


МЕТА:
Навчальна: 

закріплення корекції знань з відповідної теми; 
формування вмінь записувати електронну будову атомів 
елементів усіх періодів, давати характеристику хімічним 
елементам за їх положенням у ПС.

Розвивальна: 
розвиток пізнавальної активності та логічного мислення, 
вміння на доступному рівні виховувати завдання творчого 
характеру, 
розвиток та закріплення навичок групової та індивідуальної 
роботи..



МЕТА:

Виховна: 
виховання відповідальності за доручену справу, за свої 
вчинки взаємоповаги та взаєморозуміння; 
підвищення самооцінки, формування навичок управління 
своїми почуттями та емоціями; 
зміна установок і мотивів особистісної поведінки.

Психологічна:
створення сприятливого мікроклімату в колективі, 

позитивного емоційного настрою; 
створення адаптаційних механізмів, що дозволяють 
придбати певну соціальну роль в групі; 
ідентифікація підлітка з одногрупниками; 
мотивація підлітка на спілкування з фахівцями; 
психодіагностика та психокорекція девіантної поведінки.



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:
• Перевірити ступінь оволодіння учнями матеріалу 

про періодичний закон хімічних елементів і 
періодичну систему хімічних елементів 
Д. І. Менделєєва.

• Провести психодіагностичну та психокорекційну
роботу з девіантними підлітками.

• Допомогти учням оцінити і скорегувати установки 
щодо протиправної поведінки в цілому і свого, 
зокрема.

• Виробити в учнів ефективні навички 
самоконтролю і оцінки власного емоційного 
стану для прийняття вірних рішень.

• Залучити учнів у позитивну діяльність, адекватну 
їхнім інтересам, здібностям і психічному стану, 
здатну відволікти їх від скоєння правопорушень.



ОБЛАДНАННЯ: 

• поле для гри
• карти з хімії та психології
• фішки
• гральні кубики
• секундомір
• періодична система хімічних елементів
Д.І. Менделєєва





Психологічні вправи:
• з прояву ригідності, 
• тренування пам’яті, 
• встановлення зв’язків, узагальнення, створення 

цілісних образів;
• вирощування особистісних стратегій і тактик 

поведінки підлітка в умовах стресової ситуації;
• визначення та усвідомлення сенс-ціннісних 

орієнтирів (сенс життя);
• розвиток вміння встановлювати і підтримувати 

контакти з людьми;
• формування у підлітків вміння побачити в іншій 

людині його гідність, вміння співпрацювати;
• формування емоційної грамотності (розпізнавання 

емоційних станів по міміці, жесту, голосу);
• вміння приймати до уваги почуття до іншої 

людини в конфліктних ситуаціях.



«Ім’я – хімічний символ»

Мета: Познайомити учасників та створити 
вільну від бар’єрів атмосферу в групі. 

Кожен учасник один за одним представляє 
себе групі, називає своє ім’я та хімічний 
символ, що розпочинається на першу букву 
свого імені. (Юлія (Йулія) – Йод, Вольфрам 
- Володимир)



Правила гри:
1. Кожен отримує свою фішку, яка буде супроводжувати його протягом 

всієї гри.
2. Всі команди на початку гри стають на лінію старту.
3. Черговість ходів визначають завдяки першому киданню кубика.
4. Команди по черзі кидають кубик та відповідно до того, на якій 

клітинці стоїть фішка, отримують своє запитання. На роздуми Ви 
маєте 30 сек. Якщо Ви відповіли на запитання, то залишаєтесь на 
своєму місці, якщо ні, то вертаєтесь назад. 

5. У лівому верхньому куточку – умовні позначення: 
пробірка – питання з хімії; 
грецька літера псі – питання або вправа з психології; 
череп – пропуск ходу (на питання не відповідаєш та повертаєшся на 

попереднє місце); 
квітка – релакс (залишаєшся на місці, на питання не відповідаєш); 
прірва – повертаєшся на 2 кроки назад, на питання не відповідаєш.

6. Ігрове поле поділено на 4 сектори: s-, p-, d-, f-елементи, тому     у 
кожній ділянці Ви матимете як найменш 1 питання з відповідного 
розділу.

7. Гра закінчується, коли перший гравець дійшов до фінішу.
8. В кінці уроку всі отримають оцінки. В залежності від того, в якій 

області знаходиться його фішка: s- 3-4 бали, p- 5-7 балів, d- 8-10 
балів, f- 11-12 балів.





Асоціативний тест «Моя проблема»
• Сконцентруйтесь на 

проблемі.
• Візьміть аркуш паперу.
• У першій колонці 

напишіть 16 слів, які 
асоціюються у вас з 
проблемою.

• У другій колонці 
напишіть 8 асоціацій.

• У третій - 4 асоціації.
• У четвертій - 2 асоціації.
• У останній 1 слово-

асоціація. Це те слово, 
яке допоможе вирішити 
вам проблему.






ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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