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Передмова

Сильним, досвідченим стає педагог,
який вміє аналізувати свою працю.

В. Сухомлинський

Яким повинен бути сучасний урок біології?
Це важливе питання продовжує хвилювати вчителів, методистів, 

працівників освітніх установ. Загострення інтересу до цієї проблеми 
не випадкове: оновлення системи освіти ставить перед нею складні і 
відповідальні завдання, розв'язувати які треба швидко і безпомилково. 
Без досконалого, науково обґрунтованого моделювання навчальних за-
нять марно сподіватися піднести учнівську і вчительську працю на якісно 
новий рівень.

Сьогодні школа знаходиться на шляху активного пошуку нових форм 
і методів навчання. У практику роботи багатьох учителів біології впев-
нено увійшли нетрадиційні уроки, зокрема, різноманітні варіанти ди-
дактичних і рольових ігор. Все ширше в загальноосвітній школі вико-
ристовуються форми навчання, характерні для вищої школи, – лекції, 
семінари, колоквіуми. Особливо цей процес активізується появою великої 
кількості середніх загальноосвітніх закладів нового типу: гімназій, ліцеїв, 
коледжів.

Вивчення нового матеріалу вимагає від учителя вміння володіти 
словом, щоб доступно, чітко викласти програмовий матеріал. Педагогу 
необхідно навчити дітей спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити 
висновки.

Щоб підняти емоційний настрій учнів, важливо під час розповіді, 
бесіди, лекції, семінарського заняття пробудити в них інтерес, відтінками 
голосу виділити головне, підкреслити основну думку.

Для кращого засвоєння навчального матеріалу необхідно використо-
вувати спеціальні прийоми, які направлені на організацію уваги. Вели-
ке значення при цьому має новизна повідомлення, вміння організувати 
самостійну роботу школярів, використання різних варіантів проведення 
уроків біології, тематичного контролю знань учнів.

Сучасні форми навчання біології повинні забезпечити не лише 
засвоєння глибоких і міцних знань учнями, а й сформувати у них вміння 
і навички самостійно здобувати нові знання, розвивати творче мислення 
і пізнавальну активність.

У запропонованому посібнику зроблено спробу проаналізувати 
сучасні наукові підходи до використання різноманітних форм навчання 
біології, доповнивши їх конкретними розробками вчителів біології.
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1. Різноманітність форм навчання біології

Навчання, впливаючи на розум,
почуття і волю, гармонійно

виховує цілісну людину.
А. Дістервег

Процес засвоєння учнями певної системи знань, вмінь і нави-
чок, їх виховання і розвиток здійснюється в різноманітних фор-
мах навчання.

Таблиця 1
 

Форми навчання

Зміст цієї категорії розкривається через зміст таких понять: 
«система навчання», «форма навчального заняття» (основні фор-
ми уроку) і «форма навчальної діяльності учнів на занятті».

Система навчання характеризується певним набором компо-
нентів: місцем навчання, контингентом учнів, засобами навчан-
ня, пріоритетними формами навчальних занять тощо. Класно-
урочна система характеризується значною різноманітністю форм 
навчальних занять (урок, лекція, семінар, практичне заняття, екс-
курсія тощо), що дозволяє зробити навчальний процес З біології 
багатшим, повніше використовувати живу природу у навчанні.

Важливим компонентом системи навчання є навчальне заняття.
Реалізація конкретних дидактичних цілей на занятті відбува-

ється за умов різної їх організації. У зв'язку з цим виділяють різ-
ні форми, тобто способи організації занять. Суть кожної форми 

Уроки

Екскурсії

Семінари

Тематичний
контроль знань

Лекції

Домашні завдання

Лабораторні заняття

Консультації

Індивідуальні
заняття

Групові заняття

Форми
навчання
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навчального заняття значною мірою визначається пріоритетними 
видами навчально-пізнавальної діяльності учнів чи їх поєднан-
ням, а також характером керівництва цією діяльністю з боку вчи-
теля. Важливими критеріями визначення форми заняття є рівень 
самостійності учнів, а також специфічність застосовуваних засо-
бів навчання.

Третя складова змісту категорії форм навчання – форма на-
вчальної діяльності учнів на занятті. Розрізняють колективну та 
індивідуальну форму навчальної діяльності учнів. Колективні 
види діяльності учнів – фронтальна та групова робота. Частіше 
при вивченні біології учні залучаються до самостійної робота, 
яка характеризується спільною діяльністю всього класу над по-
ставленим завданням під наглядом і керівництвом учителя. Са-
мостійна робота доцільна при вивченні майже всіх тем анатомо-
морфологічного змісту, з систематики рослин і тварин тощо.

Часто використовується і дає добрий результат групова діяль-
ність учнів. У групі організовуються спільні зусилля для вико-
нання завдання, визначається роль кожного члена групи, послі-
довність етапів роботи, формується зацікавленість в успішному 
виконанні завдання. Цей вид діяльності застосовується під час 
проведення екскурсій, лабораторних занять, під час різноманіт-
них уроків-ігор, у позаурочній і позакласній роботі.

Індивідуальна робота учнів базується на самостійному вивчен-
ні матеріалу і виконанні різноманітних завдань. Завдання добира-
ються з врахуванням розвитку, запасу знань та інтересів учнів, а 
вчитель здійснює керівництво спрямовує їх діяльність. Однак ін-
дивідуальна робота в умовах кожного уроку обмежена, тому най-
частіше її використовують під час проведення тематичного контр-
олю знань, у позаурочній і позакласній діяльності.

Великої популярності набули так звані «нетрадиційні уроки» – 
ігри, дискусії, диспути, уроки-лекції, уроки-семінари тощо.

Цілеспрямоване використання у практиці навчання рольових, 
ситуаційно-рольових та імітаційних ігор може активно сприяти 
включенню до змісту освіти моделей людської діяльності, що є 
важливим для формування і розвитку особистості школяра.
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2. Урок — основна форма навчання

До хорошого уроку вчитель
готується все життя. 

В. Сухомлинський

Урок завжди був і залишається основною формою навчально-
виховного процесу. Для навчальних занять з біології в умовах 
класно-урочної системи урок безумовно є основною формою на-
вчання. Саме під час уроку розв'язуються основні завдання на-
вчання і виховання. В дидактиці існує чимало класифікацій уро-
ку, в основу кожної з яких покладено певну визначальну ознаку. 
Уроки класифікують, виходячи з дидактичної мети, основних 
етапів навчального процесу, мети організації занять, характеру 
змісту матеріалу і рівня навченості школярів, методів навчання, 
дидактичних завдань, що розв'язуються на уроці. Можливими і 
доцільними є класифікації уроків за їх місцем у системі навчаль-
них занять з теми чи розділу (вступні, засвоєння змісту програмо-
вого матеріалу, підсумкові), за характером навчального матеріалу, 
що розглядається на уроці (монопредметні, міжпредметні), за пе-
реважаючим на занятті видом навчальної діяльності (виконання 
лабораторних робіт, розв'язування задач тощо), за тривалістю (од-
ногодинні, спарені) тощо.

На практиці найбільш вживаною і зручною для організації на-
вчання є класифікація уроків за дидактичною метою. Наприклад, 
В.О. Онищук виділяє такі типи уроків: засвоєння нових знань, 
формування вмінь і навичок, застосування знань, вмінь і нави-
чок, узагальнення і систематизації знань, контролю і корекції 
знань і вмінь, комбінований урок (таблиця 2).

Учитель повинен дотримуватися загальнопедагогічних, психо-
логічних, дидактичних та гігієнічних вимог до сучасного уроку 
(таблиця 3).
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Таблиця 2
Урок – основна форма навчання

Урок – основна форма організації навчального процесу

Функції
уроку

Мета
уроку

Типи
уроків

 актуалізація
опрних знань
і способів
діяльності

   формування
нових понять
і способів дії

   застосування
засвоєних знань
і прийомів
діяльності

   формування
світогляду,
духовних потреб
та інтересів

   виховна
  розвивальна

 розвивальна

 виховна

   розвивальна

   засвоєння нових 
знань

   формування 
вмінь і навичок

   узагальнення
і систематизація 
знань

   повторення і
закріплення
знань

   перевірки,
оцінки
й корекції 
знань, умінь
і навичок

   комбінований
   інтегрований
   засвоювання

знань
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Таблиця 3
Вимоги до сучасного уроку 

Загальнопедагогічні

 урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів
 створення емоційно-актуальної атмосфери уроку
 педагогічний такт і культура мови
 пізнавальна самостійність учнів
 чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку

Психологічні

 урахування психологічних особливостей кожного учня
 нормальний психічний стан і стійкий настрій учителя й учнів
 розумна вимогливість і доброзичливість учителя
 педагогічна етика і педагогічний такт

Дидактичні

 раціональне використання кожної хвилини уроку
 раціональне поєднання словесних, наочних і практичних методів

навчання
 розвиток пізнавальних інтересів і активності учнів
 зв’язок з вивченим раніше
 формування вмінь учнів самостійно здобувати знання

і застосовувати їх на практиці
 індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального

процесу
 організоване завершення уроку
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Продовження таблиці 3

Від того, як побудований урок, наскільки він активний, ціка-
вий, динамічний, залежить коефіцієнт корисної дії вчительської 
праці. Загальновідомо, якщо урок зводиться до безликої конста-
тації різноманітності рослинного і тваринного світу, еволюційних 
процесів його розвитку, перерахування окремих фактів, характе-
ристик зовнішньої і внутрішньої будови живих організмів, якщо 
він будується за одним і тим же трафаретом (опитування – ви-
вчення нового – закріплення – домашнє завдання), то 45 хвилин 
спілкування з класом будуть носити формальний характер. Без 
сумніву, головне на уроці – це виховання інтересу учнів, праг-
нення пізнати непізнане, дізнатися нове про відоме, отримувати 
задоволення від вміння просуватися вперед. Йдеться про поси-
лення мотиваційної сторони уроку. Одним із шляхів розв'язання 
цього складного завдання є творчість учителя, яка сьогодні не 
лише можлива, а й необхідна. Потрібно шукати, винаходити, від-
шліфовувати уже відомі форми і методи навчання. Однак не мож-
на упустити в цьому процесі головного: урок є урок, і кожний 
учень повинен отримати обов'язковий мінімум знань, визначених 
програмою курсу. А тому підготовка вчителя до уроку – одне з 
важливих завдань (таблиця 4).

Великого значення набуває вміння володіти увагою класу, ор-
ганізовувати його роботу, підвищувати активність, інтерес, врахо-
вувати індивідуальні особливості кожного учня.

Авторитет учителя – це найважливіший засіб виховної дії. 
Його спостережливість, вдумливість, витримка, винахідливість, 
емоційність повинні бути прикладом для наслідування.

Загальнопедагогічні

 температурний режим
 норми освітлення
 провітрювання
 відповідність шкільних меблів нормативам
 чергування видів навчальної роботи і різноманітність методів

навчання



10

Педагог повинен заздалегідь врахувати взаємозв'язок репро-
дуктивної і творчої активності, а також пізнавальної самостій-
ності учнів. Адже на кожному уроці повинні розвиватися спосте-
режливість і логічне мислення школярів. Необхідно формувати в 
учнів уміння вчитися, розвивати пізнавальний інтерес і навички 
самоконтролю. Досягти цього можна лише дотримуючись педаго-
гічного такту, коли в учителя є свій стиль у роботі з учнями.

У середніх та старших класах варто проводити одноцільові 
уроки, що передбачають розв'язання лише одного головного ди-
дактичного завдання. Якщо на уроці формується значна кількість 
понять, до того ж складних для сприйняття учнями, то доцільно 
обрати урок засвоєння нових знань, у структурі якого відсутній 
етап перевірки домашнього завдання.

Розв'язанню певних дидактичних завдань сприяють і такі 
типи одноцільових уроків, як урок узагальнення та систематизації 
знань, урок контролю та корекції знань.

Таблиця 4

Усвідомлення значення теми і визначення мети уроку

 вивчення навчальної програми і змісту навчально-методичних
посібників
 зв’язок із раніше вивченим матеріалом
 визначення мети уроку (освітньої, виховної, розвивальної)

Відбір матеріалу з теми уроку

 відбір змісту й обсягу знань із теми уроку
 підбір до кожного питання доцільних фактів і прикладів
 підготовка наочних посібників і ТЗН, визначення місця, порядку

і послідовності використання їх
 визначення колективних та індивідуальних форм роботи учнів

на уроках
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Продовження таблиці 4

 Кожен тип уроку має чітку структуру і складається з етапів 
(макроструктур). Макроструктура уроку – це та частина уроку, 
яка виконує певне дидактичне завдання. Кожний етап уроку скла-
дається з кількох мікроструктур – комплексу методів та методич-
них прийомів, використовуючи які вчитель реалізує дидактичну 
мету, передбачену макроструктурою. Той самий тип уроку може 
належати до того чи іншого виду залежно від використовуваних 
методів та прийомів. Так, якщо на уроці переважають практичні 
методи, то вид цього уроку визначається як урок засвоєння нових 
знань з виконанням лабораторної роботи, якщо ж в центрі уваги 
на уроці – демонстрування навчального фільму, то вид цього уро-
ку визначається як кіноурок.

Одним з досить поширених занять є комбінований урок. Для 
цього типу уроку характерне розв'язання кількох дидактичних за-
вдань: перевірка домашнього завдання, що дозволяє вчителю пе-
реконатися, як учні засвоїли попередній матеріал; вивчення ново-
го матеріалу, його узагальнення і систематизація (таблиця 5).

Досвід роботи свідчить, що за 45 хвилин у комплексі цього 
майже неможливо досягти на належному рівні. А тому цей тип 
уроку раціонально застосовувати лише в початкових і частково – 
у середніх класах.

Підготовка плану-конспекту уроку

 складання плану уроку
 основні питання нової теми і висновки з них
 визначення обсягу домашнього завдання для учнів
 розподіл часу за етапами уроку і на вивчення кожного питання

Апробація підготовленого уроку

 визначення основних частин змісту матеріалу, на яких слід
акцентувати увагу учнів
 пробне проведення уроку, уточнення його темпу
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Таблиця 5
 Структура комбінованого уроку

Організаційний момент

Перевірка домашніх
завдань

 психологічна і практична
підготовка учнів до навчальної
роботи

 фронтальна бесіда
 письмові контрольні завдання

і практичні роботи
 індивідуальне опитування учнів

 використання різноманітних
методів навчання, зокрема
словесних, наочних, практичних

 бесіда
 репродуктивні і творчі вправи
 повторення
 творчі роботи
 робота з підручником
 демонстрування дослідів

 вивчення змісту підручника чи
навчального посібника
 вправи, письмові роботи
 робота зі словником,

із довідником
 проведення дослідів
 читання наукової та науково-

популярної літератури

Вивчення нового
матеріалу

Закріплення нового
матеріалу

Домашні завдання
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11 клас

Тема. МУТАЦІЙНА МІНЛиВІСТь. ОСНОВНІ ПОЛОжЕН-
НЯ МУТАЦІЙНОї ТЕОРІї.

Мета: пояснити сутність мутації як результату зміни хромо-
сомного або генного апарату; дати поняття про мутагенні факто-
ри; формувати навички самостійної роботи з матеріалом підруч-
ника, складання узагальнюючої таблиці за його змістом.

Обладнання: тварини і рослини з кутка живої природи; різні 
раси дрозофіл; таблиці, малюнки.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку

1. Поняття про мутації (лекція з елементами бесіди, практична 
робота, демонстрування кінофільму).

2. Типи мутацій (робота з підручником).
3. Частота і причина виникнення мутацій (повідомлення 

учнів).
4. Роль мутацій у природі і господарській діяльності людини.

І. Актуалізація опорних знань.
1. Як впливають умови навколишнього середовища на орга-

нізм?
2. Що таке модифікаційна мінливість?
3. Який взаємозв'язок існує між геном, білком і ознакою? На-

ведіть приклади.
4. Що таке генотип?
5. Що таке фенотип?
6. Який взаємозв'язок існує між гено- і фенотипом?
7. Яке значення має модифікаційна мінливість у природі в 

практиці сільського господарства?

II. Спадкова мінливість була відома ще Дарвіну.
Основною причиною виникнення нових ознак в організмів є 

мутації – це раптові зміни генотипу організму, що виникають як 
в ядерному генетичному апараті клітин, так і в цитоплазматичних 
структурах, які несуть у собі неядерні гени (пластидах, мітохон-
дріях).

Мутації носять ненаправлений характер: один і той самий му-
тагенний фактор може викликати мутації різних ознак, у різних 
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напрямах і межах. Однакові мутації можуть виникати в результаті 
дії різних мутагенів, вони не мають пристосувального характеру. 
Не існує залежності ступеня зміни ознаки при мутації від сили і 
тривалості дії мутагенного фактора. Термін «мутація» був введе-
ний у 1891 році Г. де Фрізом, який описав спонтанні мутації у 
рослин.

Злежно від характеру змін, що виникають у генетичному апа-
раті організму, мутації поділяють на генні, хромосомні і геном-
ні. Найбільш поширені генні мутації, які пов'язані зі стійкими 
змінами окремих генів і виникають у результаті заміни однієї 
або декількох азотистих основ у структурі ДНК, випадання або 
додавання нових основ, що призводить до порушення процесу 
транскрипції. Внаслідок цього відбуваються зміни в синтезі біл-
ків, що обумовлює появу нових або змінених ознак. Генні мутації 
викликають зміни в різних напрямах, приводячи до сильних або 
слабких змін морфологічних, біохімічних властивостей. У бакте-
рій, наприклад, генні мутації зачіпають такі ознаки: форму і колір 
колоній, швидкість їх поділу, стійкість до антибіотиків, реакцію 
на температурний чинник, низку біохімічних ознак.

Хромосомні мутації виникають у результаті значних змін у 
структурі хромосом. Механізм їх виникнення такий: розрив хро-
мосом, втрата ними деяких фрагментів і з'єднання частин хро-
мосом, що залишились, але в іншому порядку. Хромосомні пе-
ребудови можна побачити за допомогою світлового мікроскопа. 
Головні з них такі: делеція, дуплікація, інверсія, транслокація, 
транспозиція тощо.

Кожному виду живих організмів характерний постійний набір 
хромосом. Якщо хромосоми диплоїдного організму подвоїлися у 
процесі мітозу і не розходяться, а залишаються в тому ж ядрі, від-
бувається явище кратного збільшення числа хромосом, що нази-
вається поліплоїдією. Поліплоїди можуть мати 3 основних набори 
хромосом – триплоїди, 4 – тетраплоїди, 5 – пентаплоїди і більше 
хромосомних наборів. Поліплоїдний ряд картоплі складається з 
видів, які мають 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96 і 144 хромосоми. Вна-
слідок широкої норми реакції поліплоїдні види легше переносять 
коливання температури і посуху, що дає можливість заселення 
високогірних і північних районів.
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З 'ясувавши, що таке мутації і яких типів вони бувають, вчи-
тель поступово переходить до питання: «Як часто виникають му-
тації?». Демонстрування навчального кінофільму (фрагментів).

III. Повідомлення учнів.
1. Мутація кожного окремого гена – явище досить рідкісне. 

Так, у людини кожний ген мутує з частотою 0,00005 на поколін-
ня. Але оскільки генів дуже багато (кількасот тисяч), то поява тієї 
чи іншої мутації не така вже й рідкісна. Підраховано, що будь-
який ген у дрозофіли може мутувати один раз приблизно за 40 
тисяч років, але оскільки їх у неї кілька тисяч, то кожна двадцята 
статева клітина несе якусь мутацію.

2. Мутаційний процес залежить від умов середовища. Мутації 
поділяються на спонтанні й індуковані. Спонтанні – це мутації, 
які виникають під впливом невідомих природних чинників, а ін-
дуковані мутації викликані спеціально спрямованими діями, які 
підвищують мутаційний процес.

Чинники, які здатні індукувати мутагенний ефект, отримали 
назву мутагенних. До таких належать: радіація, хімічні речовини 
(формалін, іприт і інші), температурні чинники тощо.

3. життя сучасного суспільства пов'язане з широким викорис-
танням у промисловості, сільському господарстві і побуті багатьох 
хімічних сполук. У наш час синтезовано 5-6 млн назв хімічних 
речовин, які циркулюють навколо живих систем. Дія на організм 
більшості з них ще не вивчена. З отрутохімікатами, стічними во-
дами, шлаками, міндобривами в ґрунт і воду потрапляють важкі 
метали, які, викликаючи шкідливі мутації, згубно діють на живі 
організми. Все більше використовується атомна енергія. За дани-
ми академіка М.П. Дубініна та інших учених, кількість мутацій у 
людини подвоюється, якщо вона за 30 років життя отримає зайві 
10 рентгенів понад нормальний природний фон радіації Землі. 
У світі щорічно народжується близько 15 тисяч дітей з тяжкими 
спадковими хворобами, спричиненими випробуваннями ядерної 
зброї в тих масштабах, в яких вони проводились до 1964 року. На-
приклад, в Японії, яка пережила вибух ядерної бомби, народилась 
дівчинка, яка в ранньому віці мала розумовий розвиток 20-річної 
дівчини, але померла досить рано.
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Алкоголь і речовини цигаркового диму – це мутагени. Біль-
шість дефективних дітей, що навчаються у спеціальних навчаль-
них закладах, – із сімей алкоголіків.

Для людини доза 50–150 рентген подвоює кількість природ-
них мутацій.

Мутагенні зміни у людей спричинила катастрофа 1986 року на 
ЧАЕС: із 75 млн. дітей, які народжуються щорічно, 1,5 млн мають 
спадкові хвороби, зумовлені мутаціями.

4. Корисні мутації виникають раз на сотню тисяч випадків, 
але вони дають матеріал для природного добору.

IV. Закріплення матеріалу.
1. Закінчити речення:
Вони виникають раптово ...
Стійко передаються із ... в ...
Мутації мають ... характер.
За своїм проявом вони можуть бути корисні і ..., домінантні, 

і....
2. Заповни узагальнюючу таблицю:
(Розглядання малюнків у підручнику). Заповнення таблиці.

Таблиця 6
Мутаційна мінливістьь дрозофіл 

Мутація Форма і колір очей Форма крил Забарвлення тіла

9 клас

Тема. ГАЗООБМІН У ЛЕГЕНЯХ І ТКАНиНАХ.
Мета: повторити будову легень, вказати на суть газообміну 

в легенях і тканинах, зробити висновки про необхідність заходів 
щодо охорони повітря і дотримання правил особистої гігієни ди-
хання.

Обладнання: муляжі легень, гортані; настінні таблиці, перфо-
карти.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
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Хід уроку
Розповідь про поставлений вдома дослід з помутнінням вап-

няної води у спальній кімнаті.
Учні роблять висновок про зміну складу вдихуваного і види-

хуваного повітря: у видихуваному повітрі міститься більше вуг-
лекислого газу і води. Розгляд малюнка у підручнику про склад 
повітря вдихуваного і видихуваного. Аналіз даного малюнка в 
підручнику роблять самі учні, пояснюючи, чому у видихуваному 
повітрі стало менше кисню, а більше вуглекислого газу, водяної 
пари і залишилося стільки ж азоту.

– Які хімічні елементи видихуваних газів були складовою час-
тиною органічних речовин тіла людини? (Карбон, гідроген). Учи-
тель пояснює, що речовина кисень, що виділилась у складі СО2, 
також входила до складу органічних речовин клітин. Але в про-
цесі їх розпаду і окиснення проходять реакції, в результаті яких 
утворюється вуглекислий газ, що виділяється з організму.

– Як же відбувається газообмін? (Робота учнів з кольоровою 
таблицею). Порівняння органів дихання людини з органами ди-
хання інших хребетних. Розповідь учителя про газообмін у леге-
нях, будову легеневих міхурців, капілярів, плеври.

Закріплення вивченого матеріалу можна провести за допомо-
гою такого завдання.

З переліку органів дихальної системи (1–10) вибрати правиль-
ні повні відповіді на питання (І–ХІІ) і зашифрувати їх:

 1. Слизова оболонка  6. Надгортанник
 2. Легеневі міхурці  7. Гортань
 3. Легені   8. Хрящові півкільця
 4. Бронхи   9. Плевра
 5. Трахея   10. Носова порожнина
І. Не пропускає їжу в гортань.
П. Не дають трахеї звужуватися.
III. Очищає вдихуване повітря від пилу і мікроорганізмів.
IV. Поверхневий шар повітроносних шляхів.
V. Вистеляє зовнішню поверхню легень.
VI. Початкова частина повітроносного шляху.
VII. Вкриває стінку грудної порожнини зсередини.
VIII. Містить голосові зв'язки.
IX. Найдовша частина повітроносного шляху.
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X. Шлях вдихуваного повітря від гортані до легеневих міхурців.
XI. Місце обміну між легенями і кров'ю.
XII. Місце дифузії газів.
Відповіді до завдання: І – 6, II – 8, III – 10, IV – 1, V – 9, VI – 

10, VII – 9, VIII – 7, IX – 5, X – 5, 4, 3, 2, XI – 2, XII – 2.

Теми виступів учнів з повідомленнями: «Значення чистоти повітря 
для здоров'я», «Охорона повітряного середовища — важливе завдання 
людства».

Підсумкова бесіда: Яке значення має постійний склад повітря, інтен-
сивність газообміну в організмі і потреба клітин у кисневі?

3. Лекція — одна з форм навчальних
занять з біології

На педагогіку ніколи не треба
дивитися як на науку
завершену і закінчену.

Л. Дістервег

Однією з досить поширених форм занять є навчальна лекція. 
Це така форма навчального заняття, яка застосовується в осно-
вному у старших класах. За допомогою лекції всім учням класу 
передається певна інформація протягом усього уроку. Вона пе-
редбачає систематичний, довготривалий виклад матеріалу вчи-
телем, продуманий і підготовлений завчасно, із застосуванням 
способів і прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів. 
Інформаційно-монологічний метод, що лежить в основі лекцій-
ного заняття, – один з основних словесних методів. Важливо 
утримати увагу школярів протягом тривалого часу, щоб подана 
інформація добре сприймалася. А тому вчитель повинен дібрати 
такі теми і зміст лекції, щоб сформувати в учнів позитивну мо-
тивацію навчання. Сприйняття матеріалу лекції вимагає від учня 
не лише великого напруження, але й певної зрілості. Як свідчать 
дослідження, на учнів діє не лише зміст слів, але й ставлення вчи-
теля до того, про що він повідомляє, емоційність викладу, його 
відвертість, уміння учнів слухати. В таких умовах лекція набуває 
тих якостей, без яких вона немислима – внутрішні діалогічність, 
сприйняття і розуміння.
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Для цієї форми заняття доцільно використовувати навчальний 
матеріал, який характеризується цілісністю, новизною, зв'язками 
з іншими предметами, має виховний і розвивальний потенціал.

Залежно від дидактичної мети розрізняють такі типи лекцій: 
вступна, оглядова, настанова, поточна, узагальнююча.

За характером викладу матеріалу і навчально-пізнавальної 
діяльності учнів лекції можна поділити на проблемні та 
інформаційно-пізнавальні. Особливе місце в системі навчальних 
занять займають міжпредметні та проблемні лекції.

Лекція може бути традиційною і розвивальною.
Таблиця 7

 Порівняння лекційної форми організації уроку
при традиційному і розвивальному навчанні

Параметри Лекція традиційна Лекція розвивальна
1 2 3

Мета Виклад важких тем кур-
су; огляд певної сукуп-
ності знань.

Те ж, але ще розвиток 
інтересу до пізнання, 
приєднання до методо-
логії, науки, гуманіза-
ції.

Суть Повідомлення інфор-
мації.

Те ж, але це залучення 
учнів до самостійного 
пошуку знань.

Діяльність 
вчителя

Систематичний виклад 
матеріалу з використан-
ням ТЗН та інших ди-
дактичних засобів.

Те ж, а крім того, ство-
рення проблемних си-
туацій, поєднання ви-
кладу із завданнями 
пошукового характеру.

Діяльність
учнів

Сприйняття інформації, 
її конспектування

Те ж, а крім того, вклю-
чення у самостійний по-
шук, участь у дискусії.

Можливість 
застосуван-
ня

У старших класах, коли 
учні мають певний рі-
вень підготовки.

У середніх і старших 
класах: при певному 
рівні розвитку школя-
рів і контакту вчителя з 
класом.
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1 2 3

Позитивні
сторони

Економія часу, систе-
матизація матеріалу, 
можливість логічно роз-
крити певні теми, силь-
ний вплив особистості 
вчителя.

Те ж, а крім того, збу-
дження інтересу, актив-
ності, розвиток мислен-
ня, сприйняття, уяви.

Недоліки і 
негативні
сторони

Пасивність учнів, від-
сутність вербального 
зв’язку, неможливість 
обліку індивідуального 
сприйняття і мислення.

Недоліків майже немає, 
вимагається високий рі-
вень педагогічної осві-
ти.

Суть проблемного викладу полягає в тому, що вчитель сам 
ставить проблему і сам її розв'язує, але при цьому показує шлях 
розв'язання і розкриває хід думки на цьому шляху. Інформація в 
такому випадку є емоційною, цікавою. Підлітки (13-14 років) мо-
жуть активно працювати протягом всього уроку-лекції, яка роз-
виває мислення, сприйняття, уяву, збуджує інтерес до даної теми 
зокрема і до предмету загалом.

Навчальна лекція повинна відповідати таким вимогам: бути 
науковою, доступною, побудованою у строгій логічній послідов-
ності, емоційною.

Отже, лекція завдяки її позитивним якостям займає гідне міс-
це у процесі вивчення біології.

11 клас

Тема. МУТАЦІЙНА МІНЛиВІСТь. ОСНОВНІ ПОЛОжЕН-
НЯ МУТАЦІЙНОї ТЕОРІї.

Мета: дати поняття про мутації як результат мінливості хро-
мосомного або генного апарату, про мутагенні фактори; показати, 
що боротьба з ядерною зброєю, забрудненням природного серед-
овища є одночасно боротьбою проти мутагенних чинників.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Форма проведення: інтегрована лекція.
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Обладнання: таблиці: «Комбінативна мінливість», «Мутаційна 
мінливість».

Хід уроку
Учитель біології. Які є види спадкової мінливості? З чим вони 

пов'язані? Які хромосомні набори називають гаплоїдним, дипло-
їдним та поліплоїдним?

Спадкова мінливість (генотипна) змінює генотип. Спадкова 
мінливість може бути комбінативною та мутаційною. Комбіна-
тивна мінливість пов'язана із виникненням різних поєднань але-
лей цих генів (рекомбінацій). Вона спостерігається в організмів, 
які розмножуються статево або вегетативно (наприклад, у прока-
ріотів можлива передача генетичної інформації від однієї клітини 
до іншої за участю вірусів-бактеріофагів).

Мутації (від лат. мутаціо – зміна) – стійкі зміни генетичного 
матеріалу, які виникають раптово і призводять до змін тих чи 
інших спадкових ознак організму. Основи вчення про мутації за-
клав голландський учений Г. де Фріз, який і запропонував цей 
термін. Основні положення цього вчення такі:

– мутації виникають раптово;
– зміни, спричинені мутаціями, стійкі і можуть успадковува-

тися;
– мутації можуть бути для організмів корисними, шкідливими 

або нейтральними;
– одні й ті самі мутації можуть виникати неодноразово.
Мутації, які виникають у статевих клітинах, називають генера-

тивними. Вони успадковуються при статевому розмноженні. Му-
тації, які виникають у нестатевих (соматичних) клітинах, назива-
ють соматичними. Вони можуть успадковуватися лише за умов 
нестатевого чи вегетативного розмноження.

Залежно від впливу на життєдіяльність організмів розрізня-
ють летальні мутації, які спричинюють їхню загибель, сублеталь-
ні (знижують життєздатність) та нейтральні (за певних умов не 
впливають на життєздатність). Ймовірність того, що мутація під-
вищить життєздатність, незначна. Але у деяких випадках, особли-
во, коли змінюються умови існування, нейтральні мутації можуть 
стати корисними для організму.

Залежно від характеру змін генетичного апарату розрізняють 
мутації, пов'язані зі зміною кількості наборів хромосом (геномні), 
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зі зміною числа хромосом окремих пар, перебудовою хромосом, 
а також мутації окремих генів (генні). Збільшення кількості хро-
мосомних наборів, яке спричинює поліплоїдію, найчастіше тра-
пляється у рослин, рідше – у тварин (переважно у найпростіших, 
інколи – у багатоклітинних, які розмножуються вегетативно або 
партеногенетично). Поліплоїдія може виникати різними шляхами: 
поділом хромосом, який не супроводжується поділом клітини, та 
утворенням гамет з нередукованою кількістю хромосом внаслідок 
порушення мейозу. Причиною поліплоїдії також може бути злит-
тя соматичних клітин або їхніх ядер.

Поліплоїдія призводить до збільшення розмірів організмів, 
підвищення рівня процесів життєдіяльності та продуктивності. 
Нагадаймо, що інтенсивність синтезу білків залежить від кількості 
гомологічних хромосом у ядрі: чим їх більше, тим більше за оди-
ницю часу синтезується молекул білка кожного виду. Поліплоїдія 
може супроводжуватись і зниженням плодючості, через порушен-
ня мейозу: у поліплоїдних організмів часто утворюються гамети з 
різною кількістю наборів хромосом.

Мутації, пов'язані зі зменшенням кількості наборів хромо-
сом, супроводжуються прямо протилежними наслідками: гапло-
їдні форми, порівняно з диплоїдними, менші за розмірами, у них 
знижені продуктивність і плодючість. Такий тип мутацій засто-
совують у селекції для одержання форм, гомозиготних за всіма 
генами: спочатку дістають гаплоїдні форми, а потім подвоюють у 
них кількість хромосом.

Зміна числа хромосом окремих пар, порівняно з нормою, дуже 
змінює фенотип; відсутність однієї чи обох гомологічних хромо-
сом негативно впливає на життєдіяльність і формування організ-
му. Поява третьої хромосоми у 21-й парі спричинює хворобу Да-
уна, ознаками якої є порушення розумового розвитку, незначна 
тривалість життя (не більше 30 років), зменшені розміри голови, 
пласке обличчя, косий розріз очей тощо. Поява третьої хромосо-
ми у 8-й парі теж призводить до порушень, але не таких значних 
(косоокість, короткопалість, збільшення розмірів вух, носа, не-
значна розумова відсталість тощо). Таким чином, важкість по-
рушень, пов'язаних з мутаціями цього типу, залежить від того, в 
якій саме парі гомологічних хромосом змінилася їхня кількість.



23

Ще один різновид перебудови хромосом пов'язаний зі зміною 
порядку розташування генів: ділянка хромосоми, яка утворилася 
внаслідок двох розривів, перевертається на 180° і знову за участю 
ферментів вбудовується в неї. Такий тип мутацій часто не впливає 
на фенотип, бо кількість генів у хромосомі залишається сталою.

Відомий також обмін ділянками між негомологічними хромо-
сомами. Крім того, спостерігаються хромосомні мутації у вигляді 
вставки у будь-яке місце хромосоми фрагмента, який містить не-
властиві цій хромосомі гени. Найчастіше спостерігаються генні 
мутації – стійкі зміни окремих генів, спричинені порушенням 
послідовності нуклеотидів у молекулах нуклеїнових кислот (ви-
падіння певних нуклеотидів, поява зайвих, зміна порядку їхнього 
розташування). Цей тип мутацій може зачіпати будь-які ознаки 
організмів і тривалий час передаватися із покоління в покоління.

Мутагени, що впливають на життєдіяльність організму, поді-
ляють на фізичні, хімічні, біологічні.

Учитель хімії. Токсичні хімічні речовини спричиняють алер-
гії, послаблення імунної системи, виникнення раніше невідомих 
патологій. Так, у результаті білкового забруднення середовища за-
водами, які виробляють кормові білково-вітамінні концентрати 
на основі парафінів нафти, у десятків тисяч людей виникала спе-
цифічна алергія. Хворіли не тільки працівники заводу, а й жителі 
району, де розміщувався завод.

У середині 80-х років минулого століття на околицях деяких 
нафтопереробних заводів до лікарів почали звертатися батьки з 
дитячими нервовими захворюваннями. Пізніше дослідження по-
казали, що хімічні речовини, що виділяються при переробці на-
фти, змінюють структуру нервових волокон і таким чином впли-
вають на виникнення нервових хвороб.

Відомо, що у найбільш екологічно несприятливих регіонах 
тривалість життя нижча, ніж в інших «чистіших» регіонах.

Широко вживані у промисловості та сільському господарстві 
бензол С6Н6, феноли, формальдегід Н-СООН, отрутохімікати, а 
також свинець Рb і пари ртуті Нg мають токсичну дію. їх викорис-
тання може спричинити самовільний аборт, внутрішньоутробну 
смерть зародка або народження дуже слабкої дитини з різними 
хворобами, які можуть передаватися наступним поколінням.
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До препаратів, які можуть спричиняти вроджені хвороби, на-
лежать транквілізатори, протисудомні, протипухлинні і гормо-
нальні препарати. Всі вони викликають таку поширену хворобу, 
як вроджений порок серця. Більшість вчених сходяться у тому, 
що значна частина пороків серця і самовільних абортів пов'язана 
у людини зі зміною генетичної програми, в тому числі з виник-
ненням мутацій. Виявлені спонтанні аборти у людей з хромосом-
ними перебудовами, а також в особин, у яких кількість хромосом 
збільшено у декілька разів. У 50 % випадків причиною спонтан-
них переривань вагітності є не внутрішні і зовнішні чинники, які 
впливають на організм вагітної жінки, а зміни генетичної інфор-
мації зародка.

На першому місці серед причин, які викликають глибокі змі-
ни генетичного апарату, є радіація. Як показали дослідження, ли-
шайники, поширені на ділянці, що забруднена радіацією, стали 
причиною загибелі оленів, їх смертність перевищувала у два рази 
звичайну смертність.

Ядерні вибухи в атмосфері не пройшли безслідно для жителів 
Казахстану. В третьому поколінні у них почали народжуватися 
«жовті діти», заражені незвичайною формою гепатиту. У 72 % ді-
тей відмічалася ураженість Центральної нервової системи.

Радіоактивні елементи (цезій, стронцій, радій, радіоактивний 
гідроген, йод) впливають на організм людини на різних рівнях 
його біологічної організації.

Таблиця 8
Вплив радіоактивних елементів на організм людини

Рівень біологічної
організації

Ушкодження

1 2

1. Молекулярний Ушкодження ДНК, РНК, ферментів, вплив 
на процеси обміну.

2. Субклітинний Ушкодження біомембран, ядер, хромосом, 
мітохондрій, лізосом.

3. Клітинний Припинення поділу, загибель клітин, утво-
рення злоякісних клітин.
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1 2

4. Тканини,
 органи

Ушкодження черевного кісткового мозку, 
травного каналу, ЦНС, утворення злоякіс-
них пухлин.

5. Організм
 у цілому

Скорочення тривалості життя або загибель.

6. Популяція Зміна генетичних характеристик в окремих 
індивідів внаслідок генних і хромосомних 
мутацій.

 
Мутагенними властивостями володіють не лише радіоактивні 

випромінювання, але й хімічні елементи. Низка речовин з мута-
генною активністю присутні в тілі людини, зокрема мікотоксин, 
який виділяється цвільовими грибами. Одноразове введення мав-
пам мікотоксину в дозі 0,1 мкл на один кг маси зберігає свою 
мутагенну небезпечність протягом двох років.

У 70-х роках минулого століття з'явилися наукові висновки 
щодо мутагенних властивостей кофеїну. Кофеїн потрапляє в ор-
ганізм людини у складі чаю, кави, деяких безалкогольних напоїв 
і ліків.

Окремі хімічні мутагени, як і радіоактивні елементи, можуть 
бути причиною ракових утворень. До числа таких сполук нале-
жать хімічна речовина 2-нафтеламін, азбест. Ці речовини широко 
використовуються у промисловості.

Крім цього харчова промисловість виготовляє продукти, які 
містять канцерогенні речовини. Вони позначаються певною абре-
віатурою. Наприклад, Е-330 – це лимонна кислота. Всі ці речови-
ни є в тій чи іншій мірі шкідливі і спричиняють шкідливі хворо-
би, зокрема рак, патологію травного тракту тощо.

Негативні мутації не вибраковуються відбором, а зберігаються 
і розповсюджуються у потомстві.

Учитель біології. Отже, сьогодні на уроці ми з'ясували, що 
спадкова мінливість викликає зміни у генетичному апараті.
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4. Семінари — активні форми
навчання біології

Учитель має бути живим взірцем
доброзичливості, безмежно любити

свою справу, ставитися до дітей
по-батьківському.

Я.А. Коменський

Семінарське заняття – це форма навчального заняття, що пе-
редбачає самостійне здобуття знань переважно в позаурочний час 
з використанням різноманітних джерел із наступним колективним 
обговоренням у класі наслідків цієї роботи. Семінар характеризу-
ється високим рівнем самостійності учнів на всіх етапах його під-
готовки і проведення, а основними видами діяльності школярів 
є робота з додатковою і довідковою літературою, використання 
інших джерел інформації для виконання поставленого завдання, 
підготовка конспектів, рефератів, доповідей, тез.

Уроки-семінари з біології проводять у старших класах. У 
шкільній практиці спостерігається значна їх різноманітність. Так, 
можна виділити семінари-узагальнення і поглиблення раніше ви-
вченого, семінари-вивчення нового матеріалу, семінари-вивчення 
цілої теми або окремих її частин. Іншою формою традиційного 
семінару є експрес-семінари. Такий семінар розрахований на за-
кріплення або вивчення змісту 2-3 параграфів без попередньої 
домашньої підготовки. Підготовляючи експрес-семінар, вчителю 
треба підготувати 5–7 карток з питаннями, які вимагають розу-
міння і застосування нових знань. Після самостійної роботи пред-
ставники груп відповідають на запитання, які є в картках, а також 
на додаткові запитання учнів і вчителя. Особливо великого зна-
чення набувають проблемні семінари. Вони передбачають значно 
глибше проникнення учня у питання, яке потрібно розглянути. 
Такий семінар безпосередньо пов'язаний з дискусією. Він тренує 
самостійне критичне мислення школярів, їх вміння аналізувати 
факти, можливість відстоювати свою точку зору, захищати свою 
позицію. Тему «Формування наземних екосистем» (11 кл.) можна 
і бажано розглядати на уроці-семінарі.

Особливою різновидністю міжпредметного семінару є учнів-
ська конференція.
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Ефективність семінарських занять значною мірою обумовлю-
ється доцільним визначенням семінарів у системі навчальних за-
нять з біології та залежить від навчально-матеріального забезпе-
чення заняття, правильного визначення завдань семінару і плану 
їх розв'язання на занятті, від організації-самопідготовки до них з 
боку учнів.

Мета семінарів: розвивати самостійність мислення учнів; на-
вчити учнів працювати з літературними джерелами, дискутувати. 
Підготовка до семінару передбачає такі етапи:

– аналіз курсу з позиції можливостей, які відкриваються для 
проведення проблемного уроку-семінару на дану тему;

– відбір і аналіз літературних джерел. Учитель підбирає книж-
ки і статті в журналах, в яких розкривається зміст п'яти існуючих 
гіпотез про походження життя на Землі (від релігійних до косміч-
них), про формування екосистем;

√ проведення уроку напередодні семінару, щоб пробудити не 
менше зацікавлення до гіпотез, але й бажання розібратися в 
них, щоб зуміти відстоювати правильність однієї з них; 

√ організація груп для захисту того чи іншого питання;
√ проведення консультацій під час підготовки семінару; 
√ складання питань для проведення семінару, підготовка ре-

фератів, доповідей і усних зауважень;
√ проведення бесіди з лідерами груп про їх роль під час про-

ведення семінару.
Проведення уроку семінару передбачає: 
√ коротке вступне слово вчителя;
√ виступи лідерів груп для формування основних ідей, які гру-

па буде відстоювати;
√ озвучення доповідей учнів, які вони підготували заздале-

гідь;
√ запитання учнів і відповіді на них лідерів чи доповідачів;
√ дискусійне обговорення гіпотез виникнення життя на Землі, 

формування наземних екосистем;
√ підсумок учителя, подяка учням, які були найактивніші, ви-

ставлення балів. Урок можна закінчити словами Гете: «Я 
завжди говорив і не втомлююсь повторювати, що світ не міг 
би існувати, якби не був дуже просто влаштований».
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Розвиток самостійного мислення школярів, їх пізнавальної ді-
яльності у процесі здобуття знань тісно пов'язані з використан-
ням додаткової і довідкової літератури. Досвід роботи показує, 
що найбільш ефективно це питання вирішується при проведенні 
семінарів. Вивчаючи розділ біології «Царство тварин» учні прояв-
ляють велику зацікавленість до проблем екологічного характеру, 
тому один із уроків у 7 класі бажано провести як семінарське за-
няття.

Зміст програми розділу «Тварини» має широкі можливості для 
екологічного виховання школярів, формування відповідального 
ставлення до природи, розуміння наукових основ раціонально-
го використання її багатств, орієнтує на участь у практичній ді-
яльності з охорони оточуючого середовища. В заключних темах, 
наприклад, «Охорона тваринного світу. Червона книга. Приро-
доохоронні території» узагальнюються знання учнів про охорону 
природи на основі обговорення прикладів про вплив діяльності 
людини на природні угруповання, формулюється висновок: ді-
яльність людини – один із чинників, який активно впливає на 
природні угруповання; підкреслюється необхідність турботи про 
збереження біоценозів, природної рівноваги в угрупованні. На 
уроці-семінарі слід розглянути систему державних природоохо-
ронних заходів, їх ефективність, а також обговорити питання про 
участь школярів в охороні природи, дотримання ними основних 
правил поведінки у природі.

У 7 класі семінарське заняття можна провести на тему «жит-
тєві форми рослин». Підготовка до семінару починається при-
близно за місяць до його проведення. Разом з учнями вчитель 
визначає питання, які будуть винесені на обговорення. Оскільки 
тема даного семінарського заняття може охопити багато питань, 
потрібно виділити лише деякі види впливу діяльності людини на 
ліс, луки, водойми. Необхідно роздати учням завдання на картках, 
попередньо розбивши клас на 5 груп. Кожна група отримує своє 
завдання. В період підготовки до семінару учні самостійно пра-
цюють над завданнями: вивчають наукову і науково-популярну 
літературу, готують наочність. Вчителі проводять індивідуальні та 
групові консультації щодо літератури, виготовлення таблиць, діа-
грам, стендів тощо, дають поради, як зібрати, оформити і вико-
ристати матеріал. Весь підготовлений матеріал здається вчителю 
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напередодні семінару, щоб всі учні могли з ним познайомитися. 
Семінар потрібно почати з визначення вчителем мети і завдань 
семінару, залучення учнів до обговорюваних проблем. Потім сло-
во надається учням. У процесі їх виступів учитель слідкує за зміс-
том розповідей, якщо виникає потреба, то звертає увагу класу на 
найважливіші моменти, узагальнює викладені факти, доповнює, 
робить висновки тощо.

Зазвичай учні збирають дуже багато матеріалу з усіх завдань. 
Учитель вирішує, що використати на семінарі. Можна на уроці 
спочатку заслухати детальні виступи двох або трьох груп, а за ін-
шими матеріалами провести короткий аналіз, дати завдання класу 
вивчити їх детальніше за допомогою стендів. Можна зробити і 
так: надати слово одному із представників кожної групи, щоб він 
у своєму виступі узагальнив всі матеріали, забрані його групою.

Під час проведення семінару не треба прагнути охопити вели-
ку кількість питань, а акцентувати увагу на тих, які під час прове-
дення традиційного уроку часто залишаються поза увагою. На се-
мінарах учні виконують велику самостійну роботу. Ефективність 
семінару забезпечується його підготовкою, а також оптимальним 
добором інформації.

7 клас

Тема. жиТТєВІ ФОРМи РОСЛиН. 
Мета: навчальна – узагальнити екологічні і природоохо-

ронні знання, засвоєні учнями при вивченні розділів «Царство 
Рослини» і поглибити поняття «природне угруповання», його 
склад і взаємозв'язки основних компонентів; ознайомити учнів 
з впливом діяльності людини на природні угруповання; вихов-
на – виховувати любов до природи, бережливе ставлення до 
неї; розвивальна – формувати вміння порівнювати, узагальню-
вати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; працювати з 
підручником, його текстом, малюнками, схемами, діаграмами 
тощо.

Тип уроку: засвоєння нових знань.
Форма проведення: урок-семінар.
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Обладнання: гербарії трав'янистих рослин, колекція комах, діа-
фільми «Червона книга України», «Природні угруповання», та-
блиці із серії «Охорона природи», плакати про охорону природи.

Девіз уроку: «В долі природи – наша доля».
Хід уроку

1. Вступне слово вчителя.
Проблеми екології, навколишнього середовища набули осо-

бливого значення. Стан довкілля став критичним, особливо після 
Чорнобильської катастрофи.

Планета людей у небезпеці. Це не істеричний крик, не вибух 
емоцій, не спроба драматизувати ситуацію, за цими словами – гір-
ка істина. Ми звикли вважати, що природа всесильна, забуваючи 
при цьому, що вона дуже чутлива. Людство бере, а точніше – від-
бирає у природи щорічно десятки мільярдів тонн речовин і мате-
ріалів на свої потреби, повертаючи їй понад 20 млрд тонн твердих 
і газоподібних забруднень атмосфери і стільки ж неорганічних 
відходів. Рослинний покрив уже не в силі переробити той вугле-
кислий газ, який виділяється при згорянні палива. Ліси зникають 
з великою швидкістю: зелений покрив Землі щорічно скорочуєть-
ся на 1 %. Щорічно планета безповоротно втрачає десятки видів 
рослин і тварин. Червона книга розбухає від все нових і нових 
назв, які вносяться до неї під звуки траурних маршів екологічної 
катастрофи. Забруднюються і стають нежиттєздатними водойми, 
втрачають родючість ґрунти, збіднюється фауна і флора, повітря в 
містах та робітничих селищах не відповідає санітарно-гігієнічним 
нормам. І тому говорити сьогодні про екологію - це значить го-
ворити про врятування життя. Від нас загалом і від кожного зо-
крема залежить, чи буде лунати пісня солов'я, чи будуть дихати 
прохолодою прозорі джерельця, чи плескатиметься риба у чистій 
воді рік та озер, чи буде над нами блакитне небо.

Екологічна освіта і виховання повинні допомогти молоді вста-
новити правильні стосунки з природою, навчитися бачити на-
слідки кожного свого кроку. І тому ви, як майбутнє нашої країни, 
повинні осягнути істину свідомістю і серцем, розумом і почуттям, 
що в долі природи – наша доля, і все зробити для того, щоб ви-
користати останній шанс і допомогти рідній природі – тоді й самі 
зможемо вижити і життя продовжити в наступних поколіннях.
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Заслуховуються виступи учнів (по 3-4 хвилини), які готували-
ся заздалегідь:

Учень 1. Роль природних угруповань у житті людини.
Ліс – важливе екологічне угруповання, яке займає особливе 

місце в житті людини. Ліс синтезує 50 % всієї біомаси планети, 
регулює водний режим суші, очищає атмосферу Землі від шкідли-
вих газів і віддає взамін кисень. І тому недаремно ліси називають 
«легенями планети». Одне доросле дерево за добу виробляє 180 л 
кисню.

Деревина – доступний, дешевий і дуже потрібний матеріал. 
Підраховано, що людина за своє життя витрачає 100 куб. метрів 
деревини. Тільки на дерев'яну тару витрачається близько 27 млн 
куб. метрів деревини. Чим вищий рівень індустріалізації і культу-
ри суспільства, тим важливіша роль і значення лісу, не тільки як 
деревини, а й як охоронця екологічного благополуччя людей. На 
думку спеціалістів, ліси в тих районах, де вони можуть рости, по-
винні вкривати 1/5, або навіть 1/4 частину території.

Велике значення в забезпеченні тваринництва повноцінними 
кормами мають луки. Луки використовуються для випасу сіль-
ськогосподарських тварин, заготівлі сінажу, трав'яної муки. Те-
риторії, зайняті під луками, значно скоротилися, бо вони були 
розорані. А це вплинуло на нестачу продуктів тваринництва.

До комплексів взаємозв'язаних видів, які живуть на певній 
території з більш чи менш однорідними умовами існування, на-
лежить природне угруповання прісноводної водойми (озеро, ста-
вок). Ця природна система, як всяка інша, здатна до саморегуля-
ції і самовідновлення.

Рослинні організми водойми синтезують органічну речовину 
за рахунок сонячної енергії. І тому продуктивність усіх тварин, які 
існують у водоймі, повністю залежить від біологічної продуктив-
ності рослин. Водорості і водяні рослини водойм збагачують воду 
і атмосферне повітря киснем, Риба ж є цінним продуктом харчу-
вання. Рибні страви смачні, легко засвоюються. Основна цінність 
риби – у наявності білків та мікроелементів.

Крім того, з риб добувають жир, вітаміни, роблять борошно 
для відгодівлі худоби. З відходів рибної промисловості виготовля-
ють добриво.

Учень 2. Негативний вплив діяльності людини на окремі ком-
поненти природних угруповань.
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У зв'язку з інтенсивним розвитком світової промисловості ви-
никає проблема охорони природи. Особливо велику небезпеку 
містить у собі забруднення навколишнього середовища промис-
ловими відходами. Зараз у біосфері знаходиться понад 50 тисяч 
хімічних речовин і щороку з'являються нові. Особливо негативно 
впливають кислотні дощі, які перетворюють нерозчинні сполуки в 
розчинні. У результаті відбувається закислення ґрунтів та забруд-
нення водойм солями алюмінію, кобальту та інших металів. За-
раз у Світовий океан щорічно потрапляє декілька мільярдів тонн 
рідких і твердих відходів. Різні хімічні сполуки нагромаджуються 
в живих організмах. Наприклад, у тілі тюленів, що загинули, ви-
явлено 150 різних хімічних речовин. Хімічні добрива, гербіциди, 
пестициди також негативно впливають на компоненти природних 
угруповань.

Учень 3. Рідкісні види рослин і тварин, їх охорона. Червона 
книга України.

Серед глобальних екологічних проблем є скорочення видо-
вої різноманітності живої природи. А вид, який зник, відновити 
практично неможливо.

У нашій країні за 5–8 років зникає приблизно один вид ссав-
ців. Щорічно декілька видів рослин і тварин стають рідкісними. 
Ці тварини і рослини заносять до Червоної книги України, що 
має велике значення.

Учень 4. Роль школярів у справі охорони природи.
Найефективнішим методом покращення екологічної ситуації 

міст і сіл є озеленення. Зелені насадження прикрашають і оздо-
ровлюють наші населені пункти. Вони є ефективним засобом бо-
ротьби з шумом і пилом, надають населеним пунктам своєрід-
ної ошатності, роблять їх затишнішими, провести велику роботу 
щодо створення приміських лісів, лісопарків. Необхідно турбува-
тися про чистоту рік, озер, ставків, знаходити і очищати замулені 
джерела. Потрібно цінити і берегти кожну травинку, кожне дере-
во, річку, ставок. Для збереження лісів, озер, річок потрібні люди, 
які б любили і розуміли природу, а шлях їх починається зі школи. 
Кожен школяр повинен дотримуватися певних правил поведінки 
у природі, не залишати непогашених вогнищ, не забруднювати 
лісових масивів, озер, річок. За турботу природа віддячить нам 
сторицею.
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Учень 5.
Люби природу не як символ Й святі глибини.
Душі своєї,   У неї є душа могуча,
Люби природу не для себе, Порив є в неї,
Люби для неї.   Що більший над усі пориви
Вона – не тільки тема вірша Душі твоєї.
Або картини, –   Вона – це мати,
В ній є висоти незміримі  Будь же сином...

М. Рильський

5. Нетрадиційні уроки

У грі є така сама відповідальність,
як і в праці, безперечно,

в грі хорошій, правильній...
А. Макаренко

Останнім часом у педагогічній практиці набули поширення 
нетрадиційні уроки: наприклад, уроки-суди, уроки-вікторини, 
уроки-диспути, уроки-дискусії, уроки-змагання, уроки-прес-
конференції, уроки-подорожі, уроки-концерти тощо.

Детальна характеристика цих уроків дає підстави стверджува-
ти, що серед них немає жодного, якого не можна було б віднести 
до уроку певного типу чи іншої відомої форми навчального за-
няття. Вони відображають лише зовнішні ознаки того чи іншого 
заняття і не визначають принципово нової педагогічної категорії.

Більшість нетрадиційних уроків характеризуються викорис-
танням дидактичних ігор, які належать одночасно до двох сфер 
людської діяльності – гри й навчання. Різновидністю дидактичної 
гри є рольова гра, яка передбачає рольову поведінку учасників.

Під час нетрадиційних, імітаційних занять, навчально-
педагогічних, рольових і ділових ігор школярі не лише отриму-
ють конкретні знання з певної теми, а й розвивають аналітичні 
здібності, вчаться спілкуватися, робити висновки. Імітаційні ме-
тоди навчання можна використовувати при наявності складного 
завдання або проблеми, коли треба підбити підсумки та оцінити 
результати. При імітації індивідуальної чи колективної діяльності 
на уроці треба відповідно розподілити ролі.

Урок-ділова гра призначений для впливу на свідомість і по-
ведінку учнів, їхні почуття. Допомогти вплинути на почуття шко-


