
Хімія 10 клас  

№ Дата Зміст Домашнє завдання 

1 07/09 Первинний 

інструктаж з техніки 

безпеки на уроках 

хімії. Склад, 

властивості 

застосування 

окремих вуглеводнів, 

оксигеновмісних і 

нітрогеновмісних 

оганічних сполук. 

Опрацювати параграф 1 

2 08/09 Теорія будови 

органічних сполук. 

Залежність 

властивостей 

речовини від складу і 

хімічної будови 

молекул. 

опрацювати параграф 2, питання стор 14 № 10 - 

письмово 

3 14/09 Ковалентні карон-

карбонові зв'язки у 

молекулах 

органічних сполук: 

простий, подвійний, 

потрійний 

опрацювати параграф 3, питання стор 20 № 15, 

17, 18 - письмово  

4 21/09 Виведення 

молекулярної 

формули речовини за 

масовими частками 

елементів 

опрацювати параграф 4 

5 22/09 ВУГЛЕВОДНІ 

Класифікація 

вуглеводнів. Алкани. 

загальна формула 

алканів, структурна 

ізомерія, 

систематична 

ізомерія 

опрацювати параграф 5 

6 28/09 Хімічні властивості 

алканів 

опрацювати параграф 6 

7 05/10 Виведення 

молекулярної 

формули речовини за 

загальною 

гомологічного ряду 

опрацювати параграф 7, повторити 5-6, стор 40-

42 (задачі 1,2), питання стор 44 № 43 письмово. 

Задачі: 1 Відносна густина алкану за повітрям 

становить 3,93. Визначити формулу алкану. 2 

Відносна густина парів насиченого вуглеводню за 



та густиною або 

відносною густиною.  

киснем становить 3,125. Виведіть формулу. 

8 06/10 Виведення 

молекулярної 

формули речовини за 

масою, об'ємом або 

кількістю речовини 

реагентів або 

продуктів реакції. 

опрацювати параграф 7, питання стор 44 № 47, 48 

- письмово 

9 12/10 Розв'язування вправ 

та задач 

повторити параграф 5,6. питання стор 33-34 № 

29,31,33 - письмово 

10 19/10 Алкени опрацювати параграф 8, тести 

https://forms.gle/CvxhznMLU8oAaLxaA  

11 20/10 Хімічні властивості 

алкенів 

опрацювати параграф 9, повторити параграф 8,  

тести 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9423600  

12 26/10 Алкіни. Загальна 

молекулярна 

формула, структурна 

ізомерія, 

систематична 

номенклатура 

опрацювати П 10, переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfcoHracJLU , 

вивчити висновки стор 59,  

13 09/11 Хімічні властивості 

алкінів 

повторити П 8-10, тести 

https://naurok.com.ua/test/alkini-17973.html ,відео 

https://www.youtube.com/watch?v=wSQ7p3KY5TM  

14 16/11 Арени. Бензен: 

молекулярна і 

структурна формули, 

фізичні  властивості. 

Хімічні властивості 

бензену 

опрацювати П 11, вивчити висновки стор 66, 

тести https://naurok.com.ua/test/benzen-

molekulyarna-i-strukturna-formuli-fizichni-

vlastivosti-himichni-vlastivosti-benzenu-

1058607.html , відео 

https://www.youtube.com/watch?v=PmZrH4PbFEs  

15 17/11 Методи одержання 

алканів, етену, етину, 

бензену. 

Застосування 

вуглеводнів 

опрацювати П 12, вивчити висновки стор 72-73, 

відео 

https://www.youtube.com/watch?v=7z2TQnzqYk4  , 

тести https://naurok.com.ua/test/metodi-

oderzhannya-alkaniv-etenu-etinu-benzenu-

zastosuvannya-vuglevodniv-686584.html  

16 23/11 Узагальнення з теми 

"Вуглеводні" 

виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-znan-z-

temi-vuglevodn-874144.html  

17 30/11 ОКСИГЕНОВМІСНІ 

ОРГАНІЧНІ 

СПОЛУКИ 

Спирти. Поняття про 

характеристичну 

групу. Гідроксильна 

опрацювати П 13, вивчити висновки стор 81-82, 

тести  
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характеристична 

група 
 


