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Методична тема: Інтерактивні технології – шлях до розвитку креативного 

мислення та творчих здібностей учнів.  

Тема: «Неметалічні елементи та їхні сполуки» 

Мета уроку :  - Узагальнити і систематизувати теоретичні знання теми, 

- розширити знання учнів про неметали, історію їх відкриття, значення для 

організму та  практичне застосування, 

- зацікавити вивченням предмету. 

Форми роботи: 

- усне опитування;  

- дидактична гра; 

- демонстрації;  

- творче завдання; 

КМЗ: 

- Мультимедійний проектор, 

- Періодична таблиця Д.І.Менделєєва, 

- Презентація, 

- Реактиви (йод, порошкоподібний алюміній, сухе горюче, глюконат кальцію)   

Тип уроку : узагальнення та систематизація. 

 Девіз уроку                      Не бійся, що не знаєш, 

                                              Бійся, що не навчишся! 

Хід уроку 

І. Організація класу. 

Група ділиться на дві команди. В команду будуть набрані учні , які дадуть  

найбільшу кількість правильних   відповідей  на запитання.  Одна правильна 

відповідь оцінюється одним балом. 

 ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

        Ми граючись перевіряємо, 

        що вміємо, що знаємо.   

Треба багато вчитися, щоб знати хоча б трішечки. 



 Тому починаємо гімнастику для  розуму. Не тільки руки, ноги , тіло потрібно 

тренувати. Потрібна і гімнастика для розуму. А навчання, це гімнастика для 

розуму.                     

  ІІ. Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок. 

І конкурс «Гімнастика розуму» .  Питання  для першої команди  

Учні відповідають на питання, поставлені вчителем, таким чином отримують 

«допуск» до гри ті учні, які наберуть найбільше балів: 

1. Де знаходяться елементи-неметали в періодичній таблиці? 

2. Для хіміка це слово означає один із хімічних елементів, для еколога  чи ботаніка 

– сосновий ліс, для фізика – прізвище видатного датського вченого – ядерника, 

для стоматолога – інструмент. Назвіть це слово .      (бор)  

3.    Який елемент академік А. Е. Ферстман називав “елементом життя й думки”?  

       (Фосфор.) 

4. Газ, який постійно перебуває в повітрі; він захищає тварин і людей від сліпоти, 

поглинаючи ультрафіолетові промені, які посилає на Землю Сонце.     (Озон) 

5 . Яка формула вищого оксиду Карбону?            (СО2) 

6. Які властивості виявляють оксиди неметалів?     (кислотні) 

7. Який неметал на практиці використовують для знищення залишків ртуті? 

 (Сірку) 

           8.    Назвіть алотропні  видозміни Оксигену  ?    (кисень, озон) 

          9.    Алмаз, графіт, карбін, фулурен – це алотропні форми якого елементу?    

             (Карбону) 

10. Яку загальну назву мають елементи-неметали VII групи? (галогени) 

11. Який оксид у зрідженому вигляді містять сучасні вогнегасники? (СО2) 

          (вуглекислий газ) 

12. Чим небезпечний чадний газ?(утворює стійкі сполуки із гемоглобіном) 

14.Проста речовина-неметал, що входить до складу намазки на сірниковій 

коробці.               (Фосфор) 

14.  Найактивніший неметал                                                     (фтор) 

15. Назвіть рідкий неметал.                                                        (бром) 



16.Назва якого елемента означає “руйнівний”, “смертоносний”?  (Флуору) 

17.Який неметал було названо за кольором його парів? (Йод; з грец. Iodos – 

"фіолетовий".) 

18.     Назва якого неметалу означає неприємний запах? (Бром; з грец. Bromos – 

"смердючий".) 

19.Який елемент займає друге за поширеністю місце на Землі після Оксигену?   

   (Силіцій ) 

20.     Який елемент є найпоширенішим у Всесвіті.             (Гідроген ) 

21.     Якого елемента в земній атмосфері найбільше?           (Нітрогену ) 

Завдання для другої команди : 

1. Який оксид найпоширеніший на Землі?       (вода) 

2. Назва якого газу переводиться як “безжиттєвий”?             (азот) 

.      3. Чому свята вода не псується (бо містить йони Аg, що вбивають бактерії) 

3. Яка група періодичної таблиці не містить неметалів? 

4.У якій країні винайшли рецепт виготовлення  порцеляни    (Китай) 

5.Неметал жовтого кольору                                                        (сірка) 

6. «Улюблена» сіль   представників флори                            (нітрат)    

7.Найпоширеніші хімічні елементи на Сонці:  Гідроген і...    (Гелій) 

8.  Елемент - цар живої природи                                              (Карбон) 

9. Який шар охороняє нашу планету від влучення космічних 

ультрафіолетових променів                                                       (озоновий) 

10.  Елемент - цар неживої природи                                               (Силіцій)  

11.  Який з неметалів може світитися?                                           (фосфор) 

12. Яка природна копалина утворилася  з залишків раковин  

відмерлих молюсків?                                                                  (крейда) 

13. Загальна назва елементів: хлор, бром, йод, фтор                 (галогени) 

14. Елемент, атом якого містить єдиний електрон ?                  (Гідроген) 

15. Найкоштовніша  алотропна  модифікація  Карбону ?             (алмаз) 

16. Як називається речовина з формулою СО2?                 (вуглекислий газ) 



17. Який  елемент входить до складу морських водоростей.                    (йод) 

18. Озон - проста або складна речовина?                                                  (проста) 

19. Найлегша речовина на Землі                                                                (водень) 

20. Якого газу в повітрі найбільше?                                                      (азоту) 

21.  ”Чорним золотом промисловості” називають...                           (вугілля) 

 Конкурс ІІ «Асоціація»   

1. У грі беруть участь дві команди. 

2. Учасникам зачитується перший фрагмент тексту про певний хімічний елемент.  

3. Час на обговорення – 1 хвилина. 

4. Виграє команда,  яка першою відгадає вказаний елемент. Вона отримує 5 балів. 

5. Якщо в учасників немає правильної відповіді – їм зачитується другий фрагмент 

тексту про цей же хімічний елемент.  

6. Правильна відповідь оцінюється 3 балами. 

7. Якщо учасники досі не знайшли правильної відповіді, то їм зачитують третій 

(останній) фрагмент тексту.  

8. За відгаданий хімічний елемент команда отримує 1 бал. 

9. Виграє команда, яка набрала більше балів. 

10.  Роль ведучого виконує вчитель. 

Пропонуються такі запитання: 

1. - Відкритий Прістлі та Шеєле 200 р. тому. А. Лавуазьє дав назву цьому   

       елементу.  

- Він утворює дві алотропні видозміни: кисень і озон. 

- Найпоширеніший елемент на Землі.        (Оксиген) 

 

- – Коли ми ріжемо цибулю і «плачемо» , ми проявляємо фіктивні емоції 

завдяки цій сполуці, яка вбирається із грунту при проростанні  цибулі.  

-    Моє три алотропні видозміни. Проста  речовина жовтого кольору, 

відкладається у вусі людини та використовується для лікування шкіряних 

хвороб. 

- Це елемент шостої групи головної підгрупи періодичної системи. Із 

Гідрогеном утворює газ, що має запах тухлих яєць.        

                                                                           (Сульфур) 

2. - 1766 року Генрі Кавендіш добув «штучне повітря» дією цинку на розбавлений 

розчин хлоридної кислоти. «Повітря» Кавендіша виявилось самостійною 

речовиною. З якого хімічного елемента складається ця проста речовина?  

- Цей елемент найпоширеніший у Всесвіті. 



- 1787 року Антуан Лавуазьє довів, що цей елемент входить до складу води і 

назвав його «той, що народжує воду».         (Гідроген) 

Дослід №1  Взаємодія цинку із хлоридною кислотою. 

3. - Вперше його відкрили на Сонці і назвали «сонячним газом». 

- Легкий, але негорючий він став незамінний у повітроплаванні. Ним 

наповнюють дирижаблі, повітряні кулі. 

- В ядрі цього елемента є 2 протони. При вдиханні гелію тембр голосу стає 

тонким, схожим на крякання качки.          (Гелій) 

 

4.  Цей елемент був відкритий 1669 року  алхіміком з Гамбурга Х.Брандтом.  

   - Міститься у живих організмах – у кістках, м’язах, у мозковій тканині та нервах.   

     Входить до складу добрив. 

    - Буває червоний, чорний та білий. Світиться у темряві.      (Фосфор) 

 

5.  - «Точнісінько так само як ртуть – єдиний метал, що є рідким за кімнатної 

температури, ця речовина – єдиний рідкий неметал». 

- Медичні препарати, що містять цей елемент, застосовують як заспокійливий 

засіб. 

- Це галоген з четвертого періоду.         (Бром) 

 

6. - Цей елемент займає друге місце за поширеністю на Землі. Напівпровідник. 

- Його часто застосовують для виготовлення сонячних батарей. 

- В атомі цього елемента 14 електронів.       (Силіцій) 

 

7. – Його називають царем живої природи.  Цей елемент утворює  найтвердішу  

         речовину на Землі (алмаз).  

- Він утворює два оксиди : вуглекислий та чадний  газ .  

- Атом цього елемента має 6 електронів на двох енергетичних рівнях. 

                                                                               (Карбон) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0


Дослід №2 : Фараонові змії. ( При  нагріванні  глюконату  кальцію із сухим 

горючим   утворюється вуглець , вуглекислий газ, вода, оксид кальцію.)  

9. - Це дуже важливий мікроелемент. На цей елемент багаті  морепродукти:  

        риба  та морська капуста. Вбирається щитоподібною залозою при 

радіоактивному забрудненні.  

- Утворює просту речовину, що є твердою сріблясто-сірого кольору, здатною  

    переходити в пару фіолетового кольору.  

- А спиртовий настій простої речовини використовують для дезінфікування ран  

    і перед хірургічною операцією. Має коричневе забарвлення.                (Іод) 

    Дослід№3  : Взаємодія  кристалічного йоду із порошкоподібним алюмінієм. 

 

10.  У струмені цієї речовини спалахують азбест, цегла, гаряча вода згорає.  

              В   перекладі із грецької це слово означає “руйнівний”.  

- Нестача цієї речовини у питній воді стає причиною карієсу. 

- Це найсильніший неметал.          (Флуор) 

 

11. - 7 травня 1821 року помер імператор Франції,визначний полководець  і  

    державний діяч Наполеон І   Бонапарт . Шведський стоматолог припустив, що      

Наполеона було отруєно,  саме цією речовиною.  

- Її використовують у стоматології  для знеболення нерва зуба.  

- Ядро цього елемента містить 33 позитивно заряджених елементарних частинки. 

                       (Арсен) 
12.  - Газ жовто-зеленого кольору, у 2,5 рази важчий за повітря, має характерний  

         запах. 

- Розчиняється у воді, утворює дезінфікуючу рідину. Він входить до складу 

    багатьох відбілювачів. 

- Цей елемент входить до складу солі, яку ми щодня споживаємо - кухонної. 

                         (Хлор) 

Конкурс ІІІ «Чорний ящик»  

1 .-  У перекладі з грецької означає непохитний, твердий. Кристалічна речовина,  



         тугоплавка, не проводиться електричний струм. 

-  Кристали можуть бути безбарвні прозорі та прозорі красивого синього, 

зеленого, червонуватого, чорного кольору. 

-  Цією речовиною перський уряд, щоб «уласкавити білого царя», розплатився 

за кров відомого російського дипломата і видатного письменника О. С. 

Грибоєдова, полеглого від рук розлюченого натовпу у 1829р. в Тегерані.  

                              (Алмаз) 

2. У медичній практиці ця речовина у вигляді пігулок застосовується як 

універсальна «протиотрута» у випадку різноманітних отруєнь (бактеріальними 

токсинами, тваринними отрутами , алкалоїдами тощо). 

    (Активоване вугілля) 

3. Батько історії – Геродот свідчив, що жерці Вавілону під страхом смерті 

забороняли простим людям споживати горіхи, небезпідставно вважаючи, що така 

«божественна їжа» здатна поліпшувати розумові здібності підданих. Яка речовина 

входить в склад  горіхів?       (Фосфор). 

Конкурс IV.  «Дешифрування»  

Визначте елементи за літерами: 

Г О А Р Н; 

 Н Е СЛ Е; 

 Р АС Н Е; 

Т А С А Т.  

Конкурс V  : Запитання для вболівальників.  

1. Чому фосфор називають елементом мислення? 

2. Чому вдихання чистого кисню протягом тривалого часу шкідливе для живого 

організму?            ( обмін речовин зростає і організм згорає) 

3. З давніх   часів  жінки  використовували для косметики відвари трав, сік 

плодів та овочів, відваром цибулі та ромашки  фарбували волосся, румʹянили 

щоки буряком. Що вони використовували для підфарбовування брів та 

відбілювання обличчя.                             (Сажа – карбон, крейда – вапняки)  



4. Елемент,  який поглинається  щитовидною залозою  при радіоактивному 

забрудненні території?         (йод) 

5.     У медичній практиці ця речовина у вигляді пігулок застосовується як 

універсальна «протиотрута» у випадку різноманітних отруєнь (бактеріальними 

токсинами, тваринними отрутами, алкалоїдами тощо). (активоване вугілля)  

Конкурс VІ  :     “ Хімічний  кросворд ”. 

5 балів отримає та команда, яка швидше розв’яже кросворд. 

Завдання :  У дев’яти колах записано символи хімічних елементів. Розмістіть їх 

назви по горизонталі так, щоб у виділених клітинках по вертикалі можна було б 

прочитати прізвище вченого – автора символів хімічних елементів. 

 (Елементи: 1 – C; 2 – Ag; 3 – Au; 4 – Si; 5 – O; 6 – Al; 7 – K; 8 – F; 9 – P.  

Відповідь:  Берцеліус) 

 

V ІІ.   Підведення підсумків уроку. 



  Вчитель заповнює протокол, підводить підсумки, виставляє оцінки уроку. 

Пам’ятайте,  чим повніше джерело знань, тим глибше ріка життя . Тому вперто і 

наполегливо працюйте , над здобуттям знань.                                                    

VІІІ.    Домашнє завдання. 

Підготувати повідомлення або презентацію із теми «Поширення та застосування  

металічних елементів у природі». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


