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ТЕМА 1. Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні 

властивості. 

Мета: - поглибити знання учнів про поширення неметалічних елементів; 

повторити основні групи неметалів; - продовжити розвивати уміння 

працювати із ПСХЕ; виховувати значення явища алотропії та показати роль 

озонового шару для життя організмів на Землі. 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

   Галогени - (від грец. ἅλς — «сіль» або «море», та γεν-, від γιγνομαι — 

«стає») —хімічні елементи vІІ групи головної підгрупи. періодичної системи 

елементів: флуор (f), хлор (cl), бром (br), йод (i) і астат (at). 

Молекули їхніх простих речовин — двоатомні. Назви простих речовин 

галогенів відповідають назвам елементів, окрім фтору. За звичайних 

умов фтор і хлор — гази, бром — рідина, йод і астат — тверді речовини. 

Галогени реагують з більшістю елементів, утворюючи галогеніди. Вони 

мають окиснювальні властивості, які зменшуються від Флуору до Астату. 

Неметалічний характер елементів і хімічна активність галогенів посилюється 

знизу догори.  

- Які ступені окиснення проявляють галогени? Чому флуор не проявляє 

ступінь окиснення +7? 

    Халькогени - крім оксигену (O), належать сульфур (S),селен (Se), телур 

(Te), полоній (Рo). Назва халькоген походить з грецької мови та означає 

рудоутворювач. Найпоширенішим халькогеном у природі є сірка. Вона 

зустрічається як у вільному стані, так і у вигляді різних сполук: сульфідах, 

сірководню, сульфатах, білкових речовинах. Селен, телур І полоній 

відносяться до рідкісних елементів. Полоній зустрічається в уранових рудах. 

Селен і телур зустрічаються у самородному стані. 



   Підгрупа Нітрогену - елементи V групи головної підгрупи,  періодичної 

системи елементів.  

У групу входять: азот, фосфор P, миш'як As, сурма (стибій) Sb і вісмут Bi. 

Всі елементи мають електронну конфігурацію зовнішнього енергетичного 

рівня атому ns²np³ і можуть проявляти в сполуках ступені окислення             

від −3 до +5. Перші представники підгрупи — азот і фосфор  

типові неметали. Миш'як і стибій виявляють металеві властивості, вісмут — 

типовий метал. Таким чином, у даній групі різко змінюються властивості 

складових її елементів: від типового неметала до типового металу.   

Підгрупа Карбону - належать карбон, силіцій, германій, станум і плюмбум.  

Це р-елементи IV групи періодичної системи Д. І. Менделєєва, їх атоми на 

зовнішньому рівні містять по чотири електрони — ns2np2 , чим пояснюється 

подібність їх хімічних властивостей. У сполуках елементи підгрупи карбону 

виявляють ступені окиснення +4 і —4, а також +2, причому останній зі 

збільшенням заряду ядра стає більш характерним. Для карбону, силіцію та 

германію найтиповіший ступінь окиснення +4, для плюмбуму +2. Ступінь 

окиснення —4 в послідовності С—Рb стає все менш характерним. 

1. Явище алотропії на прикладі: а) Оксинену; б) Карбону. ,, 

   Алотропія – це явище утворення елементом двох або кількох простих 

речовин. Дане явище спостерігається у багатьох елементів.  Оксисен утворює 

дві прості сполуки: кисень та озон. 

    Кисень – безбарвний газ, без запаху, молярна маса 32, будова О=О.  

    Озон – газ синього кольору з різким дратівливий запахом. Надзвичайна 

окиснювальна здатність озону зумовлює його токсичну дію на людину, 

тварин і рослини. Навіть малі концентрації озону, що перевищують природні, 

викликають подразнення дихальних шляхів, кашель, блювоту, 

запаморочення, стомлюваність.  

   Озоновий шар відіграє важливу роль у збереженні життя на нашій планеті. 

Він затримує згубну для людей, тварин і рослин частину шкідливого 

ультрафіолетового сонячного випромінювання, яке може спричинити 



захворювання шкіри (зокрема, й онкологічні), негативно вплинути на 

біологічні процеси. Крім того, разом з вуглекислим газом озоновий шар 

поглинає теплове, інфрачервоне випромінювання Землі і запобігає її 

охолодженню. Однак під впливом антропогенних чинників озоновий шар 

зазнає руйнування, в ньому утворюються «озонові дірки». Збереження і 

відновлення озонового шару, встановлення причин його руйнування — одна 

з найнагальніших проблем людства, що потребує розв’язування. 

Другим гарним прикладом є алотропія Карбону. До його алотропних 

видозмін належать: графіт, алмаз, фулерен. 

   Алмаз найтвердіший з усіх мінералів. Кожен атом Карбону алмазу 

з’єднаний з чотирма іншими ковалентним неполярним зв’язком, причому 

відстані від його центра до центра інших атомів однакові (1,54). Гратка 

алмаза – атомна, чотири однакові електронні хмари спрямовані до вершин 

тетраедра.  

- Чи проводить алмаз електричний струм? 

- А тепло? 

    Графіт  - сіра, жирна на дотик, з металевим блиском речовина, яка легко 

дряпається нігтем. Кожен атом Карбону з’єднаний трьома ковалентними 

зв’язками з трьома іншими атомами. Четвертий валентний електрон утворює 

слабкі металеві зв’язки між шарами. Добре проводить струм, має близьку до 

металів електропровідність.  

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 

 

Лабораторний/дослід № 1: ознайомлення зі зразками простих речовин 

неметалів 

Мета: (учні самостійно складають) 

Обладнання: зразки простих речовин неметалів, інформація по неметалах. 

Хід роботи 

Завдання 1. Розгляньте зразки простих речовин неметалів та заповніть 

таблицю. 

Приклад неметалу Основні особливості, 

 зовнішній вигляд 

Поширення 

найважливіших сполук 



Сульфур S   

Фосфор Р   

Силіцій Si   

Карбон С   

Завдання 2. Зробіть висновок: чим зумовлененні відмінності у властивостях 

неметалів? 

Інформація про неметали 
    Сульфур має атомну масу 32,06. У природі існує 4 стабільних ізотопи 

з масовими числами 32-34 і 36. Сульфур належить до халькогенів, за новою 

класифікацією до 16-ої, а за старою до VI групи елементів періодичної таблиці. 

Сірка є неметалом. Відомі кілька алотропних форм сірки. За звичайних умов 

стабільною є ромбічна сірка – блідо-жовтого кольору, з густиною 2070 кг/м3, tплав = 

112,8оС, tкип = 444,6оС. У всіх рідких і твердих станах сірка діамагнітна. Сульфур — 

досить поширений елемент, на нього припадає близько 0,1% маси земної кори. 

Середній вміст Сулфуру в земній корі 4,7•10-2 мас.%, при цьому основна кількість 

природної сірки зосереджена в осадових гірських породах (0,3 мас.%). У інших 

гірських породах середній вміст сірки такий: дуніти, перидотити, піроксеніти – 

0,01%; базальти, габронорити, діабази – 0,03%; діорити, андезити – 0,02%. 

   В природі сірка зустрічається як у вільному стані — так звана самородна сірка, 

але значно частіше вона зустрічається в зв'язаному вигляді, тобто у вигляді різних 

сполук. Найважливіші з них — залізний колчедан, або пірит FeS2, цинкова 

обманка ZnS, свинцевий блиск PbS,  мідний блиск Cu2S,  гіпс    

CaSO4 ·2H2O, мірабіліт Na2SO4 · 10H2O. Сірка міститься в кам'яному вугіллі і 

нафті, а також в усіх рослинних і тваринних організмах, оскільки вона входить до 

складу білків.  

 
   Фосфор входить до складу кліток людини, тварин, рослин і бактерій. Доведено, 

що життя без цього елемента неможлива. Академік Ферсман назвав фосфор 

"елементом життя й думки", і це висловлення не є більшим перебільшенням. 

В організмі людини й тварин фосфор зосереджений переважно в костях, м'язових і 

нервових тканинах. Тіло людини містить близько 1,5 кг цього елемента. 

Захворювання ламкості кісток призводиться нестачею в організмі Кальцію та 

Фосфору. У рослині фосфор утримується в органічній і мінеральній формах, його 

кількість становить приблизно 1/3 кількості азоту. Основні руди фосфору: апатити 

– Са5Х(РО4)3, де Х – флуор, хлор, чи гідроксильна група; фосфорит – Са3(РО4)2. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BF%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82


 

   Силіцій- хімічний елемент, проста речовина якого, кремній, утворює темно-сірі 

зі смолистим блиском крихкі кристали з гранецентрованою кубічною ґраткою типу 

алмазу. Густина кремнію 2,328, tплав 1415 °C, tкип 3250 °C. Кремній —

 напівпровідник, електричні властивості якого сильно залежать від домішок. При 

низькій температурі Силіцій хімічно інертний. З багатьма металами 

утворює силіциди. Вміст у земній корі 27,6% за масою. Солі кремнієвих кислот 

поширені в природі — мінерали класу природних силікатів. При ізоморфному 

заміщенні в їхній структурі частини кремнію алюмінієм 

утворюються алюмосилікати. Відомо понад 400 мінералів, що містять Силіцій. 

Найважливіші мінерали Силіцію — силікати, кремнезем. 

   У чистому вигляді кремній був виділений в 1811 році французькими 

ученими Жозефом Луї Гей-Люссаком і Луї Жаком Тенаром. У 1825 шведський 

хімік Єнс Якоб Берцеліус дією металевого калію на фтористий кремній 

SiF4 отримав чистий елементарний кремній. Новому елементу було дано назву 

«силіцій» (від лат. silex — кремінь). Назва «кремній» введена в 1834 році 

російським хіміком Германом Івановичем Гессом. 

За поширеністю на Землі Силіцій займає друге місце серед хімічних елементів 

(27,6% маси земної кори). У вільному стані в природі проста речовина Силіцію 

(кремній), не зустрічається, проте його в значних кількостях отримують штучно 

для потреб промисловості. Найпоширенішими сполуками силіцію є діоксид 

силіцію SiO2 (силікатний ангідрид або кремнезем) і солі силікатної кислоти —

 силікати, що є основою всіх гірських порід. У невеликих кількостях сполуки 

силіцію входять також до складу організмів рослин. 

Кремній дуже зручний з огляду на технологію виготовлення напівпровідникових 

пристроїв електроніки, а тому є основним її елементом. Власний, очищений від 

домішок, кремній використовується як підкладка, області провідності різних типів 

порівняно легко можна утворити вибірковим легуванням, тоді як шаридіоксиду 

силіцію, утворені при вибірковому окисленні, відіграють роль ізоляторів між 

провідними областями. 

Кварц 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/1811
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9-%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84-%D0%9B%D1%83%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%9B%D1%83%D1%97_%D0%96%D0%B0%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/1825
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BD%D1%81_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%83%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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   Карбон є одним із поширених елементів земної кори, складаючи близько 0,1% її 

маси. Сполуки вуглецю є основою всіх живих організмів. За звичайних умов 

вуглець хімічно інертний, при високих температурах сполучається з багатьма 

елементами, виявляючи сильні відновні властивості. Найважливіша властивість 

вуглецю — здатність його атомів утворювати міцні хімічні зв'язки як між собою, 

так і з іншими елементами. Здатність вуглецю утворювати 4 рівнозначні валентні 

зв'язки з іншими атомами дозволяє будувати вуглецеві скелети різних типів 

(лінійні, розгалужені, циклічні); саме цими властивостями і пояснюється виняткова 

роль вуглецю в будові органічних сполук і, зокрема, всіх живих організмів. 

   Різні алотропні видозміни карбону мають різні провідні властивості. Алмаз 

є широкозонним напівпровідником, практично ізолятором. Відповідно, він має 

низьку теплопровідність. Завдяки широкій забороненій зоні, алмаз не поглинає 

видиме світло, незначне поглинання зумовлене наявністю домішок. На відміну від 

алмазу графіт є непоганим провідником електричного струму й тепла. Для нього 

також характерний металевий блиск. 

Карбон утворює кілька різних оксидів, тобто сполук із Оксигеном. Діоксид 

вуглецю CO2, вуглекислий газ, найстабільніший із них. Монооксид вуглецю, 

відомий як чадний газ, утворюється при неповному згоранні через нестачу кисню. 

Він хімічно активніший і отруйний. Вуглекислий газ розчиняється у воді, 

утворюючи карбонатну кислоту H2CO3, солі якої називають карбонатами. 

Сполуки Карбону з металами й деякими неметалами називаються карбідами, 

наприклад, кальцій карбід СаС2. 
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