
Хімія 7 клас  

№ Дата Зміст Домашнє завдання 

1 02/09 Інструктаж з техніки безпеки  на 

уроках хімії. Хімія - природнича 

наука. Речовини та їх перетворення 

у навколишньому світі. 

Опрацювати параграф 1, питання 

стор 11 № 2,4 письмово 

2 07/09 Як виникла і розвивалася наука 

хімія 

Опрацювати параграф 2.Скласти 

план. Повторити параграф 1. 

3 09/09 Правила роботи в хімічному 

кабінеті. Лабораторний посуд і 

обладнання. 

опрацювати параграф 3. питання 

стор. 23-24 № 11, 12 - письмово 

4 16/09 Найпростіші операції в хімічному 

експерименті. Правила безпеки в 

хімічному кабінеті 

опрацювати параграф 4 

5 21/09 Практична робота № 1. Правила 

безпеки під час роботи в хімічному 

кабінеті. Прийоми поводження з 

лабораторним посудом, штативом і 

нагрівальними приладами. Будова 

полум'я. 

повторити параграфи 3-4, виконати 

тести 

https://forms.gle/jEJVEU9zHuNYRrx4

7  

6 23/09 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ 

Речовини. Атоми, молекули. 

опрацювати параграф 5, вивчити 

визначення основних понять. 

7 30/09 Фізичні властивості речовин. Як 

вивчають речовини. 

опрацювати параграф 6, стор. 43 

виконати лабораторний дослід № 1 - 

письмово. 

8 05/10 Чисті речовини та суміші. Способи 

розділення сумішей. Практична 

робота № 2. Методи розділення 

сумішей. 

опрацювати параграф8, повторити 7, 

виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/join?gameco

de=9062858  

9 07/10 Атоми. Хімічні елементи. опрацювати параграф 9, питання 

стор. 65 № 60, 61, 64 - письмово, 

інші усно. 

10 14/10 Маса атома. Відносна атомна маса. опрацювати параграф 10, питання 

стор 71-72 - усно, тести 

https://vseosvita.ua/test/start/roo701  

11 19/10 Маса атома. Відносна атомна маса повторити параграф 10 

12 21/10 Прості речовини.  Метали й 

неметали. Металічні та неметалічні 

елементи  . 

опрацювати П 11, вивчити висновки 

стор 75, тести 

https://naurok.com.ua/test/prosti-i-

skladni-rechovini-metali-i-nemetali-

24243.html  , відео 

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

ZX4FhiQtM  

13 28/10 Складні речовини опрацювати П 12, вивчити висновки 

стор 80, тести 
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https://naurok.com.ua/test/prosti-ta-

skladni-rechovini-17970.html  

14 11/11 Хімічні формули опрацювати П 13, вивчити висновки 

стор 83, тести 

https://naurok.com.ua/test/himichni-

formuli-17792.html  , відео 

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

1317By-O8   

15 16/11 Валентність хімічних елементів. 

Складання формул бінарних сполук 

за валентністю елементів. 

опрацювати П 14, вивчити висновки 

стор 88, тести 

https://naurok.com.ua/test/valentnist-

himichnih-elementiv-16719.html  , 

відео 

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

p2LfgYiO4  

16 18/11 Складання формул бінарних сполук 

за валентністю елементів. 

Розв'язування вправ. 

повторити П 14, тести 

https://naurok.com.ua/test/viznachenny

a-valentnosti-elementiv-za-formulami-

binarnih-spoluk-634650.html  

17 25/11 Відносна молекулярна маса опрацювати П 15, вивчити висновки 

92, тести 

https://naurok.com.ua/test/vidnosna-

molekulyarna-masa-20712.html , відео 

youtube.com/watch?v=Oup2LfgYiO4 

18 30/11 Масова частка елемента в складній 

речовини 

опрацювати П 16, вивчити висновки 

стор 96, тести 

https://naurok.com.ua/test/masova-

chastka-elementa-v-skladniy-rechovini-

1148990.html , відео 

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

5lq-sCpvc  
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