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Навчальна програма.  Хімія.  7-9  класи  (оновлена),  затверджена  наказом  

МОН  України  від 07.06.2017 № 804. За Типовою освітньою програмою, 

затвердженою Наказом МОН від   20.04.2018 №405. 

Підручник: Хімія: підруч. для 7 кл. закл.заг.сер.освіти/ О.Г.Ярошенко.– 

Харків: Сиция, 2016.-192 с. 

 

Мета уроку: Поглибити знання про прості речовини, як спосіб існування 

хімічних елементів у вільному стані. Навчитися відрізняти металічні та 

неметалічні речовини за їхніми фізичними властивостями. Познайомитися з  

положенням металічних та неметалічних елементів в Періодичній системі. 

Обладнання та матеріали: Періодична система елементів Д.І.Менделєєва 

(короткий варіант), колекція «Зразки простих речовин» (набір «Хімія для 

STEM-лабораторій»), демонстраційні картки та моделі атомів хімічних 

елементів з інтерактивного набору «Жива хімія»; інтерактивна дошка з 

проєктором. 

Терміни: атом (atom), хімічний елемент (chemical element), проста речовина 

(simple substance), властивості (properties), метал (metal), неметал (nonmetal), 

металічний елемент (metal element), неметалічний елемент (non-metallic 

element), назви хімічних елементів та простих речовин, алотропія (allotropy), 

алотропна модифікація (allotropic modіfication). 

Очікувані результати: 

учень/учениця 
називає хімічні елементи за сучасною науковою українською номенклатурою, 

записує їхні символи;  найпоширеніші хімічні елементи в природі; наводить 

приклади простих речовин; алотропних модифікацій Карбону, Оксигену, 

хімічні терміни англійською мовою;  пояснює умовність поділу простих 

речовин на метали та неметали; розрізняє фізичні властивості речовин, прості 

речовини метали і неметали, металічні та неметалічні елементи, 

використовуючи Періодичну систему; використовує Періодичну систему як 

довідкову для визначення складу атому та відносної атомної маси елементів; 

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  

під час роботи з речовинами; усвідомлює необхідність збереження власного 

здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин; робить висновки на 

основі спостережень (за допомогою вчителя). 

Компетентності, які розвиваються: 

спілкування державною  мовою, спілкування іноземними мовами, 

компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова 

компетентність, уміння вчитися впродовж життя, екологічна грамотність і 

здорове життя. 

Тип уроку: комбінований. 

 

 

 

 



Структура уроку: 

1. Організаційний етап.  

2. Актуалізація опорних знань: 

-  фронтальна робота з класом «Так» чи «Ні»; 

-   письмова робота  (роздатковий матеріал -  перевірка базових знань); 

- робота з картками хімічних елементів та визначенням характеристик  

їхніх атомів за Періодичною системою; 

     3.  Розширення знань про прості речовини: 

3.1. Вступне слово вчителя;  

3.2. Лабораторний дослід «Ознайомлення зі зразками простих речовин»: 

- робота у парах з колекцією простих речовин (заповнення таблиці 

спостережень); 

- обговорення фізичних властивостей за зовнішніми ознаками речовин 

та узагальнення спостережень; 

- особливості властивостей і будови деяких простих речовин, утворених 

одним хімічним елементом (явище алотропії); 

- визначення положення металічних і неметалічних хімічних елементів 

у Періодичній системі; 

4. Закріплення знань. 

5. Домашнє завдання. 

6. Рефлексія. Вправа «Веселка» (опитування у смартфоні). 

 

Хід уроку: 

Фронтальна робота з класом «Так» чи «Ні»  

1. Крапля води – це тіло? (Так) 

2. Залізний цвях – це речовина? (Ні) 

3. Алмаз має найбільшу твердість за шкалою твердості мінералів? (Так) 

4. Заряд ядра атома Оксигену +10? (Ні) 

5. Молекула води здатна до самостійного існування? (Так) 

6. Хімічний елемент – це атоми з однаковим зарядом ядра? (Так) 

7. Вимова хімічного елементу у формулі з порядковим номером 11 На? (Ні) 

8.  Кількісний склад речовини визначається за хімічними символами 

елементів, які входять до складу речовини? (Ні) 

9. Відносна атомна маса хімічних елементів порівнюється з 1/12 частиною 

маси Карбону? (Так) 

Письмове завдання: 
1. Заповнити таблицю: 

№ Назва 

хімічного 

елемента 

Символ 

хімічного 

елемента 

Вимова у 

формулі 

Відносна 

атомна маса 

Аr 

Група у ПС Період у ПС 

1 Ферум      

3   ес    

4    20   



Робота з картками хімічних елементів та визначення характеристик їхніх атомів 

за Періодичною системою: 

1. Яка назва хімічного елементу? 

2. Назвіть його порядковий номер, номер групи, номер періоду. 

3. Який склад його атому: заряд ядра, кількість електронів, нуклоне число. 

4. Розташуйте хімічні елементи за зростанням кількості електронів в 

електронній оболонці атому. 

 
 

Вступне слово вчителя: 

Сьогодні ми ознайомимося зі зразками деяких простих речовин, але перед 

тим, як відчути себе справжніми хіміками-дослідниками,  пригадаємо, що: 

1. На сьогодні Періодична система містить 118 хімічних елементів, 118 

видів атомів. 

2. З них складається все живе і неживе у Всесвіті. 

3. Більшість з них існують у природі у складі простих та складних речовин. 

4. Спосіб існування хімічного елементу у вільному стані – проста речовина. 

 

Пригадаємо з курсу природознавства: 

Які речовини називають простими?  

Які прості речовини входять до складу повітря? 

Яка формула молекули кисню? 

Яка формула молекули азоту? 

Чи можемо ми зараз побачити ці речовини? Чому?  

Про які фізичні властивості металів ми вже згадували під час розділення 

неоднорідних сумішей? (Тверді, мають металічний блиск, важчі за воду). 

То ж  ми сьогодні з вами будемо дослідниками і спробуємо розрізнити 

речовини, які за зовнішніми ознаками належать до металів, а які ні. 

Лабораторний дослід «Знайомство з колекцією простих речовин». 

1. Інструктаж з БЖД. 

2. У робочому зошиті за допомогою лінійки та олівця накресліть 

таблицю спостережень (набори №1 чи №2 учні обирають самостійно). 

Набір №1 (10 зразків) 



Набір №2 (12 зразків)  
№ з/п Назва простої 

речовини 

Яким 

хімічним 

елементом 

утворена 

Колір Блиск Формула 

простої 

речовини 

Метал/ 

неметал 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

Висновок: 

Прості речовини метали утворюються металічними хімічними елементами; 

Молекули простих речовин неметалів утворюються неметалічними хімічними 

елементами. 

 

Пояснення вчителя та записи до  зошитів: 

1.Деякі елементи утворюють кілька простих речовин; 

2.Оксиген утворює молекули кисню (О2- газ без запаху) і озону (О3- має 

характерний запах, який ми відчуваємо після грози). 

3.Карбон утворює вуглець, сажу, алмаз, графіт, фуллерен, графен, карбін. 

 
Атоми одного хімічного елемента можуть по-різному укладатися у кристали,  

зв’язуватися між собою у різних кількостях, а тому -утворювати речовини 

різної будови.  



Ми можемо побачити це на прикладі алмазу і графіту, твердих речовин з 

різними властивостями, які утворені атомами Карбону, порядок з’єднання 

атомів у графіті та алмазі  різний. 

  
Якщо подивитися уважніше, то можна зрозуміти, чому графітовий 

стрижень простого олівця залишає шар  блискуче-сірого кольору на папері під 

час креслення-тертя (спостерігали під час креслення таблиці). 

          Явище існування кількох простих речовин, утворених однім хімічним 

елементом, називається алотропією (записати). 

          Прості речовини одна по відношенню до іншої – алотропні модифікації 

даного хімічного елемента (записати). 

 

Тепер з’ясуємо, чи є чітка межа між металами і неметалами 

         Для металів характерні металічний блиск, висока електропровідність. Але, 

наприклад, графіт – проста речовина, утворена атомами неметалічного 

елементу Карбону (№6), має металічний блиск,  не змінює форму під тиском 

(не кується), а розсипається,  добре проводить електричний струм. 

          Більшість металів, як і неметали, не притягуються магнітом, на відміну 

від заліза, утвореного металічним елементом Ферумом (№ 26).  А зріджений 

кисень притягується магнітом, хоча утворений елементом неметалом (№8), і 

сама речовина - неметал. 

          Вольфрам (утворений хімічним елементом №74), який має найвищу 

температура плавлення серед металів, майже не проводить електричний струм, 

чим і було зумовлене його використання у лампах розжарювання. 

         Ми знаємо, що метали – тверді речовини, але ртуть –  рідкий метал, пари 

якого надзвичайно небезпечні для людини.  

 

Висновок: твердження, які базуються на спостереженні та експерименті, 

дозволяють зробити висновок, що поділ простих речовин на метали і неметали– 

умовний. 

 

Визначення положення металічних і неметалічних елементів в Періодичній 

системі 

          Розділимо дидактичні картки на хімічні елементи, які утворюють прості 

речовини неметали (неметалічні елементи) та прості речовини метали 

(металічні елементи). 



 

  
 

         Визначимо положення металічних елементів Na, K, Ca, Mg (початок 

періодів), та неметалічних елементів N, O, Cl, S, Br, (кінець періодів).  

Таким чином, ми визначили, що періоди починаються з металічних елементів 

та закінчуються неметалічними елементами. 

         Періодична таблиця кольорова, тому, щоб визначитися у приналежності 

елементів до металічних чи неметалічних, зорієнтуємося по кольорах, а саме: 

 металічні елементи, яким відповідають прості речовини метали: 

елементи в червоних клітинках (крім Гідрогену і Гелію); елементи у синіх та 

зелених клітинках,  елементи у жовтих клітинках, які розташовані під 

діагоналлю В (№5)-Аt (№85); 

 неметалічні елементи, яким відповідають прості речовини неметали: 

елементи у червоних клітинках – Гідроген і Гелій,  елементи у жовтих 

клітинках на діагоналі та над діагоналлю В (№5)-Аt (№85); 

       Молекули простих речовин неметалів  водню (Н2), азоту (N2), кисню (O2), 

фтору (F2), хлору (Cl2), брому (Br2) складаються з двох атомів і саме так 

записуються їхні хімічні формули. 

 

Демонстрація моделей утворення молекул деяких простих речовин  

(кількість видовжених елементів біля атому відповідає номеру групи)  

 
Метали мають немолекулярну будову, тому прості речовини записуються 

хімічним символом металічного елементу: цинк- Zn (№30), мідь- Cu (№29), 

свинець- Pb (№82), натрій- Na (№11), алюміній- Al (№13), ртуть- Hg (№80). 

           Слід зазначити, що назву хімічного елемента пишемо з великої літери, а 

назву простої речовини – з маленької, це особливо треба пам’ятати, коли назви 

хімічного елемента та простої речовини збігаються. 



Закріплення матеріалу: 

1.Які елементи утворюють речовини метали? (металічні) 

2.Які елементи утворюють речовини неметали? (неметалічні) 

3.Що доводить, що поділ речовин на метали і неметали є умовним? 

(Електропровідність графіту, рідкий стан та випаровування ртуті, магнітні 

властивості рідкого кисню, погана електропровідність вольфраму) 

4.Чому простих речовин більше ніж хімічних елементів? (явище алотропії) 

5.Де розташовані металічні елементи в Періодичній системі? Назвіть деякі (на 

початку періодів, клітинки по кольорах -Натрій, Калій, Ферум, Меркурій тощо 

6.Де розташовані неметалічні елементи в Періодичній системі? Назвіть деякі 

(кінець періодів, клітинки по кольорах – Гідроген, Нітроген, Фосфор, Хлор 

тощо). 

 

Узагальнення: на сьогоднішньому уроці ми поглибили знання про прості 

речовини, наочно переконалися, що метали і неметали  мають різні фізичні 

властивості, за якими їх можна розпізнавати, але слід також пам’ятати, що 

поділ простих речовин на метали і неметали умовний. Ми також 

познайомилися з назвами простих речовин, серед яких деякі збігаються з 

назвами хімічних елементів, якими утворені, а інші ні.  Зважаючи на характер 

простих речовин металів і неметалів, хімічні елементи також поділяють на 

металічні та неметалічні. Ми ознайомилися з положенням у Періодичній 

системі металічних і неметалічних елементів. 

Рефлексія: вправа «Веселка» (рефлексія; опитування у смартфоні); 

Домашнє завдання:  

1. Параграф 14, завдання 10 (письмово);  

2. Для дослідників:  

Які сім металів використовують у виготовленні ламп розжарювання; 

довести дослідним шляхом, що один з металів цоколя – залізо. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

РЕФЛЕКСІЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа «Веселка» 
 

1. Я не працював на уроці, було нецікаво 

2. Я намагався зрозуміти цю тему, але не вийшло 

3. Тепер я знаю, що не всі металічні тіла можна 

називати «залізними» 

4. Мені було дуже цікаво на уроці 

5. Мені хочеться дізнатися більше  

6. Мені сподобалось досліджувати властивості 

простих речовин 

7. Мене захопила ця тема, хочу бути дослідником 


