
План-конспект бінарного уроку для учнів 11 класу на тему:  

«Основні види палива і їхнє значення в енергетиці країни. Охорона 

навколишнього середовища від забруднень .Представлення проектів за 

допомогою з використанням технологій медіаосвіти» 

 

Мета уроку з медіаосвіти та медіаграмотності: 

1. відпрацювати навички роботи із візуальними, текстовими джерелами 

інформації, співпраці в групах, аналітичного та критичного мислення; 

2. вдосконалювати комунікативну, аналітичну, інформаційну 

компетенцію учнів; 

3. формувати навички медіаграмотності учнів; 

Мета уроку з хімії: 

4. узагальнити знання учнів про види палива, показати їхне значення в 

енергетиці країни 

5. ознайомити учнів з проблемами забруднення навколишнього 

середовища, екологічну свідомість учнів 

6. утверджувати світоглядну позицію,  розвивати дбайливе ставлення до 

навколишнього середовища, екологічну свідомість учнів; 

7. показати значення альтернативних джерел енергії й можливості 

використанння вторинної серовини; 

8.  виховувати екологічне мислення та свідомість, спонукати до 

практичних дій з енергозбереження. 

 

Очікувані результати 

 Після цього уроку учні зможуть:  

1. Учні повинні вміти оцінювати вплив продуктів переробки 

вуглеводневої речовини на навколишне середовище. 

2. Знати види палива та  їхне значення в енергетиці країни 



3. Вміти розробити та захистити власний медіапроект вкинаний в 

prezi.com  з данної галузі. 

4. Навчитися працювати із візуальними, текстовими джерелами 

інформації, співпраці в групах, аналітичного та критичного мислення. 

 

Тип уроку: бінарний урок засвоєння навичок і вмінь, творчого застосування 

їх на практиці в змінених умовах, з використанням знань та навичок 

медіаосвіти. 

Форма проведення: «прес-конференція», учнівсько-вчительский проект. 

Основні методи, форми проведення уроку: 

- Пошукова ситуація 

- Захист проектів 

- Ділова гра 

- Дискусія 

- Проектна технологія 

Міжпредметні звязки: екологія, медіа-освіта, біологія,  географія, 

економіка, фізика, виробництво 

Обладнання: ноутбук, проектор, дошка, колонки, муляжі мікрофонів, 

презентації, навчальний фільм. 

Хід уроку 

І. Вступна частина. Організаційно-мотиваційний момент. 

Слово вчителя: Добрий день, шановні учні.Сьогодні ми проводимо не 

традиційний урок у вигляді прес-конференції.  

Тема: Основні види палива, їхне значення в енергетиці країни. Охорона 

довкілля від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини і 

використання продуктів, одержаних з неї.  

 Визначення цілей уроку.  

Метод незакінченого речення: "Після цього уроку я зможу…" (2 хв.) 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

Демонстрація наукового фільму. Бобров М. 



Евристична бесіда.  З розвитком цивілізації, науково технічним прогрессом і 

бурхливм зростанням кількості населення на Землі, обсягів виробництва та 

його відходів – це проблеми відносин між природою і суспільством які дедалі 

загострюються. Економічний розвиток суспільства тісно пов'язаний зі 

споживанням значної кількості енергії. Основними джерелами енергії є 

вугілля, нафта, природний і супутній гази. Ресурси викопного палива 

скорочуються, що змушує підвищувати ефективність їх використання. 

Одночасно постає проблема захисту навколишнього середовища, що вимагає 

докладати зусиль, спрямованих на розробку й вдосконалення технологій 

використання природної сировини, опанування нових джерел енергії. 

 Опалення будинків, використання швидкісного транспорту, випуск 

промислової продукції значною мірою залежить від доступності енергії. 

Але застосування нафти, природного газу, вугіллядало не тільки багато 

людині, а й призвело до негативних наслідків – екологічних проблем. Це 

зокрема: забруднення повітря, грунту та води. 

Проблемний вступ: Як ви гадаєте: яку мету необхідно поставити для 

розгляду даної теми? 

Мета нашої конференції -  вирішення цих проблем, усунення негативного 

впливу на довкілля під час добування, переробки і використання 

вуглеводневої сировини. 

(Зупинити науовий фільм на 2:48 хв.) 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу, його сприйняття, усвідомлення, 

осмислення. 

1. ЯКі види палива вам відомі? 

2. Якого негативного впливу можна запобігти навколишньому середовиу 

при видобуванні основних видів палива та їх використанні? 

Творча майстерня. Захист проектів. (Microsoft Power Point, Prezi.com) 



1. Природний газ. Супутній нафтовий газ  

2. Кислотні дощі, парниковий ефект. 

3. Нафта і продукти її переробки  

4. Камяне вугілля, продукти його переробки 

5. Значення паливних ресурсів в енергетиці  України. 

Продовжити перегляд наукового фільму 

IV.  Застосування узагальнених умінь на основі здобутих знань. 

Дізнайтесь більше… 

Основні види палива та їхне значення в енергетиці 

(продемонструвати таблицю в розділі на презинтації Prezi ) 

https://prezi.com/0ote0wpwhajp/copy-of/ 

 

Запитання до учнів:  

- Як змінюються співвідношення використання видів палива у різні 

роки? 

- Спрогнозуйте, на яких видах палива у майбутньому буде грунтуватися 

енергетика. 



- Які види палива будуть зменьшувати «свою частку» в світовій 

енергетиці? Чому? 

Дискусія. Відкритий мікрофон. 

Чи можете ви особисто запобігти негативному впливу на довкілля, 

зумовленому використанням вуглеводного палива і продуктів 

переробки вуглеводневої речовини. 

Яким чином можна позбутися шкідливих забрудників, що утворюються в 

результаті використання палива і пального? 

- Ощадливо використовувати ці продукти, тим самим зменьшуючи 

кількість шкідливих викидів 

- Можна вилучати з палива сірку ще до його використання. 

- Створювати технологічні умови повного згорання вугілля в котельнах 

на теплоелектростанціях та бензину у двигунах автомобілів. 

- Уловлювати відходи після згорання палива за допомогою фільтрів 

- Замінити джерела енергії: замість енергії палива використовувати 

енергію сонця, вітру, води, ядерну та геотермальну енергію. 

Заходи боротьби з забруднення атмосфери: 

 

- Зменьшення кількості ТЕС за рахунок будівництва більш потужних, 

забезпечених системами очищення і утилізації газових і пилових 

відходів. 

- Заміна вугілля на газове паливо, обовязкове очищення палива.  



-  Регулювання двигунів внутрішнього згорання в автомобілях.  Перехід 

на екологічно чисте пальне . 

- Озеленення міст і селищ 

Проект Еко-кроки. Презентація Prezi  

https://prezi.com/dhzgvkv4svth/copy-of/ 

Підсумок. Оцінювання. Домашне завдання §15,16 повторити. 

        § 17, 9 клас повторити 

оксигеновмісні органічні сполуки. Алгоритм рішення задач на надлишок 

та знаходження формули органічної речовини. 

 

Авторський колектив: 

Учитель хімії: Гавдан А.М. 

Учитель інформатики: Сарат В.В. 

 КЗО «Тернівський Ліцей» 
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