}}ВСТУП (1 година)
СТОРІНКИ
підручника
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Урок № 1. Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі
біології та місце серед інших наук. Рівні організації
біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень
Мета уроку: розкрити зміст біології як науки; схарактеризувати предмет біології, її основні
галузі; сформувати уявлення про історичний розвиток науки; ознайомити з рівнями
організації біологічних систем, основними методами біологічних досліджень; розкрити зв’язок біології з іншими природничими і гуманітарними науками, значення
біологічних знань у життєдіяльності людини; розвивати увагу, пам’ять, мову, уміння
порівнювати, логічно мислити, робити висновки та узагальнення; виховувати дбайливе ставлення до всього живого, інтерес до предмета.
Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною та іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна, історична, соціальна і громадянська
компетентності, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя.
Матеріали та обладнання: таблиці «Галузі біології», «Рівні організації життя».
Основні поняття: біологія, біохімія, біофізика, молекулярна біологія, цитологія, гістологія,
генетика, екологія, анатомія, морфологія, ботаніка, зоологія, мікологія, бактеріологія, вірусологія, систематика, палеонтологія.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку
I.

Організаційний момент
1. Привітання
2. Перевірка присутності учнів
3. Перевірка готовності учнів до уроку

II.

Мотивація навчальної діяльності

}}Епіграф уроку (обговорення цитат видатних людей дає можливість формувати загальнокультурну та суспільствознавчу компетентності)
Наука єдина і нероздільна. Не можна піклуватися про розвиток одних наукових дисциплін і залишати інші без уваги. Не можна звертати увагу лише на ті, додаток до життя
яких є зрозумілим, і залишати без уваги ті, значення яких не усвідомлене людством.
В. І. Вернадський
}}Слово вчителя
Розвиток людини неможливо уявити без розвитку наук. Сьогодні ви вперше прийшли на урок біології в 9-му класі, щоб продовжити вивчати науку «біологію».
III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку
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}}Фронтальна бесіда

ii Питання до фронтальної бесіди наведено в електронному додатку.
IV. Актуалізація опорних знань учнів
}}Кросворд (учитель пропонує учням розгадати кросворд, застосовуючи знання,
яких вони набули протягом 6–8-х класів, вивчаючи біологію)

ii Кросворд наведено в електронному додатку.

}}Слово вчителя, обговорення обкладинки підручника
V.

Вивчення нового матеріалу
1. Біологія як наука
}}Робота з підручником, частково-пошуковий метод, словникова робота, заповнення таблиці (учитель пропонує учням знайти в тексті підручника на с. 4 поняття «біологія»
та предмет біології й виписати їх до зошитів)
Біологія — система наук, що вивчає життя в усіх його проявах і на всіх рівнях організації живого.
Предметом біології є всі живі організми та прояви їхньої життєдіяльності.

ii Цікавий факт про термін «біологія» наведено в електронному додатку.

2. Галузі біології та зв’язки з іншими науками
}}Заповнення таблиці «Галузі біології», робота з підручником, частково-пошуковий метод, розповідь учителя (за допомогою тексту підручника на с. 4–5 учні мають знайти галузі
біології і записати їх до одного стовпчика, а до іншого записати те, що вони вивчають; по ходу розповіді вчителя учні записують назви наук, з якими пов’язана
біологія)

ii Таблицю «Галузі біології» наведено в електронному додатку.

3. Методи біологічних досліджень
}}Робота з підручником, частково-пошуковий метод, заповнення таблиці «Рівні організації життя», розповідь учителя (за допомогою тексту підручника на с. 5–6 § 1 учні заповнюють таблицю, за розповіддю вчителя доповнюють її прикладами)

ii Таблицю «Рівні організації життя» наведено в електронному додатку.

4. Рівні організації біологічних систем
}}Робота з підручником, частково-пошуковий метод, складання схеми (за допомогою тексту
підручника на с. 6–7 § 1 учні складають схему і доповнюють її прикладами)

ii Схему наведено в електронному додатку.

VI. Закріплення вивченого матеріалу
}}Вправа «Хто більше?» (вправу виконують по рядах: учні І ряду мають назвати якомога більше біологічних наук, учні II ряду — наук, які пов’язані з біологією, учні III
ряду — навести приклади застосування біологічних знань у житті людини)
}}Тест на співвідношення (учні мають зіставити рівні організації біологічних систем з
конкретними прикладами)

ii Завдання тесту та відповіді до нього наведено в електронному додатку.

VII. Домашнє завдання
1. Завдання для всіх учнів: опрацювати § 1, питання 3 письмово, питання 5 усно
(додатково).
2. Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення «Органогенні елементи»,
«Значення макроелементів для живих організмів», «Значення мікроелементів для живих організмів», «Значення ультрамікроелементів для живих організмів», «Фізико-хімічні
властивості води», «Значення води для живих організмів» (за вибором).
VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів
}}Робота з підручником (усно відповісти на питання 1–2, 4 після § 1)
}}Обговорення цитати
Усі науки настільки пов’язані між собою, що легше вивчати їх усі разом, ніж будь-яку
з них окремо від усіх інших.
Рене Декарт
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3

}}ТЕМА 1 (8 годин + 2 резервні)
ТЕМА 1. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ ТА БІОЛОГІЧНІ МОЛЕКУЛИ
СТОРІНКИ
підручника

8–11

Урок № 2. Вода та її основні фізико-хімічні властивості.
Інші неорганічні сполуки
Мета уроку: ознайомити з неорганічними речовинами, що входять до складу живих організмів; поглибити знання учнів про будову та фізико-хімічні властивості води; розкрити біологічну роль води та інших неорганічних сполук для організмів; формувати знання про основні джерела неорганічних речовин, значення різних продуктів
харчування в раціоні людини; розвивати мислення, увагу, пам’ять, мову, уміння
працювати в парах, порівнювати, аналізувати, робити логічні висновки; виховувати
розуміння цінності всіх живих організмів і природи в цілому, формувати науковий
світогляд, інтерес до предмета.
Компетентності, які формуються в учнів: спілкування державною мовою, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність,
уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна,
соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері
культури, екологічна грамотність і здорове життя.
Матеріали та обладнання: таблиці «Хімічні елементи в живих клітинах», «Вода», «Періодичний склад хімічних елементів», склянка з водою, водяна баня, лід, шкаралупа яйця,
мушлі молюсків, кістки, зуби, кігті, роги, копита тварин.
Основні поняття: хімічні елементи, органогенні елементи, макроелементи, мікроелементи,
ультрамікроелементи, неорганічні та органічні сполуки, вода.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку
I.

Організаційний момент

II.

Мотивація навчальної діяльності

}}Обговорення цитати
Всі ми пов’язані з хімічною наукою, прогресом у пізнанні навколишнього світу,
нових методів його перебудови й удосконалення. І не може бути в наші дні фахівця, який
міг би обійтися без знання хімії.
М. М. Семенов
III. Повідомлення теми, визначення мети та завдань уроку
}}Обговорення таблиці Менделєєва
Учитель пропонує учням розглянути періодичну систему хімічних елементів і в ході
бесіди підводить учнів до розуміння того, що всі живі організми також складаються з тих
самих хімічних елементів, що й неживі об’єкти. Учитель формулює тему уроку, разом
з ними визначає його мету та завдання.
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IV. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання
}}Фронтальна бесіда (обговорення відповідей на запитання 5 після § 1)
}}Вправа «Асоціативний кущ» (використовуючи знання, набуті в 6–8-х класах, учитель
пропонує учням назвати те, що можна віднести до хімічного складу клітини)

ii Схему до вправи наведено в електронному додатку.
Учитель підводить учнів до розуміння того, що всі живі організми складаються з хімічних елементів, які утворюють органічні та неорганічні сполуки (речовини).
V.

Вивчення нового матеріалу
1. Хімічні елементи в живих організмах
}}Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, складання схеми (за допомогою інформації, що готували учні як індивідуальне домашнє завдання, та тексту
підручника на с. 8–9 § 2 учні складають схему і доповнюють її назвами хімічних
елементів)

ii Схему наведено в електронному додатку.

2. Неорганічні речовини в живих організмах
}}Фронтальна бесіда

ii Питання до фронтальної бесіди наведено в електронному додатку.
}}Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, пояснення вчителя, демонстрування похідних тварин, які містять неорганічні речовини, — шкаралупа яйця, мушлі
молюсків, кістки, зуби, кігті, роги, копита тварин (за допомогою інформації, що
готували учні як індивідуальне домашнє завдання, та тексту підручника на
с. 9–11 § 2 учні ознайомлюються з основними неорганічними сполуками, які
входять до складу живих організмів, і їхнім значенням, записують до зошитів приклади таких речовин; учитель доповнює повідомлення учнів і демонструє препарати)
3. Вода в живих організмах
}}Повідомлення учнів, частково-пошукова робота з підручником, розповідь учителя, демонстрування води в різних агрегатних станах, словникова робота

ii Зміст етапу наведено в електронному додатку.
VI. Закріплення вивченого матеріалу

}}Вправа «Пошта», робота в парах (учням пропонують віднести «листи» — назви хімічних елементів до відповідних «скриньок» — груп)

ii Завдання до вправи наведено в електронному додатку.

}}Вправа «Ти — мені, я — тобі» (учні мають можливість поставити один одному запитання з теми, вивченої протягом уроку)
Такі вправи сприяють розвитку комунікативної компетентності учнів.
VII. Домашнє завдання
1.	Завдання для всіх учнів: опрацювати § 2, питання 4–5 усно (додатково), вивчити будову, властивості та біологічну роль води, назви неорганічних речовин, що
входять до складу організмів.
2.	Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення «Які речовини називають
органічними?», «Що таке біополімери?».
VIII. Підбиття підсумків уроку, рефлексія, оцінювання діяльності учнів
}}Робота з підручником (дати усні відповіді на запитання 1–3 після § 2)
}}Синквейн (учням пропонують скласти неримований вірш про воду)

ii Алгоритм складання та приклад синквейну наведено в електронному додатку.

Складання синквейнів сприяє розвитку творчих здібностей, формуванню
загальнокультурної компетентності, умінню спілкуватися рідною мовою.
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}}ТЕМА 1 (8 годин + 2 резервні)
СТОРІНКИ
підручника

12–15

Урок № 3. Органічні молекули. Поняття про біологічні макромолекули — біополімери
Мета уроку: ознайомити з основними органічними молекулами, що входять до складу
живих організмів, поняттями «мономери», «полімери», «біополімери»; формувати
знання про особливості будови та основні джерела органічних речових, значення
різних продуктів харчування у раціоні людини; формувати уявлення про найбільш
поширені біополімери; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, мову, уміння
порівнювати та узагальнювати, систематизувати набуту інформацію; виховувати
розуміння цінності всіх живих організмів і природи в цілому, формувати науковий
світогляд, інтерес до предмета.
Компетентності, які формуються в учнів: спілкуватися державною мовою, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність,
уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, комунікативна,
соціальна і громадянська компетентності, обізнаність і самовираження у сфері
культури, екологічна грамотність і здорове життя.
Матеріали та обладнання: таблиці «Білки», «Ліпіди», «Вуглеводи», «Нуклеїнові кислоти», малюнки продуктів харчування, анкети для учнів.
Основні поняття: органічні та неорганічні речовини, мономери, біополімери, білки, ліпіди,
вуглеводи, нуклеїнові кислоти, АТФ, амінокислоти, нуклеотиди, моносахариди, полісахариди.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку
I.

Організаційний момент

II.

Мотивація навчальної діяльності

}}Епіграф уроку
Наука лише тоді благотворна, коли ми її приймаємо не лише розумом, але і серцем.
Д. І. Менделєєв
}}Слово вчителя
Сподіваюся, що сьогодні на уроці ви зможете відкрити для науки не лише свій розум, а й серце. Як наслідок ви отримаєте знання про хімічні речовини, які дуже важливі
для живих організмів.
III. Актуалізація опорних знань учнів та перевірка домашнього завдання
}}«Вірю — не вірю» (учням пропонують виконати завдання, в якому вони мають погоджуватись або не погоджуватись із твердженнями. Можна проводити фронтально усно (за браком часу), але краще письмово у вигляді самостійної роботи)

ii Завдання та відповіді до вправи наведено в електронному додатку.
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