
Хімія 11 клас 

№ Дата Зміст Домашнє завдання 

1 02/09 Вступний 

інструктаж з техніки 

безпеки. Явище 

періодичної зміни 

елементів і їхніх 

сполук на основі 

уявлень про 

електронну будову 

опрацювати параграф 1, питання стор. 8-9, № 2,10 - 

письмово 

2 07/09 Електронні і 

графічні електронні 

формули атомів s-. 

p-. d-елементів. 

Принципи 

"мінімальної 

енергії". 

опрацювати параграф 2, завдання № 13, 15, 17 

 18 - письмово. 

3 09/09 Електронні і 

графічні електронні 

формули атомів s-. 

p-. d-елементів. 

Принципи 

"мінімальної 

енергії". 

повторити параграфи 1-2, вправа 7б, 8б, 9 - письмово, 

виконати тести за посиланням 

https://forms.gle/Z2MB1okQFvY5NWbh6  

4 14/09 Збуджений стан 

атома. Валентні 

стани елементів. 

повторити параграф 2, опрацювати параграф 3 стор16-

19, виконати завдання в зошиті 

5 16/09 Можливі ступені 

окиснення 

неметалічних 

елементів 2 і 3 

періодів. 

опрацювати параграф 3 стор 21-22, вивчити висновки, 

завдання стор 22 № 25, 29 - письмово 

6 21/09 Електронні і 

графічні електронні 

формули атомів 

неметалічних 

елементів 2-го і 3-го 

періодів у 

основному і 

збудженому станах 

опрацювати параграф 4, висновки стор 27 - вивчити, 

питання стор. 28 - усно 

7 23/09 Узагальнення знань 

з теми Періодичний 

закон і періодична 

система хімічних 

елементів" 

повторити параграфи 1-4, завдання в зошиті 

https://forms.gle/Z2MB1okQFvY5NWbh6


8 28/09 Узагальнюючий 

контроль з теми 

"Періодичний закон 

і періодична система 

хімічних елементів" 

повторити параграф 1 

9 30/09 ХІМІЧНИЙ 

ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА 

РЕЧОВИНИ 

Йонний  зв'язок. 

Йонні речовини. 

опрацювати параграф 5, питання стор 33 № 39, 42, 43 - 

письмово, виконати тести за посиланням 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5349554  

10 05/10 Ковалентний зв'язок. 

Речовини 

молекулярної та 

атомної будови. 

опрацювати параграф 6, повторити параграф 5, 

питання стор 41 № 50, 53, 54 - письмово, тести за 

посиланням 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2636418  

11 07/10 Водневий зв'язок. 

Металічний зв'язок  

опрацювати параграф 8, повторити параграфи 6-7, 

питання стор 45 № 56, 58, - письмово, інші усно, 

виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3196876  

12 12/10 Кристалічні та 

аморфні речовини 

опрацювати параграф 8, питання стор 48 - усно, 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6306661  

13 14/10 Типи хімічних 

зв'язків. Будова 

речовини 

повторити параграфи 5-8, тести 

https://forms.gle/exaLZoxrCUzv1YNVA  

14 19/10 Урок узагальнення з 

теми "Хімічний 

зв'язок. Будова 

речовини" 

повторити параграфи 5-6. 

15 21/10 ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ 

Необоротні і 

оборотні хімічні 

процеси 

опрацювати параграф 9, виконати тести 

https://vseosvita.ua/test/start/woi847  

16 26/10 Хімічна рівновага опрацювати П 10, вивчити висновки стор 58, тести 

https://naurok.com.ua/test/himichna-rivnovaga-

634373.html , відео 

https://www.youtube.com/watch?v=OmMBVuIdu9w  

17 28/10 Принцип Ле 

Шательє. 

Розв'язування вправ 

повторити П 9-10, тести 

https://naurok.com.ua/test/princip-le-shatele-231313.html  

, відео https://www.youtube.com/watch?v=D-

YNq2r1MN0  

18 09/11 Відносний вихід 

продукції. 

Розв'язування задач 

на обчислення 

виходу продукту 

реакції 

опрацювати П 11, вивчити висновки стор 64, тести  

https://naurok.com.ua/test/vidnosniy-vihid-produktu-

reakci-1122314.html  , відео 

https://www.youtube.com/watch?v=Lh8oT6kNzws&t=5s  

19 11/11 Розв'язування задач повторити П 11, стор 64 № 82, 83, 84 - письмово 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5349554
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2636418
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3196876
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6306661
https://forms.gle/exaLZoxrCUzv1YNVA
https://vseosvita.ua/test/start/woi847
https://www.youtube.com/watch?v=OmMBVuIdu9w
https://naurok.com.ua/test/princip-le-shatele-231313.html
https://www.youtube.com/watch?v=D-YNq2r1MN0
https://www.youtube.com/watch?v=D-YNq2r1MN0
https://naurok.com.ua/test/vidnosniy-vihid-produktu-reakci-1122314.html
https://naurok.com.ua/test/vidnosniy-vihid-produktu-reakci-1122314.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lh8oT6kNzws&t=5s


на обчислення 

виходу продукту 

реакції 

20 16/11 Гідроліз солей. 

Лабораторний 

дослід № 1. 

Визначення рН 

водних розчинів 

солей за допомогою 

індикатора 

опрацювати П 12,  вивчити висновки стор 71, тести 

https://naurok.com.ua/test/gidroliz-soley-187082.html , 

відео https://www.youtube.com/watch?v=yHiTUPmo00E  

21 18/11 Розв'язування задач повторити П 12, тести 

https://naurok.com.ua/test/gidroliz-soley-1174970.html , 

https://www.youtube.com/watch?v=cCfYnMw7XxA  

22 23/11 Гальванічний 

елемент - хімічне 

джерело 

електричного 

струму 

опрацювати П 13, вивчити висновки 78, тести 

https://naurok.com.ua/test/galvanichniy-element-yak-

himichne-dzherelo-elektrichnogo-strumu-11860.html  , 

виконати тести 

https://www.youtube.com/watch?v=GLldm1vXswg&t=26s  

23 25/11 Узагальнення знань 

з теми "Хімічні 

реакції" 

виконати тести https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-

znan-z-temi-himichni-reakci-1236556.html  

24 30/11 НЕОРГАНІЧНІ 

РЕЧОВИНИ І ЇХНІ 

ВЛАСТИВОСТІ 

Неметалічні 

елементи 

опрацювати П 14, вивчити висновки 83, питання № 

104, 105 - письмово 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yHiTUPmo00E
https://www.youtube.com/watch?v=cCfYnMw7XxA
https://naurok.com.ua/test/galvanichniy-element-yak-himichne-dzherelo-elektrichnogo-strumu-11860.html
https://naurok.com.ua/test/galvanichniy-element-yak-himichne-dzherelo-elektrichnogo-strumu-11860.html
https://www.youtube.com/watch?v=GLldm1vXswg&t=26s
https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-znan-z-temi-himichni-reakci-1236556.html
https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-znan-z-temi-himichni-reakci-1236556.html

