў для прапанаванага альдэгіду і вы-
значаць сярод  прапанаваных формул ізаме-
ры і гамолагі, характарызаваць фізічныя ўла-
сцівасці альдэгідаў 

§ 29
Заданні 4, 618
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3 Хімічныя ўласцівасці альдэгідаў: 
— рэакцыі аднаўлення (гідрыраван-
ня), акіслення да карбонавых кіслот; 
— якасныя рэакцыі на альдэгідную 
групу: «сярэбранага люстра» і з гідра-
ксідам медзі(II).
Д. 13. НПБП. 
Лаб. досл. 4. НПБП

Разгледзець хімічныя ўласцівасці альдэгідаў: 
рэакцыі далучэння (аднаўленне вадародам) 
і акіслення (Ag2O/NH3· H2O і Cu(OH)2). Фар-
міраваць уменні састаўляць ураўненні рэ-
акцый, якія адлюстроўваюць хімічныя ўла-
сцівасці альдэгідаў, праводзіць эксперымен-
тальна якасную рэакцыю на альдэгіды

§ 30
Заданні 1, 2

4 Рашэнне якасных і разліковых задач 
вывучаных тыпаў

Удасканальваць уменні вызначаць аргані-
чныя рэчывы на падставе іх  фізічных і хіміч-
ных уласцівасцей, якасных рэакцый. Ра шаць 
задачы ў стандартнай, змененай і ў нестан-
дартнай сітуацыях

§ 30
Заданні 3, 4

5 Атрыманне і прымяненне альдэгідаў: 
— атрыманне альдэгідаў акісленнем 
спіртоў; 
— атрыманне этаналю гідратацыяй 
ацэтылену, каталітычным акісленнем 
этылену; 
— прымяненне метаналю і этаналю

Фарміраваць уяўленні пра агульныя споса-
бы атрымання альдэгідаў (акісленнем пер-
шасных спіртоў): этаналю гідратацыяй ацэ-
тылену, каталітычным акісленнем этылену; 
пра прымяненне альдэгідаў. Фарміраваць 
уменні запісваць ураўненні адпаведных хі-
мічных рэакцый, характарызаваць галіны 
прымянення альдэгідаў 

§ 30
Заданне 5

6 Атрыманне і прымяненне альдэгідаў Удасканальваць уменні запісваць ураўненні 
рэакцый з удзелам спіртоў і альдэгідаў, 
рашаць задачы вывучаных тыпаў

§ 30
Заданне 6*

7 Абагульненне вучэбнага матэрыялу па 
тэме «Альдэгіды»

Абагульніць і сістэматызаваць веды пра са-
стаў, будову, хімічныя ўласцівасці і спосабы 
атрымання альдэгідаў 

§ 29, 30
(паўтарыць)
Заданні 2, 5 (§ 29)
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8 Узаемасувязь вуглевадародаў, спіртоў 
і альдэгідаў

Удасканальваць уменне запісваць ураўненні 
рэакцый, якія адлюстроўваюць узаемасу-
вязь вуглевадародаў і іх вытворных 

§ 29, 30
(паўтарыць)
Заданне 7* (§ 30)

Тэма 5. Карбонавыя кіслоты (14 г)
1 Карбонавыя кіслоты: 

— функцыянальная карбаксільная гру-
па; 
— азначэнне класа карбонавых кіслот; 
— класіфікацыя карбонавых кіслот: 
насычаныя, ненасычаныя, араматы-
чныя; аднаасноўныя, двухасноўныя.
Д. 14. НПБП

Фарміраваць уяўленні пра састаў, будову 
і класіфікацыю карбонавых кіслот. Удаска-
нальваць уменне напісання структурных 
формул арганічных злучэнняў

§ 31
Заданні 2—4

2 Насычаныя аднаасноўныя карбонавыя 
кіслоты: 
— састаў, будова; агульная, малеку-
лярныя і структурныя формулы; 
— структурная ізамерыя вугляроднага 
шкілета; 
— мурашыная і воцатная кіслоты як 
прадстаўнікі насычаных аднаасноў-
ных карбонавых кіслот; 
— пальміцінавая і стэарынавая кіс-
лоты як прадстаўнікі вышэйшых на-
сычаных карбонавых кіслот; 
— наменклатура ІЮПАК і трывіяль-
ныя назвы карбонавых кіслот; 
— фізічныя ўласцівасці карбонавых 
кіслот, уплыў вадароднай сувязі на тэ-
мпературу кіпення і растваральнасць. 
Д. 15. НПБП

Пазнаёміць з насычанымі аднаасноўнымі ка-
рбонавымі кіслотамі, іх наменклатурай і іза-
мерыяй. Разгледзець фізічныя ўласцівасці 
насычаных аднаасноўных карбонавых кі слот. 
Фарміраваць уменні састаўляць струк тур-
ныя формулы насычаных аднаасноў ных ка-
рбонавых кіслот і іх структур ных ізамераў, 
называць іх па сістэматычнай наменклатуры 

§ 32
Заданні 1, 2
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3 Насычаныя аднаасноўныя карбонавыя 
кіслоты. Ізамерыя і наменклатура

Удасканальваць уменні запісваць формулы 
гамолагаў і ізамераў для прапанаванай кі-
слаты, называць кіслоты па структурных 
формулах

§ 32
Заданні 3, 4

4 Хімічныя ўласцівасці насычаных адна-
асноўных карбонавых кіслот: 
— змяненне афарбоўкі індыкатараў, 
узаемадзеянне з металамі, аксідамі і гі-
драксідамі металаў, солямі слабых кі-
слот; 
— рэакцыя этэрыфікацыі; 
— рэакцыя замяшчэння атама вадаро-
ду метыльнай групы воцатнай кіслаты 
на атам галагену

Фарміраваць уяўленні пра хімічныя ўласці-
васці карбонавых кіслот: як агульныя з не-
арганічнымі кіслотамі, так і спецыфічныя 
(рэакцыі этэрыфікацыі і замяшчэння атама 
вадароду ў вуглевадародным радыкале воца-
тнай кіслаты). Развіваць уяўленне пра зале-
жнасць хімічных уласцівасцей рэчываў ад іх 
будовы. Развіваць уменне састаўляць ураў-
ненні рэакцый, якія адлюстроўваюць хімі-
чныя ўласцівасці арганічных рэчываў

§ 33
Заданні 1, 2, 6*

5 Хімічныя ўласцівасці насычаных адна-
асноўных карбонавых кіслот

Удасканальваць уменні састаўляць ураўнен-
ні 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 ўла-
сцівасці карбонавых кіслот

§ 33
Заданні 3, 4, 5*

6 Рашэнне разліковых задач Удасканальваць уменні аналізаваць узаема-
сувязь арганічных рэчываў і запісваць ураў-
ненні рэакцый згодна са схемамі ператварэ-
нняў. Падрыхтаваць вучняў да выканання 
практычнай работы

§ 33
Заданне 8*
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7 Практычная работа 2. Параўнанне 
ўласцівасцей карбонавых і неаргані-
чных кіслот. НПБП

Замацаваць веды пра хімічныя ўласцівасці 
карбонавых кіслот на прыкладзе воцатнай 
кіслаты; фарміраваць уяўленне пра агуль-
насць кіслотна-асноўных уласцівасцей ка-
рбонавых і неарганічных кіслот. Фарміра-
ваць уменне абыходзіцца з арганічнымі рэ-
чывамі, хімічным посудам, лабараторным 
абсталяваннем

§ 33 (паўтарыць)

8 Атрыманне насычаных аднаасноўных 
карбонавых кіслот: 
— атрыманне карбонавых кіслот акі-
сленнем алканаў, першасных спіртоў 
і альдэгідаў

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

§ 34
Заданні 1—4

9 Алеінавая кіслата як прадстаўнік ад-
наасноўных ненасычаных карбонавых 
кіслот: 
— састаў, будова; 
— хімічныя ўласцівасці: далучэнне ва-
дароду і галагенаў па двайной сувязі 
вуглевадароднай групы; 
— алеінавая, акрылавая, лінолевая і лі-
наленавая кіслоты;
— карбонавыя кіслоты ў прыродзе;
— прымяненне карбонавых кіслот.
Д. 16. НПБП

Азнаёміць з прадстаўнікамі ненасычаных 
аднаасноўных карбонавых кіслот (алеіна-
вай, акрылавай, лінолевай і ліналенавай); 
паказаць іх дваістую хімічную функцыю. 
Фарміраваць уменні састаўляць ураўненні 
хімічных рэакцый, якія адлюстроўваюць 
уласцівасці ненасычаных карбонавых кі-
слот, і тлумачыць гэтыя ўласцівасці. Азна-
ёміць з прымяненнем карбонавых кіслот 
і паказаць іх значэнне ў прыродзе і жыцці 
чалавека

§ 35
Заданні 1, 2

10 Ненасычаныя аднаасноўныя карбона-
выя кіслоты

Удасканальваць уменні характарызаваць бу-
дову і ўласцівасці ненасычаных карбонавых 
кіслот, запісваць ураўненні рэакцый, якія 
характарызуюць іх уласцівасці

§ 35
Заданне 3
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11 Вылічэнні па ўраўненнях рэакцый, якія 
працякаюць у растворах:
— разліковыя задачы 5

Фарміраваць уменне рашаць разліковыя за-
дачы па ўраўненнях рэакцый, якія працяка-
юць у растворах. Удасканальваць уменні за-
пісваць ураўненні хімічных рэакцый і право-
дзіць па ўраўненнях колькасныя разлікі

§ 36
Заданні 1, 2

12 Рашэнне разліковых задач Удасканальваць уменні аналізаваць узаема-
сувязь арганічных рэчываў, запісваць ураў-
ненні рэакцый згодна са схемамі ператварэ-
нняў

§ 36
Заданні 5 (§ 32),
9* (§ 33)

13 Узаемасувязь паміж вуглевадародамі, 
спіртамі, альдэгідамі, карбонавымі кі-
слотамі

Паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць 
веды пра хімічныя ўласцівасці і спосабы 
атрымання кіслародзмяшчальных арганіч-
ных злучэнняў (спіртоў, фенолаў, альдэгідаў, 
карбонавых кіслот). Фарміраваць уменні 
аналізаваць хімічныя ўласцівасці рэчываў 
асобных класаў арганічных злучэнняў і на 
аснове аналізу вызначаць шляхі атрымання 
арганічных злучэнняў, састаўляць ураўненні 
хімічных рэакцый, якія адлюстроўваюць 
узаемасувязь паміж класамі арганічных злу-
чэнняў

§ 37
Заданні 1, 2, 4

14 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў 
па тэмах «Альдэгіды», «Карбонавыя 
кіслоты»

Абагульніць і сістэматызаваць веды па 
вывучаных тэмах; удасканальваць уменні 
характарызаваць састаў, будову, наменкла-
туру і ізамерыю альдэгідаў і карбонавых  
кіслот, тлумачыць асаблівасці хімічных ула-
сцівасцей альдэгідаў і карбонавых кіслот бу-
довай іх малекул

§ 29—37
(паўтарыць)
Заданні 3 (§ 36),
3 (§ 37)
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Тэма 6. Складаныя эфіры. Тлушчы (10 г)
1 Складаныя эфіры: 

— азначэнне класа; 
— састаў, будова, малекулярная і стру-
ктурная формулы;
— наменклатура ІЮПАК і трывіяль-
ныя назвы складаных эфіраў; 
— фізічныя ўласцівасці; 
— атрыманне складаных эфіраў: рэ-
акцыя этэрыфікацыі;
— этылавы эфір воцатнай кіслаты як 
прадстаўнік складаных эфіраў.
Д. 17. НПБП

Фарміраваць уяўленні пра клас складаных 
эфіраў, іх будову. Фарміраваць уменні са-
стаўляць структурныя формулы складаных 
эфіраў і даваць ім назвы, адрозніваць па 
струк турных формулах ізамеры. Разгле дзець 
фізічныя ўласцівасці складаных эфіраў і спо-
сабы атрымання (рэакцыя этэрыфікацыі)

§ 38
Заданні 1, 3

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

Удасканальваць уменні запісваць формулы 
складаных эфіраў, характарызаваць іх фізіч-
ныя ўласцівасці

§ 38
Заданні 2, 4

3 Атрыманне і хімічныя ўласцівасці 
складаных эфіраў: 
— рэакцыя этэрыфікацыі і яе абарача-
льнасць;
— гідроліз (шчолачны і кіслотны); 
— складаныя эфіры ў прыродзе

Разгледзець хімічныя ўласцівасці складаных 
эфіраў (гідроліз кіслотны і шчолачны) і рэ-
акцыю этэрыфікацыі. Фарміраваць уменне 
састаўляць ураўненні хімічных рэакцый, 
якія адлюстроўваюць уласцівасці склада-
ных эфіраў, ураўненні рэакцыі этэрыфікацыі. 
Фарміраваць уменні запісваць ураўненні рэ-
акцый этэрыфікацыі, шчолачнага і кіслот на-
га гідролізу складаных эфіраў і характары-
заваць названыя працэсы

§ 38
Заданні 6*, 7*
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4 Прымяненне складаных эфіраў. 
Поліэфірныя валокны. Лаўсан. 
Д. 18. НПБП

Фарміраваць паняцце пра хімічныя вало-
кны на прыкладзе сінтэтычнага поліэфірна-
га валакна лаўсану; азнаёміць са спосабам 
атрымання лаўсану, запісам структурнага 
звяна поліэтылентэрэфталату. Развіваць 
уяўленне пра практычнае выкарыстанне ве-
даў пра хімічныя рэакцыі для стварэння но-
вых рэчываў і матэрыялаў, якія не існуюць 
у прыродзе

§ 38
Заданне 5*

5 Тлушчы: 
— састаў і будова трыгліцэрыдаў; 
— фізічныя ўласцівасці; 
— хімічныя ўласцівасці: гідроліз, гі-
дрыраванне, акісленне

Разгледзець састаў і будову прыродных тлу-
шчаў, іх фізічныя і хімічныя ўласцівасці — 
гідроліз (кіслотны і шчолачны), акісленне, 
гідрыраванне (для тлушчаў, якія змяшчаюць 
астаткі ненасычаных карбонавых кіслот). 
Фарміраваць паняцце пра асноўныя кампа-
ненты тлушчаў (трыгліцэрыды вышэйшых 
тлустых кіслот)

§ 39
Заданні 1, 2

6 Тлушчы: 
— біялагічная роля тлушчаў.
Лаб. досл. 5. НПБП

Актуалізаваць веды пра біялагічную ролю 
тлушчаў; паўтарыць і замацаваць веды пра 
фізічныя і хімічныя ўласцівасці тлушчаў. 
Удасканальваць уменне даследаваць уласці-
васці арганічных рэчываў

§ 39
Заданне 3

7 МылаB. Паняцце пра сінтэтычныя мый-
ныя сродкі (СМС).
Лаб. досл. 6. НПБП

Азнаёміць з саставам і будовай мыла і СМС, 
паказаць перавагі кожнага з іх. Растлума-
чыць паняцце «паверхнева-актыўныя рэчы-
вы» і паказаць галіны прымянення ПАР. 
Удасканальваць уменне даследаваць уласці-
васці арганічных рэчываў 

§ 39
Заданне 4
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8 Рашэнне разліковых задач Фарміраваць уменне рашаць тыповыя 
і ўскладненыя задачы. Замацаваць веды пра 
хімічныя ўласцівасці альдэгідаў, карбона-
вых кіслот, складаных эфіраў, тлушчаў

§ 36, 37
(паўтарыць)
Заданні 7* (§ 33),
8* (§ 38)

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

Паўтарыць і сістэматызаваць веды па тэмах 
«Альдэгіды», «Карбонавыя кіслоты», 
«Скла даныя эфіры. Тлушчы». Удасканаль-
ваць уменне запісваць ураўненні рэакцый 
згодна з прапанаванымі схемамі ператварэн-
няў вуглевадародаў і іх вытворных

§ 31—39
(паўтарыць)

10 Кантрольная работа 4 па тэмах 
«Альдэгіды», «Карбонавыя кіслоты», 
«Складаныя эфіры. Тлушчы» 

Праверыць узровень засваення асноўных тэ-
арэтычных палажэнняў і паняццяў, якія ха-
рактарызуюць найважнейшыя класы кісла-
родзмяшчальных арганічных злучэнняў; ве-
данне будовы, хімічных уласцівасцей 
і спосабаў атрымання альдэгідаў; карбона-
вых кіслот, складаных эфіраў, тлушчаў; уме-
нні састаўляць ураўненні хімічных рэакцый, 
якія адлюстроўваюць уласцівасці рэчываў 
і спосабы іх атрымання, прымяняць веды 
пры выкананні заданняў рознага ўзроўню 
складанасці, рашаць разліковыя задачы 
вывучаных тыпаў

Тэма 7. Вугляводы (18 г)
1 Аналіз рэзультатаў кантрольнай рабо-

ты.
Вугляводы: 
— азначэнне класа; 
— агульная формула, састаў. 

Устанавіць прычыны, якія абумовілі памы-
лкі ў кантрольнай рабоце; здзейсніць карэ-
кцыю ведаў і ўменняў. Даць агульнае паняц-
це пра вугляводы. Сфарміраваць уяўленне 
пра будову малекулы глюкозы, спосабы ад-

§ 40
Заданні 2—4
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Монацукрыды. Глюкоза:
— састаў, будова, лінейная і цыклі-
чныя α- і β-формы малекул; 
— фізічныя ўласцівасці глюкозы

люстравання будовы лінейнай і цыклічных 
форм малекул глюкозы. Разгледзець фізі-
чныя ўласцівасці глюкозы. Фарміраваць 
уменне састаўляць структурныя формулы 
глю козы

2 Хімічныя ўласцівасці глюкозы:
— аднаўленне да шасціатамнага спірту 
сарбіту, акісленне да глюконавай кі-
слаты, браджэнне (спіртавое і мало-
чнакіслае); 
— якасныя рэакцыі на глюкозу: «ся-
рэбра нага люстра» і з гідраксідам ме-
дзі(ІІ).
Д. 19. НПБП

Разгледзець хімічныя ўласцівасці глюкозы: 
аднаўленне да шасціатамнага спірту сарбіту; 
акісленне аксідам серабра(І) у аміячным 
растворы, гідраксідам медзі(ІІ) да глюкона-
вай кіслаты; спіртавое і малочнакіслае бра-
джэнне. Паказаць залежнасць хімічных ула-
сцівасцей глюкозы ад будовы малекулы. 
Фарміраваць уменні састаўляць ураўненні 
рэакцый, якія адлюстроўваюць хімічныя 
ўласцівасці глюкозы

§ 41
Заданні 1, 2

3 Хімічныя ўласцівасці, знаходжанне 
ў прыродзе, атрыманне і прымяненне 
глюкозы.
Лаб. досл. 7. НПБП

Удасканальваць уменні характарызаваць са-
стаў, будову і ўласцівасці монацукрыдаў, за-
пісваць формулу глюкозы ў лінейнай і цы-
клічнай форме, ураўненні рэакцый, якія 
ілюструюць хімічныя ўласцівасці глюкозы 
і яе будову, праводзіць эксперыментальна 
якасную рэакцыю на наяўнасць у саставе 
малекулы альдэгіднай групы і гідраксільных 
груп

§ 41
Заданні 3, 4

4 Рашэнне разліковых ускладненых задач Удасканальваць уменне рашаць разліковыя 
і раз лікова-эксперыментальныя задачы. За-
мацаваць веды пра ўласцівасці монацукрыдаў

§ 41
Заданні 5, 6
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5 Фруктоза:
— састаў, будова малекулы, фізічныя 
ўласцівасці.
Цукроза: 
— цукроза як прадстаўнік дыцукры-
даў, яе састаў, малекулярная формула; 
— фізічныя ўласцівасці; 
— хімічныя ўласцівасці: гідроліз; 
— атрыманне і прымяненне цукрозы. 
Д. 20. НПБП

Разгледзець будову, фізічныя ўласцівасці 
фруктозы і цукрозы, гідроліз цукрозы. Пака-
заць біялагічнае значэнне цукрозы і агуль-
ную схему яе атрымання з цукровых бура-
коў

§ 42
Заданні 2, 3, 5

6 Крухмал: 
— крухмал — прыродны поліцукрыд; 
— састаў і будова макрамалекул кру-
хмалу (астаткі α-глюкозы); 
— фізічныя ўласцівасці

Даць уяўленні пра прыродны поліцукрыд — 
крухмал, яго будову, фізічныя ўласцівасці, 
знаходжанне ў прыродзе. Фарміраваць уме-
нне састаўляць ураўненні рэакцый сінтэзу 
ў прыродзе глюкозы і крухмалу

§ 43
Заданні 1—3

7 Хімічныя ўласцівасці і прымяненне 
крухмалу: 
—  хімічныя ўласцівасці крухмалу: гі-
дроліз (ферментатыўны, кіслотны); 
— рэакцыя з ёдам (якасная рэакцыя на 
крухмал);
— значэнне вугляводаў як пажыўных 
рэчываў. 
Лаб. досл. 8. НПБП

Разгледзець хімічныя ўласцівасці крухмалу 
(якасная рэакцыя з ёдам, гідроліз); паказаць 
значэнне вугляводаў як пажыўных рэчываў. 
Развіваць уменне запісваць формулу кру-
хмалу

§ 43
Заданні 4, 6

8 Практычная работа 3. Гідроліз кру-
хмалу. НПБП

Ажыццявіць на практыцы гідроліз крухма-
лу; даказаць утварэнне глюкозы ў выніку гі-
дролізу. Удасканальваць уменні праводзіць 
хімічны эксперымент і аналізаваць яго рэзу-
льтаты

§ 43
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9 Цэлюлоза: 
— цэлюлоза — прыродны поліцукрыд; 
— састаў і будова макрамалекул цэ-
люлозы (астаткі β-глюкозы); 
— фізічныя ўласцівасці

Разгледзець састаў і будову поліцукрыду цэ-
люлозы; паказаць элементы падабенства 
і адрознення ў саставе і будове крухмалу 
і цэлюлозы, якія вызначаюць наяўнасць 
падобных і адрозных фізічных і хімічных 
уласцівасцей двух поліцукрыдаў

§ 44
Заданні 1, 4

10 Хімічныя ўласцівасці і прымяненне цэ-
люлозы: 
— гарэнне, гідроліз, утварэнне склада-
ных эфіраў; 
— натуральныя і штучныя валокны; 
— прымяненне цэлюлозы і яе вытвор-
ных. 
Д. 21. НПБП

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

§ 44
Заданні 2, 3

11 Хімічныя ўласцівасці цэлюлозы Удасканальваць уменне характарызаваць 
будову і хімічныя ўласцівасці цэлюлозы 

§ 44
Заданне 6

12 Натуральныя і штучныя валокны. 
Прымяненне цэлюлозы і яе вытворных. 
Прадпрыемствы па вытворчасці хімі-
чных валокнаў у Рэспубліцы Беларусь. 
Д. 21. НПБП

Фарміраваць уяўленні пра натуральныя 
і штучныя валокны, выкарыстанне цэлюло-
зы і яе вытворных 

§ 44
Заданне 7

13 Рашэнне якасных і разліковых задач 
вывучаных тыпаў

Удасканальваць уменне вызначаць аргані-
чныя рэчывы на падставе іх фізічных і хімі-
чных уласцівасцей, якасных рэакцый. 
Рашаць задачы ў стандартнай, змененай і не-
стандартнай сітуацыях

§ 44
Заданне 7 (§ 43)
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14 Вугляводы: мона-, ды- і поліцукрыды Паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць 
веды пра будову і ўласцівасці мона-, ды- 
і по ліцукрыдаў. Фарміраваць уменні тлума-
чыць падабенства і адрозненне хімічных 
уласцівасцей мона-, ды- і поліцукрыдаў аса-
блівасцю іх будовы, запісваць ураўненні рэ-
акцый, якія пацвярджаюць хімічныя ўласці-
васці вугляводаў

§ 44
Заданне 5 (§ 43)

15 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў 
па тэме «Вугляводы»

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

§ 44
Заданні 8 (§ 43),
8* (§ 44)

16 Кантрольная работа 5 па тэме «Вуг-
ляводы»

Праверыць узровень засваення асноўных 
тэарэтычных палажэнняў і паняццяў, якія 
характарызуюць складаныя эфіры, тлушчы, 
вугляводы; веданне будовы, хімічных ула-
сцівасцей і спосабаў атрымання складаных 
эфіраў, тлушчаў, вугляводаў; уменні састаў-
ляць ураўненні хімічных рэакцый, якія  
адлюстроўваюць уласцівасці рэчываў да-
дзеных класаў і спосабы іх атрымання, пры-
мяняць веды пры выкананні заданняў  
рознага ўзроўню складанасці, рашаць разлі-
ковыя задачы вывучаных тыпаў

17 Рашэнне якасных задач на распазнава-
нне 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 вучняў 
да выканання практычнай работы 

§ 44
Заданне 5
§ 25, 30, 33, 41
(паўтарыць)

30

©  «   », 2020 
©  « », , , 2020

www.adu.by 
www.aversev.by



Працяг

1 2 3 4

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

Замацаваць веды пра хімічныя ўласцівасці 
кіслародзмяшчальных арганічных злучэн-
няў; развіваць уменне эксперыментальна 
вывучаць уласцівасці арганічных рэчываў. 
Фарміраваць уменне абыходзіцца з аргані-
чнымі рэчывамі, хімічным посудам, лабара-
торным абсталяваннем. Устанавіць узровень 
засваення тэарэтычных ведаў і валодання 
эксперыментальнымі ўменнямі

§ 44

Тэма 8. Азотзмяшчальныя арганічныя злучэнні (16 г)

1 Аналіз рэзультатаў кантрольнай рабо-
ты. 
Аміны: 
— азначэнне класа; 
— класіфікацыя амінаў.
Першасныя насычаныя аміны: 
— агульная формула, функцыяналь-
ная група першасных амінаў;
— ізамерыя і наменклатура перша-
сных амінаў;
— анілін;
— фізічныя ўласцівасці амінаў.
Д. 22. НПБП

Устанавіць прычыны, якія абумовілі памы-
лкі ў кантрольнай рабоце; здзейсніць карэ-
кцыю ведаў і ўменняў. Фарміраваць уяўлен-
ні пра аміны, іх класіфікацыю, электронную 
будову амінагрупы. Разгледзець малеку-
лярныя, структурныя, электронныя форму-
лы першасных амінаў на прыкладзе метыл-, 
этыламіну і аніліну. Пазнаёміць з асновамі 
наменклатуры амінаў і іх ізамерыяй. Параў-
наць 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 
(узаемадзеянне з кіслотамі і акісленне). Фа-
рміраваць уяўленне пра аміны як аргані-
чныя асновы 

§ 46
Заданні 1, 2
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3 Першасныя насычаныя аміны: будова, 
наменклатура, ізамерыя, хімічныя ўлас-
цівасці 

Удасканальваць уменні характарызаваць 
асаблівасці будовы амінаў, класіфікаваць 
аміны. Называць аміны па формулах і запі-
сваць формулы гамолагаў і ізамераў, адро-
зніваць сярод прапанаваных формул рэчы-
ваў формулы ізамераў і гамолагаў, запісваць 
ураўненні рэакцый, якія адлюстроўваюць 
хімічныя ўласцівасці амінаў 

§ 45, 46
Заданні 4—7 (§ 45)

4 Анілін: 
— хімічныя ўласцівасці: рэакцыі анілі-
ну па амінагрупе (з кіслотамі) і арама-
тычным ядры (з бромнай вадой); 
— атрыманне аніліну з нітрабензолу; 
— прымяненне аніліну

Вывучыць хімічныя ўласцівасці аніліну: 
узаемадзеянне з бромнай вадой і неаргані-
чнымі кіслотамі. Фарміраваць уменні запі-
сваць ураўненні хімічных рэакцый, якія 
пацвярджаюць наяўнасць асноўных уласці-
васцей у аніліну і насычаных амінаў, тлума-
чыць адрозненні ў праяўленні асноўных 
уласцівасцей анілінам і насычанымі амінамі 

§ 46
Заданні 3, 5

5 Атрыманне і прымяненне аніліну Фарміраваць уменні запісваць ураўненні рэ-
акцый атрымання амінаў, характарызаваць 
галіны прымянення амінаў 

§ 46
Заданне 4

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

Удасканальваць уменне запісваць ураўненні 
рэакцый згодна з прапанаванымі схемамі 
ператварэнняў вуглевадародаў, спіртоў, амі-
наў. Удасканальваць уменне рашаць задачы 
вывучаных тыпаў 

§ 46
Заданні 6, 7, 10*, 11*

7 Амінакіслоты: 
— азначэнне класа; 
— функцыянальныя групы амінакі-
слот; 

Фарміраваць уяўленне пра амінакіслоты як 
біфункцыянальныя і амфатэрныя аргані-
чныя злучэнні. Разгледзець будову і фізі-
чныя ўласцівасці амінакіслот. Пазнаёміць 

§ 47
Заданне 8
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— класіфікацыя, ізамерыя і наменкла-
тура: трывіяльная і ІЮПАК; 
— α-амінакіслоты; 
— амінавоцатная кіслата як прадстаў-
нік амінакіслот, яе састаў і будова 

з асновамі наменклатуры і відамі структу-
рнай ізамерыі амінакіслот

8 Хімічныя ўласцівасці, атрыманне 
і прымяненне амінакіслот:
— узаемадзеянне з кіслотамі і асновамі 
(амфатэрныя ўласцівасці); 
— узаемадзеянне са спіртамі (утварэн-
не складаных эфіраў);
— узаемадзеянне з амінакіслотамі (утва-
рэнне пептыдаў); 
— пептыдная сувязь; 
— атрыманне амінавоцатнай кіслаты 
з хлорвоцатнай кіслаты; 
— прымяненне і біялагічная роля амі-
накіслот; 
— амінакіслоты заменныя і незамен-
ныя

Разгледзець хімічныя ўласцівасці амінакі-
слот: узаемадзеянне з асновамі і кіслотамі 
(амфатэрныя ўласцівасці), са спіртамі (утва-
рэнне складаных эфіраў), з амінакіслотамі 
(утварэнне пептыдаў, пептыдная сувязь 
і пептыдная група); спосаб атрымання α-амі-
накіслот з α-галагензамешчаных карбона-
вых кіслот, біялагічную ролю амінакіслот.
Фарміраваць уменне састаўляць ураўненні 
хімічных рэакцый, якія адлюстроўваюць хі-
мічныя ўласцівасці амінакіслот 

§ 47
Заданні 1—3

9 Сінтэтычныя поліамідныя валокны: 
капрон

Фарміраваць уяўленні пра сінтэтычныя по-
ліамідныя валокны на прыкладзе валакна 
капрону і пра галіны яго прымянення. Разві-
ваць уяўленні пра разнастайнасць відаў ва-
локнаў і спосабаў іх атрымання 

§ 47
Заданне 7

10 Амінакіслоты: састаў, будова, ізаме-
рыя і ўласцівасці

Удасканальваць уменне запісваць формулы 
амінакіслот. Замацаваць веды пра хімічныя 
ўласцівасці амінакіслот 

§ 47
Заданні 4—6
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11 Бялкі: 
— бялкі — прыродныя высокамалеку-
лярныя злучэнні; 
— састаў і будова бялковых макрама-
лекул; 
— хімічныя ўласцівасці бялкоў: гідро-
ліз, дэнатурацыя, каляровыя рэакцыі; 
— біялагічная роля бялкоў. 
Д. 23. НПБП

Даць паняцце пра састаў і будову бялкоў; 
разгледзець асаблівасці будовы першаснай 
і другаснай структур бялкоў; адзначыць 
існаванне трацічнай і чацвярцічнай струк-
тур бялкоў, знаходжанне ў прыродзе. Раз-
гледзець фізічныя і хімічныя ўласцівасці 
бялкоў, іх ператварэнні ў арганізме і значэн-
не для жыццядзейнасці чалавека. Развіваць 
уменне абыходзіцца з арганічнымі рэчывамі, 
хімічным посудам. Падрыхтаваць вучняў да 
выканання практычнай работы 

§ 48
Заданні 1—3, 6

12 Хімічныя ўласцівасці бялкоў: 
— гідроліз, дэнатурацыя, каляровыя 
рэакцыі. 
Прымяненне і біялагічная роля бялкоў.
Лаб. досл. 9. НПБП

Вывучыць фізічныя і хімічныя ўласцівасці 
бялкоў (гідроліз, дэнатурацыя, каляровыя 
рэакцыі, растварэнне і асаджэнне). Фармі-
раваць уменне запісваць ураўненні рэакцый, 
якія пацвярджаюць хімічныя ўласцівасці 
бялкоў. Удасканальваць эксперыменталь-
ныя ўменні па правядзенні якасных рэ-
акцый. Падрыхтаваць вучняў да выканання 
практычнай работы 

§ 48
Заданні 4, 5

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

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

§ 40—48 (паўтарыць)
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14 Паўтарэнне, абагульненне і сістэма-
тызацыя ведаў па тэме «Азотзмяшча-
льныя арганічныя злучэнні»

Паўтарыць і сістэматызаваць веды па тэме 
«Азотзмяшчальныя арганічныя злучэнні». 
Удасканальваць уменне характарызаваць 
будову, ізамерыю і наменклатуру, хімічныя 
і фізічныя ўласцівасці, спосабы атрымання 
амінаў, амінакіслот, бялкоў 

Заданні 4—6 (§ 45), 
9* (§ 46), 9* (§ 47), 
7 (§ 48)

15 Кантрольная работа 6 па тэме «Азот-
змяшчальныя арганічныя злучэнні» 

Праверыць узровень засваення тэарэты-
чных палажэнняў і паняццяў, якія характа-
рызуюць азотзмяшчальныя арганічныя  
злучэнні; веданне будовы, хімічных уласці-
васцей азотзмяшчальных арганічных злу-
чэнняў (амінаў, амінакіслот, бялкоў); уме нні 
састаўляць ураўненні рэакцый, якія ад-
люстроўваюць уласцівасці рэчываў, прымя-
няць веды пры выкананні заданняў рознага 
ўзроўню складанасці, рашаць разліковыя за-
дачы вывучаных тыпаў 

16 Аналіз рэзультатаў кантрольнай рабо-
ты

Устанавіць прычыны, якія абумовілі памы-
лкі ў кантрольнай рабоце; здзейсніць кан-
троль ведаў і ўменняў 

§ 48
Заданне 8*

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

1 Разнастайнасць арганічных злучэнняў Фарміраваць уяўленні пра прычыны разна-
стайнасці арганічных рэчываў. Удасканаль-
ваць уменні састаўляць формулы ізамераў 
і вызначаць ізамеры па формулах прапана-
ваных рэчываў, называць ізамеры і віды іза-
мерыі 

Заключэнне
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2 Класіфікацыя арганічных рэчываў Абагульніць і сістэматызаваць веды пра кла-
сіфікацыю арганічных рэчываў

Заключэнне

3 Узаемасувязь паміж арганічнымі злучэн-
нямі розных класаў 

Абагульніць і сістэматызаваць веды пра ўза-
емасувязь арганічных рэчываў; замацаваць 
уменне запісваць ураўненні хімічных рэ-
акцый, якія адлюстроўваюць хімічныя ўла-
сцівасці і спосабы атрымання арганічных рэ-
чываў 

§ 26, 37, 41
(паўтарыць)

4 Залежнасць уласцівасцей рэчываў ад 
будовы іх малекул.
Асаблівасці будовы і ўласцівасцей высо-
камалекулярных злучэнняў 

Удасканальваць уменні тлумачыць адрозне-
нне і падабенства хімічных уласцівасцей 
арганічных рэчываў розных класаў асабліва-
сцямі іх будовы, запісваць ураўненні рэ-
акцый, якія адлюстроўваюць хімічныя ўла-
сцівасці арганічных рэчываў вывучаных 
класаў, прагназаваць магчымыя хімічныя 
ўласцівасці рэчываў на падставе ведання бу-
довы іх малекул. Абагульніць веды пра 
высокамалекулярныя злучэнні, падкрэсліць 
іх ролю ў штодзённым жыцці 

§ 5, 15, 38, 44, 48
(паўтарыць)

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

Замацаваць і праверыць веданне саставу 
і будовы вывучаных высокамалекулярных 
рэчываў; фарміраваць уменні апісваць зне-
шнія характарыстыкі аб’ектаў, што вывуча-
юцца, вызначаць пластмасы і валокны на 
аснове іх спальвання 

Заключэнне
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Заканчэнне
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6 Арганічныя злучэнні вакол нас Фарміраваць уяўленне пра значэнне аргані-
чных рэчываў у жыцці сучаснага грамадства. 
Спрыяць усведамленню важнасці правіль-
нага вырашэння экалагічных праблем для 
захавання прыроды і здароўя людзей 
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