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Підготували і провели: Гнідая С. А. - директор ліцею, вчитель фізики; 

Коломиза Н.М. - вчитель математики; Битько Ю.В.-  вчитель з фінансової 

грамотності; Бондаренко О.В. - вчитель інформатики. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

Інтегроване заняття передбачає за допомогою предметів шкільного 

циклу, а саме: математики, фізики, біології, фінансової грамотності, 

зарубіжної літератури та інформатики не тільки розкрити величезну роль 

води у житті людини, а й навчає бережливому відношенню щодо неї. Під час 

заняття математика розкриває цифри відсоткового змісту води в організмі 

людини. Діти демонструють досліди, розв’язують вправи. Звертається увага 

на опис води у зарубіжній літературі. Аналізується хімічний склад Н2О та 

фізичні властивості цієї речовини. За допомогою інформатики кожний з 

присутніх визначає кількість води у своєму організмі. Діти дізнаються як 

правильно пити воду. 

  



«Закривай міцніше кран, щоб не витік океан» 

Формування компетентностей: 

Предметна : сформувати вміння розв'язувати задачі практичного змісту, що 

передбачають застосування функціональної залежності та удосконалити 

вміння розв'язування задач по перетворенню виразів 

Ключові :  

Спілкування державною мовою – робити висновки на основі інформації 

поданої в різних інфографічних формах. 

Математична: встановлювати відношення між реальними об'єктами 

навколишньої дійсності; розв'язувати задачі, зокрема практичного змісту; 

оперувати числовою інформацією. 

Соціальна та громадська: висловлювати власну думку, слухати інших. 

Спілкування іноземними мовами: спілкуватися іноземними мовами з 

використанням числівників. 

У природничих науках і технологіях - усвідомлювати важливість 

математики та фізики, як універсальних мов наук. 

Уміння вчитися упродовж життя - усвідомлювати цінність нових знань і 

умінь, прагнути до вдосконалення результатів своєї діяльності. 

Ініціативність і підприємливість - ухвалювати оптимальні рішення, 

використовувати критерії раціональності, практичності. 

Інформаційно-цифрова - складати алгоритми та діяти за ними, знаходити 

інформацію та оцінювати її достовірність. 

 

 

 

 

 



Хід уроку 

І. Організаційний момент 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

 

Вчитель математики пропонує 

розв’язати ребус і акцентує увагу 

учнів на те, що мова на уроці 

піде саме про воду. 

 

Вчитель зарубіжної літератури пропонує послухати учнів, які 

розкривають декілька версій утворення води 

 

ІІІ. Розв’язування прикладних задач 

 

 

Вчитель математики 

пропонує розв’язати задачу по 

з’ясуванню площі Земної 

поверхні, зайнятої суходолом  

 



 

Вчитель математики 

пропонує з’ясувати, чи 

вистачить води для всіх 

жителів планети Земля, 

розв’язавши завдання  

 

Вчитель математики 

дає завдання знайти 

область визначення 

функцій та заодно 

дійзнатися про розподіл 

води на планеті 

Вчитель математики пропонує дослідити та з’ясувати, чи вистачить 

води для всіх жителів планети Земля, якщо із всіх запасів води 97% 

солона вода, непридатна до їжі; 2% в твердому стані – льодовики. І 

тільки 1% питної води.  

Діти разом з учителем проводять дослідження 

№1                                                                      №2. 

 



 

Вчитель математики знайомить учнів із графіками, які описують 

процеси наповнення резервуара водою та спорожнення від води, 

пропонує розв’язати наступні завдання 

 

 

 

 



ІV. Сприйняття й усвідомлення об’єкту дослідження (вода) 

з точки зору зарубіжної літератури 

 

 

 

 

Вчитель зарубіжної літератури 

пропонує прослухати байку у 

виконанні учениці та аналізує її 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель математики  

у вигляді бесіди з учнями з’ясовує, якої форми буває вода та разом 

із присутніми складає інфографічну таблицю 

 

 

 

 

 

 

 



Вчитель зарубіжної літератури знайомить учнів із творами видатних 

письменників та з їхніми висловами про воду 

 

 

 

 

Вчитель зарубіжної 

літератури дає 

характеристику 

води у вигляді 

загадки 

 

 

 

Вчитель зарубіжної літератури просить дітей охарактеризувати 

властивості води за допомогою дієслів та прикметників та робить 

підсумок за допомогою інфографічних таблиць 



№1                                                                   №2 

 

 

V. Первинне усвідомлення та осмислення властивостей води з 

точок зору хімії та фізики 

Присутні вислуховують доповіді учнів про хімічні властивості води 

Доповідь 1                                                          Доповідь 2 

 
Доповідь 3                                                           Доповідь 4 

 
 



Вчитель фізики пропонує учням прослідкувати за кругообігом води в 

природі 

 

Перегляд відео-уроку  

«Пароутворення та конденсація» 

Вчитель фізики 

просить учнів 

відповісти на 

запитання 

 

Вчитель фізики 

розв’язує з учнями 

задачу 

 

 

Вчитель фізики робить 

підсумки за станами 

води 

 

  



VI. Хвилинка відпочинку (за відповідним кліпом) 

 

 

 

 

 

 

VII. Осмислення зв’язків і співвідношень в об’єкті дослідження 

 

 

Вчитель математики пропонує 

дати відповіді на загадки 

 

 

Вчитель математики робить підсумок за характерними властивостями 

форм води 

 

  



Вчитель математики проводить кінезіологічну вправу «Мелодія води» 

(присутні імітують звуки крапель дощу за допомогою кінчиків пальців, 

постукуючи по столу) 

VIII. Перевірка домашнього завдання 

 

Вчитель математики прослуховує 

відповіді кожного учня  

 

 

Вчитель математики пропонує дітям 

зробити для себе певні висновки за 

таблицею 

 

ІХ. Розв’язування вправ  

 

Вчитель математики пропонує 

учням розв’язати практичну 

задачу та аналізує її розв’язок 

 

 

  



Вчитель математики пропонує розв’язати приклади та з’ясувати  

 

 

Вчитель математики робить підсумки за інфографічною таблицею 

 

 

 

 

 

Перегляд відео-кліпу «Цікава вода» 

Х.  Презентація дослідження учнів «Як правильно пити воду?» 

Учні по черзі розповідають про об’єкти свого дослідження за створеними 

інфографічними таблицями 

 

Учень 1 розповідає про певні 

фактори та роль води по їх 

збереженню 

 

 



Учень 2 розповідає про 

результати анкетування 

проведеного в класі 

 

 

Учні розповідають що і в якій кількості пити 

  

 

Учні розповідають як і коли пити воду

 



Вчитель математики 

робить підсумок 

дослідження 

 

 

ХІ. Узагальнення отриманих знань 

 

 

Вчитель інформатики  

проводить тест для 

присутніх «Чи достатньо в 

мені води?» 

 

 

 

  



ХІІ. Систематизація знань, застосування їх у різних ситуаціях 

Вчителі інформатики та фінансової грамотності розповідають учням 

про значення води в природі та її збереження за допомогою 

математичних розрахунків, фінансової грамотності та екологічної 

безпеки за допомогою інфографічних таблиць. 

 

Вчитель математики розв’язує з учнями задачі по забрудненню води 

ВОДА 



 Вчитель фінансової грамотності  розв’язує задачу та акцентує увагу 

школярів на необхідність економного використання води. 

Задача 1 Задача 2 

  
Вчитель математики розповідає дітям про поділ Світового океану 

 



Вчитель математики розв’язує з учнями задачі, які розкривають 

таємниці Тихого океану 

Перегляд відео-ролику «Маріанська западина» 

Вчитель математики пропонує розв’язати приклад та з’ясувати 

скільки морів на планеті Земля 

 

 

 

 

Вчитель математики знайомить 

учнів з найкращими морями світу 

та пропонує з’ясувати яке з них за 

площею найбільше по кольорам 

веселки 

 

 

 

 



ХІІІ. Підсумок уроку 

 

 

 

 

Учениця в образі 

дівчини-води 

розповідає вірш та 

дарує кожному 

пляшку води 

 

 

 

 

  



Список використаних джерел 

1. https://www.youtube.com/watch?v=U8LVz2s-Wpg 

2. https://www.youtube.com/watch?v=dK6Zg-0YAPE  

3. https://cikavo.net/najglibshe-misce-marianska-zapadina/ 

4. 220 відеоуроків за курс фізики 7-9 у довіднику та мобільному 

додатку. / Дудніченко Т.Г. – Чернігів: КММЕДІЯ, 2016. – 208 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=U8LVz2s-Wpg
https://cikavo.net/najglibshe-misce-marianska-zapadina/


Фото-звіт заняття 

 

 


