
9 клас  

Хімія 

28/04  

Тема. Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля 

від стійких органічних забруднювачів. 

Д/з опрацювати §34, №244, 245, 246 (письмово) за посиланням переглянути 

відео https://www.youtube.com/watch?v=5W84VBXBJJw 

 

 

9 клас  

Хімія 

30/04  

Тема. Захист навчальних проектів 

Д/з приготуйте проект на одну з тем 

1. Друге життя паперу 

2. Джерела органічного забруднення території мікрорайону 

 

 

9 клас  

Хімія 

05/05  

Тема. Практична робота №5 

Д/з: за інструктивною карткою на с. 191-192проведіть практичну роботу. В 

зошитах оформлення наступне (посилання виділені синім кольором не 

переписувати, а спостерігати дослідження і робити висновки) 

Практична робота №5 

Тема. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах 

Мета: освоїти основні методи виявлення органічних сполук у харчових 

продуктах та ознайомитися з основним призначенням їхнього використання. 

Обладнання: розбавлений сік лимона, молоко, макаронні вироби, харчова 

сода, купрум сульфат, етиловий спирт, спиртова настоянка йоду, 

універсальний індикаторний папірець 

Хід роботи 

І. Інструктаж з БЖД 

ІІ. Виконання практичної частини 

https://www.youtube.com/watch?v=5W84VBXBJJw


Послідовність дій Спостереження Висновки 

Дослід 1 Виявлення органічних кислот 

https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоексперименти-з-органічної-

хімії/020-взаємодія-оцтової-кислоти-з-натрій-карбонатом 

 індикатор набув червоного 
кольору. 

виділяється газ 

в лимоні є кислота 

Дослід 2 Виявлення білків 

https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоексперименти-з-органічної-

хімії/094-біуретова-реакція-білків 

   

Дослід 3 Виявлення крохмалю  

https://www.youtube.com/watch?v=3RRdGrnnwCc 

   

Висновок: __________, ___________ та ____________ є основними речовинами 
життєдіяльності нашого організму. __________ є будівельним 
матеріалом структур організму і ферментів; _________ і _______ — основа 
енергетичної функції організму і процесів у організмі. 

 

9 клас  

Хімія 

07/05  

Тема. Контрольна робота 

І варіант пишуть: 

Білоус 

Гудзинський 

Домброван 

Заяць 

Какарук 

Кодос 

Люлє 

Овчиннікова 

Поліщук 

Севрюгіна 

Спатар 

Тарнавський 

Чепелюк 

Ясинський. 

Всі інші пишуть варіант ІІ 

https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоексперименти-з-органічної-хімії/020-взаємодія-оцтової-кислоти-з-натрій-карбонатом
https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоексперименти-з-органічної-хімії/020-взаємодія-оцтової-кислоти-з-натрій-карбонатом
https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоексперименти-з-органічної-хімії/094-біуретова-реакція-білків
https://sites.google.com/view/allhemi/медіатека/відеоексперименти-з-органічної-хімії/094-біуретова-реакція-білків
https://www.youtube.com/watch?v=3RRdGrnnwCc


Варіант І 

1. Денатурація білків – це реакція руйнування структури:  

 а) первинної;   б) вторинної,   в) третинної.  

2. Вкажіть серед наведених сполук естер:  

 а) C2H5 – OH;  б) СH3 – CH2 – CH – COOH,  

 в) СН3 – СООС2Н5;   в) (С6Н10О5)n.  

 3. Поясніть значення вуглеводів у природі та життєдіяльності людини. 

4. Амінокислоти – це речовини, у молекулах яких одночасно містяться 

функціональні групи: 

 а) аміно- й гідроксильна;  б) карбоксильна й гідроксильна. 

 в) аміно- й карбоксильна.  

 

5. Нуклеїнові кислоти – це:  

 а) природні полімери;  б) штучні полімери,  

 в) мономери для синтезу білка.  

6. Напишіть рівняння утворення дипептиду з двох молекул серину (HOCH2 – 

CH(NH2) – COOH). 

7. Обчисліть масу амінооцтової  кислоти, яку можна одержати з хлороцтової 

кислоти масою 48 г і амоніаку.  

8. Запишіть рівняння реакції за схемою:  

 Бутанол → бутанова кислота → 2-хлорбутанова кислота →  

 → 2-амінобутанова кислота.  

9. Запишіть рівняння можливих реакцій: 

    А) етиловий спирт + натрій= 

    Б) етилен + вода = 

    В) метан + хлор = 

    Г) оцтова кислота + мідь = 

    Д) ацетилен + водень = 

10. Обчисліть масу гліцерину, яку можна добути при повному гідролізі 3,5 

моль триолеїну. 

 



Варіант ІІ 

1. Вкажіть характеристики гомологів: а) мають однаковий кількісний склад; 

б) мають однаковий якісний склад; в) мають різний кількісний склад; г) 

подібні за хімічною будовою.  

2. Вкажіть органічну сполуку, яка не знебарвлює бромну воду: 

 а) етен,   б) етин,   в) етан,   г) олеїнова кислота. 

3. Опишіть функції жирів, яке вони мають значення для організму 

4. Вкажіть продукту реакції заміщення між метаном і хлором: 

А)водень,    Б) хлороетин,   В) хлорметан,   Г) хлорометил   

5.  Амінокислоти – це речовини: 

А) кислі,    Б) амфотерні,   В) лужні,   Г) нейтральні.  

6. Напишіть рівняння утворення дипептиду з двох молекул валіну (CH3)2CH – 

CH(NH2) – COOH).  

7. Обчисліть масу амінооцтової  кислоти, яку можна одержати з хлороцтової 

кислоти масою 120 г і амоніаку.  

8. Запишіть рівняння реакції за схемою: 

Етан – етилен – етанол - натрій етилат 

9. Напишіть рівняння реації горіння зазначених речовин:  

 а) метану;  б) етену;    в) етанолу;  г) ацетилену 

10. Обчисліть об’єм водню, який виділився при взаємодії метанолу 

      З натрієм масою 2,5г. 

 

 

9 клас  

Хімія 

12/05  

Тема. Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між 

речовинами та їхні взаємоперетворення. 

Д/з переглянути відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=fCtum9lhPeo 

 

9 клас  

Хімія 

14/05  

https://www.youtube.com/watch?v=fCtum9lhPeo


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

картини світу.   

Д/з за посиланням переглянути матеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=Dv-aBZfP4tI 

Опрацювати §37, №272, 276 (письмово) 

 

 

9 клас  

Хімія 

19/05  

Тема. Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства 

Д/з за посиланням переглянути матеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=vltPzNPy4g4&feature=emb_title 

Приготувати проект  (за вибором) 

1. Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію. 

2. Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі в 

розв’язуванні екологічних проблем місцевості. 

3. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії 

 

 

9 клас  

Хімія 

21/05  

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

творці хімічної науки. 

Д/з Опрацювати §38, приготувати проект «Видатні вітчизняні хіміки  як 

учені й особистості» 

 

9 клас  

Хімія 

26/05  

Тема. Узагальнення знань учнів 

Д/з складіть кросворд з ключовим словом «ОРГАНІЧНА ХІМІЯ» або ребуси 

з ключовим словами «Жир», «Білок», «Вуглевод» 

https://www.youtube.com/watch?v=Dv-aBZfP4tI
https://www.youtube.com/watch?v=vltPzNPy4g4&feature=emb_title

