
ІІ СЕМЕСТР Дата 

 Тема 2. Кисень 
25 Повітря, його склад. Оксиген. Поширеність Оксигену в 

природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у 

природі. Фізичні властивості кисню. 

11.01 

26 Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція 

розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання 

кисню. Доведення наявності кисню. 

Демонстраці:ї 6. Добування кисню з гідроген пероксиду. 

7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням 

води. 

8. Доведення наявності кисню. 

11.01 

27 Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими 

речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). 

Реакція сполучення. 

Демонстрація: 9. Спалювання простих і складних речовин. 

18.01 

28 Практична робота 4. Добування кисню з гідроген 

пероксиду з використанням різних біологічних 

каталізаторів, доведення його наявності. 

25.01 

29 

 
Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне 

окиснення, дихання). 
25.01 

30 

 
Умови виникнення та припинення горіння. 01.02 

31 

 Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне 

окиснення метану, гідроген сульфіду, глюкози). 
08.02 

32 

 Взаємодія кисню зі складними речовинами 08.02 

33 Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого 

повітря. 
15.02 

34 
Застосування та біологічна роль кисню. 22.02 

35 

 
Розв’язування вправ  22.02 

36 Узагальнення та систематизація знань з теми. Контрольна 

(тематична) робота. 
01.03 

                           Тема 3. Вода  
37 Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні 

властивості. Вода – розчинник. 15.03 

38 Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. 

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої 

речовини. 

29.03 

39 

 
Масова частка розчиненої речовини. 05.04 

40  Розрахункові задачі: 4. Обчислення масової частки, маси 

розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині. 
05.04 

41 

 
Виготовлення розчину. 

Демонстрація: 10. Виготовлення розчинів із певною 

масовою часткою розчиненої речовини. 

12.04 

42 Практична робота 5. Виготовлення водних розчинів із 

заданими масовими частками розчинених речовин. 
19.04 



43 

 
Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. 

19.04 

44 

 
Поняття про індикатори. 

Демонстрація: 11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. 

Випробування водного розчину добутої речовини 

індикатором. 

12. Взаємодія карбон(ІУ) оксиду з водою. Випробування 

водного розчину добутої речовини індикатором. 

19.04 

45 Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. 

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх 

умовах. 

26.04 

46 Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від 

забруднення. 
03.05 

47 

 
Розв’язування вправ 10.05 

49 

 
Письмова тематична (контрольна) робота 12.05 

50 Аналіз контрольної роботи.  17.05 

   
 


