
Хімія 8 клас 

№ Дата Зміст Домашнє завдання 

1 01/09 ПОВТОРЕННЯ 

Вступний інструктаж з 

техніки безпеки. 

Найважливіші хімічні 

поняття. 

опрацювати параграф 1 пит. стор 10 

2 06/09 Прості й скаладні 

речовини.  

завдання в зошиті виконати 

3 08/09 Реакції розкладу, 

сполучення. Відносна 

молекулярна маса. 

вивчити понятт у зошиті. завдання в зошиті виконати 

4 13/09 Обчислення масової 

частки елемента у 

складній речовині. 

вивчити поняття у зошиті, виконати завдання 

5 15/09 БУДОВА АТОМА. 

ПЕРІОДИЧНИЙ 

ЗАКОН І 

ПЕРІОДИЧНА 

СИСТЕМА ХІМІЧНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ 

Історичні відомості про 

спроби класифікації 

хімічних елементів 

опрацювати параграф 1, питання стор 12 - усно 

6 20/09 Періодичний закон Д.І. Менделєєва 

7 22/09 Періодична система хімічних елементів 

8 27/09 Склад атомів опрацювати параграф 4, вивчити терміни 

9 29/09 Сучасна модель атома опрацювати параграф 5, вивчити визначення термінів 

10 04/10 Електронна будова 

атома 

опрацювати параграф 6, повторити терміни, питання 

стор 41 № 39, 41 - письмово, виконати тести за 

посиланням https://forms.gle/nGAutjAMySCLcAPP7  

11 06/10 Радіуси атомів опрацювати параграф 7, повторити параграфи 5-6, 

питання стор 43 № 43, 44, 45 - письмово, тести за 

посиланням https://forms.gle/zMFx25wBxi8Ud4B5A  

12 11/10 Періодичний закон і 

електронна будова 

атома 

опрацювати параграф 8, питання стор 48 - усно, тести 

за посиланням 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2229304  

13 13/10 Характеристика 

хімічного елемента 

опрацювати параграф 9, стор 52 № 52 - письмово 

14 18/10 Періодичний закон, 

хімічний характер 

елементів і властивості 

простих речовин 

опрацювати параграф 10, вивчити правила та висновки 

стор 55,57. 

15 20/10 Періодичний закон і 

властивості складних  

опрацювати параграф 11, повторити 10,  висновки стор 

62 - вивчити, питання стор 62 - усно, тести 

https://forms.gle/nGAutjAMySCLcAPP7
https://forms.gle/zMFx25wBxi8Ud4B5A
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2229304


речовин https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2000850  

16 25/10 Значення періодичного 

закону 

опрацювати П 12, тести 

https://naurok.com.ua/test/znachennya-periodichnogo-

zakonu-zhittya-i-diyalnist-d-i-mendeleeva-1122518.html  

17 27/10 Тематичний контроль з 

теми "Періодичний 

закон і Періодична 

система Д.І. 

Менделєєва. Будова 

атома" 

 повторити П 5-6 

18 08/11 ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І 

БУДОВА РЕЧОВИНИ 

Стійкість електронних 

оболонок. Йони 

опрацювати П 13, вивчити терміни, правила стор 

68,70,71, питання стор 73 - усно. тести  

https://naurok.com.ua/test/test-2-budova-elektronnih-

obolonok-atomiv-131863.html, відео 

https://www.youtube.com/watch?v=sHDHF2mBs3M  

19 10/11 Йонний зв'язок. Йонні 

сполуки 

опрацювати параграф 14, вивчити терміни стор 74, 

вивчити висновки стор 78-79, питання стор 79 - усно, 

тести  https://naurok.com.ua/test/yonniy-zv-yazok-

651090.html , відео 

https://www.youtube.com/watch?v=TOov-pKDWCk 

20 15/11 Ковалентний зв'язок опрацювати П 15, вивчити висновки стор 84, питання 

стор 84 - усно. 

21 17/11 Полярний і неполярний 

ковалентний зв'язок. 

Електронегативність 

елементів 

опрацювати П 16, вивчити правила стор 86-87, тести 

https://naurok.com.ua/test/polyarniy-i-nepolyarniy-

kovalentniy-zv-yazok-elektronegativnist-elementiv-

630220.html , відео https://www.youtube.com/watch?v=5-

dXmsrzHBI  

22 22/11 Речовини молекулярної 

та атомної будови. 

Лабораторний дослід 

№ 1. Ознайомлення з 

фізичними 

властивостями 

речовини різної будови 

опрацювати П 17, вивчити висновки стор 94-95, тести 

https://naurok.com.ua/test/budova-rechovin-1154059.html  

, відео 

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

23 24/11 Залежність фізичних 

властивостей речовин 

від типів кристалічних 

граток. 

повторити параграфи 16-17, виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/kristalichni-gratki-2560.html  

24 29/11 Практична робота № 1. 

Дослідження 

властивостей речовин з 

різними типами 

кристалічних граток 

повторити П 14-17, 

25 01/12 Узагальнення знань з 

теми "ХІМІЧНИЙ 

ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА 

повторити П 5-6 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=2000850
https://naurok.com.ua/test/znachennya-periodichnogo-zakonu-zhittya-i-diyalnist-d-i-mendeleeva-1122518.html
https://naurok.com.ua/test/znachennya-periodichnogo-zakonu-zhittya-i-diyalnist-d-i-mendeleeva-1122518.html
https://www.youtube.com/watch?v=sHDHF2mBs3M
https://naurok.com.ua/test/yonniy-zv-yazok-651090.html
https://naurok.com.ua/test/yonniy-zv-yazok-651090.html
https://naurok.com.ua/test/polyarniy-i-nepolyarniy-kovalentniy-zv-yazok-elektronegativnist-elementiv-630220.html
https://naurok.com.ua/test/polyarniy-i-nepolyarniy-kovalentniy-zv-yazok-elektronegativnist-elementiv-630220.html
https://naurok.com.ua/test/polyarniy-i-nepolyarniy-kovalentniy-zv-yazok-elektronegativnist-elementiv-630220.html
https://www.youtube.com/watch?v=5-dXmsrzHBI
https://www.youtube.com/watch?v=5-dXmsrzHBI
https://naurok.com.ua/test/budova-rechovin-1154059.html
https://www.youtube.com/watch?v=IMGMMoJbDRE
https://naurok.com.ua/test/kristalichni-gratki-2560.html


РЕЧОВИНИ" 

26 06/12 КІЛЬКІСТЬ 

РЕЧОВИНИ. 

РОЗРАХУНКИ ЗА 

ХІМІЧНИМИ 

ФОРМУЛАМИ 

Кількість речовина. 

Моль - одиниця 

кількість речовини. 

число Авагардо 

опрацювати параграф 18, вивчити висновки стор 103, 

тести https://naurok.com.ua/test/kilkist-rechovini-mol---

odinicya-kilkosti-rechovini-chislo-avogadro-659133.html , 

відео https://www.youtube.com/watch?v=hn-RGL54U0s   

27 08/12 Молярна маса опрацювати П 19, вивчити висновки стор 108,тести 

https://naurok.com.ua/test/molyarna-masa-rechovini-

34084.html  , відео 

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

28 13/12 Розв'язування задач.  

Обчислення за 

хімічними формулами 

молярної маси, 

кількості речовини, 

числа атомів (молекул) 

повторити П 18-19, тести 

https://naurok.com.ua/test/obchislennya-za-himichnimi-

formulami-805482.html , відео 

https://www.youtube.com/watch?v=iZVTFhR4np0&t=308s  

29 15/12 Закон Авагадро. 

Молярний об'єм 

опрацювати П 20,  вивчити висновки стор 114, тести 

https://naurok.com.ua/test/zakon-avogadro-molyarniy-ob-

em-gazu-288604.html  , відео 

https://www.youtube.com/watch?v=Rt_wr0GOlco  

30 20/12 Розв'язування задач з 

використанням 

молярного об'єму газу 

повторити П 20, тести https://naurok.com.ua/test/rozv-

yazuvannya-zadach-kilkist-rechovini-molyarna-masa-

molyarniy-ob-em-1225726.html  , відео 

https://www.youtube.com/watch?v=k6NY4YLdv6I  

31 22/12 Відносна густина газів опрацювати П 21, вивчити висновки стор 119-120, 

тести https://naurok.com.ua/test/vidnosna-gustina-gaziv-

34213.html , ідео 

https://www.youtube.com/watch?v=BeEyosedHd8  

32 27/12 Розв'язування задач повторити ПП 18-21 

33 29/12 Узагальнення знань з 

теми "КІЛЬКІСТЬ 

РЕЧОВИНИ. 

РОЗРАХУНКИ ЗА 

ХІМІЧНИМИ 

ФОРМУЛАМИ" 

повторити ПП 10-11 
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