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Формування ключових компетентностей учнів на уроках 

біології 

Діяльність людини, зокрема й засвоєння будь-яких знань, умінь і 

навичок, складається з конкретних дій, операцій, що їх вона виконує. 

Виконуючи ці дії, розмірковуючи над їх виконанням, усвідомлюючи потребу 

в них та оцінюючи їх важливість для себе або для суспільства, людина тим 

самим розвиває компетентність в тій чи іншій життєвій сфері.  

Сформовані компетентності людина використовує за потреби в різних 

соціальних та інших контекстах залежно від умов і потреб щодо здійснення 

різних видів діяльності я повністю підтримую. Дійсно компетентна людина 

застосовує ті стратегії, які здаються їй найприйнятнішими для виконання 

окреслених завдань як життєвих, так і професійних. Управління власною 

діяльністю веде до підвищення або модифікації рівня компетентності 

людини. 

Знання, вміння та навички, котрі учні набувають й виробляють, 

навчаючись та виховуючись в освітніх закладах, беззаперечно, є важливими. 

Поряд із цим сьогодні актуальності набуває поняття компетентності учня, 

оскільки саме ключові компетентності є тими індикаторами, що дозволяють 

визначити готовність випускника до життя, його подальшого особистого 

розвитку й до активної участі в житті суспільства.  

У формуванні ключових компетентностей учнів освітніх закладів 

значну роль відіграють педагогічні працівники. Від їх предметно-методичної, 

психологічної, інформаційно-комунікаційної загальнонаукової, 

загальнокультурної, компетентностей у значній мірі залежить професійна та 

життєтворча компетентність учня.  

Кожний педагог повинен відчувати, що його щоденна робота, знання, 

майстерність, відповідальність необхідні учням, що кожен з нас потрібен тим, 

кому завтра вступати в самостійне й нелегке трудове життя. Саме з 

усвідомлення цього й починається виконання мого педагогічного обов’язку. 

Своє головне завдання вбачаю у пробудженні та розвитку інтересу до 

оволодіння знаннями, бо інтерес – це рушійна сила пізнання та навчання. Але 

зараз для розвитку інтересу в учнів до навчання на уроці недостатньо лише 

особистісних якостей викладача. Необхідно створити і нові умови для 

продуктивного навчання, результатом якого є учень, який набуває ключові 

життєві та професійні компетентності.  

Формування інформаційної компетентності 

Біологія є одним з тих навчальних предметів, що дає багатий матеріал 

для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з 

інформацією. Викладання біології пов’язане з використанням великого обсягу 

різноманітної інформації, що робить застосування комп’ютерної техніки 

особливо ефективним, оскільки дозволяє дуже швидко опрацювати цю 

інформацію і представити її у вигляді малюнків, фотознімків, таблиць, схем, 

діаграм, презентацій, тощо. Тому з перших уроків звертаю особливу увагу на 
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формування інформаційної компетентності, що є важливим для учнів у період 

навчання у ліцеї та у продовж життя.  

На уроках щоразу необхідно наголошувати на тому, що вміння знайти 

необхідну інформацію, опрацювати її, застосувати для вирішення певних 

завдань та проблем не тільки на уроці, а в продовж життя таке ж важливе, як і 

процес споживання їжі у їхньому житті. Тому потрібно привчаю учнів до 

підготовки випереджуючих завдань у вигляді повідомлень про наукові 

досягнення і відкриття в біології, медицині та інших споріднених з біологією 

науках. Свої повідомлення учні накопичують у власних портфоліо з біології, 

в які також вкладають виконані творчі завдання. Останнім часом окремі учні 

до випереджуючих завдань роблять альбоми, презентації у вигляді слайдів 

або буклетів. Така робота спонукує опрацьовувати й переосмислювати новий 

пізнавальний матеріал, який дає можливість дізнатися більше, розширити свій 

інтелект та можливість проявити свої знання в певних життєвих, а також 

професійних ситуаціях. Чим більше учні читають пізнавально-наукової 

інформації, тим більший їх словниковий запас, тим швидше вони міркують та 

активніше засвоюють навчальний матеріал, проявляючи зацікавленість до 

всього, над чим вони працюють, а відповідно мають кращий рівень 

навчальних досягнень. 

Формування комунікативної компетентності 

Формування комунікативної компетентності є важливою складовою 

ключових компетентностей тому, що сприяє формуванню в учнів вміння 

працювати й співробітничати в колективі (команді, ланці, малій групі); 

розвитку комунікативності, культури міжособистісних взаємин, здатності 

приймати спільні рішення, а також виховує моральні орієнтири молодого 

покоління, яке по закінченню ліцею приступить до професійної діяльності. 

Тому використовуються ігри, різні за складністю, формою та часом 

проведення, в які залучаються всі учні групи і навіть ті, які втратили інтерес 

до навчання ще в стінах школи. 

Формування соціальної компетентності 

Формування соціальної компетентності учня на сьогоднішній день є 

важливим у навчально-виховному процесі, що пов’язане, насамперед, із 

змінами, що відбуваються в суспільстві, економіці, промисловості, 

міжнаціональних відносинах. Скажімо, кілька десятиліть тому людина мала 

можливість використовувати певний набір знань, умінь і навичок протягом 

тривалого часу майже без змін, нині бурхливий розвиток науки і техніки, 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах 

людської діяльності, міграційні процеси в суспільстві вимагають формування 

в учнів не тільки набору певних знань, умінь і навичок, а й соціальної 

компетентності, що являє собою здатність приймати свої рішення й прагнути 

до розуміння своїх потреб і мети; підтримувати соціальну єдність з 

суспільством, уміти визначати особисту роль у соціумі; мати ціннісні 

орієнтири та саморегуляцію; розвивати культуру міжособистісних взаємин. 

Тому на більшості уроків завжди необхідно звертати увагу на 

формування в учнів складових соціальної компетентності. 
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Формування компетентності саморозвитку 

Біологія як базовий шкільний предмет, сприяє формуванню наукового 

світогляду, інтелектуальному розвиткові учнів, формуванню в них 

загальнолюдської валеологічної та екологічної культури. Аналіз навчальної 

практики свідчить, що більшість учнів не вміють у процесі навчання 

самостійно вирішити найважливіші структурні елементи знання, встановити 

причинно-наслідкові зв’язки між ними.  

Отже, після закінчення загальноосвітнього навчального закладу замість 

структурованої, усвідомленої системи знань, володіють розрізненими, 

механічно запам’ятованими відомостями. Тому одним із актуальних 

напрямків вдосконалення навчально-виховного процесу є пошук і 

впровадження інтелектуальних засобів, форм, та методів навчання, що 

забезпечують системність знань, їх міцність і саморозвиток особистості. 

Формування компетентності саморозвитку ще називають особистісною 

компетентністю. Це тому, що в процесі взаємодії один з одним, учень – 

викладач, учень - група учнів - більшість з них починає розуміти свої сильні 

та слабкі сторони, що дає можливість здійснювати самооцінку своєї 

діяльності, набутих знань, умінь, навичок та вміння їх застосовувати для 

виконання завдань різної складності або вирішення проблемних ситуацій, 

завдань на логічне мислення, аналіз ситуацій, тощо. 

Формуючи компетентність саморозвитку вчитель впливає на 

динамічність знань, розвиток пізнавальних інтересів, індивідуальних 

здібностей і схильностей, здатність учнів до рефлексії різними формами 

навчально-виховного процесу.  

Формування самоосвітньої компетентності 

Формування самоосвітньої компетентності в учнів особливо впливає на: 

- здатність до самоосвіти, організації власних прийомів самонавчання; 

- відповідальність за рівень особистої самоосвітньої діяльності; 

- гнучкість застосування знань, умінь и навичок в умовах швидких змін; 

- постійний самоаналіз, контроль за своєю діяльністю. 

Щоб самостійна діяльність учнів була ефективною викладач має 

створити умови, за яких ці процеси могли б адекватно розвиватися. Це 

можливо, якщо педагог володіє теорію самостійної діяльності, вміє 

діагностувати можливості та інтереси учнів, веде моніторинг результатів 

взаємодії з учнями. Все це дозволить викладачу в процесі навчальної 

діяльності відслідкувати характеристики суб’єктної позиції учнів у 

навчальному процесі, а саме: 

- стійкість навчальної мотивації; 

- здатність ставити цілі й визначати умови їх досягнення;  

- оволодіння діями, що дозволяють розв’язувати навчальні задачі; 

- здатність до самоконтролю і самооцінки результатів. 

Щоб створити відповідні умови для самореалізації і саморозвитку учнів 

через самоосвіту потрібно, насамперед, визначити їхні потенційні 

можливості, інтереси і запропонувати учням цікаві, творчі і дотепні завдання, 

які відшукує або сам розробляє викладач. Проте бувають випадки, коли учні 
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виявляють бажання самостійно або з допомогою викладача розкрити суть 

питання, яке їх зацікавило. 

Застосування мультимедійних засобів 

Коли треба надати учням змогу розібратися в чомусь глибоко і 

всебічно, підняти їх на вищий рівень засвоєння, який передбачає практичне 

застосування матеріалу, аналіз і оцінку, необхідно використовувати такий 

метод, як проектне завдання (метод проектів)  

Цей метод відноситься до дослідницьких, основною тезою його є: 

«Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені потрібно, де і як я можу ці знання 

застосувати». 

В основі методу лежить розвиток самоосвітніх пізнавальних навичок 

учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в 

інформаційному просторі, порівнювати, аналізувати, критично мислити, 

тобто це є поєднання багатьох ключових компетентностей учнів. 

Проектне завдання можна порівняти з написанням доповіді або 

здійсненням всебічного практичного завдання. Учні працюють над 

презентацією певної проблеми (мети) протягом тривалого часу. У рамках 

тематики з одного чи декількох предметів кожен учень чи група торкаються 

певної проблеми як правило в письмовій формі та практичним завданням.  

Використовуючи різні аргументи чи методи, учні демонструють, 

наскільки вони розуміють суть проблеми і володіють різними підходами, які 

сприяють досягненню результату або прийняттю рішення. 

Проектне завдання, як метод навчання, надто широке і потребує більше 

часу, ніж інші, тому його неможливо здійснити в рамках одного навчального 

заняття. Крім того, учні повинні мати такий рівень, щоб отримати користь від 

виконаного проектного завдання. Його виконання учні здійснюють через 

керівництво і консультації з боку викладача. Проектне завдання є гарним 

методом поєднання різних предметів. 

Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів - 

індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного 

проміжку часу. При цьому створюються умови, за яких учень може 

самостійно здобувати знання чи застосовувати одержані раніше, причому 

замість дій за зразком в основному виступають пошукові й дослідницькі дії. 

Основний акцент робиться на творчий розвиток особистості, що є 

запорукою професійної і життєвої компетентності учнів. 

Застосування мультимедійних засобів дає можливість комбінувати в 

одному уроці значну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу 

кількість учнів. Насамперед, мені, як викладачу, цікаво те, що вони роблять, 

якого результату досягнуть.  

Коли викладач задоволений роботою учнів на уроці, то його енергія 

обов’язково передається учням і вони теж прагнуть більше пізнати через 

виконання завдань різної складності, особливо творчого характеру, 

наприклад, створення презентацій, альбомів, міні-проектів, міні-творів, 

власних віршів до теми уроку або з питання, яке викликало серйозне 

зацікавлення у його вирішенні. 



8 

 

Життєвий і професійних успіх людини залежить від її здатності 

адаптуватися до змін, що відбуваються у суспільстві через вміння 

оволодівати та гнучко застосовувати набуті знання, уміння, власний та 

суспільний досвід. І в цьому повинен йому допомогти компетентний педагог, 

який має високий рівень педагогічної майстерності. 

Можливості хімії та біології щодо формування основних груп 

компетентностей учнів 

Зміст та методика викладання будь-якого навчального предмета мають 

певні специфічні риси стосовно формування компетентностей учнів. 

Охарактеризуємо предметний арсенал щодо формування компетентностей 

учителями  хімії та біології  

ХІМІЯ 

Соціальна компетентність 

1. Стимулювання учнів до самостійного прийняття тактичних та 

стратегічних рішень: як навчатися, чому навчатися, який шлях у житті обрати. 

2. Стимулювання учнів до вибору раціонального шляху розв'язання 

розрахункових задач та проведення експерименту. 

3. Використання життєвих ситуацій, пов'язаних з властивостями та 

використанням речовин. 

4. Використання різнорівневих навчальних та контролюючих завдань. 

5. Стимулювання толерантного ставлення учнів до різноманітних проявів 

життя, пом'якшення проявів підліткового максималізму. 

Полікультурна компетентність 

1. Використання в процесі викладання хімії віршів, приказок, уривків з 

творів художньої літератури для ілюстрації конкретних природничо-наукових 

явищ, що вивчаються, для пояснення їх хімічної сутності, для формулювання 

якісних та кількісних задач, для визначення наукової обґрунтованості тексту. 

2. Використання історичної інформації стосовно розвитку хімічних знань у 

Єгипті, Індії, Китаї тощо. 

3. Наведення прикладів інформації, пов'язаних із сучасним економічним 

та політичним становищем у світі та впливом на нього тих чи інших хімічних 

аспектів (нові досягнення науки та виробництва, воєнні дії в гарячих точках 

тощо). 

4. Використання біографічних відомостей про учених-хіміків. 

5. Висвітлення зв'язку хімії з іншими природничо-науковими та 

суспільними дисциплінами, реалізація межпредметних зв'язків. 

6. Проведення позакласних заходів, хімічних тижнів, хімічних вечорів із 

залученням інформації, пов'язаної з розвитком культури, мистецтва та впливом 

хімії на цей розвиток та навпаки.  

7.Висвітлення значення хімії для розвитку цивілізації, проведення уроків  

ужиткової хімії. 

Комунікативна компетентність 
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1. Забезпечення розвитку монологічного мовлення учнів через прове-

дення  

- усного опитування: 

- аналізу та самоаналізу відповіді; 

- учнівських повідомлень; 

- захистів творчих робіт, проектів, рефератів; 

- доповідей; 

- висування гіпотез. 

2. Забезпечення розвитку діалогічного мовлення учнів через проведення: 

- бесід;   

- взаемоопитування; 

- диспутів; 

- семінарів; 

- конференцій; 

- мозкового штурму; 

- обговорення проблем у групі; 

- дидактичних ігор комунікативної спрямованості. 

3. Забезпечення розвитку писемного мовлення учнів через написання: 

- повідомлень; 

- рефератів; 

- письмових рецензій; 

- хімічних казок. 

4. Забезпечення розвитку культури мовлення учнів через дотримання: 

- норм сучасної літературної мови та вимог нової хімічної номенклатури; 

- вимог використання наукового лексикону; 

- культури спілкування. 

Інформаційна компетентність 

1. Раціональне використання фактичного матеріалу підручника як осно-

вного джерела інформації для школярів. 

2. Стимулювання, звернення учнів до додаткових джерел інформації. 

3. Продовження формування загальнонавчальних умінь учнів як засобів 

опрацювання інформації: аналізу, синтезу, класифікації, порівняння тощо. 

4. Заохочення учнів до отримання фактичної інформації при проведенні 

хімічного експерименту.  

5. Залучення дітей до використання нових інформаційних технологій: 

- використання навчальних програм з хімії, програм-репетиторів; 

- використання контролюючих програм; 

- використання програм з хімічного експерименту;  

- використання можливостей Інтернету в процесі опрацювання питань 

сучасного розвитку хімічної науки та технології. 

6. Розвиток вміння учнів формалізувати інформацію через складання: 

- схем (генетичний зв'язок між класами хімічних сполук, хімічні 

виробництватощо); 

- алгоритмів (розв'язання розрахункових задач різних типів, побудова плану 

експерименту тощо) 



10 

 

- схем та рівнянь реакцій, ланцюгів перетворень; малюнків  

- (експериментальна установка в процесі виконання практичної чи 

лабораторної роботи). 

Компетентність самоосвіти та саморозвитку 

1. Формування загальнонавчальних умінь учнів як умови раціональної 

організації їх самоосвітньої діяльності. 

2. Забезпечення розвитку організаційних умінь та навичок з визначенням 

мети власної діяльності та плануванням роботи з її реалізації. 

3. Формування адекватних логічних операцій та мисленнєвих дій  

учнів. 

4. Стимулювання активної пізнавальної діяльності учнів. 

5. Формування навичок дослідницької роботи в теоретичному та 

практичному вивченні хімії. 

6. Забезпечення стійкої мотивації учнів до навчання та самоосвіти як 

провідної умови ефективної реалізації навчального процесу. 

Компетентність продуктивної творчої діяльності 

1. Проведення нестандартних уроків. 

2. Залучення учнів до науково-дослідницької роботи. 

3. Стимулювання самостійного складання учнями задач, тестів, питань до 

теми. 

4. Використання нетрадиційних домашніх завдань. 

5. Залучення учнів до реалізації творчих робіт та проектів.  

6. Проведення інтенсивної позакласної роботи з предмета та активне 

залучення до неї учнів. 

Дидактичні можливості конкретних тем шкільного курсу хімії дозволяють 

проводити цілеспрямовану ефективну роботу з формування всіх основних 

груп компетентностей учнів. Як приклад можна розглянути тему «Початкові 

хімічні поняття» (8 клас). 

Компетентності Види навчальної діяльності 

Соціальна (С) Розв'язання проблемних завдань  

Полікультурна (П) Роль хімії в житті сучасної людини 

та людини минулого 

Комунікативна (К). Випуск газети «Я і хімія». 

Інформаційна (І) Створення картотеки хімічних 

відкриттів. 

Самоосвітня (С) Створення бази даних — 

семантичного конспекту для 

подальшого вивчення хімії. 

Творча (Т) Експеримент.  

 Мозковий штурм 

С Взаємодія в групі 

П Визначення логічних зв'язків,. 

Закони хімії та пересічні громадяни.  

К Спілкування під час вирішення 
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проблеми. 

І Створення інформаційних бюлетенів.  

С Підготовка доповіді «Ломоносов та 

його життя» 

Т Захист проекту «Хімічна лабораторія 

в моїй квартирі» 

 Робота в групах 

С 

П 

К 

І 

С 

Т 

 

Організація колективних 

досліджень, експериментів, 

колективних творчих робіт, 

обговорення результатів, підведення 

підсумків, складання звітів, 

толерантне спілкування, 

варіативність підходів. 

 Використання частково-пошукових 

методів 

С Закон збереження маси речовин як 

прояв загального закону збереження 

у природі та суспільстві.    

П Експерименти Лавуазьє і 

Ломоносова ї інтерпретація. 

К Валентність хімічних елементів. 

Мнемонічні вправи для стійкого 

засвоєння матеріалу. 

Взаємоопитування. 

І Складання формул по валентності 

(таблиця).  

С Додаткові вправи для самостійного 

опрацювання. Складання формул 

сполук елементів зі змінною валент-

ністю. 

Т Складання хімічних рівнянь (хімічна 

ромашка) 

 

БІОЛОГІЯ 

Соціальна компетентність 

1. Сприяння формуванню свідомого ставлення учнів до власного 

здоров’я. 

2. Сприяння формуванню свідомого ставлення учнів до природи, її багатств 

та її захисту.          

3. 3алучення учнів до природоохоронних заходів ( «Первоцвіт», «День 

птахів», «День Землі» тощо).  

4. Використання групових форм навчання. 
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5. Проведення нестандартних уроків, які передбачають формування власної 

позиції, конкретні прояви особистісної активності учнів. 

6. Надання учням можливості вибору форми тематичного оцінюваная, 

рівня завдань, групи для виконання лабораторних та практичних робіт. 

Полікультурна компетентність  

1. Знайомство учнів з діяльністю вчених різних держав та 

національностей. 

2. Використання в процесі викладання біології елементів народознавства. 

3. Створення презентацій про рослини, страви з них, про смакові упо-

добання різних народів. 

4. Використання завдань, спрямованих на формування здорового способу 

життя учнів. 

5. Проведення інтегрованих уроків, використання художньої літератури, 

що містить описи певних біологічних об'єктів чи явищ. 

6. Використання наочних засобів — картин відомих художників.  

7. Проведення профорієнтаційної роботи. 

8. Характеристика зв'язку природи та культури, значення біологічних 

дисциплін для розвитку цивілізації. 

Комунікативна компетентність 

1. Створення ситуацій порозуміння, співчуття, стимулювання вміння 
 

слухати. 

2. Виховання взаємоповаги учнів один до одного, емоційної 

врівноваженості, характеристика типів темпераменту та рекомендації щодо 

адаптації темпераменту до загальних вимог емоційної культури. 

3. Використання усного і письмового рецензування відповідей учнів 

однокласниками. 

4. Використання завдань, які передбачають надання розгорнутих пись-

мових відповідей для розвитку писемного мовлення учнів. 

5. Проведення цілеспрямованої роботи з біологічними термінами з метою 

їх запам'ятовування і свідомого використання — мнемонічні вправи, переклад 

термінів іншомовного походження, побудова асоціативних зв'язків. 

Інформаційна компетентність  

1. Розвиток умінь учнів працювати з підручником, з текстом, виділяти 

головну думку, робити висновки. 

2. Стимулювання використання додаткової літератури. 

3. Організація в кабінеті виставки літератури з теми, огляд новинок лі-

тератури та періодичної преси. 

4. Проведення зустрічей з медиками, науковцями, працівниками 

сільського господарства з метою надання учням актуальної інформації  шляхом 

безпосереднього спілкування. 

5. Використання комп'ютерних програм («Курс біології», «Репетитор з 

біології» тощо) як джерел інформації. 

6. Залучення учнів до перегляду телевізійних передач відповідно до на-

вчальних тем курсу біології («Discovery», «Animal Planet», «Жива природа» тощо). 
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7. Залучення учнів до опрацювання додаткової біологічної інформації з 

дитячої періодичної преси («Воллі», «Древо пізнання», «Світ рослин») 

Компетентність самоосвіти та саморозвитку 

1. Формування та розвиток загальнонавчальних умінь учнів. 

2. Підготовка пам'яток «Як виконувати домашнє завдання», «Як 

опрацьовувати текст підручника», «Як готуватись до тематичного оцінювання» 

тощо. 

3. Використання випереджальних завдань; 

4. Створення індивідуальних програм (планів самоосвіти, програм 

самореалізації) для обдарованих учнів.  

5. Створення атмосфери, сприятливої для самоосвітньої діяльності, 

мотивація учнів на постійне навчання протягом усього життя 

Компетентність продуктивної творчої діяльності. 

1. Залучення учнів до підготовки повідомлень та рефератів. 

2. Використання відповідних різнопланових завдань творчого рівня. 

3. Залучення учнів до складання підсумкових питань з теми, задач, опорних 

конспектів тощо.  

4. Залучення учнів до виконання творчих завдань: написання казок, не-

завершених оповідань, складання кросвордів, біологічних загадок тощо. 

5. Залучення учнів до підготовки та проведення ігор, вікторин, заходів 

предметних тижнів. 

Загальна характеристика грибів, їх середовище існування, 

поширення. 

(Урок біології, 7 клас, вчитель Ларіонова Т.І.) 

Мета: Формувати компетентності: ключові – вміння  вчитися – само організовуватися до 

навчальної діяльності у взаємодії; соціальна– брати  на себе відповідальність за ефективне здійснення 

презентації результатів роботи пари, групи; загальнокультурна – дотримуватися норм мовленнєвої 

культури, зв’язно висловлюватися в контексті змісту самостійно опрацьованого матеріалу підручника й 

додаткової літератури; здоров’язбережувальна – слухати пояснення вчителя, а у разі необхідності 

звертатися з проханням про інд. консультування; предметні –сформувати поняття про гриби як 

особливе царство живих організмів, пояснити відмінності і спільні риси 

грибів з рослинами і тваринами. 

Основні поняття і терміни: гіфи, міцелій або грибниця, спори, 

плодове тіло, гетеротрофний спосіб живлення, сапротрофи, паразити, 

симбіоз, хітин, глікоген. 

Обладнання: зображення плодових тіл різних грибів, а також 

збільшених мікроскопом зображень, муляжі грибів. 

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (підготовча, 

контрольно-перевірна), розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація 

обладнання); практичні (виконання завдань практикуму). 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

Хід уроку 

I. Організаційний момент. 



14 

 

II. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети та 

завдань уроку.  

Вправа: « Пригадаємо» 

Учні діляться на групи і кожна група отримує завдання: Назвіть відомі 

вам гриби. Що ви знаєте про ці організми? Пригадайте загадки, приказки і 

прикмети, пов’язані з грибами. (Час підготовки — 10 хвилин). Після цього 

кожна група доповідає про результати своєї роботи. Перемагає група, яка 

змогла пригадати найбільшу кількість прикладів. 

Вправа «Відгадай» 

В нашої сімейки ніжки тоненькі, 

Шиї, мов цівки, круглі голівки. 

І на пні, і коло пня 

Нас велика рідня. (Опеньки) 

 

Ми — грибочки невеличкі, 

Маємо жовтенькі личка, 

Не червиві, дуже чисті,  

Не ховаємося в листі. (Лисички) 

 

Я барвистий і цікавий, 

Жить на булках полюбляю. 

Хто в пакеті хліб забуде, 

Той знайде мене там всюди. (Мукор) 

 

Я куцоногий, блідолиций, 

Але витримую фасон. 

Французьку гарну назву маю 

І звуся, діти, шампіньйон,  

А хто гриби всі гарно знає, 

українську назву відгадає. (Печериця) 

 

Ми не маємо шапки й ніжки, 

В тісті любим жити трішки. 

І рум’яний та пахучий 

Хліб пекти людей ми вчимо. (Дріжджі) 

Отже, сьогодні на уроці ми розглянемо загальну характеристику 

царства Гриби, чому ці організми виділили в окреме царство. 

III. Вивчення  нової теми. 

1. Загальна характеристика грибів 

Розповідь супроводжується демонстрацією відповідних зображень 

грибів.  

Гриби — одна з найбільших груп організмів; до неї належить близько 

100 тисяч описаних ученими видів (за К.М. Ситником). Розміри грибів 

варіюють від одноклітинних дріжджів до величезних “поганок” і дощовиків. 

Гриби населяють різноманітні середовища існування — у воді та на суші. 
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Гриби поселяються на продуктах харчування, тобто є сапрофітами, і в 

організмах тварин і людини, тобто є паразитами. Значення грибів величезне. 

Крім того, що вони виконують свою особливу роль у біосфері, їх широко 

застосовує людина для медичних і господарських потреб. 

До грибів належать численні цвілі, які ростуть на органічних речовинах 

(хлібі, шкірі, мертвій рибі), одноклітинні дріжджі, які в великій кількості 

з’являються на поверхні солодких фруктів, багато паразитів рослин. Останні 

спричиняють такі небезпечні захворювання, як борошниста роса, головня, 

іржа. Деякі гриби паразитують на тваринах, але в цьому відношенні вони 

менш небезпечні у порівнянні з бактеріями. 

Вивченням грибів займається наука мікологія (від грецького слова 

“мікес”, що означає “гриб”). Це один із напрямків мікробіології, бо більшість 

методик дослідження грибів практично не відрізняється від методик 

дослідження бактерій. 

2. Ознаки грибів 

Розповідь з елементами бесіди. Поняття і терміни учитель записує на 

дошці. 

Гриби є одним з царств живих організмів. Як ви думаєте, чому вони 

утворюють окреме царство?  

Гриби — це одноклітинні або багатоклітинні гетеротрофні організми, 

які не мають хлорофілу. Походження грибів ще до кінця не з’ясоване. 

Вважають, що одні групи грибів беруть початок від найпростіших тварин 

(безбарвних джгутикових), інші — від водоростей. 

Вегетативне тіло грибів називається грибницею, або міцелієм, воно 

складається з окремих ниток — гіфів. Залежно від будови гіфів гриби 

поділяють на нижчі та вищі. У нижчих грибів гіфи міцелію не мають 

перегородок і є мовби однією сильно розгалуженою гігантською клітиною, у 

вищих грибів вони розділені поперечними перегородками на клітини, їхній 

міцелій багатоклітинний. 

Гриби є гетеротрофами і поглинають поживні речовини всією 

поверхнею тіла.  

 Які організми мають гетеротрофний тип живлення?  

Розмножуються гриби нестатевим і статевим способами за допомогою 

різних типів спор. У деяких випадках для продукування спор формується 

спеціальна структура — плодове тіло. 

Клітини грибів оточені клітинною стінкою, основу якої зазвичай 

складає хітин — речовина, властива комахам. Усередині клітини добре 

помітні ядра (частіше їх декілька), мітохондрії і рибосоми (зазвичай вони не 

пов’язані з мембранами). Комплекс Гольджі та гранулярна ендоплазматична 

сітка розвинені слабко. Важливою особливістю будови грибів є відсутність 

пластид. Пригадайте, що це за органела. Для яких організмів вона властива і 

яку функцію виконує? Запасні продукти відкладаються у вигляді глікогену 

або жиру, крохмаль ніколи не утворюється.  

 Чому не утворюється крохмаль у грибів ? 
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Опираючись на отриману інформацію, скажіть, що спільного у грибів з 

тваринами, а що — з рослинами. 

Гриби займають проміжне положення між тваринами і рослинами, 

оскільки характеризуються рядом ознак, що роблять їх подібними, з одного 

боку, до тварин (гетеротрофний тип живлення, в оболонці є хітин, запас 

поживних речовин у вигляді глікогену, в результаті обміну речовин 

утворюється сечовина), а з другого — до рослин (необмежений ріст, 

живлення шляхом вбирання поживних речовин усією поверхнею гіф). 

Залежно від характеру живлення гриби поділяють на сапрофіти, 

паразити і симбіонти. До сапротрофів належать гриби, що живуть за рахунок 

відмерлих організмів. Велика кількість грибів-сапрофітів живе в ґрунті, у 

лісовій підстилці, купах прілої соломи. 

Гриби-паразити живуть на поверхні або всередині живих тканин рослин 

і тварин. Живляться вони за рахунок організмів, на яких оселилися, і часто є 

збудниками інфекційних захворювань. Інколи гриби вступають у симбіоз 

(співжиття) з водоростями і навіть вищими рослинами. У процесі симбіозу 

можуть виникати нові утворення, наприклад, лишайники, мікориза 

(співжиття гриба з коренями вищої рослини). 

Гриби енергійно дихають і потребують кисню; лише деякі з них, 

наприклад, дріжджі, можуть одержувати енергію в процесі бродіння. 

IV. Узагальнення і систематизація знань. 

1. Вправа «Мозковий штурм» 

1. Які організми належать до царства Гриби? 

2. Чому гриби належать до окремого царства?  

3. Як називається наука, що вивчає гриби? 

4. Яку будову має вегетативне тіло грибів? 

5. На які групи поділяють гриби за 

особливостями будови міцелію? 

6. Як живляться гриби?  

7. Як відбувається розмноження грибів? 

2. Виконання завдань практикуму. 

а) Опираючись на матеріал підручника, заповніть таблицю. 

«Порівняльна характеристика грибів, рослин і тварин» 

Ознака порівняння Спільне з рослинами Спільне з тваринами 

Середовище існування   

Тип живлення   

Розмноження   

Будова   

Висновок: 

б) Вправа: « Підкресліть правильні твердження.» 

1. Всі гриби, рослини і тварини — багатоклітинні організми. 

2. Серед грибів, рослин і тварин є одноклітинні і багатоклітинні організми. 

3. Гриби — це рослини. 

4. Гриби і рослини належать до різних царств природи. 

5. Усі гриби утворюють плодове тіло. 
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6. За способом живлення гриби є автотрофами. 

7. Особливістю грибів є відсутність у їхньому тілі пластид. 

8. В тілі грибів є пластиди. 

9. За способом живлення гриби є гетеротрофами. 

10. Клітини грибів оточені клітинною стінкою, основою якої зазвичай є хітин 

— речовина, властива комахам. 

11. Клітини грибів оточені клітинною стінкою, основою якої зазвичай є хітин 

— речовина, властива рослинам. 

12. Гриби ростуть упродовж усього життя. 

13. Гриби ростуть до певного віку, як тварини. 

14. До сапротрофів належать гриби, що живуть за рахунок відмерлих 

організмів. 

15. Гриби-паразити живуть на поверхні або всередині живих тканин рослин і 

тварин. 

16. Гриби-паразити вступають у симбіоз (співжиття) з водоростями і навіть 

вищими рослинами. 

V. Підсумки уроку, аргументація оцінок. 

VI.  Домашнє завдання. 

Вивчити відповідний параграф у підручнику. Підготувати цікаві 

повідомлення про гриби. Підготувати міні – проект «Їстивні гриби». 

Додаток. 

ГРИБИ НЕЗВИЧАЙНОЇ ФОРМИ 

 

Пецица 

На голому грунті в лісі, на вогнищах іноді зустрічаються гриби 

оригінальної форми - невеликі чашки, декілька схожі 

на мініатюрну чайну чашку. Це різні види роду 

пецица і деяких близьких родів. Чашками є плодові 

тіла цих грибів. Їх внутрішня поверхня суцільно 

покрита численними сильно витягнутими мішечками 

із спорами - сумками. Забарвлення грибів досить 

різноманітне: яскраво-червона, оранжева, коричнева 

Не менш своєрідна форма і у кущуватих грибів 

- представників роду рогатік це маленькі «кущики» з 

«гілочками», що стирчать вгору. Вони бувають яскраво-оранжевими, 

жовтими, білими. Після дощу гриби стають 

соковитими, пружними. 

 

Cпатулярія жовтувата  - spatularia flavida 

А ось ще гриби, які також привертають увагу 

своєю формою - справжні маленькі лопатки. Вони 

зустрічаються зазвичай в хвойних лісах і ростуть на 

моховому покриві під деревами. Забарвлення їх 

білувате або жовтувате. Це представники спатулярія. 

Ніжка грибів приблизно такої ж довжини, як сірник, 
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але втричі товще за неї. Закінчується вона плоскою пластинкою овальної 

форми. Гриб схожий на широке і коротке весло від човна. 

 

Земляна зірочка 

Цей гриб дійсно схожий на зірку з багатьма 

гострими променями.  

В центрі такої зірки поміщається невелика 

кулька з дірочкою вгорі. Гриб лежить на грунті. 

Забарвлення не йо го яскраве, скромне. Кулька в центрі 

зірочки схожа на гриб-дощовик. Натиснеш на кульку, - 

з дірочки вилітає хмарка пилу (це спори гриба). 

Земляна зірочка - близький родич дощовика. 

 

Часниковий гриб 

Крихітний гр ибок, який видає 

сильний запах часнику. Круглий плоский 

капелюшок гриба рідко буває більше 

п'ятикопійкової монети, а ніжка - як 

сірник. Капелюшок зверху має непоказне 

коричневе забарвлення. Знизу видно 

численні тонкі пластинки. Грибок росте на 

грунті і майже завжди скупченнями. 

Особливо багато з'являється його після 

дощів. 

 

Веселка звичайна  

Має вельми своєрідний зовнішній вигляд. Із землі піднімається біла 

ніжка завд овжки з олівець і завтовшки з півтора-два пальці. На кінці її - 

злегка роздута конічна головка часто 

теж білуватого кольору. Поверхня 

головки сітчаста, як у сморчка. Нагорі 

головки - невеликий щілиновидний 

проріз. Ніжка гриба усередині порожня. 

Коли гриб тільки з'являється на світло, 

його головка суцільно покривається 

брудно-зеленою маслянистою масою, в 

якій міститься безліч спор. Саме ця маса 

сильно пахне падаллю. І, виявляється, не 

випадково. Річ у тому, що неприємний 

запах сприяє розповсюдженню спор 

гриба і, отже, його розселенню. Він 

привертає багато мух. При цьому 

комахи мимоволі стають переносниками 

спор. Брудно-зелена маса зберігається дуже недовго. У ранній стадії розвитку 

гриб виглядає як білий ша величиною з невелике яблуко. Коли куля дозріє, 
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оболонка його лопається, і потім швидко зростає ніжка, виносячи вгору 

чорно-зелену головку. 

 

Трюфель 

Найдорожчий гриб. Росте під землею, його 

по запаху розшукують собаки та свині. Гурмани 

цінують ці гриби за незвичайний аромат. 

Найдорожчий трюфель в світі був проданий на 

аукціоні за 160 000 $. Середня ціна чорного 

трюфеля - 50 000 євро за кг 

 

Це лише декілька прикладів з існуючого різноманіття грибів. 

Різноманітність плазунів. 

(Урок біології, 8 клас, вчитель Марченко А.Г.) 

Компетентності. 

Ключові: вміння вчитися, само організовуватися до навчальної 

діяльності у взаємодії. 

Соціальні: брати на себе відповідальність за ефективне здійснення 

презентації результатів роботи. 

Загальнокультурні: дотримуватися норм мовленевої культури, зв'язно 

висловлюватися в контексті змісту самостійно опрацьованого матеріалу 

підручника. 

Здоров'язбережувальні: виховувати життєві навички, що сприяють 

соціальному здоров'ю ( слухати пояснювання вчителя, а у разі необхідності 

звертатися з проханням  про індивідуальне консультування.) 

Предметні: ознайомитися з різноманітністю плазунів, поглибити 

знання про ящірок, змій, черепах і крокодилів, сприяти екологічному 

вихованню під час висвітлення питань пристосування плазунів до середовища 

існування; їх значення у природі і для людини. 

Обладнання:  Таблиці «Клас плазуни», малюнки, фотографії плазунів. 

Вологий препарат «Гадюка».  Модель голови змії. Дидактичний матеріал. 

Тип уроку: комбінований. 

Хід уроку. 

I. Актуалізація знань учнів про особливості будови плазунів. 

Біологічний диктант. 

1) Тіло ящірки вкрите  … . 

2) На голові у ящірки є такі органи чуття  … . 

3) У ящірки на передній кінцівці … пальців, на задній … пальців. 

4) Тіло ящірки поділяється на такі відділи  … . 

5) Органи дихання у плазунів … . 

6) У плазунів … кола кровообігу, серце … . 

7) Травні залози, які відкривають свої протоки у дванадцятипалу кишку... 

8) Органи виділення у плазунів … . 
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Клас Плазуни 

Ряд Лускаті                             Ряд Крокодили                          Ряд Черепахи 
 

Підряд Ящірки 

Підряд Змії 
 

9) Яйця у плазунів вкриті … . 

II. Вивчення нового матеріалу. 

1. Класифікація. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Біологічні особливості ряду в порівнянні ящірки і змії.  

Бесіда. 

- Покриви тіла – рогові луски і щитки. 

- Линяння. 

- Особливості будови скелета. 

- Травна система. 

- Способи захоплення їжі зміями. 

- Удави (душать здобич). 

- Вужі (поглинають  здобич  цілою). 

- Отруйні змії (вприскують отруту в жертву). 

- Перша допомога при укусах змій. 

- Органи чуттів: зору, слуху, дотику, нюху.  Умовні рефлекси. 

- Здатність до автотомії. 

- Особливості розмноження. 

- Зимівля. 

3. Підряд Ящірки. Різноманітність. 

Перегляд слайдів «Ряд Плазуни». Розповідь про сірого варана, 

кайманову ящірку,  велетенського  варана,хамелеона, веретільницю, 

літаючого дракона, гекона, вухату круглоголовку, отрутозуба. 

Див. додаток 1 

Робота з підручником. 

Завдання: Прочитайте статтю « Ряд Лускаті. Ящірки», випишіть назви 

ящірок, що занесені до Червоної книги. (Гекон кримський, жовтопузик 

безногий, мідянка). 

4. Підряд Змії. Різноманітність. 

Перегляд слайдів « Ряд Плазуни». Розповідь про анаконду, тигрового 

пітона, вужа, гадюку ( демонстрація вологого препарата «гадюка), ефу, 

кобру, гримучі змії. 

(учні виписують в зошити назви змій, які занесені до Червоної книги). 

Див. додаток 2. 

5. Характерні особливості тварин ряду черепахи та крокодили. 

(Робота з підручником). 
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Прочитайте з підручника теми « Ряд  черепахи; Ряд крокодили». Дайте 

відповіді на запитання: 

Які особливості має зовнішня будова черепахи? 

Як живляться черепахи? 

У чому виявляться ускладнення будови крокодила порівняно з іншими 

плазунами? 

Які пристосування виробилися у крокодила  для життя у воді? 

6. Пристосування черепах до умов існування.  Завдання учням. 

Прочитайте відомості, що записані в таблиці « Пристосованість 

плазунів до умов життя» 

Болотяна черепаха Середньоазіатська черепаха 

Сплюснуте між щитками тіло  Сплюснуте між щитками тіло 

Плавальні перетинки між пальцями 

на ногах  

Перетинок між пальцями немає 

Темне забарвлення панцира Забарвлення панцира під колір піску 

Кігті гострі й тонкі  Кігті тупі та широкі 

Рухлива та легка у воді Незграбна та повільно рухається 

Нападає на рухому здобич Рослиноїдна 

7. Різноманітність черепах, крокодилів. (Виступ учня з додатковою 

інформацією) 

Розрізняють крокодилів, гавіалів, алігаторів. 

Див. додаток 3. 

Черепах можна розділити на домашніх сухопутних, морських та 

супових 

Див. додаток 4. 

8. Значення плазунів у природі та житті людини. 

Запис таблиці та пояснення кожного пункту: 

Значення плазунів 

Позитивне 

Знищують комах і гризунів - 

шкідників культурних рослин, часто 

тих, яких не зачипають птахи 

Корм для хребетних тварин. 

Шкіру та роговий панцир 

використовують для різноманітних 

виробів 

Отруту використовують у медицині 

Негативне 

Отрута небезпечна для людини та 

тварини 

Деякі знищують молодь цінної риби 

Небезпечні для людини як носії 

паразитичних іксодових кліщів 

 

III. Закріплення учнями вивченого матеріалу. 

Учні виконують завдання по рядах: 

1 ряд. 

Хто зайвий? Пояснити. 

Вуж, жовтопуз, кобра, удав. ( жовтопуз). 
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Хамелеон, крокодил, варан, тритон. ( тритон) 

Гадюка, жовтопуз, варан, тритон. ( тритон) 

 

2 ряд. – Вікторина: 

1. Про яких тварин можна сказати, що вони вилазять із шкіри? ( змії) 

2. Яких отруйних змій ви знаєте?  ( гадка,  кобра, гюрза) 

3. Очі якої тварини можуть дивитися у різні  боки, незалежно одне від 

одного? ( хамелеон) 

4. Які тварини сплять з відкритими очима? ( змії) 

5. Яких ящірок часто вважають за змій? ( веретільниця, жовтопуз) 

6. Які плазуни занесені до Червоної книги України? ( гекон кримський, 

жовтопуз, мідянка, полоз леопардовий, полоз жовточеревий, полоз лісовий, 

ескулапові змія, полоз паласів змія степова східна. 

7. Чи зустрічаються на території України удав, кобра? ( ні) 

8. Яких плазунів вживають в їжу? ( черепах) 

9. Який плазун бігає по воді? ( ящірка) 

10. Яки плазун бігає по стелі? ( гекон) 

 

3 ряд. – Учні  виконують завдання: 

Біологічне лото: Скласти прислів'я і приказки за умови, що на одних 

картках є початок, а на інших – кінець. 

 

Гадюка як не вкусить, ................ то засичить 

Не грій гадюки в пазусі, ............. бо укусить 

Простий як, як свиня, ................. а лукавий як, змія 

Підлеслива людина -  ................. гадюка під квітами. 

Щебече, як соловейко, ............... а кусає, як гадюка. 

Ужалений змією .......................... боїться і вірьовки. 

Ящірка маленька ......................... та зуби гострі 

 

IV. Домашнє завдання.  

Вивчити дану тему з підручника. Творче завдання « Які можливості 

відкриває перед людиною вивчення способу переміщення геконів?»       

 

Додаток 1. 
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Додаток 2 
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Додаток 3 

                    
 

                        
 

Додаток 4 

     

Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем 

у періодичній системі та будовою атома 

(Урок хімії, 8 клас, вчитель Бойко І.А.) 

Даний урок проходить у формі дослідження. «Активна діяльність ― це 

як би місток, що з'єднує мову й думку. Я прагнув до того, щоб у праці 

народжувалася думка учня, а не тільки закріплювалися знання, отримані на 

уроках. Діяльність при вивченні предмета має бути не лише ілюстрацією до 

знань (це теж необхідно), а й джерелом нових істин, відкриттів, 
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закономірностей.» так говорив Сухомлинський про зміст активної діяльності 

при вивченні предмета. А що може краще спонукати до активної діяльності, 

як не активні методи і форми  навчання. Розробка даного уроку включає в 

себе такі форми роботи: колективна робота (знайомство з планом-

характеристикою хімічного елемента по положенню в  періодичній системі та 

за будовою атома, разом дають характеристику елементу Сульфуру); робота в 

парах: розв’язування задач на визначення хімічного елемента, що в 

подальшому дає змогу визначити елемент та занести дані в таблицю для його 

характеристики, складання генетичного ланцюжка цього елемента. 

Наприкінці уроку підводимо підсумок дослідження: «Чи достатньо 

інформації про розміщення елемента у Періодичній системі й будову його 

атома для передбачення властивостей?» Як говорив Сухомлинський : «У 

процесі передачі знань іншим учень багато з'ясовує для самого себе, у нього 

виникає безліч питань, він прагне з'ясувати найтонші «звивини і повороти» 

думки, приховані причинно-наслідкові зв'язки.» Обрані мною форми роботи 

(як традиційні так і інноваційні) передбачають загальну роботу всього класу. 

 

Мета: формувати компетентності: ключові – вміння  спостерігати, 

аналізувати, робити висновки; здійснювати самоконтроль і само оцінювання, 

інформаційні – вміння  осмислювати й використовувати інформацію з різних 

джерел (мовлення вчителя, однокласників, зміст підручника), комунікативні 

– вміння вільно висловлюватися, оптимально використовувати власні знання 

й сприйняту на уроці інформацію для результативної комунікації; соціальні – 

вміння продуктивно співпрацювати з однокласниками, вчителем; предметні – 

закріпити  знання про будову атомів хімічних елементів малих періодів, 

будову їх електронних оболонок і причини періодичної зміни властивостей у 

періодах; навчити характеризувати елементи за положенням у періодичній 

системі і будовою атома, продовжувати формувати поняття про протонне і 

нуклонне число, валентні електрони, період, групу, розкрити зв'язок між 

будовою атомів елементів та властивостями простих і складних речовин. 

Розвивати психічні процеси: мовлення, увагу, спостережливість, слухове 

зосередження на інформації, креативне та логічне мислення, вміння 

аналізувати та узагальнювати; виховувати бережливе ставлення до 

оточуючого середовища, культуру поведінки учнів. 

Обладнання та наочність: періодична система хімічних елементів, 

презентація, картки. 

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань. 

Форма проведения: урок-дослідження. 

Хід уроку 

I. Організаційний момент. 

Сьогодні  нас чекає незвичайний урок; ми спробуємо себе у ролі 

дослідників. 

II. Актуалізація опорних знань, мотивація перевірка домашнього 

завдання. 

Межі наукового пізнання і передбачення передбачити неможливо. 
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Д. Менделєєв 

Мотивація 

Людиною відкрито чимало законів природи. Їх важко порівнювати між 

собою, але можна порівнювати за головною ознакою — можливістю 

передбачати нове, невідоме. Закон Д.І. Менделєєва, названий періодичним, не 

має собі рівних. Д.І. Менделєєв більше 40 років проводив дослідження, перш 

ніж зміг сформулювати свій закон, ґрунтуючись на впевненості, що це 

справжній закон природи. Учений сам передбачив  існування двадцяти нових 

елементів, не відомих науці. Він не тільки детально описав властивості 

деяких елементів та їх сполук, а й передбачив способи, за допомогою яких 

вони будуть виявлені. 

Сьогодні на уроці ми проведемо власне дослідження і спробуємо дати 

відповідь на питання : «Чи достатньо інформації про розміщення елемента у 

Періодичній системі й будову його атома для передбачення властивостей?» 

Актуалізація  

 Навести формулювання періодичного закону (за Менделєєвим та 

сучасне)? 

 Що таке періодична система? Період? Яку інформацію дає про елемент 

період? Група? Яку інформацію дає про елемент група? 

 В чому фізичний сенс порядкового номера? 

 Опишіть побачене у відеоролику  (будова атома) (атом гелію, в центрі 

позитивно заряджене ядро, що складається із протонів (позитивно 

заряджених) та нейтронів (нейтральних) та електронів (негативно 

заряджених), що рухаються навколо ядра.) 

 Протонне число. Нуклонне число (відносна атомна маса). Розмір атома. 

 Як змінюються радіуси атомів у періодах та групах? 

 Як змінюються властивості елементів у періодах та групах? 

III. Узагальнення і систематизація знань. 

Табл. стор. 98-99 (розглядаємо приклади ) 

План характеристики Характеристика 

(зразок) 
Характеристика 

(потренуємось) 

1. Місце елемента в Періодичній системі 

Порядковий номер Z=16  

Назва, символ елемента Сульфур – S   

Відносна атомна маса Ar(S)=32  

Період, група, підгрупа 3 період, VІ група, 

головна підгрупа 

 

2. Склад атома 

Кількість протонів, 

заряд ядра 

N(p
+
)=16 

Заряд ядра +16 

 

Кількість нейтронів N(n
0
)=32-16=16  

Кількість електронів N(  )=16  

Склад атома 16S[(16p
+
,16n

0
)

+16
11  ]0

  

3. Будова електронної оболонки 
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Схема будови атома +16S) ) ) 

      2 8 6 

 

Електронна формула 1s
2
2s

2
p

6
3s

2
3p

4
  

Графічна електронна 

формула 
 

 

Число валентних 

електронів, у тому числі 

неспарених 

6 валентних електронів, 

неспарених електронів – 

2  

 

Тип елементів 
 (s-,p-,d-,f-) 

p-елемент  

Хімічний характер 

елемента (металічний чи 

неметалічний) 

Неметалічний елемент  

Вища валентність VІ  

4. Склад і властивості сполук 

Формула, назва простої 

речовини та її тип 

S – сірка, неметал  

Формула вищого 

оксиду, його характер 

SO3 – сульфур (VІ) 

оксид, кислотний 

 

Формула відповідного 

гідрату оксиду, його тип 

H2SO4 – сульфатна 

кислота 

 

Формула леткої сполуки 

з Гідрогеном (для 

неметалів) 

H2S – сірководень   

Завдання1. «Семафор». Учні одержують картки двох кольорів із 

різними завданнями. Розв’язують завдання парами. Перші пари, що 

впораються із завданням презентують їх. 

1. Визначте елемент формула якого закінчується так: …3s
1
. Допишіть 

електронну формулу, зазначте графічну формулу. Визначте тип елемента. 

 

2. Оксид елемента має 

формулу R2O. Відносна 

молекулярна маса цього оксиду 

дорівнює 62. Визначте цей елемент, 

вкажіть характер його оксиду. 

Висновки: 

1) Який хімічний елемент ми 

будемо досліджувати? 

2) Яку інформацію ми 

одержали про нього із розв’язаних 

задач? 

3) Внесемо ці дані в таблицю 

(заповнимо її повністю). 
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Завдання 2. Складіть генетичний ряд натрію, на основі речовин 

зазначених в характеристиці. Запишіть відповідні рівняння реакцій. 

 

IV. Підведення підсумків. 

Підводимо підсумок 

дослідження: «Чи достатньо 

інформації про розміщення 

елемента у Періодичній системі й 

будову його атома для 

передбачення властивостей?» 

Учні дають відповідь на 

питання,мотивуючи її. 

V. Рефлексія. 

Вправа «Що» 

Підготувати за матеріалом уроку чотири відповіді на кожне із запитань 

за такими алгоритмами: 

«Про що?» 

«Про що? + що?» 

«Про що? + що? + як?» 

«Про що? + що? + як? + навіщо?» 

VI. Домашнє завдання. 

§ 37, завдання: 

1. Визначте елемент формула якого закінчується так: …3s
2
3p

1
.  

2. Дайте характеристику цьому елементу за місцем у періодичній 

системі та будовою атома. 

3. Складіть генетичний ряд цього елемента та запишіть відповідні 

рівняння реакцій. 

 

 

Додаток 
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Узагальнення знань з теми «Спирти, карбонові кислоти 

(Урок хімії, 9 клас, вчитель Дробаха Н.М) 

Мета: систематизувати набуті знання; узагальнити вивчений матеріал, 

закріпити знання про будову, властивості та застосування спиртів, 

карбонових кислот, забезпечувати словесний запас хімічною лексикою, 

розвивати мислення та вміння називати хімічні речовини. 



31 

 

Обладнання:    штативи із пробірками, розчини індикаторів 

метилоранжу, лакмусу, етиловий спирт, оцтова кислота, гліцерин, натрій 

гідрооксид, купрум сульфат, скляна паличка, роздатковий матеріал, картки  

для самостійної роботи, карта оцінювання. 

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань 

Форми і методи проведення: хімічна розминка, мозковий штурм, 

індивідуальна робота учнів біля дошки, дидактична гра  на основі роботи 

груп, бесіда, лабораторні досліди, загадки  

Хід уроку 

I. Організаційний етап  

II. Актуалізація опорних знань. Робота над темою уроку. 

1. Хімічна розминка  (основні поняття і терміни. Відповідають учні) 

Спирти, одноатомні спирти, функціональна група, багатоатомні спирти, 

метанол, етанол, оцтова кислота, гліцерин, якісна реакція на гліцерин, 

ізомерія положення функціональної групи, первинні, вторинні, третинні 

спирти, карбонільна група. 

2. Індивідуальна робота учнів біля дошки (записати ізомери Бутанолу, 

вказати І, ІІ, ІІІ спирти. Записати структурні формули: 2,2 диметил пропан 1-

ОЛ, 2 метил. 3 етил бутан – 2-ОЛ) 

3. Гра «Мозковий штурм» (Питання додаються) 

4. Індивідуальна робота біля дошки. (1. Задача: «Який об´єм повітря  

необхідно для згорання 23г етанолу»; 2. Здійснити  перетворення  

С  СН4  С2Н4  С2Н5ОН  СО2 

5. Експериментальні завдання  

Завдання І. Довести в  якій із двох  пробірок знаходиться етиловий спирт в 

якій оцтова кислота. 

Завдання ІІ. Довести з допомогою хімічних реакцій, що в І пробірці оцтова 

кислота, а в другій гліцерин.  

6. Учні в картах оцінювання  записують реакції: 

а) дисоціація СН3СООН 

б) Взаємодія оцтової кислоти з NА2СО3  

в) Яка з кислот має найбільшу ступінь дисоціації 

г) Серед пересічних речовин  виберіть ті які взаємодіють зі спиртами, 

кислотами (учні записують відповідні реакції) 

д) Гра «Перевір себе та виправ помилку» 

ж) Запитання-загадки 

  - Сніданок Клеопатри 

  - Чому золото знову блищить?  

з) Гра «Терези» (групова робота) (шкода і користь спиртів) 

к) Застосування оцту в домашніх умовах 

III. Д/з Підготувати повідомлення «Біологічна роль жирів» 

IV. Підведення підсумків уроку. 

Додаток 1 

Гра «Мозковий штурм» 
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Спирти, карбонові кислоти 

1. Що таке спирти? 

2. Загальна формула спиртів. 

3. Класифікація спиртів. 

4. Функціональна група спиртів. 

5. За якою ознакою спирти поділяються на одноатомні і багатоатомні? 

6. Формула метанолу, етанолу. 

7. Який спирт у малих дозах являється отрутою? 

8. Які елементи входять до складу спиртів? 

9. Яким чином утворюється назва спиртів? 

10. Які види ізомерії характерні для спиртів? 

11. Що таке первинні, вторинні і третинні спирти? 

12. Яка речовина є реагентом для виявлення гліцерину? 

13. Яка група атомів визначає хімічні властивості спиртів? 

14. Які типи зв’язків присутні у молекулах спиртів? 

15. Як називається реакція відщеплення води від спирту? 

16. Який агрегатний стан перших членів гомологічного ряду спиртів. 

17. Які багатоатомні спирти ви знаєте. 

18. Що таке карбонові кислоти. 

19. Як називається група карбонових кислот. 

20. Який агрегатний стан оцтової кислоти за нормальних умов? 

21. Як називається 3-9% розчин оцтової кислоти? 

22. Який газ виділяється при дії оцтової кислоти на Магній? 

23. Як називається 86% розчин оцтової кислоти? 

24. Який газ виділяється при дії оцтової кислоти на соду? 

25. Який колір набуває лакмус у розчині оцтової кислоти? 

26. Яка формула оцтової кислоти? 

27. Як класифікують карбонові кислоти? 

28. Як називаються солі оцтової кислоти? 

29. Як називаються солі спиртів? 

Додаток 2 

Закріплення набутих знань 

Гра «Терези» 

Користь ____________ Шкода 

Учням пропонується відповісти на запитання: у чому полягає користь, а 

в чому шкода спиртів? Кожна дитина  пише відповідь на листочку-

самоклейці, зачитує її і підвищує  на відповідну шальку терезів. Після цього 

робиться висновок про користь та шкоду спиртів для людини. 

Очікувані результати 

1. У хірургії етиловий спирт має 

незамінне значення  як 

дезінфікуючий засіб 

1. Спирти являються отрутою  для 

будь-якого організму 

2. Як концентрат і розчинник він 

використовується у настоянках 

2. Спирт у клітин віднімає кисень і 

воду. Зневоднені клітини  
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(валеріана, півонія, камфора …) зморщуються, діяльність їх 

ускладнюється 

3. Для приготування розчину йоду, 

зеленки  

3. Найбільш  алкоголь вражає нервові 

клітини та клітини печінки 

4. Як екологічно чисте паливо для 

двигунів 

4. Алкоголь руйнує еритроцити, 

знижує вміст гемоглобіну, а також 

імунні властивості крові 

5. Спирти є основою парфумів, 

одеколонів, духів 

5. Приводить до дистрофічних змін 

серця, серце розширюється і стає 

в´ялим 

6. Для добування естерів  6. Руйнує внутрішню оболонку судин 

(атилесклероз судин) 

7. Як розчинник фарб 7. Підвищує здатність крові 

зсідатися, внаслідок чого в судинах 

утворюються тромби. 

8. Гліцерин для виготовлення 

косметичних засобів 

8. Викликає різного виду гастрити, 

виразки шлунку  

9. Гліцерин в шкіряній та текстильній 

промисловості 

9. Від алкоголю відмирають клітини 

печінки 

10. Багатоатомні спирти для 

виготовлення антифризів 

10. Алкоголь викликає захворювання 

органів дихання і нирок 

11. Для виробництва пластмас 11. Спотворює красу, вкорочує 

молодість  

12. Гліцерин застосовують для 

виготовлення вибухівки 

12. Губить розумові здібності, вбиває 

душу людини 

13. Для добування мила 13. Калічить нащадків 

14. Для виготовлення друкарських 

фарб 

14. Призводить до виникнення 

злоякісних пухлин 

Додаток 3 

Очікувані результати роботи (ІІІ група) 

Що може оцет 

 

1. Використовується як консервант.  

2. Використовується як харчова приправа до їжі. 

3. Жирний посуд, сковорідки, кухонні рушники, губки і щітки лише вимити, 

якщо у воду додати трохи оцту. 

4. Досить у воду додати трохи оцту і надтріснуте яйце не витече під час 

варіння. 

5. Ватним тампоном, змоченим в оцті  легко вимити раковини, емальований 

посуд. 

6. Комірець шерстяної сукні або костюма можна почистити ваткою, 

змоченою в підігрітому оцту, - блиск щезне. 

7. Щоб очищені свіжі гриби  не чорніли, треба покласти їх у підсолену та 

підкислену оцтом воду. 
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8. Свіжі яблука не потемніють, якщо очищені скибки покласти у злегка 

підкислену оцтом воду. 

9. Запах затхлого хліба зникне, якщо стінки хлібниці, протерти розчином 

оцту. 

10. Налийте на сковорідку трішки оцту, поставте її на слабий вогонь і запах 

рибного жиру, часнику, цибулі, кислої капусти незабаром зникне. 

11. Щоб картопля (чищена)  не чорніла, додайте у воду трохи оцту. 

12. Щоб мухи не залітали у вікна, змажте віконні рами оцтом. 

13. Обтирання оцтом,  наполовину розведеним водою, знижує жар людського 

тіла. 

14. Готуючись чистити молоду картоплю, змочіть руки оцтом і не витирайте 

їх, а дайте висохнути. На руках не буде плям. 

15. Зів’яла зелень петрушки,  селери чи окропу стане свіжою, якщо покласти 

її у воду з оцтом. 

16. При варінні борщу, додають оцет для закріплення червоного барвника з 

буряків.  

17. Волосся після миття добре ополіскувати водою з оцтом, воно буде м´яким 

і блискучим. 

Додаток 4 

Завдання для класу 

Опішить дослід. Запишіть рівняння відповідної реакції. 

У посібнику «Хімія в нашому домі» можна прочитати таку пораду 

«Щоб відновити блиск  потемнілих з часом золотих і позолочених виробів, 

треба залишити на їхній поверхні на кілька хвилин ватний тампон, змочений 

в оцті, а потім промити водою». 

Поясніть це явище, знаючи що в ювелірному сплаві супутником золота 

часто є мідь, яка може окислюватись з утворенням сполуки чорного кольору, 

що і надає золотим речам тьмяності. 

(Очікувана відповідь: мідь окислюється і утворюється купрум (ІІ) оксид 

чорного кольору  

2Сu+О2=2СuО 

2 СН3СООН+ СuО=(СН3СОО)Сu+Н2О 

Карбонові кислоти взаємодіють з оксидами металічних елементів.) 

Завдання для класу: запишіть рівняння взаємодії оцтової кислоти з 

купрум (ІІ) оксидом у молекулярному та йонному вигляді. 

Додаток 5 

Завдання для класу 

Опішить дослід. Запишіть рівняння відповідної реакції. 

Щоб з´ясувати наступну властивість оцтової кислоти, звернемося до 

стародавньої  легенди. У якій розповідається про те, що цариця Клеопатра 

виграла  оригінальне парі, з’ївши «сніданок» який коштував 100000 систерцій 

(дуже велика сума). Ось як це описано  в повісті Т.Хаттарда «Клеопатра – 

володарка зорі»: 
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«Вона вийняла з вуха одну величезну перлину і опустила її в оцет. 

Запала мовчанка, вражені гості, завмерши, спостерігали, як незрівняна 

перлина повільно розчиняється в міцному оцті. Коли від неї не залишилось й 

сліду, Клеопатра підняла кубок, покрутила його і випила весь до останньої 

краплі». 

Поясніть, що відбулося з перлиною. 

Про яку властивість оцтової кислоти йдеться? 

(Очікувана відповідь: карбонові кислоти взаємодіють з солями) 

 

Завдання для класу 

Запишіть рівняння взаємодії оцтової кислоти з кальцій карбонатом у 

молекулярному та йонному вигляді. 

Якою речовиною можна замінити  коштовну перлину в шкільних 

умовах? 

(Очікувана відповідь: шкільною «перлиною є крейда») 

СаСО3+2СН3-С
=О    

 (СН3-СОО)2 Са+СО2+Н2О 

СаСО3+2СН3СОО+2Н
+
  2СН3СОО+Са+СО2+Н2О 


