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Ж����
ор�ані�м –
�е���а

біо�абора�орія



у�а�а��н��� �нання �ро реа��ії �онно�о обміну, �о
�і�бу�а���ся � ����х ор�ані�мах; 

�о�а�а�� �начення хімії � ���ор�с�ання хімічн�х �нан� у
ме����ні � фарма�о�о�ії

·ро����а�� � учні�с��а ��орч�� �о�ен�іа�, іні�іа���ніс��,
самос�і�ніс��, �омуні�абе��ніс��, с�ону�а�� �о ��орчо�о

�і�нання �і�снос�і;
 у�ос�она���а�� �міння самос�і�но �ра���а�� � рі�н�м�
��ере�ам� інформа�іїро����а�� �ос�і�н����і уміння �а

��ібнос�і;
��хо�у�а�� �і�на�а��н�� ін�ерес �о ���чення �ре�ме�і�

�р�ро�н�чо�о на�рям�у;
�р��ерну�� у�а�у ��о�ярі� �а ��о�яро� �о �а����о�о ��бору �
����і ����н� - ��бору �рофесії; на�а�� учням уя��ення �ро 

 �рофесії,  �о�’я�ані � хіміє�;
с�р�я�� форму�анн� на��чо� �ар�нерс��о�о с�і��у�ання мі�

�і�ча�ам� і х�о��ям�;
с�р�я�� ��ос�она�енн� на��чо� �омуні�а�ії, форму�анн�

�у���ур� с�і��у�ання;
��хо�у�а�� бере����е с�а��ення �о ��асно�о ����я , ��оро�’я.

Ме�а: 



За��ання
уро�у

Ана�і� �а��ан� уро�у

Все �ро�умі�о
 

Нічо�о не
�ро�умі�о

 

Хочу
�і�на��ся
�е�а��ні�е



Б�і�-
о���у�ання 

В�ра�а 
"Па��" 

https://kahoot.it/challenge/04726185?challenge-id=b3c83192 https://learningapps.org/display?v=p9kb7r7bk19



      ГРУПА 1. 

      У а��е�і на ��ох с��ян�ах

�і���еї��ся е���е���. В о�ні�

с��ян�і �нахо���
ся ро�ч�н

на�рі� х�ор��у (фі�іо�о�ічн��

ро�ч�н); �ас�осо�ує��ся
 ��я

�і�но��ення �ефі���у рі��н�

�а на�рі�, має

�е�ін�о�с��а�і�н
і ��ас���ос�і.

В ін�і� с��ян�� ро�ч�н на�рі�

�і�ро�арбона�у, 

 �р��начає��ся �р� а���о�і –

небе��ечному ��я ����я

с�ані, �р� я�ому �і����ує��ся

��с�о�ніс�� В��нач�е, я�а

речо��на, � я�і� с��ян�і

�нахо����ся

      ГРУПА 2. 

      У а��е�і на ��ох с��ян�ах

�і���еї��ся е���е���. В о�ні�

с��ян�і �нахо���ся ро�ч�н

ма�ні� су��фа�у, я���

�ас�осо�ує��ся ��я �н��ення

ар�еріа��но�о ��с�у,

�і�но��ення �ефі���у ма�ні� �а

ар��міях. В ін�і� с��ян�і 

 ро�ч�н �а���і� х�ор��у, �о

���ор�с�о�ує��ся �р�

�і�о�а���іємії (�ефі�
�� �а���і�

�р� �ору�енні робо��

�ара���о���н�х �а�о�,

а��а�о�і). В��нач�е, я�а

речо��на, � я�і� с��ян�і

�нахо����ся

Ві��і�
ана�і��чної

хімії 





Ві��і� 

�ехно�о�ічної

фарма�о�о�ії 

Ро��’я�у�ання рі�норі�не��х �а�ач

https://docs.google.com/document/d/1y5nf6CKgANMj7aUlAVmNXEcFrtibsAO8/edit

Само�ере�ір�а ро��’я�ан�х �а�ач

https://docs.google.com/document/d/1iuAtN9gP22kW2lu8BF51UF6AiV6RYoyo/edit



Ві��і�
біохімії

1.Пре�ен�а�ія інформа�і�но�о �роє��у �ру�� "Healthy
lifestyle" «О���ма��н�� рН ба�анс – �а�ору�а �а�о�о

��оро�’я»  
https://www.canva.com/design/DAEvc34XY-

I/XTCSYuZtGyFw6A29j0XFIw/view?utm_content

2. �ос�і��ення pH сере�о���а мінера��н�х �о� У�раїн�





Ві��і�

ну�р��іо
�о�ії

1. Пре�ен�а�ія �ома�н�ої �ру��
«ZDOROVEZHYTTIA.UA». 

Ін�е�е��-�ар�а  «Йон� ����я»    

https://www.canva.com/design/DAEvug22Dqk/89
WepMUPCgHyS3WBw5Iq3Q/view?utm_content

2. �ос�і��ення е�е��ро�ро�і�нос�і со�і� і на�ої�

3. Пре�ен�а�ія робо�� �ома�н�ої �ру��. 
Бу��е� «На�ої-е�е��ро�і��»

https://drive.google.com/file/d/1tS6JTM6exN9gmTJwQyPd8oEk
w5_PN-ub/view



 О�ін��ання

�нан�, умін� і

на��чо�

За �о����анням 
 https://www.classtime.com/code/QRQ7M
2або  QR- �о�ом �ро��� �ес�у�ання



 Реф�е�сія
«Чесна �і��о�і��» 

� Чо�о я на�ч��ся?
� Ч� о�р�му�а� я �а�у інформа�і� рані�е?

� Про �о хо�і� б� �і�на��ся �е?
� Ч� о�р�му� я �а�о�о�ення �і� ре�у���а�і�

робо�� на уро�і?
� Що �о�рібно �роб���, аб� ма�� �ра�і

ре�у���а��?
� Що �а�а�а�о �ро�у����но �ра���а��?

� Ч� �мо�у я ���ор�с�о�у�а�� ��обу�і �нання у
����і?

� Я��м ч�ном мо����о ��ос�она���а��
�ра���чні �міння?

� Нас�і���� реа��ні ре�у���а�� �бі�а���ся і�
�а��анням уро�у?

� �е мо�на ���ор�с�о�у�а�� набу�і �нання �а
�міння?



�ос�і�н������ �роє�� 

(�ем� на ��бір)

• В���� на ��оро�'я ����н�  на�о� 
«Ко�а-Ко�а»

• Во�не��� �о�а�н�� �ро�у��і� харчу�ання
• Во�не��� �о�а�н��  м��н�х �асобі� 

• �ос�і��ення рН ґрун�і� с�оєї міс�е�ос�і. 
• �ос�і��ення �����у ��с�о�нос�і � �у�нос�і

ґрун�і� на ро����о� рос��н.
•  �ос�і��ення рН а�мосферн�х о�а�і� �а

їхн�о�о �����у на рі�ні ма�еріа��.
• �ос�і��ення �р�ро�н�х об’є��і� � я�ос�і

��с�о�но-осно�н�х ін���а�орі�. 

�я�у� �а у�а�у!

�ома�нє
�а��ання



С�і���н� �
уро�у
11-Б





С�і���н� �
уро�у
11-А




