
                          ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

                                                  хімія 7 клас 

Підручники: 

“Хімія” підручник для 7 класу знз Попель П.П., Крикля Л.С. ТОВ “Видавничий 

центр “Академія” 

https://academia-pc.com.ua/wp-content/uploads/2018/08/«Хімія»-Підручник-для-7-класу-

загальноосвітніх-навчальних-закладів.pdf 

“Хімія” підручник для 7 класу знз Ярошенко О.Г. ТОВ “СИЦИЯ” 
http://www.sicia.com.ua/index.php?mbnGalleryViewerU.swf?zoomifySlidesXMLPath=books/class7_

2722/index.xml&page=1320 

“Хімія” підручник для 7 класу знз Григорович О.В. ТОВ “Видавництво “Ранок” 
http://www.ranok.com.ua/resources/files/pdf/Himiya_Uch_7.pdf 

“Хімія” підручник для 7 класу знз Савчин М.-В.М. ТОВ “Видавництво “Грамота” 
http://e.issuu.com/embed.html#23287696/32988093 

“Хімія” підручник для 7 класу знз Дячук Л.С., Гладюк М.М. ТОВ “Видавництво 

“Навчальна книга-Богдан” 

“Хімія” підручник для 7 класу знз Лашевська Г.А., Лашевська А.А. ТОВ 

“Видавництво “Генеза” 
http://www.geneza.ua/pdf/7klas/Lashevska_Khim_P_7ukr_(005-13)_S.pdf 

“Хімія” підручник для 7 класу знз Буринська Н.М. КП “Видавництво 

“Педагогічна думка” 

 

                                                      І семестр 

Тематична контрольна робота № 1  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Практична частина 

1 ВСТУП 

  Хімія – природнича наука. 

Речовини та їх перетворення у 

навколишньому світі. 

Короткі відомості з історії 

хімії.  

Правила поведінки у 

хімічному кабінеті.  

 Ознайомлення з  

лабораторним посудом та 

обладнанням кабінету хімії, 

маркуванням небезпечних 

речовин. Правила безпеки під час 

роботи з лабораторним посудом 

та обладнанням кабінету хімії. 

Основні поняття і терміни. 

Хімія. Речовини. Штатив. 

Пробірка. Тигель. Колба. 

Шпатель. Пробіркотримач. 

Демонстрації 

1. Взаємодія харчової соди з оцтом  

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

4nI 

2. Зміна забарвлення природних індикаторів 

у середовищі побутових хімікатів і 

харчових продуктів. 

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

7GU 

https://www.youtube.com/watch?v=84QkoBFy

dtw 

Лабораторні  досліди 

1. Дослідження будови полум’я. 

2. Ознайомлення з маркуванням 

небезпечних речовин  

http://www.gpp.in.ua/dim/znaki-nebezpeki-

dlya-markuvannya-pobutovoji-khimiji.html 

Практичні роботи 

1. Прийоми поводження з лабораторним 

посудом, штативом і приладами.  

Виконання найпростіших лабораторних 

операцій. 

https://www.youtube.com/watch?v=EC_mU2T

ZMWw 

https://academia-pc.com.ua/wp-content/uploads/2018/08/%C2%AB%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB-%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2.pdf
https://academia-pc.com.ua/wp-content/uploads/2018/08/%C2%AB%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB-%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-7-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2.pdf
https://academia-pc.com.ua/wp-content/uploads/2018/08/
https://academia-pc.com.ua/wp-content/uploads/2018/08/
http://www.sicia.com.ua/index.php?mbnGalleryViewerU.swf?zoomifySlidesXMLPath=books/class7_2722/index.xml&page=1320
http://www.sicia.com.ua/index.php?mbnGalleryViewerU.swf?zoomifySlidesXMLPath=books/class7_2722/index.xml&page=1320
http://www.ranok.com.ua/resources/files/pdf/Himiya_Uch_7.pdf
http://e.issuu.com/embed.html#23287696/32988093
http://www.geneza.ua/pdf/7klas/Lashevska_Khim_P_7ukr_(005-13)_S.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3pcRUPmI4nI
https://www.youtube.com/watch?v=3pcRUPmI4nI
https://www.youtube.com/watch?v=txhYVmap7GU
https://www.youtube.com/watch?v=txhYVmap7GU
https://www.youtube.com/watch?v=84QkoBFydtw
https://www.youtube.com/watch?v=84QkoBFydtw
http://www.gpp.in.ua/dim/znaki-nebezpeki-dlya-markuvannya-pobutovoji-khimiji.html
http://www.gpp.in.ua/dim/znaki-nebezpeki-dlya-markuvannya-pobutovoji-khimiji.html
https://www.youtube.com/watch?v=EC_mU2TZMWw
https://www.youtube.com/watch?v=EC_mU2TZMWw


№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Практична частина 

2 Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ 

 Речовини  

 

 

 

 

 

 

Хімічні 

елементи 

 

 

 

 

 

Хімічні 

формули 

Фізичні тіла. Матеріали. 

Речовини. Молекули. Атоми.  

Як вивчають речовини у хімії. 

Фізичні властивості речовин. 

Чисті речовини і суміші 

(однорідні, неоднорідні). 

Способи розділення сумішей. 

Хімічні елементи, їхні назви і 

символи. Поширеність хімічних 

елементів у природі. 

Ознайомлення з Періодичною 

системою хімічних елементів.  

Маса атома. Відносні атомні маси 

хім елементів. 

Хімічні формули речовин. Прості 

та складні речовини. 

Багатоманітність речовин.. 

Основні поняття і терміни. 

Молекула. Атом. Хімічний 

елемент. Відносна атомна маса. 

Хімічна формула. Формульна 

одиниця 

Демонстрації 

3. Періодична система хімічних елементів.  

Лабораторні досліди 

3. Ознайомлення з фізичними властивостями 

речовин. Опис спостережень. Формулювання 

висновків. 

https://www.youtube.com/watch?v=jcl7_Dxxtrk 

4. Ознайомлення зі зразками простих і складних 

речовин. 

https://www.youtube.com/watch?v=zQgYxevxY3

Y 

Практичні роботи 

2. Розділення сумішей. 

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

S9Yw 

 

 

 

Тематична контрольна робота № 2  

 
№ Розділ/тема Зміст навчального 

матеріалу 

Практична частина 

3 Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ (продовження) 

 Метали й 

неметали  

Валентність 

 

 

 

 

 

Масова 

частка 

елемента  

 

Хімічні реакції 

 

 

 

Метали й неметали. Металічні 

та неметалічні елементи. 

Валентність хімічних 

елементів. Складання формул 

бінарних сполук за 

валентністю. Визначення 

валентності елементів за 

формулами бінарних сполук. 

Відносна молекулярна 

маса. 

Масова частка елемента у 

складній речовині. 

Фізичні й хімічні явища. 

Хімічні реакції та явища, що 

їх супроводжують. Хімічні 

властивості речовин.  

Закон збереження маси 

речовин. Схема хімічної 

реакції. Хімічні рівняння. 

https://www.youtube.com/watch

?v=mrD98HjnpVA 

Основні поняття і терміни. 

Валентність. Бінарна сполука. 

Розрахункові задачі 

1. Обчислення відносної молекулярної маси 

речовини за її формулою. 

2. Обчислення масової частки елемента у 

складній речовині. 

3. Обчислення маси елемента у складній 

речовині за його масовою часткою.  

Демонстрації  
4. Зразки металів і неметалів. 

https://www.youtube.com/watch?v=FT4xv57u

vw4 

5. Дослід, що ілюструє закон збереження 

маси  

https://www.youtube.com/watch?v=3aOYpj23

zZ4 

Лабораторні досліди 

5-9. Дослідження хімічних реакцій, що 

супроводжуються виділенням газу, осаду, 

зміною забарвлення, появою запаху, 

тепловим ефектом. 

https://www.youtube.com/watch?v=UU7hjdFf

AVE     

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

https://www.youtube.com/watch?v=jcl7_Dxxtrk
https://www.youtube.com/watch?v=zQgYxevxY3Y
https://www.youtube.com/watch?v=zQgYxevxY3Y
https://www.youtube.com/watch?v=KlyMVSNS9Yw
https://www.youtube.com/watch?v=KlyMVSNS9Yw
https://www.youtube.com/watch?v=mrD98HjnpVA
https://www.youtube.com/watch?v=mrD98HjnpVA
https://www.youtube.com/watch?v=FT4xv57uvw4
https://www.youtube.com/watch?v=FT4xv57uvw4
https://www.youtube.com/watch?v=3aOYpj23zZ4
https://www.youtube.com/watch?v=3aOYpj23zZ4
https://www.youtube.com/watch?v=UU7hjdFfAVE
https://www.youtube.com/watch?v=UU7hjdFfAVE
https://www.youtube.com/watch?v=Wg-lqx9fuHs


Відносна молекулярна маса. 

Масова частка.  Хімічна 

реакція. Схема хімічної 

реакції. Рівняння  хімічної 

реакції.  

lqx9fuHs 

https://www.youtube.com/watch?v=RlxE8A4n

F8g  

https://www.youtube.com/watch?v=mCmm7X

5Pnho  

https://www.youtube.com/watch?v=43wgz2rd2

f4  

Практичні роботи 

3. Дослідження фізичних і хімічних явищ. 

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

WWk0 

Домашній експеримент 

1. Взаємодія харчової соди із соком 

квашеної капусти, лимонною кислотою, 

кефіром. 

 

 

ІІ семестр 

Тематична контрольна робота № 3  

 
№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Практична частина 

4 Тема 2. КИСЕНЬ 

  

Оксиген і 

кисень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксиди 

Окиснення 

Повітря, його склад. 

Оксиген. Поширеність у 

природі. Кисень. Фізичні 

властивості кисню. Добування 

кисню в лабораторії. Реакція 

розкладу. Каталізатор. 

Збирання і доведення наявності 

кисню. 

Хімічні властивості кисню: 

взаємодія з простими 

речовинами (вуглець, водень, 

сірка, магній, залізо, мідь). 

Реакція сполучення. 

Поняття про оксиди, 

окиснення (горіння, повільне 

окиснення, дихання). Умови 

виникнення та припинення 

горіння. 

Взаємодія кисню зі 

складними речовинами ( метан, 

гідроген сульфід). 

Колообіг Оксигену в природі. 

Озон. Проблема чистого 

повітря. Застосування та роль 

кисню 

Основні поняття і терміни. 

Реакція розкладу. Каталізатор. 

Реакція сполучення. Оксид. 

Озон 

Демонстрації 

6. Добування кисню з гідроген пероксиду. 

https://www.youtube.com/watch?v=KmYq5be

vk9Y 

7. Збирання кисню витісненням повітря та 

витісненням води. 

8. Доведення наявності кисню. 

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

gtNmh8  

9. Спалювання простих і складних речовин. 

https://www.youtube.com/watch?v=xKys6ugZ

_Yk 

Практичні роботи 

4. Добування кисню з гідроген пероксиду з 

використанням різних біологічних 

каталізаторів, доведення його наявності. 

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

g5DD0 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RlxE8A4nF8g
https://www.youtube.com/watch?v=RlxE8A4nF8g
https://www.youtube.com/watch?v=mCmm7X5Pnho
https://www.youtube.com/watch?v=mCmm7X5Pnho
https://www.youtube.com/watch?v=43wgz2rd2f4
https://www.youtube.com/watch?v=43wgz2rd2f4
https://www.youtube.com/watch?v=JRjVVdbWWk0
https://www.youtube.com/watch?v=JRjVVdbWWk0
https://www.youtube.com/watch?v=KmYq5bevk9Y
https://www.youtube.com/watch?v=KmYq5bevk9Y
https://www.youtube.com/watch?v=HbFk-gtNmh8
https://www.youtube.com/watch?v=HbFk-gtNmh8
https://www.youtube.com/watch?v=xKys6ugZ_Yk
https://www.youtube.com/watch?v=xKys6ugZ_Yk
https://www.youtube.com/watch?v=OMVVYjg5DD0
https://www.youtube.com/watch?v=OMVVYjg5DD0


Тематична контрольна робота № 4  

 
№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Практична частина 

5 Тема 3. ВОДА 

 Вода 

 

 

Розчин 

 

 

 

 

 

Гідрати 

оксидів 

Вода, склад   молекули, 

поширеність у природі, фізичні 

властивості. Вода – розчинник. 

Розчин і його компоненти: 

розчинник, розчинена 

речовина. Кількісний склад 

розчину. Масова частка 

розчиненої речовини. 

Виготовлення розчину. 

   Взаємодія води з 

оксидами. Поняття про 

кислоти й основи. Поняття про 

індикатори. 

Значення води і водних 

розчинів у природі та житті 

людини. Кислотні дощі. 

Проблема чистої води. 

Охорона водойм від 

забруднення. Очищення води 

Основні поняття і терміни. 

Розчинник. Розчинена 

речовина. Гідрат. Кислота. 

Основа. Індикатор. Кислотні 

опади 

Розрахункові задачі 

4. Обчислення масової частки, маси 

розчиненої речовини, маси і об’єму  води в 

розчині. 

Демонстрації 

10. Виготовлення розчинів із певною 

масовою часткою рзчиненої речовини. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFC73sA

BqrM 

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. 

Випробування добутого розчину 

індикатором. 

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

sY 

12. Взаємодія карбон(ІV) оксиду з водою. 

Випробування добутого розчину 

індикатором. 

Лабораторні  досліди  
10. Випробування водних розчинів кислот і 

лугів індикаторами. 

https://www.youtube.com/watch?v=u1S5bc9A

Nt0 

Практичні роботи 

5. Виготовлення водних розчинів із 

заданими масовими частками розчинених 

речовин. 

https://www.youtube.com/watch?v=u3a8n-

3aF8Q 

Домашній експеримент 

2. Очищення забрудненої води за 

допомогою власноруч виготовленого 

фільтру. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ 
 

 складання конспекту; 

 виконання вправ,  завдань за темою; 

 розв’язування розрахункових задач; 

 здійснення домашніх експериментів 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFC73sABqrM
https://www.youtube.com/watch?v=ZFC73sABqrM
https://www.youtube.com/watch?v=kjtGcveOosY
https://www.youtube.com/watch?v=kjtGcveOosY
https://www.youtube.com/watch?v=u1S5bc9ANt0
https://www.youtube.com/watch?v=u1S5bc9ANt0
https://www.youtube.com/watch?v=u3a8n-3aF8Q
https://www.youtube.com/watch?v=u3a8n-3aF8Q

