
Хімія 9 клас  

№ Дата Зміст Домашнє завдання 

1 01/09 ПОВТОРЕННЯ 

Властивості класів 

неорганічних сполук 

вивчити поняття у зошиті, виконати завдання на 

слайдах 

2 06/09 Види хімічних 

реакцій 

вивчити основні поняття у зошиті 

3 08/09 Техніка безпеки на 

уроках хімії. Суміші 

речовин. Розчини. 

опрацювати параграф 1, питання стор 10 - усно  

4 13/09 Будова молекул води. 

Поняття про 

водневий зв'язок. 

опрацювати параграф 2, питання стор15 - усно  

5 15/09 Утворення розчину опрацювати параграф 3, питання стор 19 - усно 

6 20/09 Кристалогідрати. 

Розрахункові задачі 

опрацювати параграф 4, питання стор 25 № 24 - 

письмово 

7 22/09 Кристалогідрати. 

Розрахункові задачі 

повторити параграфи 3-4, виконати тести 

https://forms.gle/VoM2g1A3brCg2C9Z9  

8 27/09 Розчинність речовин.  опрацювати параграф 5, питання стор 30 - усно 

9 29/09 Електроліти та 

неелектроліти. 

опрацювати параграф 6, висновки стор 36 - 

вивчити, питання стор 36 - усно  

10 04/10 Електролітична 

дисоціація 

опрацювати параграф 7, повторити параграф 6, 

стор 36 № 46 (б, в, г) - письмово, тести за 

посиланням 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1345884  

11 06/10 Ступінь 

електролітичної 

дисоціації. Слабкі та 

сильні електроліти.  

опрацювати параграф 8,  повторити параграф 6-7, 

презентація слайд 7 задача 3 (а, б, в, г), слайд 9 

(задача 3), виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9359991  

12 11/10 Вода як електроліт. 

Водневий показник. 

опрацювати параграф 9, повторити параграфи 7-

8, питання стор 52-53 - усно тести за посиланням 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5479745  

13 13/10 Йонно-молекулярні 

рівняння 

опрацювати параграф 10, стор 57 № 74, 76 - 

письмово 

14 18/10 Йонно-молекулярні 

рівняння 

повторити параграф 9, завдання 1 (б, г) 

15 20/10 Лабораторні досліди 

2, 3. Установлення 

приблизного рН 

води, лужних та 

кислих розчинів за 

допомогою 

універсального 

індикатора 

повторити параграф 10, завдання 1 (б,г), 2 

16 25/10 Реакція обміну між опрацювати П 11, тести 

https://forms.gle/VoM2g1A3brCg2C9Z9
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1345884
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9359991
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5479745


розчинами 

електролітів, умови 

їх перебігу 

Практична робота № 

1. Реакція йонного 

обміну між 

електролітами у 

водних розчинах 

https://naurok.com.ua/test/reakci-obminu-mizh-

rozchinami-elektrolitiv-umovi-h-perebigu-

18177.html  , відео 

https://www.youtube.com/watch?v=2Xw8rDNRcuU  

17 27/10  Практична робота № 

1. Реакція йонного 

обміну між 

електролітами у 

водних розчинах 

повторити П 11, тести   

https://naurok.com.ua/test/reakci-obminu-mizh-

rozchinami-elektrolitiv-umovi-h-perebigu-

601628.html  , відео 

https://www.youtube.com/watch?v=2Xw8rDNRcuU  

18 01/11 Лабораторні роботи 

4, 5, 6. Реакції обміну 

між електролітами у 

водних розчинах, що 

супроводжуються 

випаданням осаду, 

виділенням газу, 

утворенням води 

повторити П 10-11, тести 

https://naurok.com.ua/test/reakci-obminu-mizh-

rozchinami-elektrolitiv-umovi-h-perebigu-

665508.html  ,  відео 

https://www.youtube.com/watch?v=8aeopD76XPg   

19 03/11 Виявлення в розчині 

гідроксид-іонів та 

йонів Гідрогену. 

Якісні реакції на 

деякі йони. 

Застосування якісних 

реакцій 

повторити параграф 10-11, тести 

https://naurok.com.ua/test/viyavlennya-v-rozchini-

gidroksid-ioniv-ta-yoniv-gidrogenu-yakisni-reakci-

na-deyaki-yoni-zastosuvannya-yakisnih-reakciy-

1122063.html  , відео 

https://www.youtube.com/watch?v=RGKWkbAX4Ig   

20 08/11 Лабораторні 

досліди1, 7, 8, 9. 

Виявлення йонів 

Гідрогену та 

гідроксид-іонів, 

хлорид-іонів, 

сульфат-іонів, 

карбонат-іонів у 

розчинах 

повторити ПП 10-11, відео 

https://www.youtube.com/,watch?v=22WxYV31xAg   

21 10/11 Практична робота № 

2. Розв'язування 

екпериментальних 

задач 

повторити ПП 6-8, тести 

https://naurok.com.ua/test/rozchini-573385.html , 

відео 

https://www.youtube.com/watch?v=0Y4iTwrCxRA  

22 15/11 ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ  

Класифікація 

хімічних реакцій за 

кількістю і складом 

реагентів та 

опрацювати П 13, вивчити висновки стор 77, 

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

himichnih-reakciy-za-kilkistyu-i-skladom-reagentiv-

i-produktiv-reakciy-666818.html  , відео 

https://www.youtube.com/watch?v=UNSBcPE5Vus  

https://naurok.com.ua/test/reakci-obminu-mizh-rozchinami-elektrolitiv-umovi-h-perebigu-18177.html
https://naurok.com.ua/test/reakci-obminu-mizh-rozchinami-elektrolitiv-umovi-h-perebigu-18177.html
https://naurok.com.ua/test/reakci-obminu-mizh-rozchinami-elektrolitiv-umovi-h-perebigu-18177.html
https://www.youtube.com/watch?v=2Xw8rDNRcuU
https://naurok.com.ua/test/reakci-obminu-mizh-rozchinami-elektrolitiv-umovi-h-perebigu-601628.html
https://naurok.com.ua/test/reakci-obminu-mizh-rozchinami-elektrolitiv-umovi-h-perebigu-601628.html
https://naurok.com.ua/test/reakci-obminu-mizh-rozchinami-elektrolitiv-umovi-h-perebigu-601628.html
https://www.youtube.com/watch?v=2Xw8rDNRcuU
https://naurok.com.ua/test/reakci-obminu-mizh-rozchinami-elektrolitiv-umovi-h-perebigu-665508.html
https://naurok.com.ua/test/reakci-obminu-mizh-rozchinami-elektrolitiv-umovi-h-perebigu-665508.html
https://naurok.com.ua/test/reakci-obminu-mizh-rozchinami-elektrolitiv-umovi-h-perebigu-665508.html
https://www.youtube.com/watch?v=8aeopD76XPg
https://naurok.com.ua/test/viyavlennya-v-rozchini-gidroksid-ioniv-ta-yoniv-gidrogenu-yakisni-reakci-na-deyaki-yoni-zastosuvannya-yakisnih-reakciy-1122063.html
https://naurok.com.ua/test/viyavlennya-v-rozchini-gidroksid-ioniv-ta-yoniv-gidrogenu-yakisni-reakci-na-deyaki-yoni-zastosuvannya-yakisnih-reakciy-1122063.html
https://naurok.com.ua/test/viyavlennya-v-rozchini-gidroksid-ioniv-ta-yoniv-gidrogenu-yakisni-reakci-na-deyaki-yoni-zastosuvannya-yakisnih-reakciy-1122063.html
https://naurok.com.ua/test/viyavlennya-v-rozchini-gidroksid-ioniv-ta-yoniv-gidrogenu-yakisni-reakci-na-deyaki-yoni-zastosuvannya-yakisnih-reakciy-1122063.html
https://www.youtube.com/watch?v=RGKWkbAX4Ig
https://www.youtube.com/,watch?v=22WxYV31xAg
https://www.youtube.com/watch?v=0Y4iTwrCxRA
https://naurok.com.ua/test/test-klasifikaciya-himichnih-reakciy-za-kilkistyu-i-skladom-reagentiv-i-produktiv-reakciy-666818.html
https://naurok.com.ua/test/test-klasifikaciya-himichnih-reakciy-za-kilkistyu-i-skladom-reagentiv-i-produktiv-reakciy-666818.html
https://naurok.com.ua/test/test-klasifikaciya-himichnih-reakciy-za-kilkistyu-i-skladom-reagentiv-i-produktiv-reakciy-666818.html
https://www.youtube.com/watch?v=UNSBcPE5Vus


продуктів реакцій: 

реакції сполучення, 

розкладу, заміщення, 

обміну 

23 17/11 Ступінь окиснення. 

Визначення ступеня 

окиснення елементів 

за хімічною 

формулою сполуки. 

Склад формули 

сполуки за відомим 

ступенями окиснення 

елементів. 

опрацювати презентацію за посиланням 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-temi-stupin-

okisnennya-viznachennya-stupenya-okisnennya-

elementa-za-himichnoyu-formuloyu-spoluki-

skladannya-formuli-spoluki-za-vidomimi-

stupenyami-okisnennya-elementiv-207313.html  , 

тести https://naurok.com.ua/test/stupin-okisnennya-

viznachennya-stupenya-okisnennya-elementa-za-

himichnoyu-formuloyu-spoluki-1170905.html   , 

відео 

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

24 22/11 Окисно-відновні 

реакції. Процеси 

окиснення, 

відновлення, 

окисники, 

відновники 

опрацювати П 14, вивчити висновки82-83, 

https://naurok.com.ua/test/okisno-vidnovni-reakci-

procesi-okisnennya-vidnovlennya-okisniki-y-

vidnovniki-664236.html  , відео 

https://www.youtube.com/watch?v=Uswhgu1IwDU  

25 24/11 Складання рівнянь 

окисно-відновних 

реакцій. Значення 

окисно-відновних 

процесів у житті 

людини, природі  

техніки 

 опрацювати 15, вивчити висновки стор 88, тести 

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

vidnovnih-reakciy-v-zhitti-lyudini-i-prirodi-

656278.html   , відео 

https://www.youtube.com/watch?v=Urdhs07MjEU  

26 29/11 Екзотермічні й 

ендотермічні реакції. 

Термохімічне 

рівняння. 

Лабораторна робота 

10. Вплив 

концентрації і 

температури на 

швидкість реакції 

цинку з хлоридною 

кислотою 

опрацювати  П 16, вивчити висновки стор 94, 

тести https://naurok.com.ua/test/ekzotermichni-y-

endotermichni-reakci-termohimichne-rivnyannya-

23206.html  , відео 

https://www.youtube.com/watch?v=REvpuD2pRvc  
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