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Анотація  

Особливою формою STEM- підходів є інтегровані уроки. Впровадження 

таких занять у процесінавчання в закладах професійно-технічноїосвіти, дають 

змогу простежити транс дисциплінарні зв’язки не тільки між загальноосвітніми 

дисциплінами, а й спеціальними предметами та виробничим навчанням. 

Дана розробка вміщує досвід викладача природничих дисциплін по 

проведенню інтегрованого уроку, мета якого полягає в тому, щоб допомогти 

здобувачам освіти самостійно відкрити нові знання і способи діяльності, 

поглибити і систематизувати вивчене. На уроці використовуються різні способи 

представлення теоретичного матеріалу, що надає прекрасні можливості для 

урізноманітнення матеріалу. Здобувачі освіти самостійно працюють з 

інформацією, вирішують проблемні питання, працюють в групах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Спеціальність: «Кухар.Продавець продовольчих товарів» 

 

ТЕМА: ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ 

Тема уроку: Білки: огляд будови та біологічної ролі. 

Мета уроку: 

Навчальна: розширити знання про різноманітність й функції білків, встановити 

зв'язок між будовою молекул і виконуваними ними функціями; з'ясувати 

значення білків для живих організмів. 

Розвиваюча:формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові звязки між 

будовою, властивостями і застосуванням білків; удосконалювати пізнавальні 

вміння:виділяти головне, висловлювати припущення, аналізувати, проводити 

порівняння, робити висновки;розвивати творчі здібності,формувати в учнів 

прагнення брати активну участь у пошуку нових знань. 

Виховна: сприяти усвідомленню взаємозв’язку складу, будови, властивостей і 

застосування білків, висловлюванню суджень щодо впливу продуктів 

харчування на здоров’я людини; спонукати до розв’язання проблеми власного 

раціонального харчування на основі знань про білки; розуміння біологічного 

значення білків для харчування людини; формувати уміння приймати 

обґрунтоване рішення щодо їхнього безпечного використання, дотримуватися 

здорового способу життя. 

Очікувані результати: здобувач освіти знає визначення  поняття «білки», 

висловлює судження про будову молекул амінокислот і білків, робить висновки 

про властивості і функції білків, на основі спостережень, висловлює судження 

про хімічні властивості білків, усвідомлює відповідальність за власне  здоров’я 

та здоров’я оточуючих. 

Завдання:під час уроку учніскладаютьінтелект- картки 

Тип уроку: засвоєнняновихзнань 

Форма проведення:інтегрований урок (біологія+ хімія) 

Методи та методичні прийоми:розповідь викладача, повідомлення 

учня,заповнення таблиці, робота з моделями білка, прийоми: «Долонька», 



«Кошик думок»,«Кластер», «Хвилинка ґаджетів»,«Проблемне питання»,«Знаю-

вмію», «Поясни твердженя», «Як і де», «Зміна груп», «Творча лабораторія», 

«Невідоме про відоме», «Закінчити речення»; метод «Прес», інтерактивні 

вправи «У магазині», «Готуємо борщ». 

Комплексно-методичне забезпечення:комп’ютер, проектор, презентація 

викладача, підручники, модель структури молекули білка (можна використати 

пластилін, дерев’яні палички, телефонний провід спірально закручений або 

шнур від побутового електроприладу), відеоролики дослідів хімічних 

властивостей білків, ґаджети, роздатковий матеріал (додатки) 

Формування ключових компетентностей:  

Спілкування державною мовою:уміння використовувати сучасну наукову 

термінологію і номенклатуру; 

Основні компетентності у природничих науках і технологіях:уміння 

пояснювати процеси в живих організмах на основі хімічних знань, 

використовуючи знання з біології, міжпредметні контексні завдання; 

ініціативність  та підприємливість:уміння працювати в команді, братии 

ініціативу в свої руки, генерувати ідеї, вести діалог задля досягнення 

поставленої мети; 

екологічна грамотність і здоровее життя:уміння усвідомлювати причинно-

наслідкові зв’язки у природі, використовувати здобуті знання для  пояснення 

користі і шкоди речовин на організм людини. 

 

Епіграф  уроку: «Життя – є спосіб існування 

Білкових тіл…» 

Ф. Енгельс 

Структура уроку, основний зміст і методи роботи 

 

І. Психологічне налаштування. Привітання. 

(перевірка явки учнів та готовності групи до уроку, емоційне налаштування). 

Викладач  біології: 



Прийом «Долонька» 

Сьогодні я хочу привітатися з вами по-особливому, кожному потиснути 

міцно руку. Але зробити це одночасно з усіма неможливо. Перед вами на 

партах є аркуші із зображенням моєї долоні, візьміть їх і прикладіть до своєї 

руки.  

Доброго дня вам усім, я торкаюсь ваших рук одночасно, я підтримую 

кожного із вас, і бажаю усім успіху. Так як ми працюємо сьогодні командами, 

то прикладіть свою долоню до долоні один одного, на знак того, що ви будете 

підтримкою і допомогою.  

Моя долоня не лише ваша підтримка, а вона ще буде виконувати роль 

інтелект-картки на якій ви будете працювати протягом уроку. 

Я прошу старосту відмітити відсутніх і передати мені список. 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

Життя… Звідки воно взялося на Землі? Життя вирує навколо нас у всіх 

своїх проявах: тихий шелест листя дерев, шепіт трави, різноголосий щебет 

птахів… Земля насичена життям в такій різноманітності, що навіть тяжко це 

уявити.  

А чи задумувалися ви над тим, що лежить в основі життя? Тож давайте 

пригадаємо основні ознаки живого (рух, розмноження, ріст, дихання,живлення, 

обмін речовин і перетворення енергії). 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Прийом «Кошик думок» 

У кошику лежать різні предмети: квасоля, шерсть, яйце, пір’я, «Мезим», 

пляшка молока. 

Проблемне питання:Чому ці предмети опинилися в одному кошику?Що їх 

об’єднує? Про які речовини йдеться мова? 

 «Вони будівельний матеріал і регулятор процесу будівництва 

тканини,агенти біологічної специфічності, вони приводять до руху наші м’язи, 

захищають нас. Вони – саме життя».Тож про які речовини іде мова?  

Так. Про білки. 



Прийом «Кластер» 

Візьміть аркуш паперу. Посередині напишіть термін «Білки», обведіть 

червоним олівцем і, поставивши стрілочки від цього слова, напишіть

- Що ви знаєте про білки? 

ІV.Повідомлення теми  та мети 

Епіграфом до уроку є одне з наукових визначень

існування білкових тіл, істотним моментом якого є постійний обмін речовин із 

зовнішньою природою, що оточує їх, причому з припиненням цього обміну 

речовин припиняється і саме життя, що призводить до розкладання білку». 

(Ф.Энгельс) 

Сучасна наука представляє життя як переплетення складних хімічних 

процесів взаємодії білків між собою і іншими речовинами. 

 Давайте разом сформулюємо тему та мету нашого уроку.

В своїй інтелект карті запишіть будь ласка 

біологічної ролі».Наш урок ми проведемо на основі  вже 

матеріалу  про білки, який ви вивчали  в курсі органічної хімії.

Отже, метою нашого уроку є 

функції білків,  їх значення для людини та 

роботи на уроці ми повинні розкрити 

поняття «життя», тобто повинні

 

V.Удосконалення та засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Викладач біології : 

1.Білки в природі. 

Візьміть аркуш паперу. Посередині напишіть термін «Білки», обведіть 

червоним олівцем і, поставивши стрілочки від цього слова, напишіть

 

 

та мети уроку 

Епіграфом до уроку є одне з наукових визначень: 

існування білкових тіл, істотним моментом якого є постійний обмін речовин із 

зовнішньою природою, що оточує їх, причому з припиненням цього обміну 

речовин припиняється і саме життя, що призводить до розкладання білку». 

наука представляє життя як переплетення складних хімічних 

процесів взаємодії білків між собою і іншими речовинами.  

Давайте разом сформулюємо тему та мету нашого уроку.

В своїй інтелект карті запишіть будь ласка  тему уроку «Білки: огляд

Наш урок ми проведемо на основі  вже 

матеріалу  про білки, який ви вивчали  в курсі органічної хімії.

метою нашого уроку є поповнення і поєднання  знань про будову і 

,  їх значення для людини та живих організмів. В результаті

на уроці ми повинні розкрити таємницю речовин, що лежать в основі

повинні відповісти на питання«Що таке

V.Удосконалення та засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Візьміть аркуш паперу. Посередині напишіть термін «Білки», обведіть 

червоним олівцем і, поставивши стрілочки від цього слова, напишіть: 

: «Життя є спосіб 

існування білкових тіл, істотним моментом якого є постійний обмін речовин із 

зовнішньою природою, що оточує їх, причому з припиненням цього обміну 

речовин припиняється і саме життя, що призводить до розкладання білку».  

наука представляє життя як переплетення складних хімічних 

Давайте разом сформулюємо тему та мету нашого уроку.(відповідь учнів). 

Білки: огляд будови і 

Наш урок ми проведемо на основі  вже відомого вам 

матеріалу  про білки, який ви вивчали  в курсі органічної хімії. 

поповнення і поєднання  знань про будову і 

В результаті нашої 

речовин, що лежать в основі 

таке білок?» 

V.Удосконалення та засвоєння нових знань, умінь та навичок.(20 хв.). 



Ввжається, що життя на Землі зародилось тоді, коли виникли білки. Лише 

на початку XIII ст. було встановлено, що речовини, які містяться в соках 

рослин, екстрактах тваринних тканин, мають однакову природу. Ще в далекому 

1838 році голландський біохімік Жерар Мюльдер вперше відкрив існування в 

природі білкових тіл, і сформулював свою теорію, в якій написав: «У всіх 

рослинах і тваринах присутня якась речовина, яка без сумніву є найбільш 

важливою зі всіх відомих речовин живої природи і без якої життя було б на 

нашій планеті неможливе. Цю речовину я найменував – протеїн». 

Слово «протеїн» (білок) походить від грецького слова «протейос», що 

означає той, що «займає перше місце». І справді  все живе на Землі містить 

білки. Вони складають близько 50%  сухої ваги тіла всіх організмів. У вірусів 

вміст білків коливається в межах від 45 до 90%. 

Прийом «Робота з підручником» 

Зараз ви за допомогою підручника маєте знайти визначення, що таке  

«Білки». Сторінка для пошуку 50 . Хто першим знаходить піднімає руку і 

повідомляє усім (відповідь учня). Запишіть цей термін у інтелект-картку. 

2.Вміст білків в організмі людини. 

- Як ви гадаєте, у яких органах нашого організму найбільший вміст білків? 

Давайте перевіримо ваші здогадки (робота з презентацією): 

Отже, ми з'ясували, що білки найважливіша складова частина живих  

організмів.Не випадково прості білки називають протеїнами, а складні – 

протеїдами. Однак, як же білки забезпечують життя? Зрозуміло, що завдяки 

особливостям функціонування їхніх молекул. Білкові молекули, як «гвинтики» 

та «шестерні» складного механізму, дають йому можливість нормально 

харчуватися, дихати, рухатися, розмножуватися, тобто виявляти всі основні 

властивості живого.  

Викладач хімії: 

3. Склад і будова 

Як ви вже знаєте, білки є високомолекулярними біологічними 

полімерами, мономерами яких є амінокислоти. Більшість білків має такий 



склад: 50-55 % Карбону, 6,6-7,3 % Гідрогену, 21-23 % Оксигену, 15-17 % 

Нітрогену та 0,3-2,5 % Сульфуру. Деякі білки містять приблизно 0,8 % 

Фосфору та дуже невелику кількість Феруму, Купруму та Мангану. 

До складу більшості білків входить до 25 різних α-амінокислот — 

похідних карбонових кислот, у вуглеводному радикалі яких при α-атомі 

Карбону (найближчого до карбоксильної -COOH групи) один або кілька атомів 

Гідрогену заміщено на аміногрупу -NH2. При цьому 20 з них присутні в кожній 

білковій молекулі. 

З їжею людина отримує 8 незамінних α-амінокислот: лейцин, ізолейцин, 

лізин, фенілаланін, валін, триптофан, треонін та метіонін. Незамінними вони є 

тому, що не можуть бути синтезовані організмом людини. Їх відсутність 

призводить до затримки росту, втрати ваги та, зрештою, загибелі організму. На 

сьогодні в природі знайдено понад 300 різних амінокислот (зважте на те, що не 

всі вони є а-амінокислотами), близько 60 амінокислот та їх похідних міститься 

в організмі людини, але не всі вони входять до складу білків. 

Прийом «Хвилинка дляґаджетів» 

Давайте пригадаємо будову молекули білків. Скористаємося програмою 

 «LearningApps» https://learningapps.org/1980223 

4. Рівні організації білків(демонстрація моделі білка) 

Білкові молекули мають чотири рівні структурної організації: 

• первинна (послідовність амінокислот, з’єднаних між собою поліпептидним 

зв’язком); 

• вторинна (впорядковане розташування окремих ділянок поліпептидного 

ланцюга у вигляді спіралей або складок); 

• третинна (скручування молекули вторинної структури у клубок); 

•четвертинна (формується кількома молекулами третинної структури, 

утворюючи стійкий комплекс). 

5.Різноманітність білків. 

https://learningapps.org/1980223


Ураховуючи велику різноманітність будови білків,їх об'єднують у дві 

великі групи: білки фібрілярні (від лат.fibra–волокно) та глобулярні (від лат. 

globus– куля) 

За будовою 

 

Фібрилярні          Глобулярні 

1.Кератин          1. Альбуміни 

2. Калоген          2. Глобуліни 

3. Фібрин 

Прийом «Проблемне питання» 

Чим відрізняються фібрилярні та глобулярні білки? 

(очікувана відповідь учнів:Фібрилярні білки–білки, утворені поліпептидними 

ланцюгами,розташованими паралельно один одному уздовж однієї осі, 

створюючи довгі волокна (філаменти) або шари. Найчастіше вони нерозчинні у 

воді. Глобулярні білки–мають форму глобули (тобто практично сфери) та в 

багатьох випадках розчинні в водних середовищах). Крім цього, білки бувають 

повноцінними – мають у своєму складі усінезамінні амінокислоти, та 

неповноцінні – до складу яких не входять ті чи інші незамінні амінокислоти. 

6. Функції білків 

Викладач біології: 

Які ж функції виконує білок в організмі? Функцій  звичайно багато, але 

ми з вами зупинимося на найважливіших з них. Їх сім. Розглянемо ці функції. 

Вправа «Об’єднайдрузів» (поділ на групи – за днями тижня: понеділок, 

вівторок, середа, четвер, пятниця, субота, неділя) 

Прийом «Знаю - вмію» 

На кольорових папірцях написані функції білків. 



Завдання: дописати функції за малюнком (додаток ). Вам дається 3 хвилини. 

(потім учні презентують , всі  інші  записують у картку) 

- Ферментативна (біокаталіз) — забезпечення перебігу хімічних реакцій. 

- Будівельна (структурна) — будівельний матеріал мембран клітин організмів. 

- Захисна (білкові фактори зсідання крові й білки-антитіла). 

- Рухова– актин і міозин входять до складу м’язових клітин. 

- Транспортна — гемоглобін переносить кисень. 

- Енергетична — окиснення 1 г білка дає 17,2 кДж енергії. 

- Регуляторна — гормони. 

Прийом  «Цікаві  факти» 

Молекули нерозчинних білків дуже міцні. Так людське волосся міцніше 

міді і може змагатися зі спеціальними видами сталі. Пучок волосся площею 

1 см2 витримує вагу до 5 тонн. А на жіночій косі в 200 тис. волосинок можна 

підняти навантажений КАМАЗ вагою 20 тонн. 

Викладач хімії: 

7.Властивості білків. Розглянемо основні властивості білків. Давайте 

пригадаємо  визначення термінів. 

Прийом « Поясни термін» 

(Самостійна робота учнів). Заповнити таблицю. 

Денатурація  

Ренатурація  

Деструкція  

Прийом «Хімічна лабораторія» 

1.Кольорові реакції білків 

Чи є у бульйоні, звареному з м’яса,  білки? Як перевірити наявність білка 

убудь-якому іншому продукті або у сечі? (Потрібно зробити якісну реакцію на 

білки) 

Біуретова реакція. (демонстрація досліду) 

Наливаємо 1 мл розчину білка, доливаємо 1 краплю розчину  купрум(ІІ) 



сульфату СuSO4. Далі добавляємо розчин калій гідроксиду до утворення 

розчину фіалкового кольору? 

Очікувані висновки.Спостерігали зміну кольору з блакитного  на фіалковий, 

що вказує на присутність пептидних зв’язків, підтверджує, що це є білок. 

Біуретова реакція використовується в медицині для виявлення білків. 

Білок + NaOH+CuSO4 → синьо - фіолетове забарвлення до червоного 

Cu(OH)2  

 (вказує на наявність пептидних зв’язків) 

У лабораторіях медичних закладів під час аналізу сечі проводять 

біуретову реакцію. Так виявляють білок в сечі (ознака хвороби). 

Прийом «Проблемне питання» 

- Як довести, що молоко та кисломолочний сир містять білки? 

(Потрібно виявити ароматичні амінокислоти, які з нітратною кислотою 

утворюють нітросполуки жовтого кольору) 

Давайте спробуємо це зробити. 

Ксантопротеїнова реакція (демонстрація досліду) 

Що спостерігається? Як називається даний процес? Добутий білий осад 

нагріваємо до появи жовтого забарвлення, після охолодження добавляємо 

розчин лугу. Яке забарвлення спостерігаємо? 

Що буде, якщо концентрована нітратна кислота потрапить на шкіру? (поява 

жовтої плями, що не змивається водою). 

До розчину білка вносимо  нітратну кислоту.  

Білок + HNO3 конц →   жовте забарвлення (вказує на наявність бензольного 

ядра в складі ароматичних кислот фенілаланіну, тирозину,     триптофану) 

Якщо потім + луг → оранжеве забарвлення 

Викладач хімії: 

Підсумуємо набуті знання і ще раз пригадаємо, що ми дізналися про 

білки? (учні, відповідаючи, використовують свої записи). 

8.Біологічне значення білків. 

Викладач біології: 



Прийом «Як і де?» 

Пригадайте, як і де використовуються білки в побуті виробництві? 

(відповіді учнів) 

Ви – майбутні кухарі, тому маєте знати відповідь на ще одне цікаве 

питання. 

- Яка цінність білків для організму людини? 

Давайте послухаємо яку думку мають лікарі ( випереджаюче завдання) 

Білки і харчування 

Білок – важливий компонент їжі. Основні джерела харчового білка: м'ясо, 

молоко, продукти переробки зерна, хліб, риба, овочі. Нагадаємо Вам, що 

потреба в білку залежить від віку, статі, виду діяльності. В організмі здорової 

людини повинен бути баланс між кількістю білків, що надходять зовні, і тими , 

що виділяються, як продукти розпаду. Для оцінки білкового обміну введено 

поняття білкового балансу. У зрілому віці у здорової  людини існує нітрогенна 

рівновага, тобто кількість нітрогену, отриманого з білками їжі дорівнює 

кількості нітрогену, що виділяється. У молодому, зростаючому організмі йде 

накопичення білкової маси, тому нітрогенний баланс буде позитивний, тобто 

кількість нітрогену, що надходить, перевищує кількість виведеного з організму. 

У людей похилого віку, а також при деяких захворюваннях спостерігається 

негативний нітрогенний баланс. Тривалий негативний нітрогенний баланс веде 

до загибелі організму. 

Необхідно памятати, що деякі амінокислоти при  тепловій обробці, 

тривалому зберіганні продуктів можуть утворювати сполуки, що не 

засвоюються організмом., тобто стають «недоступними». Це знижує цінність 

білка. 

Тваринні і рослинні білки засвоюються організмом неоднаково. Якщо 

білки молока, молочних продуктів, яєць засвоюються на 96 %, мяса і риби – на 

93-95%., то білки хліба – на 62-86%, овочів – на 80%, картоплі та деяких 

бобових – на 70%. Однак суміш цих продуктів може бути біологічно більш 

повноцінною. 



На ступінь засвоєння організмом білків впливає технологія отримання 

харчових продуктів і кулінарна обробка. При помірному нагріванні харчових 

продуктів, особливо рослинного походження, засвоюваність білків дещо 

зростає. За надто інтенсивної теплової обробки засвоюваність знижується. 

Добова потреба дорослої людини в білках різного виду 1-1,5 г на 1 кг 

маси тіла, тобто приблизно 85-100 г. Частка тваринних білків  повинна складати 

приблизно 55% від загальної його кількості в раціоні.  

Викладач біології:  

Прийом «Зміма груп» 

Для подальшої роботи нам необхідно об´єднатися в 3 групи ( по кольорах 

світлофора). Кожна група отримує конверт із завданням. 

1 група -  «У магазині»  ( додаток)  

Завдання: Які продукти харчування багаті на білок? 

2 група – «Готуємо борщ»  (додаток) 

Завдання: підберіть необхідні продукти для борщу. 

3 група –«Український борщ – суміш денатурованих рослинних і тваринних 

білків» 

Завдання: Поясніть чому борщ – це суміш денатурованих білків. 

Представлення результатів роботи груп. 

Інтерактивна вправа «У магазині» (1 група), « Готуємо борщ» ( 2 група) 

Прийом «Невідоме про відоме» ( 3 група) 

Під час теплової кулінарної обробки (варіння, смаження, та ін.) білки 

зазнають фізико-хімічних змін, які впливають на харчову цінність, а також на 

засвоюваність, смак, запах і зовнішній вигляд готової їжі, і вони зсідаються. 

Початкова стадія зсідання білків (денатурація) починається з нагрівання 

продукту до 40°С. При цьому білки втрачають свої природні властивості. При 

нагріванні продуктів понад 70°С відбувається коагуляція білків. Вони 

втрачають властивість розчинятися і утримувати воду (набухати), в зв'язку з 

чим маса м'яса після теплової обробки зменшується. 



Білки, які містяться в продуктах у вигляді розчинів, зсідаються 

пластівцями. Це явище спостерігається при варінні бульйонів з м'яса. У воду 

переходить частина білка, який збирається на поверхні бульйону, утворюючи 

піну. 

Білки, які містяться в продуктах у вигляді драглеподібної маси, при 

нагріванні ущільнюються, виділяючи частину води(білки м'яса). Чим вища 

температура продукту при тепловій обробці, тим більше ущільнюються білки і 

внаслідок цього знижується засвоюваність їх організмом людини. Тому 

продукти, в яких є білки, не слід переварювати. 

 Руханка «А ти готовий?» 

https://www.youtube.com/watch?v=Jl-L-zHQP2A 

V. Узагальнення й систематизація знань, застосування їх у різних 

ситуаціях, наближених до життєвих. 

Прийом «Творчалабораторія» 

Викладач хімії: 

Скільки ж потрібно вживати людині в день білка? (варіанти пропонують діти 

відповідей). Не будемо гадати, давайте вирішимо завдання і відповімо на це 

питання. 

Задача: Відомо, що для дорослої людини необхідно 1,5 г білка на 1кг маси. 

Знаючи свою масу, визначте норму необхідного споживання білка для свого 

організму. 

(1,5 г-1кг; х=1,5*50/1=75; х-50кг) 

(Свої варіанти відповіді) 

Викладач біології : 

А я Вам пропоную вирішити наступне завдання. 

Метод «Прес» 

Сьогодні є доволі популярним дотримуватися дієти. У методиках деяких 

дієт можна зустріти рекомендації щодо виключення з раціону білкової їжі. Чи 

https://www.youtube.com/watch?v=Jl-L-zHQP2A


можна людині повністю виключити з

відповідь починайте словами.  

Я вважаю … 

VI. Підведення підсумків уроку

  Поняття  «життя» і «білок» нерозривно пов'язані

відповісти на питання «Що таке життя?», необхідно знати, що таке 

більше про білок ми дізнаємося, ти

Наскільки різноманітні білки, настільки складне, загадкове і багатолике життя. 

Підтвердженням служать слова Гете

повторювати, що світ би 

На початку уроку ви працювали з кластерами та визначили,

про білки. Тепер я пропоную вам дописати, що нового ви дізналися сьогодні 

про білки. З’єднайте ці слова стрілочкою із основним словом.

VIІ. Рефлексія 

Прийом «Закінчити речення»

 Візьміть, будь ласка, на столі 

«Сьогодні Я». На кожному п

Дізнався … 

Зрозумів,що… 

Навчився… 

Мене здивувало…  

Мені хотілось… 

VІIІ. Виставлення оцінок

У вас в інтелект-картках є картка мішень, оцініть свою роботу балами 

виключити з раціону продукти, що містять

відповідь починайте словами.   

VI. Підведення підсумків уроку 

Поняття  «життя» і «білок» нерозривно пов'язані між собою

відповісти на питання «Що таке життя?», необхідно знати, що таке 

більше про білок ми дізнаємося, тим глибше проникаємо в поняття

Наскільки різноманітні білки, настільки складне, загадкове і багатолике життя. 

служать слова Гете «Я завжди говорив і не втомлююся

 не міг існувати, якби був так просто влаштований

На початку уроку ви працювали з кластерами та визначили,

. Тепер я пропоную вам дописати, що нового ви дізналися сьогодні 

про білки. З’єднайте ці слова стрілочкою із основним словом. 

 

Прийом «Закінчити речення» 

на столі свої долоньки. По центру долоні напишіть 

«Сьогодні Я». На кожному пальці  допишіть речення. 

оцінок та їх обгрунтування 

картках є картка мішень, оцініть свою роботу балами 

містять білки?Свою 

між собою.  Щоб 

відповісти на питання «Що таке життя?», необхідно знати, що таке білок. Чим 

проникаємо в поняття«життя».  

Наскільки різноманітні білки, настільки складне, загадкове і багатолике життя. 

Я завжди говорив і не втомлююся 

був так просто влаштований». 

На початку уроку ви працювали з кластерами та визначили, що ви знаєте 

. Тепер я пропоную вам дописати, що нового ви дізналися сьогодні 

 

свої долоньки. По центру долоні напишіть 

картках є картка мішень, оцініть свою роботу балами  



від 1 до 3.  

Урок був цікавим чи ні  

Ви дізналися нову інформацію чи вам вже це все було відомо  

Швидко чи повільно пройшов урок  

Ви були сьогодні активними чи пасивними.  

 

IX. Домашнє завдання. 

Середній рівень (до 6 балів): Використайте додаткові джерела інформації й 

укладіть добірку цікавих фактів про білки. 

Достатній рівень (до 9 балів): Схарактеризуйте значення білків у суспільному 

господарстві, побуті, охороні здоров’я тощо. 

Високий рівень (до 12 балів): Поміркуйте, чому досвідчені господині для 

одержання смачного бульйону м’ясо кладуть у холодну воду, а для 

приготування смачного м’яса - в окріп. Здійсніть експериментальну перевірку 

власних міркувань, опишіть методику проведення експерименту й 

спостереження. Чи підтвердилися ваші гіпотези щодо причин такого підходу до 

приготування страв? 
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8. Інтернет-ресурси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додатки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація 



                                               Презентація  

Підготувала: викладач біології та 
хімії

ДНЗ «Охтирський центр професійно-
технічної освіти»

Фоменко Ольга Іванівна

 

Ферментативна (біокаталіз)  
 
Будівельна (структурна)  
 
Захисна  
 
Рухова 
 
Транспортна  
 
Енергетична  
 
Регуляторна  



Дидактична гра 

«Зваримо борщ» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Завдання: Підберіть продукти багаті на білок 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Завдання: Поясніть чому борщ 
білків. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поясніть чому борщ – це суміш денатурованих 

 

це суміш денатурованих 



По центру долоні напишіть «Сьогодні Я». На кожному пальці  домишіть 
речення. 
1. Дізнався … 
2. Зрозумів,що… 
3. Навчився… 
4. Мене здивувало…  
5. Мені хотілось… 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
Інтелект-картка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Урок був цікавим чи ні  
Ви дізналися нову інформацію чи вам вже це все було відомо  
Швидко чи повільно пройшов урок  
Ви були сьогодні активними чи пасивними.  

 


	 Руханка «А ти готовий?»
	https://www.youtube.com/watch?v=Jl-L-zHQP2A

