
Тематичний план з хімії            9 клас 

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки. Вуглеводні Дата 

Особливості органічних сполук. Елементи-органогени.  12.01 

Метан як представник насичених вуглеводнів.  14.01 

Гомологія. Гомологи метану, їхні молекулярні і структурні формули та 

назви.  
 

Розв’язування задач, виконання вправ 19.01 

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. 

Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості 
22.01 

Горіння вуглеводнів 26.01 

Розв’язування задач, виконання вправ 28.01 

Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями 02.02 

Розв’язування задач, виконання вправ 04.02 

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.  09.02 

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – 

природні джерела вуглеводнів 
11.02 

Тематичне оцінювання  16.02 

                             Оксигеновмісні органічні речовини  

Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи 
18.02 

Метанол і етанол. Горіння етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини 25.02 

Гліцерол. Якісна реакція на гліцерил.  02.03 

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні та 

хімічні властивості. Застосування етанової кислоти 
04.03 

Практична робота 4.  Властивості оцтової кислоти 09.03 

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Поняття про 

жири.  
11.03 

Властивості жирів. Мило, його склад, мийна дія.  16.03 

Розв’язування задач, виконання вправ 18.03 

Вуглеводи. Глюкоза, її молекулярна формула, фізичні властивості, 

поширення і утворення в природі.  
30.03 

Сахароза, її молекулярна формула, фізичні властивості, поширення і 

утворення в природі. 
01.04 

Крохмаль. Целюлоза, їхні молекулярні формули, фізичні властивості, 

поширення і утворення в природі.  
06.04 

Розв’язування задач, виконання вправ 08.04 

Повторення  13.04 

Нітрогеновмісні органічні речовини  

Поняття про амінокислоти 15.04 

Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль 

амінокислот і білків 
20.04 



Значення природних і синтетичних органічних сполук 22.04 

Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів 27.04 

Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах 29.04 

Узагальнюючий урок з теми «Початкові поняття про хімічні сполуки».  04.05 

Тематичне оцінювання  06.05 

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства 
 

 

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової 

картини світу. Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку 

людства 

13.05 

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці 

хімічної науки 
18.05 

Узагальнюючий урок з теми «Роль хімії в житті суспільства».  20.05 

 


