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КЕЙС-УРОК «ВОДА» 

АКТУАЛЬНІСТЬ КЕЙСУ. Вода – найцінніша речовина. Вона відіграє одну з ключових 

ролей у нашому житті та володіє низкою унікальних та неповторних властивостей. Саме 

тому цю речовину вивчають із різних боків у школі на багатьох предметах. Та, на 

превеликий жаль, ці теми є розкиданими по навчальних семестрах та роках, і 

учням/ученицям досить складно самостійно об’єднати всі отримані знання в цілісне 

уявлення про унікальну речовину на Землі – воду. Надзвичайно важливим є розвинути 

бережливе ставлення до найбільшого «скарбу» планети. Для того, щоб краще зрозуміти роль 

води у нашому житті, вивчити її різноманіття та властивості, розвинути екологічну 

грамотність у школярів/школярок, ми створили даний кейс-урок, який об’єднує в собі 

дослідження та навчальний матеріал кількох предметів. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ. Поглибити знання учнів/учениць з теми «Вода». Цілісно 

розглянути властивості та пояснити життєво важливі процеси за участю води на прикладі 

доступних для виконання дослідів. Розвинути критичне та доказове мислення. Допомогти 

сформувати екологічну, природничо-математичну, здоров’язабезпечувальну компетентність.  

Завдяки інтеграції в курс запропонованих фасилітативних вправ розвинути комунікативні 

здібності, емпатію та гендерну чутливість. 

ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЄЇ МЕТИ БУЛИ ПОСТАВЛЕНІ НАСТУПНІ ЗАВДАННЯ: 

 вивчити та експериментально дослідити унікальні фізичні властивості води;

 познайомитись із вмістом води в живих організмах та пригадати її роль для у функціонуванні

біологічних тіл;

 обчислити кількість води, яка необхідна кожному, індивідуально взятому, організму для

збереження гомеостазу;

 дослідним шляхом (за допомогою технології доповненої реальності) вивчити будову

молекули води;

 вивести гіпотези щодо властивостей води в різних агрегатних станах, опираючись на будову

та рух молекул у цих станах (за допомогою технології доповненої реальності);



 пригадати будову пір’їн птахів та особливості їх взаємодії з водою. Знайти залежність між

даним фактом та здатністю речовин розчинятись у воді;

 ознайомитись із поняттям змочуваності та дослідним шляхом перевірити гідрофобні

властивості речовин та матеріалів;

 пригадати поняття поверхневого натягу та провести експерименти, що дозволяють дослідити

це явище (з використанням елементів доповненої реальності);

 дослідити дифузію в рідинах та провести експеримент по дослідженню впливу умов

середовища на швидкість протікання даного процесу;

 пригадати поняття капілярного ефекту та провести експерименти, що дозволяють дослідити

це явище (з використанням елементів доповненої реальності);

 ознайомитись із роллю капілярного ефекту в існуванні рослинних організмів та вивчити роль

цього ефекту у сільському господарстві;

 дослідити властивості води, як розчинника. Вивчити компоненти розчину;

 знайти залежність між зміною властивостей води і кількістю домішок в ній;

 вивчити методи очистки води від домішок(з використанням елементів доповненої

реальності);

 дослідним шляхом підібрати оптимальний фільтр із доступних матеріалів;

 ознайомитися з екологічними небезпеками забруднення водойм, дослідження впливу

забрудненої води на життя та здоров’я живих організмів;

 розглянути принципи відповідального водокористування;

 запропонувати оптимальний шлях розробки та поширення серед молоді інформації щодо

відповідального користування водними ресурсами.

ПРЕДМЕТИ, ДЕ МОЖНА ВИКОРИСТАТИ МАТЕРІАЛ УРОКУ: 

 Хімія – вивчають властивості та будову молекули води, ознайомлюються із методом її

очистки, проводять аналіз води.

 Фізика/Природознавство – вивчають агрегатні стани води та їх особливості.

 Математика – виконують розрахунки кількості води, що необхідна власному організму,

розрахунок відсоткового вмісту компоненту у цілому.

 Біологія –вивчають уміст води в живих організмах, досліджують питання водного балансу,

причини та наслідки його порушення.

 Георгафія – вивчають поришення і види води у природі, водні ресурси України та світу.

 Інформатика – шукають інформацію в мережі Інтернет. Підбирають зображення та відео для

оформлення реклами «здорового» споживання води. За допомогою графічного редактора

створюють зображення – рекламу відповідального водокористування.

 Технології – виготовляють рекламу відповідального водокористування.



 Основи здоров’я – досліджують значення води та харчування для розвитку і здоров’я

Ознайомлюються зі способами очищення і доочищення питної води у побуті. Досліджують

вплив чистої і забрудненої води на організм людини.

РОЗДІЛ ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТІВ 

Предмет, клас, 

навчальна тема 

(розділ) 

Навчальні цілі 

Хімія 

7 клас. Вода 

9 клас. Розчини 

 Учень/учениця вивчає поширеність води у природі, фізичні властивості та

будову молекули води.

 Проводить дослідження якості питної води (запах, мутність, рН, твердість та

вміст хлору),

 Знайомиться із методами очистки вод.

 На основі проведених досліджень обирає найбільш оптимальний метод

очищення вод.

 Досліджує воду на наявність домішок у ній.

Фізика 

7 клас. Стани матерії 

8 клас. Теплові явища. 

 Повторює агрегатні стани речовини, фізичні властивості твердих тіл, рідин і

газів.

 Вивчає особливості стану будови молекул води та її міжмолекулярні зв’язки у

різних агрегатних станах.

Біологія 

6-8 клас. Вода в живих

організмах

8 клас. Обмін речовин

та перетворення енергії

в організмі людини

8 клас. Виділення.

Терморегуляція

 Учень/учениця вивчає роль води в обмінних процесах організму.

 Усвідомлює її важливість у теплообмінних процесах живого організму.

 Вивчає вміст води в живих організмах, ознайомлюються із поняттям водний

баланс, досліджує причини та наслідки його порушення.

 Навчається розраховувати кількість води, яку необхідно вжити протягом дня,

для підтримання водного балансу власного організму.

Географія 

8 клас. 

Географічний простір 

України 

 Знає, розуміє, розрізняє поняття складу вод суходолу та поверхневих вод

(річки, озера, болота, підземні води,  основні артезіанські басейни та їх типи).

 Досліджує та вивчає водні ресурси України, шляхи їх раціонального

використання та охорони. Знає води суходолу своєї місцевості.

 Знає і розуміє необхідність  ощадного  використання  та охорони водних

ресурсів України та світу.

Математика,  

5 клас. Дробові числа і 

дії з ними.  

6 клас. Звичайні дроби 

8 клас. Раціональні 

вирази 

 Учень/учениця навчається порівнювати,  додавати, віднімати, округлювати

десяткові дроби для розрахунку вартості витратних матеріалів для термометра

 Учень/учениця навчається розраховувати розміри. Досліджує ринок

поліграфічних послуг, здійснює розрахунки вартості витратних матеріалів та

послуг поліграфії для майбутнього лепбуку, виконує креслення та розраховує

розміри графічних складових, що повинні будуть вклеїтись у лепбук.,

використовуючи уміння скорочувати дроби; зводити дроби до спільного

знаменника; знаходити суму, різницю, добуток, частку дробів.

Інформатика 

8 клас. Комп’ютерні 

мережі 

8 клас. Опрацювання 

текстових даних 

 Учень/учениця знає та розуміє алгоритм організації пошуку інформаційних

матеріалів (повідомлень) в Інтернеті.

 Вміє аналізувати інформаційні матеріали (повідомлень), знайдених в Інтернеті,

зберігати зображення, веб-сторінок та їх фрагментів Інтернет-енциклопедій.

 Знає правила безпечного користування Інтернетом при пошуку інформаційних

матеріалів (повідомлень).

 Вміє створити, редагувати та формати графічні об’єкти в текстовому документі.

Трудове навчання, 

5-8 класи. Основи 

проектування, 

матеріалознавства 

 Учень/учениця навчається визначати необхідні розхідні матеріали та

створювати роздатковий графічний матеріал.

Основи здоров’я 

6-8 клас. Здоров’я 

людини. Безпека в 

побуті й довкіллі 

 Учень/учениця навчається виявляти активну позицію  щодо економії води.

 Знає значення води і харчування для розвитку і здоров’я підлітків.

 Досліджує вплив питної води на здоров’я.

 Ознайомлюється зі способами очищення і доочищення питної води.



ОПИС ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ, ЯКІ МОЖНА ІНТЕГРУВАТИ В УРОК ЗАДЛЯ 

РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ, ЕМПАТІЇ ТА ГЕНДЕРНОЇ 

ЧУТЛИВОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ/ЗДОБУВАЧОК ОСВІТИ 

Вправа: «МОЛЕКУЛА ІДЕНТИЧНОСТІ ВОДИ» 

Час проведення: 25-30хв. 

Матеріали : аркуші паперу А4, фломастери та ручки. 

Розвиток комунікативних здібностей. Для кращої ефективності вправи рекомендується 

формувати групи в випадковому порядку. 

Для створення рандомізованих груп рекомендуємо скористатись інтернет-платформою 

WorldWall, на якій оберіть вправу «Випадкове колесо», 

внесіть у відповідні поля дані ваших учнів/учениць та крутіть 

колесо(рис.1). 

Кожені учасник/учасниця представляє свою точку зору своїй  

команді. У кожного та кожної є можливість спробувати 

відстояти свої переконання, навівши низку аргументів. Також 

діти у команді навчаться слухати і чути ближнього. Аналіз 

переставленої командою роботи допоможе тим 

учням/ученицям, які не дослухались до учасників/учасниць 

своєї команди і не обрали найбільш влучний із можливих 

варіантів, визнати свою помилку та в майбутньому більш 

уважно та з більшою повагою віднестись до думки інших. 

Ґендерна чутливість. Дана вправа допоможе кожному/кожній довести та відстояти свою 

думку, приміряти на себе роль лідера/лідерки. Вчитель/вчителька, що працює з класом, знає, 

кому з учнів/учениць потрібно бути почутими, і при захисті роботи може звернути увагу на 

учня/ученицю та поцікавитись їх думкою щодо обраних тверджень. Для досягнення 

поставлених цілей є необхідним повторення цієї вправи при вивченні інших тем. 

Хід вправи 

Крок 1. Не спілкуючись між собою і працюючи індивідуально, учасники/учасниці малюють 

у центрі аркуша паперу (А4) коло і пишуть в ньому формулу води. 

Крок 2. Навколо центрального кола з іменем учасники/учасниці так само індивідуально і 

мовчки малюють ще 5-7 кіл; як наслідок, виходять своєрідні молекули води, що зв’язані 

водневими в’язками. У ці кола учасники/учасниці вписують найважливіші на їхню думку 

властивості чи сфери застосування води. Важливо, щоб були вписані як біологічні, хімічні та 

фізичні аспекти, так і застосування. Про це слід заздалегідь попередити 

Рис 1. Зображення «Випадкового 

колеса» з іменами учнів/учениць 

для формування рандомізованих 

груп на сайті wordwall.net 



здобувачів/здобувачок освіти. Вчитель/вчителька слідкує за часом, дає учасникам приблизно 

5 хвилин для індивідуального виконання завдання. 

Крок 3. Учасники/учасниці об'єднуються в групи по 3 особи й обговорюють свої записи. 

Крок 4. Учитель/учителька роздає кожній групі по аркушу паперу, на якому вони знову 

малюють молекули. Важливо, щоб кіл було не більше 7. Спільно учасники/учасниці 

обирають, що вписати в молекули з переліку, який утворився тоді, коли вони об’єднали свої 

аркуші. Вчитель/вчителька слідкує за часом, дає учасникам приблизно 7 хвилин для 

індивідуального виконання завдання. 

Крок 4.1. За бажанням і наявністю часу вправу можна продовжити, провівши ще одне 

об’єднання, на цей раз у шестірки, та повторити спільний запис характеристик. 

Обговорення та Рефлексія. Кожна команда представляє характеристики води, які вони 

вписали на аркуш та пояснює, які з характеристик, запропонованих раніше, відкинули та 

чому. Обговорюємо в колективі доцільність обраних властивостей. 

Вправа: «БІНГО» 

Час проведення: 10-15 хв. 

Матеріали : аркуші паперу з надрукованою таблицею, ручка. 

Розвиток комунікативних здібностей. Дана вправа допоможе швидко налагодити контакт 

між учасниками/учасницями. Короткий проміжок часу, що дано на виконання даного 

завдання, допоможе здолати внутрішні бар’єри у спілкуванні, якщо такі є. Необхідність 

знайти відповідь на запитання, які поза межами компетентностей учнівства, спонукатиме до 

креативних та нетипових дій. Допоможе наважитись звернутись до вчителя/вчительки за 

підказкою, що в свою чергу налагодить стосунки і зробить їх більш довірливими. Адже роль 

освітян та освітянок – надихати, підтримувати та допомагати розвиватись. 

Гендерна чутливість. Рекомендується в перелік завдань підібрати кілька таких, що 

висвітлюють роль науковиць/науковців у тих чи інших галузях досліджень. Також слід 

згадати про академічну доброчесність. Після проведення вправи, на обговоренні, пригадуємо 

випадки з історії, коли винаходи та результати досліджень одних людей були привласнені 

іншими. Звертаємо увагу на те, що таке траплялося переважно з роботами і дослідженнями 

науковиць. Проводимо обговорення, чому на думку дітей таке траплялось в історії і чи 

можливі такі ситуації в сучасному світі. 

Критичне мислення. Із формулювання озвученого завдання учні/учениці повинні 

здогадатись, що вчитель/вчителька теж приймає участь у грі та може давати відповіді на 

запитання. 



Хід вправи 

Організаційний момент: Вчитель/вчителька готує таблицю запитань. Рекомендується одне 

запитання подати складного рівня, що поза межами дитячої компетентності. 

Крок 1. Кожній дитині видаємо аркуш із таблицею запитань. 

Крок 2. Озвучуємо завдання: якомога швидше заповнити таблицю виконавши наступні 

вимоги: «Зверніться до присутнього в цьому кабінеті з запитанням із бланку. Отриману 

відповідь впишіть у відповідну клітинку. Самостійно не можна давати відповіді на власні 

запитання. Одній людині задаємо тільки одне запитання із бланку.» 

Крок 3. Діти, пересуваючись по класу, підходять до однокласників/однокласниць і якомога 

швидше стараються заповнити свої таблиці. У певний момент часу кожен/кожна зіткнеться з 

питанням, на яке ніхто не зможе знайти відповідь. У цей момент вони мають прокреативити 

і, проаналізувавши формулювання завдання,здогадатись, що ведучий/ведуча теж є гравцем. 

Якщо дітям не вдається до цього додуматись, є доцільним повторити завдання та умови його 

виконання. Вчитель/вчителька слідкує за часом, дає учасникам/учасницям приблизно 10 

хвилин для виконання завдання. 

Обговорення та Рефлексія. По завершенню виділеного часу проводимо підрахунок 

записаних відповідей. Спільно даємо відповіді на запитання, проводимо аналіз відповідей. 

Привертаємо увагу до науковців/науовиць, що були ошукані через недосконалість та 

заангажованість поглядів тих часів, коли була здійснена несправедливість. Переносимо 

ситуації в умови сьогодення і розробляємо план дій щодо перешкоджання несправедливості. 

Приклади запитань: 

1. Формула молекули води.
Ім’я: 

2. Живий організм, в якому міститься найбільше води.
Ім’я: 

3. Метод, який використовується для знезараження води.
Ім’я: 

4. Де знаходиться найчистіша природна вода на планеті?
Ім’я: 

5. Хто виготовив/ила першу пляшку питної газованої води?
Ім’я: 

6. Густина води при кімнатній температурі.
Ім’я: 

7. Яка вода замерзне швидше: гаряча чи холодна?
Ім’я: 

8. Який відсоток поверхні Землі вкритий водою?
Ім’я: 

9. Де на Землі містяться найбільші запаси прісної води?
Ім’я: 

10. Чи містить воду сухий лід?
Ім’я: 

11. Екоактивістка, що виступає за протидію глобальному

потеплінню та зміні клімату. Ім’я: 



Вправа: «РУЙНУВАННЯ МІФІВ» 

Час проведення: 5 +10хв. 

Розвиток критичного мислення. Систематичне використання даної вправи на етапі 

актуалізації навчального матеріалу чи як постановки проблемного питання допоможе 

учню/учениці звикнути критично сприймати всю одержану інформацію, співставляти факти 

та аналізувати їх.  

Гендерна чутливість. В залежності від поставлених цілей можна внести твердження, що 

стосуються сегрегацій щодо фемінних чи маскулінних проявів, жіночої чи чоловічої статі та 

особливостей організму. Прикладом такого твердження може слугувати наступний: 

«Жіночий організм містить менше води ніж чоловічий».  Дане твердження можна, як 

підтвердити, так і спростувати. Якщо взяти за умову, що маса жіночого та чоловічого 

організму однакова – то вміст води приблизно буде такий же. Проте, якщо врахувати 

стереотипний погляд, що тіло чоловіка більше, кремезніше та важче – то дане твердження 

буде вірним. Адже вміст води напряму залежить від маси живого організму. 

Хід вправи 

Крок 1. Вчитель/вчителька на початку уроку озвучує три твердження, що стосуються нової 

теми. 

Крок 2. Учасникам/учасницям освітнього процесу озвучується, що тільки два твердження 

правдиві і пропонується записати, яке із тверджень неправдиве. 

Крок 3. На етапі рефлексії діти аналізують отриману на уроці інформацію та мають змогу 

змінити свою думку, щодо тверджень. 

Обговорення та Рефлексія. Слухаємо дітей, що готові поділитися своєю думкою та робимо 

висновки щодо правильності їх припущень. 

Приклади тверджень: 

Вода проводить струм. 

Формула води, яку ми п’ємо (H2O)n.

Вода у природі зустрічається у трьох агрегатних станах. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Хімічна формула води у вигляді туману та дощу однакова. 

Густина льоду нижча за густину води. 

Конденсація води – це перехід з рідкого агрегатного стану в газоподібний. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Добова потреба води у всіх різна. 

Із віком вміст води у організмі людини зменшується. 

Пити абсолютно чисту (дистильовану) воду корисно. 



Вправа: «КРОК ВПЕРЕД» 

Час проведення: 15-20 хв. 

Матеріали : смужки паперу із соціальними ролями. 

Розвиток емпатії та критичного мислення. Після проведення вправи є необхідним 

послухати кожного/кожну. Обговорити відіграну роль, вислухати аргументи, щодо 

прийняття рішення про можливість зробити крок. Більшість із аргументів будуть базуватись 

на особистих життєвих поглядах чи поглядах, запозичених чи почутих в родинному колі. 

Саме такі вправи допоможуть дізнатись траєкторію розвитку особистості та дадуть 

можливість вплинути на світогляд дитини і зробити його більш чутливим до оточуючих. 

Гендерна чутливість. Після озвучення учнями/ученицями своїх суб’єктивних поглядів 

щодо прийняття рішення про можливість зробити крок особистості, що перебуває в тій чи 

іншій соціальній ролі, рекомендуємо навести позитивні приклади із реального життя. 

Розказати про людей, які досягли успіху, незважаючи на фінансові, соціальні, вікові чи 

гендерні перепони. Така активність дозволить учням/ученицям самоствердитись та подолати 

стереотипи. Прикладом таких особистостей для запропонованої вправи є: 

Татарчук Тетяна, кандидатка хімічних наук, Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника. Лауреатка ТОП-10 переможниць Премії L’Oréal-UNESCO ―Для 

жінок у науці‖ у 2020 році, два роки поспіль (2019 та 2020) потрапляє у десятку кращих 

жінок України у науці. Разом із аспірантами вивчають проблему очистки води новітніми 

методами у хімії та розробили мобільний додаток для аналізу забрудненості води.  

Марія Байляк - кандидатка біологічних наук, доцент кафедри біохімії та біотехнології 

Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. Науковиця вивчає 

біохімію і досліджує вплив різних рослин та хімічних речовин на процеси старіння. 

І, звісно ж, неможливо не пригадати ҐретуТунберг, яка виступає за протидію глобальному 

потеплінню та зміні клімату. Це яскравий приклад того, що велика сила може знаходитись у 

«маленьких» руках. 

Хід вправи 

Організаційний момент: Дану вправу рекомендується розділити на «до» та «після».  

Повторити дану вправу на початку вивчення теми домішок, забруднення води та способів її 

очищення та при завершенні вивчення цієї теми. Порівняти результати та зробити висновок 

щодо рамок, які ми самі перед собою вибудовуємо. 

Крок 1. За принципом жеребкування учні/учениці витягують аркуші на яких зазначено 

соціальні ролі. 
Приклади соціальних ролей: 

 Учень столичного ліцею, що полюбляє малювання.

 Учениця столичного ліцею, якій подобається заняття спортом.



 Учень ліцею з провінційного містечка, що полюбляє заняття спортом.

 Учениця ліцею з провінційного містечка, якій подобається малювання.

 Науковець з двома дітьми.

 Науковиця з двома дітьми.

 Неодружений науковець.

 Незаміжня науковця.

 Начальник/начальниця водоекотехпрому.

 Міністр/міністерка охорони довкілля.

 ….. (кількість ролей плануємо відповідно до кількості учнівства).

Крок 2. Вишиковуємо клас в одну лінію і зачитуємо ситуаційні твердження. 

Крок 3. Якщо учень/учениця вважають, що особистість, соціальну роль якої вони відігрують, 

може виконати це твердження – вони роблять крок в перед. За умови, якщо простір не 

дозволяє зробити шеренгу та рахувати реальні кроки, пропонуємо рахувати віртуальні кроки 

загинаючи пальці. 

Крок 4. По завершенні вправи кожен озвучує свою роль та кількість кроків, які зробив.  

Обговорення та Рефлексія. Обговорюємо соціальні ролі та кількість кроків, що їм 

«дозволили» зробити. Обговорюємо у групі об’єктивність чи суб’єктивність бачення. 

Розглядаємо роль стереотипів та упередженого ставлення на рамки,  що можуть стати на 

перешкоді для досягнення цілі. 

Наводимо позитивні приклади «реальних» особистостей, що досягли успіху незважаючи на 

упереджене ставлення, стереотипи та гендерну нерівність. 

Приклади запитань: 

Я можу… 

 вплинути на чистоту води на планеті

 визначити рівень забрудненості води

 вплинути на свідомість людей щодо відповідального водокористування

 дослідити властивості та якість води

 прийняти участь у активностях, пов’язаних із захистом довкілля.



ДЕТАЛІЗОВАНИЙ СЦЕНАРІЙ 

Слайд 1 

Евристична бесіда за запитаннями. 

Що таке вода? З чого вона складається? 

Відомо, що 70% поверхні нашої планети покрито водою. Проте не 

вся вода придатна для використання. Людині для вживання 

потрібна прісна, чиста вода. З усієї води на Землі лише 3% є прісною, а достатньо чистою і 

придатною для вживання – всього 1%. 

Слайд2 

Скільки води міститься в живих організмах? Де найбільше? 

Порівняльний аналіз вмісту води в кавуні та помідорі за власними 

спостереженнями (з кавуна витікає сік і він на вигляд дуже 

водянистий, чого не спостерігається в помідорі). Ознайомлення з 

поняттям середнього вмісту. 

А скільки води містить людський організм? Обговорення залежності вмісту води залежно від 

віку та статі, а також як цей вміст відображається на вигляді шкіри. 

Слайд 3 

Під час фізичної чи розумової активності, з фізіологічними 

виділеннями, потом та диханням людський організм втрачає запаси 

води. Особливо стрімко це відбувається під час фізичних 

навантажень, при вживанні продуктів харчування, які сприяють 

посиленому виведенню води (чай, кава, алкоголь, солена їжа), при харчових отруєннях чи 

інших захворюваннях. Як ви гадаєте, скільки відсотків води втрачає організм, коли настає 

відчуття спраги?Для цього достатньо втратити лише 1% води. А вже при втраті 10% води 

можливі галюцинації та марення. При втраті 12% води фізіологічні процеси стають 

неможливими, що призводить до смерті.  

Слайд 4 

Недостатнє споживання води порушує нормальну життєдіяльність 

організму: з'являється втома і знижується працездатність, 

порушуються процеси травлення і засвоєння їжі, сповільнюється 

перебіг біохімічних реакцій, збільшується в'язкість крові, що 

створює умови утворення тромбів, порушується процес кровотворення. Тому підтримувати 

водний баланс є надважливо. Скільки води потрібно кожній людині? Обраховуємо добову 

норму споживання води за формулою. Враховуйте також, що підвищення температури тіла 



на 1°C збільшує потребу у воді на 100 мл, посилене потовиділення вимагає додаткових 500-

1000 мл.  

Слайд5 

Будьмо відверті, не кожен/кожна з нас слідкує за кількістю спожитої 

води. Спочатку потрібно докласти чимало зусиль, щоб підтримувати 

водний баланс. На формування таких важливих харчових звичок 

досить сильний вплив має реклама.  

Тож пропонуємо спробувати сформувати таку звичку в себе та інших шляхом створення 

реклами про важливість підтримання водного балансу.  

Слайд6 

Пригадаємо формулу молекули води. З чого вона складається? 

Молекула води полярна. Має два «полюси» - накопичення зарядів: 

негативний зосереджується з боку атома Оксигену, а позитивний – з 

боку атомів Гідрогену. 

Слайд7 

Мозковий штурм 

Чому птахи не намокають у воді? 

Їхнє пір’я покрите речовиною, яка «відштовхує» воду. Такі 

речовини – гідрофобні. 

Слайд 8 

Всі речовини мають свої «відносини» з водою. Деякі в ній 

розчиняються, деякі – ні.  

Речовини, які добре розчиняються у воді і змочуються, називають 

гідрофільними («люблять воду»).  

Ті, які важко розчиняються у воді або практично нерозчинні та не змочуються нею, — 

гідрофобні речовини («бояться води»). До них належить більшість неполярних речовин: 

жири, ліпоїди, каучуки, парафіни тощо. Хоча абсолютно гідрофобних речовин не існує. 

Слайд9, 10 

Гідрофобія – не єдиний страх у житті. Фобії бувають 

найрізноманітніші.  

Переглядаємо слайд, питаємо в учнівство, чи відомі їм назви 

якихось із фобій (сподіваємось, в жодного/жодної не буде 

школофобії чи 



хіміофобії). Гідрофобні речовини досить широко застосовуються в повсякденному житті. 

Знайомимося зі сферами застосування новітніх речовин, що володіють гідрофобними 

властивостями (перегляд відео). 

Слайд11 

Дані завдання можна інтегрувати в навчальне заняття чи 

подати, як домашній експеримент. 

Експериментально перевіряємо змочуваність різних поверхонь.  

Аналізуємо отримані результати, формулюємо висновки. 

Слайд12 

 Мозковий штурм 

Всі знаємо формулу молекули води – Н2О. Чи такою ж є формула 

води, налитої в склянку чи чашку, яку ми п’ємо? 

Слайд 13,14 

Молекули води міцно зв’язані між собою силами міжмолекулярної 

взаємодії (детальніше про цей вид зв’язку поговоримо в 9-му класі). 

Завдяки цьому притягуванню між молекулами води на поверхні 

з’являється поверхнева енергія і виникає сила поверхневого натягу. 

Поверхневий натяг — фізичне явище, суть якого полягає в прагненні рідини скоротити 

площу своєї поверхні при незмінному об’ємі. Поверхневий натяг виникає як у випадку 

поверхні розділу між рідиною й газом, так і у випадку поверхні розділу двох різних рідин. 

Завдяки силам поверхневого натягу краплі рідини приймають максимально близьку до 

сферичної форми, деякі комахи можуть ходити по воді. 

Чому ж вода прагне прийняти саме форму кулі? І чи кулі? Знайомимося з поведінкою води у 

космосі (перегляд відео). 

Слайд 15, 16 

На кожну молекулу рідини діють сили притягання сусідніх 

молекул. Ці сили для молекул, що знаходяться всередині рідини, 

взаємно скомпенсовані. Рівнодійна ж сил притягання, що діє на 

молекули, які знаходяться на поверхні розділу, напрямлена вниз 

(всередину рідини), тобто молекули поверхні мають так звану надлишкову поверхневу 

енергію. 

На поверхні утворюється дефіцит молекул, через що відстань між молекулами набагато 

більша від норми, тому поверхневий шар рідини розтягнутий і між молекулами на поверхні 



діють сили притягання або сили поверхневого натягу. У невагомості рідини приймають 

форму кулі, оскільки з математики відомо, що сфера має найменшу площу поверхні з-поміж 

інших фігур однакового об’єму. 

 Сили, які діють уздовж поверхні рідини і викликають зменшення її площі, називають 

силами поверхневого натягу. 

Наскільки сильний зв’язок між молекулами води? Знайомимося із дослідом. (перегляд 

відео). 

Домашній експеримент з використанням технології 

доповненої реальності (детальний опис наприкінці конспекту). 

Поверхневий натяг можна зруйнувати за допомогою 

поверхнево-активних речовин (ПАР). Завдяки своїй будові вони 

полегшують розтікання та знижують поверхневу енергію біля 

поверхні розділу фаз. ПАР містяться у мийних засобах. 

Практично досліджуємо дію ПАР на поверхневий натяг (дослід 

з молоком, барвниками і милом). 

*Для відображення відео-інструкції необхідні роздрукований

«маркер» та встановлений на телефон мобільний додаток 

LiCo.STEM. 

Слайд 17 

При розгляді властивостей води неможливо не згадати явище 

дифузії. Відомо, що молекули речовин перебувають у 

безперервному русі. Якщо в одну ємність помістити декілька 

речовин одночасно, межа розділу між ними спочатку буде різкою. 

Але з часом ця межа почне розмиватись, а згодом і зовсім зникне. Цей процес рівномірного 

проникнення молекул однієї речовини поміж молекули іншої називається дифузією. 

Слайд 18 

Дані завдання можна інтегрувати в навчальне заняття чи 

подати, як домашній експеримент. 

Практично досліджуємо поверхневий натяг води (експеримент з 

монетками різного номіналу).  

Експериментально перевіряємо залежність швидкості дифузії від температури води. 

Аналізуємо результати, формулюємо висновки.  

- Вода на монетках збиралась «куполом», що підтверджує наявність поверхневого

натягу.

«Маркер» для відтворення 

лабораторних дослідів для 

дослідження поверхневого 

натягу (відтворюється за 

технологією AR мобільним 

додатком LiCo.STEM). 



- При підвищенні температури води швидкість дифузії зростає. Прискорити дифузію

можна також механічним перемішуванням.

Слайд 19-21 

Ще однією важливою особливою властивістю води є капілярний 

ефект. Але для початку розберемось, що ж таке капіляр? 

Капілярами називають трубки з вузьким внутрішнім каналом. 

Кожен/кожна з нас хоча би раз стикався з капілярами: вони є у 

термометрах, ручках, рослинах і навіть у нашому організмі їх ну дуже багато. По капілярах 

рухається рідина не в напрямку дії сили тяжіння, а під дією капілярного ефекту. Капілярний 

ефект передбачає підняття стовпчика рідини по трубках незначного діаметру (капілярах) під 

дією сил поверхневого натягу. Як бачимо зі слайду вода піднімається на різну висоту. Від 

чого залежить висота підняття рідини в капілярі? Висуваємо гіпотези (перегляд відео). 

Чим вужчий капіляр, тим вище вода здатна піднятись. Це пов’язано зі значенням сили 

поверхневого натягу. Пояснюємо зв’язок цих двох ефектів. (перегляд відео)  

Слайд 22 

Цей фізичний ефект є основним у забезпеченні нормального 

перебігу біохімічних процесів для більшості живих організмів, в 

тому числі і для людини. 

Розглядаємо рух води в рослині за рисунком. 

Слайд 23 

Дані завдання можна інтегрувати в навчальне заняття чи 

подати, як домашній експеримент. 

Експериментально доводимо капілярний ефект (дослід з білими 

квітами у підфарбованій воді).  

Мозковий штурм 

Досліджуємо питання, як поживні речовини та мінерали потрапляють з ґрунту в рослинний 

організм. Аналізуємо результати, формулюємо висновки. 

Домашній експеримент з використанням технології 

доповненої реальності (детальний опис наприкінці конспекту) 

Капілярний ефект можна дослідити за допомогою серветки, 

кольорових фломастерів та склянки з водою. Даний дослід 

демонструє напрямок руху води по капілярах та доводить 

можливість руху по капілярах розчинених у воді речовин. 

«Маркер» для відтворення 

дослідів для дослідження 

капілярного ефекту, 

(відтворюється за 

технологією AR мобільним 

додатком LiCo.STEM). 



Для відображення відео-інструкції необхідні роздрукований «маркер» та встановлений на 

телефон мобільний додаток LiCo.STEM 

Слайд 24 

Ознайомлюємося з основними фізичними властивостями води 

(колір, запах, смак, розчинні властивості та температури переходів 

між агрегатними станами). Акцентуємо увагу на співвідношенні 

маси та об’єму води при 4°С. 

Слайд 25 

Розглядаємо розміщення і взаємодію молекул води у різних 

агрегатних станах: 

- Газ (пара): молекули майже не зв’язані між собою, розміщені

далеко; пара не зберігає ні форму, ні об’єм. 

- Рідина (вода): молекули зв’язані силами міжмолекулярної взаємодії, розміщені

щільно, постійно рухаються; вода не зберігає форму, але зберігає сталий об’єм.

- Тверде тіло (лід): молекули міцно зв’язані, кожна молекула займає відповідне місце у

кристалі; лід зберігає і форму, і об’єм.

Акцентуємо увагу та тому, що густина льоду менша за густину води (у структурі льоду є 

пустоти між молекулами), тому лід плаває на воді. 

Дослідження агрегатних станів води з використанням технології доповненої реальності. 

(детальний опис наприкінці конспекту). 

У разі наведення на маркер (рис. 1-4) мобільного телефону чи планшету із завантаженим 

мобільним додатком, рисунок «оживає», на екрані з’являється його тривимірна модель, з 

якою можна проводити певні маніпуляції (обертання, збільшення, перегляд під різними 

кутами) для кращого усвідомлення її будови, принципу дії тощо.  

Для відображення відео-інструкції необхідні роздрукований «маркер» та встановлений на 

телефон мобільний додаток LiCo.STEM. 

2D-зображення кристалічної гратки 

льоду, яке відтворюється за 

технологією AR мобільним додатком 

LiCo.STEM 

2D-зображення кристалічної 

гратки рідкої води, яке 

відтворюється за технологією AR 

мобільним додатком LiCo.STEM 

2D-зображення кристалічної гратки 

водяної пари, яке відтворюється за 

технологією AR мобільним додатком 

LiCo.STEM 



Слайд 26-27 

Мозковий штурм 

Всім відомо, що не можна купатися в грозу, не можна мокрими 

руками працювати з електроприладами тощо. 

 Але чи проводить вода струм насправді? 

Струм проводить не вода, тобто не її молекули, а різні домішки, що містяться в ній, зокрема 

іони різних мінеральних солей. У природній воді завжди розчинено багато різних домішок, 

які призводять до того, що вода в своєму натуральному стані на Землі завжди проводить 

струм. 

Воду, яка не містить жодних домішок, називають дистильованою. Така вода струм 

проводити не буде. Чи корисно пити таку воду? 

Слайд 28 

При тривалому вживанні дистильованої води з організму починає 

вимиватися кальцій, калій, магній і інші корисні мікроелементи. Це 

дуже небезпечно для стану кісток. Дистильована вода негативно 

впливає і на водно-сольовий баланс і обмін речовин в організмі. 

Також водневий показник (рН) дистильованої води дещо нижчий, ніж звичайної питної. 

Тому не бажано тривало вживати таку воду. Для чого ж потрібна така вода? 

Слайд 29 

Дистильована вода електричний струм майже не проводить, а 

натомість є хорошим діелектриком.  

Саме з цієї причини її використовують в техніці (антифризи), 

лабораторіях (для запобігання проходженню побічних реакцій та 

для точності результатів експерименту), медицині (виготовлення ліків з точною 

концентрацією діючої речовини та усунення впливу домішок). 

Слайд 30 

Вода завдяки своїй будові та структурі вважається універсальним 

розчинником. Вона розчиняє більшість речовин. Дані домішки 

змінюють властивості води. 

Мозковий штурм 

Для чого при приготуванні їжі солять воду? 

А чи тільки для смаку? А як щодо варіння яєць? Для чого в цьому випадку солити воду? 

Розчинена у воді сіль підвищує температуру кипіння води. Тому при тій жевитраті тепла 

температура води буде вищою і, відповідно, їжа приготується швидше. 



Слайд 31 

Дані завдання можна інтегрувати в навчальне заняття чи 

подати, як домашній експеримент. 

Практично досліджуємо вміст домішок у воді, взятій з різних 

джерел (дослід із краплинами на скельці). 

Аналізуємо результати, формулюємо висновки. 

Де вода виявилась найчистішою, а де найбруднішою? Чи було це помітно візуально 

спочатку? 

Слайд 32 

Однорідну суміш двох і більше компонентів, між якими 

відбуваються хімічні або фізичні взаємодії, називають розчином. 

Пригадуємо, що в однорідній суміші ми візуально не бачимо 

компонентів без допоміжних приладів. 

Компонентами розчину є розчинена речовина і розчинник. Розчинником виступає 

компонент, який має однаковий агрегатний стан з розчином. Найпоширенішим розчинником 

є вода. Подумайте і пригадайте, якими розчинами ви користуєтесь в побуті? З яких 

компонентів вони складаються? Запропонуйте варіанти розчинників та розчинених речовин. 

Слайд 33 

Здатність речовини розчинятись в будь-якому розчиннику 

називається розчинністю. Вона залежить насамперед від природи 

речовини та її будови.  

Всі речовини за розчинністю поділяють на розчинні, малорозчинні 

та нерозчинні. Пам’ятайте, що абсолютно нерозчинних речовин не існує. 

Слайд 34 

Дані завдання можна інтегрувати в навчальне заняття чи 

подати, як домашній експеримент. 

Експериментально перевіряємо розчинність піску, глини та 

кухонної солі. 

Аналізуємо результати, формулюємо висновки. 

Слайд 35 

Так як води, придатної для споживання, на Землі є досить мало, 

потрібно вміти очищувати забруднену воду. Існує декілька 

основних методів очищення води, які ґрунтуються на її 

властивостях: 



- Фільтрування: проціджування через фільтрувальну перетинку (тканину, сітку,

пористу речовину) під дією зовнішніх сил (гідравлічного або механічного тиску,

вакууму, сили тяжіння тощо). Від води відділяються тверді частинки.

- Сорбування: додавання речовин із сорбційними властивостями, які поглинають своєю

поверхнею органічні сполуки та спори деяких бактерій. Найпоширенішими

сорбентами є активоване вугілля, вугілля зі шкаралупи кокосових горіхів тощо.

- Відстоювання: повільне розшаровування неоднорідної суміші під дією сили тяжіння.

Також відділяються нерозчинні у воді рідини з іншим значенням густини.

- Осадження: додавання спеціальних речовин, які призводять до утворення осаду чи

коагуляції (злипання) домішок у розчині. Осад і скоагульовані частинки під дією сили

тяжіння осідають на дно ємності.

- Дистиляція: розділення твердих або рідких речовин (чи їхньої суміші) на складові

частини (компоненти) шляхом випаровування з наступною конденсацією без доступу

повітря. Забруднена вода нагрівається, отримана пара пропускається через

холодильник, конденсується і очищена вода стікає у приймач. Натомість домішки

залишаються у початковій посудині.

Також вода з водойми перед тим, як потрапити до споживача/споживачки, проходить 

етап знезараження (озонування або хлорування). 

Слайд 36-37 

Використана вода по каналізаційних трубах стікає до очисних 

споруд. Спочатку проходить механічну очистку (через спеціальні 

решітки) від великих габаритних забруднень. Далі відбувається 

процес відстоювання у великих резервуарах з подальшим 

потраплянням у басейни зі спеціальними бактеріями, які переробляють органічні відходи та 

фізіологічні виділення. Потім вода проходить стадію фінального фільтрування та після 

лабораторного контролю на відповідність нормам для стічної води потрапляє у водойму. 

Переглядаємо відео про очищення води. Робимо висновки. Перераховуємо методи 

очищення, вивчені раніше. (перегляд відео). 

Слайд 38 

Дані завдання можна інтегрувати в навчальне заняття чи 

подати, як домашній експеримент. 

Дослідним шляхом підбираємо оптимальний, з доступних в 

повсякденному житті, фільтр.  

Практично очищуємо воду методом фільтрування.  

Аналізуємо результати. Робимо висновки про найефективніший з наявних фільтр. 



Домашній експеримент з використанням технології 

доповненої реальності. (детальний опис наприкінці 

конспекту). При проведені досліду по підбору 

оптимального фільтру є доцільним згадати про розміри 

капілярів кожної з речовин. Знайти і дослідити 

залежність розміру капіляру та ефективності матеріалу, 

як фільтру. Для відображення відео-інструкції необхідні 

роздрукований «маркер» та встановлений на телефон 

мобільний додаток LiCo.STEM. 

Слайд 39- 40 

Мозковий штурм та Рефлексія 

Спираючись на вивчений матеріал та власний досвід, дайте 

відкриту відповідь на запитання: «Чи багато води на Землі?». 

Перегляд відео про кількість води на планеті.  

Бесіда за запитаннями: 

 Скільки питної води?

 Чи вистачає питної води всім жителям планети?

 Що ми можемо зробити, щоб води було достатньо кожному?

Слайд 41 

Розглядаємо принципи відповідального водокористування. 

Аналізуємо, наскільки кожен з нас дотримується цих принципів. 

Які звички потрібно сформувати, а від яких відмовитись, щоб 

раціональніше та свідоміше використовувати водні ресурси? 

Слайд 42 

Вмикаємо креативність!  

Пропонуємо виконати творче завдання, результати якого вплинуть 

на екологічну свідомість оточення. 

Використовуймо воду, але раціонально, свідомо та з думкою про 

інших! 

«Маркер» для відтворення 

лабораторних дослідів для 

дослідження методів очистки води, 

(відтворюється за технологією AR 

мобільним додатком LiCo.STEM). 



ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДОМАШНЬОГО  ЕКСПЕРИМЕНТУ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

1. Поверхневий натяг.

Дослідження поверхневого натягу 

Необхідні матеріали: монетки різного номіналу, піпетка, вода. 

Завдання: Накрапайте за допомогою піпетки воду на монетку. Продовжуйте крапати доти, поки вода 

триматиметься на монетці. Відзначте форму краплі води на монетці. Порахуйте, скільки краплин будуть 

втримуватись на монетках різного номіналу. 

Руйнування поверхневого натягу 

Необхідні матеріали: молоко, піпетка, барвники, ватна паличка, засіб для миття посуду.  

Завдання: Наберіть у ємність молоко. Накрапайте за допомогою піпетки розбавлені у воді барвники до 

молока. Змочіть ватну паличку у розведеному водою засобі для миття посуду. Змоченим кінцем палички 

доторкніться до поверхні молока. 

2. Капілярний ефект.

Дослідження капілярного ефекту 

Необхідні матеріали: біла серветка, фломастери, вода. 

Завдання: Складіть серветку так, щоб утворився прямокутник. На відстані 2-х пальців від одного з 

країв серветки поставте жирні крапки фломастерами так, щоб утворилася лінія з кольорових крапок. У ємність з 

водою занурте серветку тим краєм, до якого ближче намальована лінія з крапок. Рівень води у склянці має бути 

таким, щоб не досягав до намальованої лінії. 

Живлення рослин 

Необхідні матеріали: барвники, будь-які білі квіти, ємності з водою. 

Завдання: У ємності з водою додайте харчові барвники, перемішайте, занурте в них квіти та залишіть 

на деякий час. Через кілька годин відмітьте зміни в забарвленні квітів. 

3. Методи очистки

Підбір оптимального фільтра 

Необхідні матеріали: лійка, вата, марля, шматок тканини, серветка, забруднена землею чи глиною 

вода, посудини для відфільтрованої води. 

Завдання: Поставте лійку в порожню посудину для відфільтрованої води. Помістіть улійку шматок 

вати та аккуратно прилийте в неїпорцію забрудненої води. Повторіть даний дослід із іншими фільтруючими 

матеріалами (марля, шматок тканини, серветка). Порівняйте відфільтровану воду. Зробіть висновок про 

найкращий із запропонованих матеріал для фільтрування. 

Очистка води серветкою 

Необхідні матеріали: серветка, забруднена землею чи глиною вода, посудини для відфільтрованої води  

Завдання: Складіть серветку так, щоб утворився прямокутник. Один край серветки занурте у посудину 

із забрудненою водою, а інший помістіть у посудину для відфільтрованої води. Через деякий час відмітьте 

появу чистої води у порожній до того посудині для відфільтрованої води. Подумайте, за допомогою якого 

ефекту працює даний спосіб очистки води. 



ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ ПО РОБОТІ ІЗ ДОПОВНЕНОЮ РЕАЛЬНІСТЮ 

1. Завантажте та встановіть відповідний мобільний додаток із PlayMarket (назва додатку, що працює в парі із

розробкою наведена на самій розробці).

2. Запустіть встановлену програму на своєму мобільному пристрої .

3. На дисплеї вашого мобільного пристрою відображатиметься зображення з головної камери телефону.

4. Наведіть камеру на ―маркер‖ (це зображення, що є графічним кодом-посиланням на відео файл).  Маркерами є

зображення які містять відповідну помітку . У разі наведення на маркер мобільного телефону чи планшету із 

завантаженим мобільним додатком, рисунок «оживає». 

5. На екрані пристрою замість зображення  маркеру появиться наступне :

6. Натисніть копку ―відтворити‖ на екрані вашого пристрою.

7. На вашому пристрої  повинно запуститися відео, що прив’язане до того «маркера»,

на який ви навели камеру.

8. Для відтворення 3Dмоделей не потрібно проводити жодних дій із додатком, вони відтворюватимуться автоматично.

9. Після запуску відеоматеріалу у вас є можливість поставити його на паузу та відтворити у будь-який зручний для

вас час. При завершені відео фрагменту його відтворення почнеться спочатку.

При виникненні помилки 

1. У разі, якщо замість відео впродовж довгого часу спостерігається темний екран, відео відображається некоректно,

чи взагалі не відображається:

1.1.Відведіть камеру вашого пристрою, зачекайте кілька секунд, після чого повторно наведіть камеру на «маркер» та 

натисніть кнопку ―відтворити‖.  

1.2.Якщо попередній спосіб не допоміг у вирішенні проблеми із відтворенням відео, зайдіть у систему телефону та 

вивантажте із операційної системи запущений додаток. 

Після чого повторно його запустіть. 

2.Якщо при запуску відео на екрані вашого пристрою відображаються наступні позначки:

Цеозначає, що в даний момент часу на вашомупристроївиниклипроблемиіз доступом до мережі«Інтернет». 


