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СИСТЕМА УРОКІВ БІОЛОГІЇ ЗА ТЕМОЮ: «НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ». 
  
 
Програмою з біології, Державною цільовою програмою підвищення якості шкільної природничо-
математичної освіти на період до 2015 року визначено основні цілі навчання біології: сформувати 
уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини у природі, уміння 
встановлювати гармонійні стосунки з природою, використовувати набуті знання для оцінки 
наслідків своєї діяльності по відношенню до природи, свого здоров'я та здоров'я інших людей. 
 У представленій системі уроків розроблений один із варіантів вивчення розділу I. 
"Молекулярний рівень організації живої природи", який включає тему «Неорганічні речовини» 
(3г), засновану на вивченні хімічного складу. Виходячи з рівня сформованості загальнонавчальних 
умінь і навичок учнів, рівня навчальних досягнень з біології, базових знань з хімії особливу увагу 
звернено на використання проблемного, дослідницького, евристичного методів, інтерактивних 
прийомів. 
 Керована учителем-тьютором навчальна діяльність дозволить активізувати самостійну 
пізнавальну діяльність, розвивати творчу активність учнів, формувати навички роботи з різними 
джерелами інформації, проводити лабораторний експеримент, навчальне дослідження, що сприяє 
ефективному засвоєнню знань, застосуванню їх на практиці, рефлексії особистісних змін. 
 При розробці системи уроків враховувалися вікові особливості учнів, вимоги до сучасного 
розвивального уроку, логічний взаємозв'язок етапів уроку та уроків у темі. 
Очікувані результати навчання: 
У результаті вивчення теми учні: 
• повинні засвоїти поняття: макроелементи, мікроелементи, органогенні елементи, біополімери, 
мономери, гідрофільність, гідрофобність, амфіфільність, біокаталіз; 
• характеризувати будову, властивості, біологічну роль хімічних елементів, води; 
• пояснювати причини ендемічних та екологічних захворювань людини, правила правильного 
харчування; 
• робити висновки про єдність елементного складу тіл живої та неживої природи; 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ ТЕМИ 

 
№ 

уроку 
№ 

уроку 
в темі 

Тема уроку Тип уроку Форма 
проведення 

уроку 
3 1 Елементний склад організмів.  

Класифікація хімічних елементів за 
їхньою кількістю в 
організмі: макроелементи, 
мікроелементи. 
 

Урок засвоєння 
нових знань 

Урок 
моделювання 
мислення учнів 

4 2 Роль неорганічних речовин у 
життєдіяльності живих організмів. 

Комбінований 
урок 

Урок- 
інтерактивна 
лекція 

5 3 Роль води у життєдіяльності живих 
організмів. 

Комбінований 
урок 

Урок-творча 
лабораторія 

 
ДІАГНОСТИЧНІ ЦІЛІ НАВЧАННЯ: 

1. ОСВІТНІ:   
• забезпечити опанування умінь користуватися біохімічною термінологією, класифікувати 

хімічні складові клітини, встановлювати логічні взаємозв'язки між особливостями 
будови, властивостями та функцією молекул у клітині. 

2. РОЗВИВАЛЬНІ: 
• розвивати пізнавальні інтереси, інтелектуальні та творчі здібності, у процесі 

тьюторського супроводу самоосвітньої діяльності учнів у вирішенні проблемних завдань, 
навчати моделюванню біохімічних експериментів, виконанню творчих завдань;  

• продовжити розвиток і формування навичок формування цілей і рефлексії власної 
діяльності. 
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3. ВИХОВНІ:  
• формувати науковий світогляд, виховувати переконаність у можливості пізнання живої 

природи, сприяти визначенню власної позиції по відношенню до екологічних проблем, 
поведінки у природному середовищі. 

 
 
УРОК 3 (1). ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ОРГАНІЗМІВ. КЛАСИФІКАЦІЯ ХІМІЧНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ЇХНЬОЮ КІЛЬКІСТЮ В ОРГАНІЗМІ: МАКРОЕЛЕМЕНТИ, 
МІКРОЕЛЕМЕНТИ. 
 
ЦІЛІ: Освітні:  засвоїти знання про хімічний склад клітини, з'ясувати як класифікуються 
хімічні елементи клітини. Розвиваючі:  розвивати логічне мислення, аналітичні здібності 
учнів, уміння працювати з різними джерелами інформації. Виховні: формувати 
комунікативну та навчальну компетентності, мотивувати учнів до вивчення теми  у процесі 
самоосвітньої, керованою тьютором, навчальної діяльності. 
 
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.   
Форма уроку: урок моделювання мислення учнів.   
Основні поняття уроку: неорганічні, органічні речовини, мінеральні солі, вода, білки, ліпіди, 
вуглеводи, нуклеїнові кислоти.   
Обладнання і матеріали: картки, інформаційні карти "Хімічний склад клітини", штатив для 
пробірок, пробірки, фарфорова чашка, утримувач, борошно, предметне скло, пальник. 
 
Хронометраж уроку:   
1. Організаційний етап-2 хв.   
2. Мотивація і визначення цілей-10 хв.   
3. Етап вивчення нового матеріалу-20хв.   
4. Етап застосування і закріплення отриманих знань-6хв.   
5. Оцінювання-2хв.    
6. Повідомлення домашнього завдання-3 хв.    
7. Рефлексія- 2 хв. 
 
ХІД УРОКУ.   
 
1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.   
 
Вітання, емоційний настрій на урок.  
Епіграф уроку записаний на дошці.   В.Г. Бєлінський казав: "Людина виразно висловлюється, 
коли нею володіє думка, але ще виразніше, коли вона володіє думкою". Сьогодні на уроці 
мибудемо вчитися мислити, робити висновки, формулювати наші думки. 
 
2. МОТИВАЦІЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ.   
 
Що об'єднує усі живі організми?  
Що є елементарною одиницею живого?  
З чого необхідно почати вивчення клітини?   
Робота у парах. Складання асоціативного куща. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клітина 

молекули, 
атоми 

структурні 
компоненти 

клітини 

хімічні 
речовини 
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Робота з картками-мотиваторами. Прийом " Інсерт". 
 
Перед вами інформаційна картка з коротким викладом основних понять цієї теми і таблиця, яку ви 
заповните після вивчення тексту. Працюємо індивідуально, на роботу 4 хвилини. (Додаток) 
Обговорення результатів роботи, формулювання цілей. 
У процесі критичного осмислення висловлювань учнів, вчитель підводить їх до думки про те, що 
головною метою уроку і вивчення теми в цілому є не просто накопичення знань і умінь, а набуття 
діяльнісного досвіду у процесі роботи з різними джерелами інформації, формування умінь 
працювати у групі, творчо переосмислювати теоретичну інформацію. 
 
3. ЕТАП ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. 
 
Постановка проблемного питання.  
Демонстрація досліду спалюванню борошна. Інструктаж із безпеки життєдіяльності. 
"ПОЯСНІТЬ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДУ. ЯКІ РЕЧОВИНИ МІСТЯТЬСЯ У КЛІТИНАХ?" 
Вирішення проблемного питання. Постановка навчальних завдань (НЗ). 
 НЗ 1. Евристична бесіда, складання базового кластера "Склад клітини"(виконує учень біля 
дошки) 
Ознаки реакції : 
- крапельки води (пари води конденсуються на холодній скляній пластинці); 
- дим (згорають органічні речовини); 
- зола(неорганічні речовини). 

  
НЗ 2. Понятійний тренінг. Критичне осмислення тексту. Робота у парах з інформаційними 
картами. 
  Чи усі речовини однакові? На які групи поділяються органічні та неорганічні речовини клітини? 
Відкоригуйте кластер. На роботу 4 хвилини. (додаток)   
Обговорення результатів роботи, доповнення кластера. 
 

 
 
4. ЕТАП ЗАСТОСУВАННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ. 
 
Словникова робота.  
Заповніть біологічний словник у зошиті.  
Терміни: вуглеводи, ліпіди, білки, нуклеїнові кислоти, макроелементи, мікроелементи. 

Клітина  

вода 

неорганічні 
речовини 

органічні 
речовини 

Клітина 

неорганічні 
речовини (вода, 

хімічні елементи, 
мінеральні 
речовини) 

органічні 
речовини 

(вуглеводи, 
ліпіди, білки, 

нуклеїнові 
кислоти) 
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Фронтальне опитування за основними поняттями уроку. 
 
5. ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ (диференційовано на рівні). 
 
1 рівень: прочитати текст параграфа, конспект, дати відповіді на питання після параграфа (усно). 
2 рівень: прочитати текст параграфа, конспект, скласти 10 контрольних питань до тексту 
параграфа, з відповідями. 
 
6. РЕФЛЕКСІЯ. 
 
Оцінка емоційного стану. Фронтальна бесіда, продовжити фрази: 
Найбільше під час уроку мені сподобалося... 
Мені найкомфортніше було засвоювати інформацію... 
У мене покі що не зовсім виходить... 
Сьогодні я зрозумів(ла), що думати ... 
Урок показав мені... 
Я досяг/не досяг мети  уроку. 
 
Дякую за співпрацю. Урок закінчений, до побачення. 
 
ДОДАТОК. 
"ІНСЕРТ" 
 "Проблеми, що стоять перед сучасною біохімічною наукою, надзвичайно важливі для 
людства, цікаві та захоплюючі. Одна з них- вивчення обміну речовин людини з метою 
оздоровлення, розробки ефективних методів боротьби з "хворобами століття"-раком, СНІДом, 
серцево-судинними захворюваннями. Відомо, що виникнення ракових пухлин є результатом зміни 
будови ядерної ДНК, порушення біохімічних механізмів регуляції клітинного поділу. 
 Зараз неможливо собі уявити діагностику хвороб без попередніх біохімічних аналізів. 
 Вже знайдені речовини, що утворюються в головному мозку, від яких залежить стан 
збудження і гальмування, характер поведінки людини. 
 Швидке зростання населення нашої планети зробило однією з актуальних проблему 
харчування. Біохімікам цілком під силу відтворення реакцій аналогічних фотосинтезу у 
біохімічних реакторах, що може розв'язати проблему нестачі органічних продуктів. 
 Юному біохімікові корисно знати наступні визначення і терміни, щоб вільно спілкуватися 
з колегами: білки, ліпіди, вуглеводи, макроелементи, мікроелементи, ультрамікроелементи, 
денатурація, фермент, гідрофільність і гідрофобність, нуклеїнові кислоти, метаболізм, пептидний 
зв'язок, полімер, ренатурація. 
Якщо ви готові до нових відкриттів, тоді вперед!" 
p.s Поміркуйте, а навіщо особисто Вам вивчати цю тему? 
 

ЦЕ Я 
ЗНАЮ!!! 

З ЦИМ Я НЕ 
ЗГОДНИЙ!!!  

О, ЦЕ 
НЕСПОДІВАНО! ✔ 

ХОТІЛОСЯ Б 
ДІЗНАТИСЯ ПРО 
ЦЕ БІЛЬШЕ? 

    
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА "ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ". 
 Хімічний склад клітини включає як неорганічні, так і органічні речовини. Поміркуйте, 
чому речовини називаються органічними?! Чи вірно ви зрозуміли термін органічні? 
 Вода-не тільки головний складник будь-якої клітини (приблизно 80%) але і неодмінний 
учасник усіх реакцій, що в ній відбуваються. До яких речовин ми відносимо воду, органічних або 
неорганічних? Чому? 
 До складу живих організмів входять майже усі хімічні елементи таблиці Менделєєва 
(включаючи радіоактивні метали, які здатні накопичуватися в ультрамікрокількостях!), а також 
мінеральні солі, утворені цими елементами. Цікаво, що морська вода за змістом елементів близька 
до внутрішнього середовища клітини! Про що це свідчить? Що буде, якщо її склад зміниться? 
 Клітини усіх живих організмів складаються з однієї і тієї ж " цегли" - БІОПОЛІМЕРІВ-
БІЛКІВ, ВУГЛЕВОДІВ, ЛІПІДІВ і НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ, які у свою чергу поділяються на 
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окремі молекули, молекули на атоми, атоми на …. 
(щоб дізнатися, що відбувається далі, розкрийте підручник фізики).  
Як ти ставішся до того, щоб розширити свої знання з цієї теми? 
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УРОК 4(2). РОЛЬ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЖИВИХ 
ОРГАНІЗМІВ. 

 
ЦІЛІ: 
Освітні: засвоїти учнями знання про макро-, органо-, мікроелементи, катіони, аніони, 
мінеральні солі, розкрити їхню роль у життєдіяльності клітини. Розвиваючі: розвивати 
уміння критично сприймати інформацію і проводити порівняльний аналіз теоретичних 
наукових даних про значення балансу хімічних елементів, мінеральних речовин для 
нормальної життєдіяльності живого організму, застосовувати теоретичні знання для 
вирішення ситуаційних завдань. Виховні: формувати компетентне відношення до свого 
здоров'я. 
 
Тип уроку: комбінований. 
Форма уроку: урок -інтерактивна лекція. 
Основні поняття уроку: ендемічні захворювання, кислотно-лужний баланс, гранично допустимі 
концентрації (ГДК). 
Обладнання і матеріали : шаблони міні-лекції, таблиця 
Менделєєва, комп'ютер, презентація Power Point 
"Хімічний склад клітини",   мультимедійний проектор, дидактичні картки-кейси. 
 
Хронометраж уроку : 
1. Організаційний етап-1 хв. 
2. Актуалізація опорних знань-6 хв. 
3. Мотивація і визначення цілей - 3 хв. 
4. Етап вивчення нового матеріалу-15 хв. 
5. Етап застосування і закріплення отриманих знань- 13хв. 
6. Оцінювання-3 хв.  
7. Повідомлення домашнього завдання-2 хв.  
8. Рефлексія-хв. 
 
ХІД УРОКУ. 
 
1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.  
 
Вітання, емоційний настрій на урок.   
 
2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.  
 
На дошці перелік слів: вуглець, залізо, нуклеїнові кислоти, кисень, вода, білки, водень, мінеральні 
солі, ліпіди, магній, мідь, вуглеводи.  
Розподіліть слова на групи, поясніть принцип розподілу. Взаємоопитування з використанням 
контрольних питань (домашнє завдання минулого уроку).  
 
3. МОТИВАЦІЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ. 
  
Послухайте рядки з вірша С.Щипачова «Читая Менделеева»: 

 
Другого ничего в природе нет 

Ни здесь, ни там, в космических глубинах: 
Все – от песчинок малых до планет- 

Из элементов состоит единых. 
 

Повідомлення теми та цілей уроку.  Запишіть у зошит тему уроку- РОЛЬ НЕОРГАНІЧНИХ 
РЕЧОВИН У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ. Сьогодні на уроці ми дізнаємось які 
хімічні елементи входять до складу усіх живих організмів, значення хімічних елементів та їх 
сполук у життєдіяльності організмів. 
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4. ЕТАП ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. 
 
Інтерактивна лекція з використанням комп’ютерної презентації. 
Учні заповнюють форму шаблон під час лекції. 
 
План лекції. 
• Елементний склад живих організмів. 
• Макроелементи, органогенні елементи. 
• Мікроелементи клітини. 
• Ультрамікроелементи клітини. 
• Мінеральні солі. 
• Кислотно-лужний баланс. 
 
ШАБЛОН ЛЕКЦІЇ. 
 
До складу клітини входить приблизно _________хімічних елементів, ________ з них знайдені 
практично в усіх клітинах.  Ці хімічні елементи необхідні для життєдіяльності організмів. Вони 
зустрічаються також і в неживій природі. Кількісне співвідношення хімічних елементів у живій та 
неживій природі _________________. 
За кількісним вмістом у живих системах усі хімічні елементи поділяються на групи:  
1. ____________________________________________-хімічні елементи в сумі складають біля 98% 
усього вмісту клітини (__________,__________,________,_______). 
2. ___________________________________________-хімічні елементи в сумі складають біля 1,9% 
усього вмісту клітини. 
3. ___________________________________________-хімічні елементи, в сумі складають біля 
0,02% (___________________________________________________). 
а) Органогенні елементи: H, O, C, N- біля 98%+S,P-утворюють _____________________ сполуки. 
б) Макроелементи: K, Na, Ca, Mg, Fe, Cl-біля 2%. 
K,Na, Cl-проникність клітинних мембран, проведення нервового імпульсу. 
P, Ca-_____________________________________________, міцність кісток. 
Fe-_________________________________________________. 
Mg-входить до складу хлорофілу у рослин, в склад ферментів у тварин. 
 
в) Мікроелементи: вміст біля 0,02% 
Zn входить до складу інсуліну – ________________________________, підсилює активність 
статевих залоз. 
Cu забезпечує зростання тканин, входить до складу ферментів. 
I входить до складу ______________________________ – гормону щитовидної залози. 
F входить до складу _______________________________. 
Co входить до складу вітаміну В12. 
Mn забезпечує обмін речовин. 
B відповідає за процес ____________________________. 
Mo відповідає за використання заліза, та затримку фтору в організмі. 
У числі неорганічних речовин, що входять до складу клітини, потрібно назвати 
_______________________________________ іонні сполуки. У водному розчині вони диссоціюють 
з утворенням катіона металу та аніона кислотного залишку. Для процесів життєдіяльності клітини 
найбільш важливі: Катіони: _________________________________. 
Аніони:  _________________________________. 
Концентрація іонів на зовнішній поверхні клітини відрізняється від їхньої концентрації на 
внутрішній поверхні. На зовнішній поверхні клітинної мембрани дуже висока концентрація іонів 
натрію, а на внутрішній поверхні висока концентрація іонів калію. Внаслідок цього утворюється 
різниця потенціалів між внутрішньою та зовнішньою поверхнею клітинної мембрани, що 
забезпечує передачу збудження по нерву або м'язу. 
Іони кальцію та магнію є активаторами багатьох ферментів. 
Від концентрації солей всередині клітини залежать її буферні властивості.  
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Буферність – 
це___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
Буферність всередині клітини забезпечується аніонами __________________________________. 
У позаклітинній рідині та у крові роль буфера 
виконують  ____________________________________. Аніони слабких кислот і слабкі луги 
зв'язують іони водню й гидроксид-іони, завдяки чому реакція всередині клітини не змінюється.  
________________кислота створює кисле середовище у шлунку, прискорюючи перетравлення 
білків їжі. 
Мінеральні солі надходять у клітини організму із зовнішнього середовища. Надлишок солей разом 
з водою виводиться з організму у зовнішнє середовище. 
Нестача макро- і мікроелементів призводить до різних захворювань. Щоб їх запобігти, необхідно 
вживати певні продукти харчування. Ендемічні захворювання -
це___________________________________________________________________________________
________________________________________________. 
 
4. ЕТАП ЗАСТОСУВАННЯ Й ЗАКРІПЛЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ.  
 
Розв'язування кейсів біологічних ситуацій. Робота у малих групах.  
Перед вами кілька конвертів із завданнями. Встановіть причини захворювань, що наявні в окремих 
людей, груп населення і навіть у рослин. Допоможіть виявити причину цих відхилень і написати 
висновок. 
Презентація роботи в групах. 
 
СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ. 
Ситуаційне завдання №1. У рослин відзначається жовте забарвлення листків, більш старі листки 
втрачають зелене забарвлення та знебарвлюються, причому жилки довше залишаються зеленими. 
Більш молоді листки забарвлюються спочатку у лимонний колір і, так само як і пагони, 
залишаються недорозвиненими. Згодом відмирають верхівки пагонів і листки. У кущів зав'язі 
звичайно обсипаються. 
Ситуаційне завдання №2.  У людей відчувається нестача повітря, особливо при фізичному 
навантаженні, біль у грудях невизначеного характеру, рідкий сухий кашель, часто турбує задишка, 
навіть у спокої, біль у грудях підсилюється, з'являється почуття тиску в грудній клітині, кашель 
стає постійним і супроводжується виділенням мокротиння. Ці симптоми особливо часто 
зустрічаються у людей, робота яких пов'язана з роботою у рудниках і шахтах. 
Ситуаційне завдання №3. У дівчинки підліткового віку відзначається слабкість, швидка 
стомлюваність, загальне нездужання, а також зниження концентрації уваги. Характерна 
блідість (шкірних покривів, слизових оболонок і нігтьових лож). Завдяки аналізу крові було  
виявлено зниження концентрації гемоглобіну. 
Ситуаційне завдання №4. Хворий відчуває дискомфорт у різних відділах хребта. Болі можуть 
змінюватись від незначних, тупих, тягнучих до сильних, часом дуже інтенсивних і нестерпних - 
при прострілах. Підвищена стомлюваність при роботі, як  фізичній, так і розумовій. Порушення 
чутливості у кінцівках і різних частинах тіла, мерзлякуватість рук або ніг. 
 
5. ОЦІНЮВАННЯ.  
 
Взаємооцінювання, самооцінка проводиться за результатами групової роботи, виставляється на 
робочих аркушах.  
 
6. ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ. 
 
Параграф підручніка- читати, вивчити ключові поняття уроку, підготувати ілюстровану 
“шпаргалку” до теми. Теоретичне міні-дослідження на тему “Вода. Будова й роль у 
життєдіяльності живих організмів” проводить учень або міні-група під керівництвом тьютора.  
 
7. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ.  
 

http://www.spina.co.ua/lechenie/prostrel/
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Прийом “Мікрофон”.  
Вчитель бере інтерв'ю в учнів.  
Питання: Що нового ви дізналися на уроці? Як ви оцінюєте свою роботу на уроці? Хто у класі 
працював краще всіх? Що вас здивувало?  
Мені було дуже приємно працювати з вами на уроці. Урок закінчений, до побачення.  
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УРОК 5 (3). РОЛЬ  ВОДИ У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ. 
 
ЦІЛІ:  
Освітні: встановити біологічні функції води у клітині, пов'язані з її фізико-хімічними 
властивостями й будовою, формувати пізнавальну компетентність у процесі розв'язання 
проблемних питань, інформаційну компетентність при виконанні творчих завдань. 
Розвиваючі: удосконалювати вміння аналізувати результати домашнього експерименту, 
узагальнювати результати й робити висновки, стимулювати розвиток творчих і 
дослідницьких здатностей учнів, формувати комунікативну компетентність. 
Виховні:  формувати екологічну компетентність учнів. 
Тип уроку: комбінований. 
Форма уроку: урок-творча лабораторія. 
Основні поняття уроку: полярність, диполь, іонізація, гідрофільність, гидрофобність, 
амфіфільність, гідроліз, водний баланс. 
Обладнання й матеріали: комп'ютер, комп'ютерна презентація, мультимедійний проектор, 
кольорові олівці, аркуш паперу А4. 
Хронометраж уроку: 
1. Організаційний етап-2 хв. 
2. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання -7 хв. 
3. Мотивація і визначення цілей -1хв.  
4. Етап вивчення нового матеріалу-8 хв. 
5. Етап формування вмінь і навичок – 10 хв. 
6. Етап перевірки засвоєння матеріалу-8 хв. 
7. Оцінювання-3 хв.  
8. Повідомлення домашнього завдання- 2 хв.  
9. Рефлексія-2хв. 
10. Підсумок уроку-2 хв. 
 
ХІД УРОКУ. 
 
1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.  
 
Вітання, емоційний настрій на урок.  
Епіграф уроку на дошці:  

Добре відомо, що ніщо так не залучає уваги й не стимулює роботу розуму, як дивне в речах 
давно знайомих. 

 Добрий день, шановні колеги! Зверніть увагу на епіграф на дошці. Як ви думаєте, де ми 
будемо шукати дивне й незнайоме? (обговорення відповідей учнів). Що дивного й нового ви 
довідалися на минулому уроці? Згадаємо, що ми обговорювали на минулому уроці, як ми 
застосовували наші знання? 
 
2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ. 
 
Біохімічний диктант. 
Дайте визначення термінам: макроелементи, мікроелементи, ультрамікроелементи. Встановіть 
відповідність між групою та хімічним елементом, заповніть таблицю.  

Макроелементи  Мікроелементи  Ультрамікроелементи  
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«М'яке» опитування. Складіть розповідь про значення запропонованого  хімічного елемента. 
(Робота по варіантах. Учні отримують картку з хімічним елементом, спілкуючись у парах, 
фіксують результат у вигляді «+», «-«.  Учитель вибірково запитує та корегує відповідь). 
 
3. МОТИВАЦІЯ Й ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ.  
 
Учитель: Вода має велике значення в історії нашої планети. Немає природного тіла, яке могло б 
зрівнятися з нею за впливом на перебіг основних процесів. Сьогодні у нашій лабораторії день 
творчості. Ваше завдання створити «Паспорт води». Ви сформуєте групи, кожна група створить 
свою версію й презентує її комісії. ( До складу комісії входить учитель і учень, який готовив 
випереджальне повідомлення по темі). 
 
4. ЕТАП ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. 
 
Інформаційний блок.  
Доповідь учня у супроводі презентації Power Point.  
Учитель: Шановні колеги, у вашій роботі вам допоможе (презентує учня, що підготував 
повідомлення). Під час доповіді ви можете скласти тезовий план та записати питання, які вас 
цікавлять. 
ПЛАН ДОПОВІДІ. 
1. Вода-обов'язкова складова частина клітини. 
2. Будова молекули води. 
3. Властивості води. Вода як розчинник, полярність, гідрофільні, гідрофобні, амфіфільні речовини. 
4. Функції води у клітині. 
 
5. ЕТАП ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК. 
 
Робота учнів у малих групах (3-4 учня). У групі обов'язковий розподіл ролей: спікер (презентує), 
райтер (оформлює), консультанти (відповідають на додаткові питання). 
Створення «Паспорта води». 
 
6. ЕТАП ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ. 
 
Захист творчих проектів.  
Додаткові питання для груп. 
1. Класифікуйте  функції води на рівні організму. Передбачувані відповіді учнів: транспортна 
функція (кров, лімфа, виділення, транспорт у рослин), середовище існування, тепловіддача, 
фактор природного добору, змащує поверхні тертя). 
2. Класифікуйте функції води на рівні клітини. Передбачувані відповіді учнів: вода-розчинник, 
регулює температурний режим біохімічних реакцій,  формотворна, реагент. 
3. Відомо, що в тканинах риб зміст солей підвищується при зниженні температури навколишнього 
середовища. Поясніть це явище. Передбачувані відповіді учнів: температура замерзання розчинів 
солей значно нижче, ніж чистої води, у такий спосіб імовірність замерзання риб у холодну пору 
року знижується. Біологічний антифріз. 
 
7. ОЦІНЮВАННЯ. 
 
8. ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ (диференційоване на рівні).  
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1 рівень (оцінка 8 балів)- Підручник, прочитати текст параграфа, скласти тезовий план, 
переказувати. 
2 рівень (оцінка 10 балів)- Підручник, прочитати текст параграфа, скласти сінквейн 
використовуючи поняття уроку.  
Інструкція до складання сінквейну. 
1) перший рядок – тема сінквейна, виражена ОДНИМ словом, як правило іменником;  
2) другий рядок – опис теми двома СЛОВАМИ, як правило, прикметниками;  
3) третій рядок – опис дії у рамках цієї теми ТРЬОМА словами, як правило дієсловами;  
4) четвертий рядок – фраза із ЧОТИРЬОХ слів, що виражає відношення автора до даної теми;  
5) п'ятий рядок – ОДНЕ слово – синонім до першого, на емоційно-образному або 
філолофсько-узагальненому рівні, що повторює суть теми.  
3 рівень (оцінка 12 балів)- Підручник , прочитати текст параграфа, написати міні-твір «Вода у 
моєму житті. Бережіть воду!!!»  
 
9. РЕФЛЕКСІЯ.  
 
Бесіда з питань. Оцінка емоційного стану. 
Оцініть вашу активність на уроці, що погано, а що добре було вами засвоєне? Над яким питанням 
ще потрібно попрацювати? Чи комфортно вам було працювати в команді? 
 
10. ПІДСУМОК УРОКУ. 
 
Учитель: Я дякую вам за роботу на уроці, до побачення. 
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	Питання: Що нового ви дізналися на уроці? Як ви оцінюєте свою роботу на уроці? Хто у класі працював краще всіх? Що вас здивувало?
	Мені було дуже приємно працювати з вами на уроці. Урок закінчений, до побачення.
	U  УРОК 5 (3). РОЛЬ  ВОДИ У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ.
	ЦІЛІ:
	UОсвітні: встановити біологічні функції води у клітині, пов'язані з її фізико-хімічними властивостями й будовою, формувати пізнавальну компетентність у процесі розв'язання проблемних питань, інформаційну компетентність при виконанні творчих завдань.
	UРозвиваючі: удосконалювати вміння аналізувати результати домашнього експерименту, узагальнювати результати й робити висновки, стимулювати розвиток творчих і дослідницьких здатностей учнів, формувати комунікативну компетентність.
	UВиховні:  формувати екологічну компетентність учнів.
	UТип уроку:U комбінований.
	UФорма уроку: Uурок-творча лабораторія.
	UОсновні поняття уроку:U полярність, диполь, іонізація, гідрофільність, гидрофобність, амфіфільність, гідроліз, водний баланс.
	UОбладнання й матеріали: Uкомп'ютер, комп'ютерна презентація, мультимедійний проектор, кольорові олівці, аркуш паперу А4.
	Хронометраж уроку:
	1. Організаційний етап-2 хв.
	2. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання -7 хв.
	3. Мотивація і визначення цілей -1хв.
	4. Етап вивчення нового матеріалу-8 хв.
	5. Етап формування вмінь і навичок – 10 хв.
	6. Етап перевірки засвоєння матеріалу-8 хв.
	7. Оцінювання-3 хв.
	8. Повідомлення домашнього завдання- 2 хв.
	9. Рефлексія-2хв.
	10. Підсумок уроку-2 хв.
	UХІД УРОКУ.
	1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
	Вітання, емоційний настрій на урок.
	Епіграф уроку на дошці:
	Добре відомо, що ніщо так не залучає уваги й не стимулює роботу розуму, як дивне в речах давно знайомих.
	Добрий день, шановні колеги! Зверніть увагу на епіграф на дошці. Як ви думаєте, де ми будемо шукати дивне й незнайоме? (обговорення відповідей учнів). Що дивного й нового ви довідалися на минулому уроці? Згадаємо, що ми обговорювали на минулому уроці...
	2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
	UБіохімічний диктант.
	Дайте визначення термінам: макроелементи, мікроелементи, ультрамікроелементи. Встановіть відповідність між групою та хімічним елементом, заповніть таблицю.
	U«М'яке» опитуванняU. Складіть розповідь про значення запропонованого  хімічного елемента. (Робота по варіантах. Учні отримують картку з хімічним елементом, спілкуючись у парах, фіксують результат у вигляді «+», «-«.  Учитель вибірково запитує та коре...
	3. МОТИВАЦІЯ Й ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ.
	Учитель: Вода має велике значення в історії нашої планети. Немає природного тіла, яке могло б зрівнятися з нею за впливом на перебіг основних процесів. Сьогодні у нашій лабораторії день творчості. Ваше завдання створити «Паспорт води». Ви сформуєте гр...
	4. ЕТАП ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
	Інформаційний блок.
	UДоповідь учня у супроводі презентації Power Point.
	Учитель: Шановні колеги, у вашій роботі вам допоможе (презентує учня, що підготував повідомлення). Під час доповіді ви можете скласти тезовий план та записати питання, які вас цікавлять.
	ПЛАН ДОПОВІДІ.
	1. Вода-обов'язкова складова частина клітини.
	2. Будова молекули води.
	3. Властивості води. Вода як розчинник, полярність, гідрофільні, гідрофобні, амфіфільні речовини.
	4. Функції води у клітині.
	5. ЕТАП ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК.
	UРобота учнів у малих групах (3-4 учня).U У групі обов'язковий розподіл ролей: спікер (презентує), райтер (оформлює), консультанти (відповідають на додаткові питання).
	Створення «Паспорта води».
	6. ЕТАП ПЕРЕВІРКИ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ.
	UЗахист творчих проектів.
	Додаткові питання для груп.
	1. Класифікуйте  функції води на рівні організму. Передбачувані відповіді учнів: транспортна функція (кров, лімфа, виділення, транспорт у рослин), середовище існування, тепловіддача, фактор природного добору, змащує поверхні тертя).
	2. Класифікуйте функції води на рівні клітини. Передбачувані відповіді учнів: вода-розчинник, регулює температурний режим біохімічних реакцій,  формотворна, реагент.
	3. Відомо, що в тканинах риб зміст солей підвищується при зниженні температури навколишнього середовища. Поясніть це явище. Передбачувані відповіді учнів: температура замерзання розчинів солей значно нижче, ніж чистої води, у такий спосіб імовірність ...
	7. ОЦІНЮВАННЯ.
	8. ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ (диференційоване на рівні).
	1 рівень (оцінка 8 балів)- Підручник, прочитати текст параграфа, скласти тезовий план, переказувати.
	2 рівень (оцінка 10 балів)- Підручник, прочитати текст параграфа, скласти сінквейн використовуючи поняття уроку.
	Інструкція до складання сінквейну.
	1) перший рядок – тема сінквейна, виражена ОДНИМ словом, як правило іменником;
	2) другий рядок – опис теми двома СЛОВАМИ, як правило, прикметниками;
	3) третій рядок – опис дії у рамках цієї теми ТРЬОМА словами, як правило дієсловами;
	4) четвертий рядок – фраза із ЧОТИРЬОХ слів, що виражає відношення автора до даної теми;
	5) п'ятий рядок – ОДНЕ слово – синонім до першого, на емоційно-образному або філолофсько-узагальненому рівні, що повторює суть теми.
	3 рівень (оцінка 12 балів)- Підручник , прочитати текст параграфа, написати міні-твір «Вода у моєму житті. Бережіть воду!!!»
	9. РЕФЛЕКСІЯ.
	UБесіда з питань. Оцінка емоційного стану.
	Оцініть вашу активність на уроці, що погано, а що добре було вами засвоєне? Над яким питанням ще потрібно попрацювати? Чи комфортно вам було працювати в команді?
	10. ПІДСУМОК УРОКУ.
	Учитель: Я дякую вам за роботу на уроці, до побачення.
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