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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Кожний період історичного розвитку суспільства формує свої вимоги до 

удосконалення людини, її подальшого розвитку. Особливо актуальною стає 

проблема створення умов для формування особистості, яка здатна до 

самоактуалізації, творчого сприйняття світу та соціально значущої діяльності, 

спрямованої на розвиток суспільства. Саме тому соціальні та педагогічні 

проблеми формування життєвої компетентності особистості виходять сьогодні 

на рівень пріоритетних в українському суспільстві.  

Існує великий світ мікроорганізмів, як корисних так і шкідливих для 

біосфери і людини. Мікроорганізми є найбільш важливими об’єктами для 

вивчення молекулярних механізмів існування і розвитку всього живого на 

Землі, їх вплив на стан здоров’я людського організму. Сьогодні мікробіологія 

займає одне з провідних місць серед медико-біологічних наук. А тому 
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специфікою навчальної програми є вивчення мікробіології в комплексі з 

медициною. 

Навчальна програма еколого-натуралістичного напряму реалізується у 

гуртку медиків-мікробіологів  та розрахована для вихованців віком 11- 15 років.  

Метою програми є створення умов для підтримки і самореалізації 

обдарованих та захоплених мікробіологією і медициною дітей, прищеплення 

навичок здорового способу життя, формування умінь науково-дослідної 

роботи.  

Реалізація мети навчальної програми передбачає вирішення таких 

завдань: 

- надати учням знання про медицину і мікробіологію, історію їх 

розвитку, основні досягнення; 

- сприяти виробленню наукового підходу до вивчення роботи органів та 

систем в організмі людини; 

- ознайомити з механізмами та властивостями процесів, що відбуваються 

в живому організмі;  

- виробити уміння надання першої медичної допомоги; 

- опанувати основні знання з фітотерапії, гомеопатії та валеології; 

- навчити працювати з медичними приладами та основними 

лабораторними інструментами ; 

- сформувати в гуртківців профілактичну грамотність по відношенню до 

основних інфекційних хвороб; 

- активізувати розвиток мислення, пошуку, творчості через пізнавальний 

інтерес до науково-дослідної роботи;  

- виховати свідому мотивацію та сформувати навички здорового способу 

життя;  

- допомогти учням в їхньому професійному самовизначенні. 

Програма гуртка розрахована на 4 роки навчання: 

1-й рік – основний рівень – 144 години на рік, 4 години на тиждень; 2-й рік – 

основний рівень – 216 годин на рік, 6 годин на тиждень; 3-й рік – основний 
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рівень – 216 годин на рік, 6 годин на тиждень; 4-й рік – вищий рівень – 288 

годин на рік, 8 годин на тиждень. 

Протягом першого року навчання відбувається формування в учнів 

цілісної картини світу мікробіологічних об’єктів, уявлення про виникнення 

бактерій, вірусів, грибів та простіших, знайомство учнів з зародженням 

мікробіології, її видатними вченими, відкриттями, основними приладами, 

інструментами та посудом, що використовуються в мікробіології. По 

закінченню першого року навчання відбудеться засвоєння учнями знань про 

мікроорганізми води, повітря та ґрунту; розкриття основ промислових та 

народногосподарських використань бактерій; формування наукового 

світогляду, навичок користування основними приладами, інструментами та 

посудом гуртка; розвиток пізнавальної сфери особистості; розвиток уваги, 

кмітливості та ініціативи; виховання пізнавальних інтересів, обережної та 

усвідомленої поведінки на гуртку; формування бережливого ставлення до 

основного приладу гуртка – мікроскопа. 

Протягом другого року навчання відбувається формування в учнів 

картини морфологічних та фізіологічних властивостей бактерій, вірусів та 

грибів; уявлення про нормальну мікрофлору людини та патологічну (вірусну, 

бактеріальну, паразитарну і грибкову). Зокрема гуртківці познайомляться з 

поживними середовищами, які використовуються в вірусології;  морфологією 

та фізіологією вірусів, бактерій та грибів, їх систематикою; нормальною 

мікрофлорою людини; найбільш поширеними вірусними та бактеріальними 

хворобами; набуття основних понять про бактеріофаги, токсини мікробів, 

антибіотики, біопробу, вивчення ВІЛ/СНІДу. 

Третій рік навчання передбачає теоретичне набуття знань з анатомії та 

фізіології людини, з надання  першої медичної допомоги, а також щодо 

практичних знань і навичок роботи з деякими медичними приладами та 

інструментами. 

Четвертого року гурток працює як окрема міні-країна. Учні набувають 

подальших знань з медицини, фітотерапії, гомеопатії, валеології та екології. 
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Відбувається знайомство гуртківців з правилами асептики та антисептики, 

видами кровотеч, ушкодженнями м’язів, сухожиль та кісток людини; шокові 

стани людини, принципи та методи реанімації; формування в учнів картини 

патологічних ушкоджень організму людини, принципів та методів надання 

допомоги. досягнення розуміння різних видів імунітету людини; розвиток 

навичок бинтування та надання першої допомоги при різних травмах, навичок 

користування медичними приладами; набуття вміння і навичок активного 

слухання та аргументації, формування наукового світогляду. 

Організаційні форми роботи: лекції, бесіди, диспути, практичні роботи, 

майстер-класи, екскурсії, конкурси, тренінги. На заняттях відбувається 

виконання теоретичних та практичних завдань, ведення зошитів-конспектів та 

словників спеціальних термінів, зошитів практичних занять; робота з науковою 

літературою. Наприкінці вивчення розділу: тестування; оформлення рефератів; 

участь у конкурсах. Передбачається і самостійна робота учнів з літературними 

джерелами, екскурсії на природу, до музеїв, на виставки медицини та охорони 

здоров’я, науково-дослідних установ, виготовлення наочних посібників, 

написання і захист рефератів, виконання дослідницьких робіт, участь у 

науково-практичних конференціях наукового товариства закладу, малій 

академії наук. 

Контроль знань здійснюється за допомогою індивідуального та групового 

самоаналізу, взаємоконтролю, самоконтролю, виправлення дітьми помилок, 

усвідомлення причин їх виникнення. 

Методи діагностики результатів можуть бути групові, індивідуальні; у 

вигляді гри «Що? Де? Коли?», контрольної роботи, заліку; метод закінчення 

думки; тестування; конкурси, стенди, оформлення альбомів і ін. 

Форми фіксації результату: публікації на WEB-сторінці наукового 

товариства закладу освіти, звіти, портфоліо досягнень, виставки дослідницьких 

робіт, участь у конференціях, семінарах.  

Основними засадами навчально-виховного процесу є індивідуалізація, 

особистісні замовлення, інтереси й освітні запити дітей та їхніх батьків, 
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обов’язкова спрямованість конкретної педагогічної дії на кожну особистість 

дитячого колективу, включення її в систему навчальних, виховних, суспільно 

корисних і набуття корисних соціально-комунікативних компетентностей. 

 

Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступне заняття 4 2 6 

2. Предмет мікробіології, основні 

розділи 

8 - 8 

3. Історичні періоди розвитку 

мікробіології 

4 - 4 

4. Найважливіші відкриття в галузі 

медичної мікробіології 

4 - 4 

5. Мікробіологічна лабораторія, її 

устрій, правила роботи 

4 2 6 

6. Посуд мікробіології, його 

призначення, приготування до 

роботи 

4 4 8 

7. Мікроскоп – основний прилад 

гуртка 

4 2 6 

8. Мікроскопічні дослідження 4 - 4 

9. Основні інструменти, їх 

використання 

4 - 4 

10. Поживні середовища, їх 

приготування 

4 2 6 



6 
 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

11. Культури тканин та їх 

використання в медичній 

мікробіології 

8 2 10 

12. Бактерії, їх роль в природі 8 2 10 

13. Хвороботворні мікроорганізми 10 2 12 

14. Фактори впливу на бактерії 6 2 8 

15. Фільтри, їх призначення для 

роботи з бактеріями 

4 2 6 

16. Фарби для фарбування бактерій 4 2 6 

17. Методи досліджень живих і 

неживих бактерій 

8 4 12 

18. Навчально-виховна робота 20 - 20 

19. Підсумкове заняття 2 2 4 

 Разом: 114 30 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступне заняття (6 год.) 

Ознайомлення гуртківців з планом роботи гуртка. Правила техніки 

безпеки в кабінеті, при роботі з мікробіологічними інструментами, посудом та 

приладами. 

Практична частина. Ознайомлення з кабінетом мікробіології, з 

виставкою наукових робіт та стендами. 

 

2. Предмет мікробіології, основні розділи (8 год.) 

Мікробіологія – наука про мікроорганізми. Загальна мікробіологія, 

промислова, сільськогосподарська, ветеринарна, харчова та медична, 

радіаційна, космічна, їх значення. 
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3. Історичні періоди розвитку мікробіології (4 год.) 

Основні відкриття зарубіжних вчених (Луї Пастера, Роберта Коха, Г. 

Н. Мінха, Антонія ван Левенгука). Історія та розвиток медичної мікробіології 

(І.І.Мечніков, Д.С.Самойлович, М.А.Морозов, Ф.А.Леш). Відкриття та 

досягнення вітчизняних вчених (Д. К. Заболотний, Г. Н. Габричевський, А. М. 

Безредка, Л. А. Зільбер, А. А. Смородинцев, С. М. Московець, Д. Й. 

Івановський, Н. П. Корнюшенко). 

 

4. Найважливіші відкриття в галузі медичної мікробіології (4 год.) 

Розвиток вітчизняної мікробіології (В.М. Жданов, Д.К. Заболотний, Л.А. 

Зільбер). Мікробіологія в Україні, а також за її межами. 

Приміщення лабораторії. Кімнати – бокси, їхнє устаткування. Правила 

роботи та поведінки в лабораторії. Вологе прибирання та дезінфекція. 

Баккухня, автоклавна та стерилізаційна кімнати. Віварій, його призначення. 

Практична частина. Ознайомлення з мікробіологічною лабораторією. 

Екскурсія в науково-дослідний інститут рибного господарства. 

 

5. Посуд з мікробіології, його призначення, приготування до роботи (8 

год.) 

Пробірки (біологічні, центрифужні, мірні). Предметні скельця та 

покривні (з луночкою і без них). Колби (конічні, округлодонні, круглі, мірні). 

Чашки Петрі (скляні та пластмасові). Піпетки (Мора, Пастера, з поділками 

різного об’єму), планшетки, ампули, матраци і ін. Пробки (ватно-марлеві, 

гумові, пластмасові). Миття посуду та стерилізація. 

Практична частина. Ознайомлення з миттям посуду. Виготовлення 

ватно-марлевих пробок. Екскурсія в інститут, стерилізаційну лабораторію. 

 

6. Мікроскоп – основний прилад гуртка (6 год.) 
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Мікроскоп учнівський   та монокулярний,  їх будова. Відмінність між 

ними. 

Практична частина. Ознайомлення з двома видами мікроскопів. Вміння 

налагодити правильність зображення під мікроскопом (прилади гуртка). 

 

7. Мікроскопічні дослідження (4 год.) 

Звичайна світлова мікроскопія. Темно-польна мікроскопія. 

Люмінесцентний мікроскоп, його використання. Електронний мікроскоп – 

основний прилад для вивчення вірусів. (Наглядні матеріали: альбоми гуртка з 

фотографіями електронної мікроскопії вірусів риб та таблиці, фонд препаратів). 

Ознайомлення з різними мікроскопами. Екскурсія в науково-дослідний 

інститут рибного господарства (лабораторія хвороб риб). 

 

8. Основні інструменти, їх використання (4 год.) 

Фільтри Зейтца (різні), бактерицидна петля, скальпель, пінцет, корнцанг, 

препарувальна голка, ножиці тощо, їх використання в роботі . Наглядні 

матеріали: прилади та інструменти гуртка, які використовуються під час 

практичних занять. 

 

9. Поживні середовища, їх приготування (6 год.) 

Природні та штучні середовища: три групи середовищ: прості, спеціальні 

та диференційно-діагностичні. Поділ середовищ за фізичним станом: рідкі, 

напіврідкі, тверді. Кислотність середовищ, їх приготування та методи 

стерилізації. 

Практична частина. Приготування середовища з картоплі та 

знежиреного молока. Необхідні матеріали: молоко, картопля, пробірки. 

 

10. Культури тканин та їх використання в медичній мікробіології 

(10 год.) 
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 Типи культур тканин. Основні методи їх отримання. Вирощування 

культур тканин, отримання чистих ліній. Зберігання, консервування та 

перевезення культур клітин. Контамінація, методи її запобігання. Використання 

культур тканин в медицині. Наочні посібники: альбоми з фотографіями культур 

тканин риб та фіксовані препарати  клітин вирощених на скляному посуді. 

Практична частина. Ознайомлення з фіксацією вирощених культур 

клітин. Розгляд їх під світловим та люмінесцентним мікроскопом. Замальовка в 

зошиті. 

 

11. Бактерії, їх роль в природі (10 год.) 

 Основні поняття про бактерії. Поширення бактерій в природі. Групи 

бактерій, їх властивості (кокоподібні, паличкоподібні, джгутикові і ін.). Бактерії 

повітря, ґрунту, води. Корисні та шкідливі бактерії людини. Використання 

таблиць, препаратів з фонду гуртка. 

Практична частина. Дослідження бактерій носа, нальоту з зубів та з 

куточка ока. 

 

12. Хвороботворні мікроорганізми (12 год.) 

 Збудники кишкових хвороб. Хвороботворні коки (стафілокок, 

стрептокок, диплокок, монокок). Дифтерійна паличка, симптоми хвороби, що 

нею викликаються. Патогенні мікобактерії та клостридії. 

Практична частина. Вивчення та дослідження під мікроскопом 

хвороботворних бактерій із фонду препаратів гуртка, які зафіксовані на 

предметних скельцях. 

 

13. Фактори впливу на бактерії (8 год.) 

 Фізичні фактори (температура, ультрафіолетові промені, тиск), їх 

використання в мікробіології. Хімічні фактори (кислоти, луги), їх дія на 

бактерії. Біологічні фактори (антитіла, бактеріофаги), їх призначення. 
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Практична частина. Проведення досліду впливу дії вогню на бактерії із 

носа. 

 

14. Фільтри, їх призначення для роботи з бактеріями (6 год.) 

 Види фільтрів (паперові, азбестові, колодієві, градоколові і ін.), їх 

використання. Будова фільтра Зейтца, підготовка його до роботи та 

стерилізація. Збільшення концентрації бактерій за допомогою фільтрів. 

Застосування фільтрів при дослідженнях вірусів. 

Практична частина. Проведення досліду фільтрування води за 

допомогою фільтрів Зейтца з використанням різних прокладок (паперових, 

колодієвих та азбестових). 

 

15. Фарби, їх приготування для роботи з бактеріями (6 год.) 

 Основні поняття про фарби (фуксин, нейтральрот, криставіолет, 

метиленова синька, генцианвіолет, малахітова та брильянтовий зелений). 

Приготування робочих розчинів найбільш поширених фарб. Методи 

фарбування бактерій, їх спор та капсул. Використання нейтральрота в 

вірусології. 

Практична частина. Приготування препарату бактерій із носа та нальоту 

зубів. Фарбування їх метиленовою синькою та криставіолетом. Дослідження їх 

під мікроскопом. 

 

16. Методи досліджень живих і неживих бактерій (12 год.) 

 Метод висячої та роздавленої краплі. Використання скельця з лункою. 

Бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження, основні поняття та 

відмінності. Фарбування бактерій методом Грама, їх дослідження. Метод Циль-

Нільсена – вивчення неживих бактерій. 

Практична частина. Приготування висячої краплі. Дослідження в ній 

клітин дріжджів. Виготовлення препарату зафіксованих (убитих) бактерій від 

риб. Дослідження їх під мікроскопом. 
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17. Навчально-виховна робота (20 год.) 

Складання плану екскурсій (до лісу, водойми, аптеки) та їх проведення. 

Участь юних гуртківців в районних, міських та всеукраїнських масових 

заходах, святах, конкурсах тощо. Правила поведінки. Техніка безпеки ( в школі, 

по дорозі, під час екскурсій, при проведенні практичних робіт). Екологічні 

виховні бесіди. Вечори розваг («Дружнє коло»). 

18. Підсумкове заняття (4 год.) 

Підбиття підсумків роботи у вигляді гри «Що? Де? Коли?» 

Нагородження кращих вихованців. Проведення диспутів, обговорення 

результатів практичних робіт. Підготовка та проведення екскурсії по 

спілкуванню з природою. 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

- поняття мікробіології як науки про найдрібніші форми існування 

живого; 

- перші відкриття в різних галузях мікробіології; 

- посуд, інструменти та прилади, що найбільш поширені в лабораторіях 

мікробіології; 

- про поширення бактерій в оточуючому середовищі (воді, ґрунті та 

повітрі); 

- різні фактори впливу на мікроорганізми (хімічні, фізичні та біологічні); 

- особливості бактерій, поживні середовища для їх вирощування; 

- фарби, які використовуються для фарбування мікроорганізмів при 

дослідженнях; 

- хвороботворні об’єкти, що найчастіше зустрічаються; 

- культури з тканин, що використовуються в медичній мікробіології. 

-  

Вихованці мають вміти: 
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- правильно користуватися освітлювачем та мікроскопом; 

- приготувати препарат живих та неживих бактерій; 

- виготовити ватно-марлеві пробки різних розмірів. 

- приготувати посуд для стерилізації та роботи. 

-  

Вихованці мають набути досвід у: 

- дослідженні живих і неживих бактерій під мікроскопом; 

- препаруванні та збереженні дослідницького матеріалу; 

- опрацюванні літератури; 

- розпізнаванні мікробіологічного посуду та інструментів. 

 

Основний рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступне заняття 6 - 6 

2. Поживні середовища, які 

використовуються у вірусології 

та медицині 

6 3 9 

3. Морфологія бактерій та вірусів 12 - 12 

4. Основні групи бактерій та 

вірусів, що найбільш поширені 

12 3 15 

5. Фізіологія бактерій 6 3 9 

6. Фізіологія вірусів 6 - 6 

7.  Фізіологія грибів 6 3 9 

8. Корисні та шкідливі 

мікроорганізми 

6 3 9 

9. Систематика бактерій 6 - 6 

10. Систематика вірусів 6 - 6 
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№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

11. Систематика грибів 6 - 6 

12. Нормальна мікрофлора людини 6 3 9 

13. Фаги – основні руйнівники 

бактерій 

6 - 6 

14. Найбільш поширені вірусні та 

бактеріальні хвороби 

12 - 12 

15. Найпростіші збудники хвороб 6 - 6 

16. Токсини мікробів, їх негативний 

вплив на організм людини, 

тварини 

9 - 9 

17. Біопроба – основні поняття, її 

призначення 

6 6 12 

18. ВІЛ/СНІД та профілактика 6 - 6 

19. Антибіотики, поділ на групи, їх 

використання в медицині 

6 - 6 

20 Робота з науковою літературою 25 - 25 

21. Навчально-виховна робота 26 - 26 

22. Підсумкове заняття  3 3 6 

 Разом:  189 27 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступне заняття (6 год.) 

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Техніка безпеки (на заняттях, в 

дорозі, під час екскурсій). Правила поведінки. Обрання активу групи. 

 

2. Поживні середовища, які використовуються в вірусології та 

медицині (9 год.) 



14 
 

 Вітчизняні середовища (Ігла, МЕМ, 199). Зарубіжні середовища 

(застосовувані в Японії, Німеччині, Великобританії). 

Практична частина. Розфасовка середовища в стерильних умовах. 

Дослідження кислотності (рН). 

 

3. Морфологія бактерій та вірусів (12 год.) 

Розміри бактерій та вірусів, одиниці їх виміру. Будова та розмноження 

мікробів, їх спороутворення. Будова деяких вірусів (ВТМ, грипу, ВІЛ та віспи). 

Наочні матеріали: альбоми з фотографіями вірусів та презентація 

досліджуваних  вірусів у програмі PowerPoint. 

 

4. Основні групи бактерій та вірусів, що найбільш поширені (15 год.) 

 Хвороботворні віруси (сказу, грипу, кору, гепатитів, вітряної віспи). 

Патогенні бактерії: клостридії (палички ботулізму); мікобактерії (збудники 

туберкульозу); рікетсії (збудники тифу). 

Практична частина. Робота з комп’ютером – вивчення статистичних 

даних поширення грипу по Україні (запис на диску). 

 

5. Фізіологія бактерій (9 год.) 

 Хімічний склад, розмноження та дихання. Токсини бактерій – продукти 

їхньої життєдіяльності. Мінливість та стійкість бактерій. 

Практична частина. Дослідження поділу бактерій під мікроскопом. 

 

6. Фізіологія вірусів (6 год.) 

Хімічний склад, живлення та репродукція вірусів. Зараження культур 

клітин вірусами. Наглядні матеріали : альбоми з фотографіями культур клітин 

риб та фіксовані клітини вирощені на матрацах. 

 

7. Фізіологія грибів (9 год.) 
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 Міцелій грибів, спороутворення та розмноження грибів, Ферменти та 

пігменти (загальні поняття). Мінливість грибів. 

Практична частина. Вивчення та дослідження міцелію грибів (плісняви з 

варення та хліба) під мікроскопом, їх замальовки. 

 

8. Корисні та шкідливі мікроорганізми (9 год.) 

 Мікробіологічні процеси перетворення азотовмісних речовин та 

безазотистих сполук вуглецю. Роль бактерій в кругообігу сірки, фосфору та 

заліза в природі. Корисність молочнокислих бактерій. Шкідливість 

хвороботворних бактерій для тварин і людини (використання таблиць, 

препаратів фонду гуртка). 

Практична частина. Дослідження молочнокислих бактерій під 

мікроскопом, які  зафіксовані на предметних скельцях. 

 

9. Систематика бактерій (6 год.) 

Основне поняття про систематику (таксономію) мікробів. Сучасна теорія 

про види. Загальна схема систематики. 

 

10. Систематика вірусів (6 год.) 

ДНК та РНК-вмісні віруси. Основні групи вірусів (міксо,- іридо-,  

пікорна-, герпес-, онко-, арбо-, рабдовіруси), що вражають тварин та людей. 

Фітовіруси та іхтіовіруси, їхній шкідливий вплив. 

 

11. Систематика грибів (6 год.) 

Загальна схема систематики грибів. Найбільш поширені групи грибів: 

архіміцети, фікоміцети, аскоміцети, базидіоміцети, їхні особливості. 

 

12. Нормальна мікрофлора людини (9 год.) 

 Мікрофлора шкіри, ротової та носової порожнин, шлунково-кишкового 

тракту, очей та голови. Значення мікрофлори для організму людини. 
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Практична частина. Дослідження під мікроскопом бактерій із куточка 

людського ока. Наглядні матеріали:альбоми із фотографіями бактерій та 

фіксовані бактерії на предметних скельцях із фонду препаратів гуртка. 

 

13. Фаги – основні руйнівники бактерій (6 год.) 

Поняття про бактеріофаги. Електронна мікроскопія фагів. Ураження 

бактерій фагами, їх вірулентні та помірні форми. Роль бактеріофагів у природі, 

їх використання в медицині (зокрема, в хірургії та терапії). (використання 

таблиць) 

 

14. Найбільш поширені вірусні та бактеріальні хвороби (12 год.) 

Хвороби: собак (чумка, сказ); кішок (лишаї, гельмінтози); риб (краснуха, 

септицемія, плавникова гниль, іхтіофтиріоз, сапролегніоз); птахів (грип, 

пневмонія, гепатит); рослин (ВТМ, фітофтороз) та людини (грип, пневмонія, 

туберкульоз, СНІД, кір, стоматит, менінгіт). 

 

15. Найпростіші збудники хвороб (6 год.) 

Морфологія та будова найпростіших. Збудники амебоїдозу, його 

поширення. Плазмодії  малярії, лейшманії та токсоплазми - основні збудники 

хвороб, що поширюються в крові людей. 

 

16. Токсини мікробів, їх шкода для організму людини та тварини (9 

год.) 

Основні поняття про патогенність бактерій та токсинів, що вони 

виділяють. Поділ мікробів по характеру їх хвороботворної дії (септичні, 

токсичні). Екзотоксини та ендотоксини, їх хімічний склад та дія на організм 

людини. 

 

17. Біопроба – основні поняття, її призначення (12 год.) 
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 Організація проведення роботи. Вибір піддослідних біологічних об’єктів. 

Способи їх зараження. Підрахунки біологічної проби, значення її для 

визначення патогенності бактерій. 

Практична частина. Дослідження біопроби на рибах, екскурсія в 

інститут рибного господарства, в лабораторію хвороб риб. Ознайомлення з 

віварієм. 

 

18. ВІЛ/СНІД та профілактика (6 год.) 

Що таке ВІЛ та СНІД? Основні відомості про збудника, походження 

хвороби та її поширення. Клінічні ознаки СНІДу, шляхи передачі та лікувальні 

методи. Особливості епідемії на Україні. Профілактика захворювання, 

(волонтерська допомога школі у вивченні та пізнанні СНІДу). 

 

19. Антибіотики, поділ на групи, їх використання в медицині (6 год.) 

Антибіотики: тваринного походження (лізоцим, екмолін і ін.): рослинного 

походження (фітонциди, іманін, аліцин), виділяються грибами (пеніцилін і його 

похідні; стрептоміцин, тетрациклін та неоміцин тощо). Антибіотики, що 

виділяються бактеріями (граміцидин, поліміксин). Вивчення антибіотиків 

напівсинтетичних і синтетичних: левоміцетин, синтоміцин, оксоциклін, 

ампіцилін тощо. 

 

19. Робота з науковою літературою (21 год.) 

Робота з періодичними виданнями: «Мікробіологія», «Вопросы 

вирусологии», «Ихтиовирусология», «Ваше здоровье», «Здоров’я та 

довголіття». Написання рефератів, доповідей. Участь у конференціях МАН, 

всеукраїнських конференціях студентів та молодих вчених . 

 

21. Навчально-виховна робота (24 год.) 
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Екскурсії на виставки фармакології та медицини, до музеїв: «Аптека», 

«Медицина України», в науково-дослідні інститути: УкрНДІРГ. Проведення 

свят, участь у районних, міських та всеукраїнських конференціях та конкурсах.  

 

22.Підсумкове заняття (6 год.) 

Підведення підсумків у вигляді гри «Що? Де? Коли?» Захист рефератів та 

науково-дослідних робіт. Оформлення стенду досягнень за попередні два роки 

навчання. 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

- морфологію та фізіологію мікроорганізмів, їх систематику; 

- фаги - руйнівники бактерій; 

- хвороботворність найпростіших; 

- токсини – продукти життєдіяльності бактерій; 

- ВІЛ\СНІД – загроза для життя людини; 

- біопроба – визначення патогенності мікроорганізмів; 

- антибіотики – медичні препарати, найбільш поширені в медицині; 

- мікробіологія та медицина – взаємопов’язані науки. 

-  

Вихованці мають вміти: 

- дослідити бактерії під мікроскопом; 

- працювати з поживними середовищами в стерильних умовах; 

- готувати препарати бактерій, їх фіксувати та фарбувати; 

- дослідити міцелій грибів плісняви; 

- розпізнавати різні форми бактерій під мікроскопом; 

- працювати з науковою літературою; 

- підготувати реферативну роботу і захистити її в науковому товаристві. 

-  

Вихованці мають набути досвід у: 
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- написанні, оформленні та захисті реферативних робіт; 

- виготовленні фотостендів; 

- правильному формулюванні своєї  думки; 

- використанні комп’ютерних технологій; 

- пошуку інформації в різноманітних джерелах. 

 

Основний рівень, третій рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступне заняття 6 - 6 

2. Історія розвитку медицини в 

Україні 

6 3 9 

3. Кров, її склад та функції 6 3 9 

4. Анатомія та фізіологія органів 

кровообігу 

12 3 15 

5. Хвороби серця, крові та судин 6 - 6 

6. Артеріальний тиск людини 6 3 9 

7. Шкіра людини, її будова та 

функції 

6 3 9 

8. Рани, їх види, ускладнення та 

надання першої допомоги 

9 3 12 

9. Анатомія та фізіологія органів 

травлення людини 

12 6 18 

10 Різні види отруєнь, перша 

допомога 

9 - 9 

11. Інфекційні захворювання 

шлунково-кишкового тракту 

6 - 6 

12. Анатомія та фізіологія органів 12 3 15 
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№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

дихання людини 

13. Хвороби дихальної системи їх 

профілактика 

9 - 9 

14. Різні фактори впливу на здоров᾽я 

людини 

15 - 15 

15. Система опору та руху людини 6 3 9 

16. Постава, викривлення хребта та 

плоскостопість дітей 

9 - 9 

17. Сечостатева система 12 - 12 

18. Хвороби нирок, їх запобігання 6 - 6 

19. Робота з науковою літературою  15 - 15 

20. Навчально-виховна робота 15 - 15 

21. Підсумкове заняття  3 - 3 

 Разом: 186 30 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступне заняття (6 год.) 

Ознайомлення з планом роботи гуртка, правилами поведінки. Техніка 

безпеки (на заняттях, під час екскурсій та по дорозі до школи). Обрання активу 

групи. 

 

2. Історія розвитку медицини України (9 год.) 

 Виникнення медицини. Елементи медицини скіфів. Вчені-медики ХУІІІ 

ст. Перші медичні заклади на початку ХІХ ст. Досягнення медиків у роки 

Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) (альбом гуртка «Медики – герої»). 

Практична частина. Підготовка та проведення екскурсії до центрального 

музею медицини України. Закріплення набутих знань та здобуття нових. 
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3. Кров, її склад та функції (9 год.) 

 Кров – її формені елементи та плазма. Функції крові (дихальна, 

живильна, видільна, захисна, теплорегуляційна). Еритроцити та кровотворення. 

Гемоглобін, його будова та функції. 

Практична частина. Вивчення еритроцитів крові під мікроскопом. 

Замальовки еритроцитів крові у зошитах. 

 

4. Анатомія та фізіологія органів кровообігу (15 год.) 

 Велике та мале коло кровообігу людини. Артерії, вени, капіляри. Серце, 

його будова і робота. Цикл роботи серця. Пульс, його визначення. Анатомія 

серця. Поняття про нервову і гуморальну регуляцію діяльності серця. 

Практична частина. Вплив подразнення парасимпатичної нервової 

системи на частоту серцевих скорочень (пульс).  Обладнання: секундомір. 

Дослід проводять 3 вихованці (групи по троє вихованців). 

Порядок роботи: 1) підрахувати у досліджуваного частоту пульсу на 

променевій артерії за хвилину; 2) сильно (та не до болю) натиснути 

дослідженому на заплющені очі (подразнення парасимпатичного відділу 

нервової системи); 3) третій учень вимірює частоту пульсу в досліджуваного за 

11 хв.; 4) порівняння одержаних результатів, пояснення, висновки, запис в 

зошит конспекту. 

 

5. Хвороби серця, крові та судин (6 год.) 

Серцева недостатність. Ішемічна хвороба серця. Інфаркт міокарда. 

Гемофілія; анемія та лейкемія крові. Тромбофлебіт, атеросклероз судин, 

варикозне розширення вен. Гігієна серцево-судинної системи. 

 

6. Артеріальний тиск людини (9 год.) 

 Основні поняття про артеріальний тиск. Вплив положення тіла та 

фізичного навантаження на величину артеріального тиску. Правила 
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вимірювання артеріального тиску. Колапс – причина його виникнення та 

методи усунення. Гіпертонія та гіпотонія організму людини, наслідки. 

Практична частина. Вплив фізичного навантаження та положення тіла 

людини на артеріальний тиск. Обладнання: тонометр, фонендоскоп. 

Порядок роботи: ознайомлення з тонометром та фонендоскопом. 

Навчання правильно вимірювати артеріальний тиск. Дослідження на одній і тій 

же дитині артеріального тиску в лежачому стані та після 10-15 присідань. 

Порівняння результатів, висновки. Фіксація отриманих даних. 

 

7. Шкіра людини. Її будова та функції (9 год.) 

 Будова шкіри . Придатки шкіри. Сім функцій шкіри. Роль шкіри в 

регуляції теплообміну. Захворювання шкіри (вугрі, короста, алергія). Гігієна 

шкіри та догляд за нею. 

Практична частина. Вимірювання температури в різних ділянках тіла. 

Обладнання: ртутні термометри, склянка з дезінфікуючим розчином, 

фурациліну, рушник чи марля для витирання термометра, годинник. 

Порядок роботи: 

1. Термометр струсити та помістити в пахову ділянку на 10 хв. Після 

цього записати результати показників термометру. 

2. Ополоснути ртутний кінець термометра у розчині фурациліну та 

витерти його. 

3. Обережно покласти кінець термометра (ртутну частину) на слизову 

оболонку ротової порожнини під язик. 

4. Виміряти температуру протягом 7-8 хв. 

5. Одержані результати порівняти, пояснити відмінності та зробити 

висновки. 

Всі дані законспектувати. 

 

8. Рани, їх види, ускладнення та надання першої допомоги (12 год.) 
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 Види ран: різані, колоті, рвані, рубані, вогнепальні, осколочні та 

комбіновані. Характеристика симптомів поранень (використання таблиць). 

Інфікування ран та шляхи запобігання цьому. Основні принципи надання 

першої медичної допомоги при пораненнях (захист від забруднення; не 

промивати водою, не засипати порошками, не допускати потрапляння 

антисептичних речовин). 

Практична частина. Обробка ран та накладання пов’язки. 

Обладнання: спиртовий розчин йоду та зеленки, перекис водню, бинт. 

Порядок роботи: «Постраждалого» забезпечити намальованою раною на руці. 

Навчити практично надавати першу допомогу (обробка рани та накладання 

пов’язки). 

 

9. Анатомія та фізіологія органів травлення (18 год.) 

 Поняття про травлення. Травна система (ротова порожнина, слинні 

залози, язик, стравохід, шлунок, дванадцятипала кишка, тонка кишка, товста 

кишка), печінка, підшлункова залоза, їх роль у травленні. Гігієна та норми 

живлення (режим харчування). 

Практична частина. Лабораторна робота № 1. Перевірка дії слини на 

крохмаль. Обладнання: сухий крохмаль, заварений крохмаль у пробірках; 

соляна кислота чи оцтова; холодна вода та розчин йоду. 

Порядок роботи: 

1. У пробірку з сухим крохмалем додаємо слину ( К + Сл) 

2. У пробірки з завареним крохмалем додаємо слину, одну з них 

тримаємо у холодній воді, іншу – у теплій. 

3. У пробірку з завареним крохмалем додається кислота та вносимо 

слину. 

4. Для перевірки наявності нерозщепленого крохмалю вносимо краплину 

йоду в кожну пробу. 

5. Спостереження, що отримали. 
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6. Висновки (відбулося розщеплення крохмалю слиною у теплій воді, і 

частково – в холодній). Крохмаль не розщеплюється в сухому вигляді 

та з кислотою. Виконання конспектів в робочих зошитах. 

Лабораторна робота № 2. Перевірка смакової чутливості язика. 

Обладнання: прокип’ячені піпетки, розчини цукру, солі, лимонної кислоти, 

склянка з 200 мл. дистильованої води. 

Порядок роботи: на різні ділянки язика досліджуваного почергово 

нанести з чистих піпеток по краплі кожного з розчинів. Досліджуваний не 

повинен знати який розчин крапали, і він має визначити смак. Інтервал між 

дослідами не перевищує 2-х хв. В цей час досліджуваний має добре 

ополіскувати ротову порожнину дистильованою водою. Висновки 

законспектувати. 

 

10. Різні види отруєнь, перша допомога при них (9 год.) 

Перші симптоми отруєння. Харчова токсикоінфекція, ботулізм. Отруєння 

отрутохімікатами (тіофос, хлорофос). Хімічні отруєння кислотами та лугами. 

Отруєння алкоголем та лікарськими препаратами. Надання першої допомоги 

при кожному різновиді отруєння. 

 

11. Інфекційні захворювання шлунково-кишкового тракту (6 год.) 

Вірусні: Боткіна (гепатит); бактеріальні: дизентерія, холера, 

сальмонельоз, черевний тиф; паразитарні: амебоїдоз, глисти. Симптоми цих 

хвороб та лікування. 

 

12. Анатомія та фізіологія органів дихання людини (15 год.) 

 Органи дихання: носова порожнина, гортань, трахея, бронхи, бронхіоли. 

Легені – їх будова та легеневі об’єми. Газообмін у легенях та тканинах. 

Дихальні рухи. Зміни частоти та глибини дихання. Гуморальна і нервова 

регуляція дихання. Гігієна дихання (використання торсу людини, таблиць, 

муляжів гортані та легень). 
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Практична частина. Вплив фізичних тренувань та паління на резервні 

можливості легенів. Проба із затриманням дихання. 

Обладнання: секундомір. Об’єкти дослідження: три вихованці – а) здоровий, 

але не тренований; б) тренований; в) хто колись палив чи палить зараз. 

Порядок роботи: 

1. Почергово кожний із зазначених вихованців затримує дихання на 

максимально доступний йому час, а дослідник фіксує результат часу. 

2. Проаналізувати та пояснити результати. 

3. Зробити висновки. Результати проведення роботи законспектувати. 

 

13. Хвороби дихальної системи та їх профілактика (9 год.) 

Нежить (риніт), загальні гігієнічні правила при ньому, трахеїт – ознаки. 

Бронхіт – основні ознаки цієї хвороби та причини виникнення. Пневмонія 

(застуда чи ускладнення грипу), лікування. Туберкульоз, каверни, що 

утворюються при цій хворобі, епідемія в Україні. Перша допомога при 

ураженнях органів дихання. Стороннє тіло в носі та у дихальних шляхах, 

надання невідкладної допомоги. 

 

14. Різні фактори впливу на здоров᾽я людини (15 год.) 

Електротравма та враження блискавкою. Тепловий та сонячний удар. 

Утоплення, перші кроки допомоги. Переохолодження та обмороження. Укуси 

отруйних гадюк, ос, бджіл, клопів, хворих собак, котів, надання першої 

допомоги. 

 

15. Система опори та руху людини (9 год.) 

 Скелет тулуба: хребет, грудна клітка. Скелет верхніх та нижніх кінцівок. 

Кістки голови (череп, використання муляжів). Вивихи та перша допомога при 

них. Надання першої допомоги при травмуванні та розтягненні зв’язок 

(таблиці). Значення фізичних вправ для правильного формування скелета та 

м’язів. Остеопороз кісток та остеомієліт. 
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Практична частина. Визначення розвиненості м’язів рук кожного учня. 

Обладнання: динамометри. 

Порядок роботи: 

1. Ознайомлення з динамометром. 

2. Вимір розвиненості м’язів кожної руки, та силу двох рук разом. 

3. Порівняння даних. 

4. Висновки. 

5. Конспектування матеріалу, що вивчався. 

 

16. Викривлення хребта та плоскостопість у дітей (9 год.) 

Лордоз – викривлення хребта в шийному та поперековому відділах 

(таблиця). Сколіоз – бокове скривлення хребта. Ознаки розвитку та періоди 

прогресивного захворювання (наочні посібники, таблиці). Плоскостопість: 

продовжна, поперечна та комбінована. Причини плоскостопості, їх виявлення, 

клінічні симптоми та методи лікування плоскостопості. 

 

17. Сечостатева система людини (12 год.) 

Анатомічна будова нирок і сечовивідних шляхів. Органи сечовиведення 

(муляж нирок). Будова нирок мікроскопічна (таблиця). Процес сечоутворення 

(первинна та вторинна сеча) (використання наочних посібників). Біологія і 

фізіологія жінки та чоловіка. Розмноження та запліднення у людини (табличний 

матеріал). 

 

18. Хвороби нирок, їх запобігання (6 год.) 

Запалення нирок, їх причини. Сечокам’яна хвороба, її профілактика. 

Нічне нетримання сечі (енурез). 

 

19. Робота з науковою літературою (15 год.) 

Ознайомлення з періодичними виданнями «Ваше здоров’я», «Здоров’я і 

довголіття». Робота з науковими посібниками з медицини та мікробіології. 
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Відвідування бібліотеки району ім. Василя Стефаника, медичної бібліотеки та 

бібліотеки ім. В. І. Вернадського. Опрацювання певних тем та написання 

доповідей, науково-теоретичних робіт з МАН. Розробка питань для тренінгів та 

проектів. 

 

20. Навчально-виховна робота (15 год.) 

Підготовка та проведення колективних масових заходів. Участь у 

районних та міських заходах еколого-медичного спрямування; у конкурсах та 

конференціях МАН, студентів та молодих вчених. 

 

21. Підсумкові заняття (6 год.) 

Систематизація або вибір кращих науково-теоретичних та практичних 

робіт з МАН для поповнення стенду гуртка. Заліковий підсумок теоретичних 

знань. Нагородження кращих гуртківців року. Проведення еколого-пізнавальної 

екскурсії до лісу. 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

- кров, її склад та функції; 

- артеріальний тиск людини; 

- фактори впливу на організм людини; 

- різні види поранень та отруєнь; 

- будову шкіри та її функції; 

- систему опори та руху; 

- хвороби серця, нирок, дихальної та сечостатевої системи; 

- рани та їх ускладнення; 

- поставу, викривлення хребта та плоскостопість; 

- інфекційні хвороби людини, що найбільше поширені в нашій країні. 

 

Вихованці мають вміти: 
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- користуватись медичними приладами; 

- вимірювати артеріальний тиск; 

- надавати допомогу при ураженні електричним струмом, при  

обмороженні утопленні та інших факторах впливу на людину; 

- правильно обробляти рани та накладати пов’язки; 

- працювати з медичною літературою та розробляти наукові теми для 

дослідницьких робіт; 

- розробляти тренінги, проекти. 

 

Вихованці мають набути досвід у: 

- правильному і вчасному надаванні невідкладної допомоги; 

- розпізнанні видів ран; 

- накладанні різних видів пов’язок; 

- правильному   оформленні дослідницьких та практичних робіт; 

- презентації своїх досягнень, дослідницьких та практичних робіт. 

 

Вищий рівень, четвертий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступне заняття 4 - 4 

2. Гурток – окрема міні країна 4 4 8 

3. Основні досягнення медицини 8 - 8 

4. Кровотечі, їх види та усунення 12 4 16 

5. Ушкодження м’язів, сухожиль та 

кісток, надання першої допомоги 

12 4 16 

6. Основні поняття про асептику та 

антисептику  

12 8 20 
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№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

7. Техніка накладання пов’язок 

(десмургія) 

8 4 12 

8. Шок, 4-и ступені тяжкості, перша 

допомога 

8  8 

9. Принципи та методи реанімації 

людини 

12 4 16 

10. Інфекційні хвороби людини 

найбільш поширені в Україні 

12  12 

11. Імунітет, види, його поліпшення 8  8 

12. Гарячка, її три стадії та перша 

допомога 

8  8 

13. Фітотерапія, досягнення в Україні 12 4 16 

14. Гомеопатія, основні поняття та 

значення в народній медицині. 

8 4 12 

15. Валеологія – основне осмислення 

складових здоров’я 

12 4 16 

16. Шкідливі звички – шкода здоров’ю 12  12 

17. Харчування та його значення для 

здоров’я людини 

8  8 

18. Здоров’я людини та зв’язок з 

екологічними особливостями 

середовища 

12  12 

19. Робота рамках наукового 

товариства закладу освіти, 

Київської малої академії наук 

16 4 20 

20. Індивідуальна робота з 

вихованцями 

8 8 16 
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№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

21. Проектні розробки 12 8 20 

22. Навчально-виховна робота  12 12 

21. Підсумкове заняття  8  8 

 Разом: 216 72 288 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступне заняття (8 год.) 

Ознайомлення з планом роботи. Правила поведінки на гуртку. Техніка 

безпеки в лабораторії і в природі. 

 

2. Гурток – окрема міні-країна (8 год.) 

 Табу групи. Вибори: голови ради гуртка; міністрів спорту, науки, 

медицини, екології, культури тощо. 

Практична частина. Розробка інструкцій та обов’язків; конкурси: 

символіки міні-країни, карти-емблеми; свята, пісні та девізу. 

 

3. Основні досягнення медичної галузі України (8 год.) 

Наука про мікроскопічну будову кори головного мозку, успіхи 

Володимира Олексійовича Беца (1834-1894). Успіхи в галузі офтальмології – 

Філатов Володимир Петрович (1875 – 1956). Василь Петрович Образцов ( 1849-

1920) – його досягнення в терапії. Відкриття в галузі фізіології людини 

Олександра Олександровича Богомольця (1881 – 1946) та Володимира 

Костянтиновича Високовича (1854-1912). Епідеміологія та досягнення в її 

галузі Данила Самойловича (Сушинського) (1742 – 1805) та Данила 

Кириловича Заболотного (1866- 1929). Хірургія і Волкович Микола Маркович 

(1858 – 1928). Амбодик-Максимович Нестор Максимович (1744-1812) – 

засновник світового наукового акушерства. 
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4. Кровотечі, їх види та усунення (16 год.) 

 Основні поняття. Види кровотеч та причини, що їх супроводжують. 

Зовнішні та внутрішні кровотечі (таблиці). Перша допомога при зовнішніх 

кровотечах. Техніка та правила накладання джгута. Помилки при накладаннях 

джгута. Перша допомога при деяких зовнішніх та внутрішніх кровотечах: 

кровотеча з носа, при вириванні зуба; легенева кровотеча; шлунково-кишкова 

кровотеча та кровотеча черевної порожнини. 

Практична частина. Накладання джгута на руку та ногу. Засвоєння всіх 

правил та норм при виконанні даної роботи. 

 

5. Ушкодження м’язів, сухожиль та кісток, перша допомога (16 год.) 

 Основні поняття про травмування. Механічні, фізичні, хімічні та психічні 

впливи на організм людини. Відкриті та закриті ушкодження. Забиті місця, 

розтягнення, розриви сухожиль, здавлювання та вивихи - перша допомога. 

Переломи, їх види. Основні заходи першої допомоги при переломах кісток. 

Правила транспортування хворих з переломами кісток та надання першої 

допомоги (ушкодження кінцівок, черепу, хребта, кісток тазу, ребер та ключиці). 

Практична частина. Накладання шин на ушкоджені кінцівки людини. 

 

6. Антисептика та асептика (20 год.) 

 Поняття антисептики – комплексу лікувально-профілактичних заходів. 

Механічні, фізичні, хімічні і біологічні способи антисептики. Хімічні 

антисептичні речовини. Основні біологічні антисептики. 

Асептика – заходи направлені на попередження проникнення мікробів в 

рану. Матеріали для перев’язок, їх стерилізація. Хірургічні інструменти і їх 

стерилізація: кип’ятіння, просмажування. 

Техніка проведення уколів. Стерилізація розчинів для парентерального 

введення. Обробка рук та знезараження пальчаток. 
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Практична частина. Правила проведення уколів з застосуванням норм 

асептики (вчаться на муляжі виконання уколів: внутрішньом’язових, 

підшкірних та внутрішньовенних). Вивчення стерилізації методом 

автоклавування при 2 атм. Екскурсійне заняття в науково-дослідний інститут 

рибного господарства. 

 

7. Техніка накладання пов’язок (12 год.) 

 Матеріали, що використовуються для пов’язок. Види пов’язок. М’які 

пов’язки, їх різновиди. Клеєві, косиночні, пращеподібні, контурні – їх 

виконання. Бинти та правила бинтування. Індивідуальний пакет для перев’язок 

– основне правило його використання. Основні типи бинтових пов’язок: 

спіральний, восьмиподібний, колосовидний і ін. Сітчасто-трубчасті пов’язки. 

Техніка накладання м’яких пов’язок: на голову; на око, на вухо; на нижню 

щелепу; на потилицю; на верхні та нижні кінцівки. Тверді пов’язки: гіпсові та 

транспортні шини, їх накладання (табличні ілюстрації). 

Практична частина. 1. Відпрацювання правил бинтування та 

користування індивідуальним пакетом. 2. Вивчення та освоєння спіральних, 

восьмиподібних, пращоподібних, колосовидних пов’язок та чепчика на голову. 

 

8. Шок, чотири ступені тяжкості, перша допомога (8 год.) 

Шок – стан людини між життям і смертю; основні зміни в організмі 

людини в шоковому стані. Травматичний шок – його перша та друга фази. 

Чотири ступені тяжкості шоку. Перша допомога при шоковому стані людини. 

 

9. Принципи та методи реанімації людини (16 год.) 

 Реаніматологія – клінічна наука. Термінальний стан людини, причини що 

його викликають. Три фази термінального стану людини. Зміни в організмі 

людини в термінальному стані: а) в передагонії; б) агонії; в) при клінічній 

смерті. Основні завдання реанімації. Реанімація при зупинці дихання. Техніка 

штучного дихання: метод рот-в-рот; рот-в-ніс, штучна вентиляція легенів при 
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допомозі спеціальних апаратів. Трахеотомія – її використання. Реанімація при 

зупинці серця (зупинка кровообігу). Основні симптоми зупинки серця (7). 

Техніка зовнішнього масажу серця. Оцінка ефективності масажу серця – 5 

ознак (ілюстрація наочних таблиць). 

Практична частина. Ознайомлення з практичним виконанням штучного 

дихання рот-в-рот, та рот-в-ніс з використанням правил асептики. 

 

10. Інфекційні хвороби людини найбільш поширені в Україні (12 год.) 

Грип - симптоми, методи лікування та профілактика. Сальмонельоз – 

бактеріальна хвороба, що поширюється при харчуванні. Лептоспіроз – 

смертельна зоонозна хвороба, вражає рибалок. Дизентерія – хвороба брудних 

рук, методи лікування та профілактики. Туберкульоз – епідемічна ситуація в 

Україні, запобігання його поширенню. СНІД – загроза людству. Дитячі хвороби 

- кір, вітряна віспа, стоматит, дифтерія та їх профілактика. Паразитарні хвороби 

- малярія, токсоплазмоз, ентеробіоз - ознаки, лікування та профілактика. 

 

11. Імунітет, засоби його поліпшення (8 год.) 

Основні поняття про імунітет: клітинний та гуморальний. Види імунітету: 

природний (успадкований) та штучний, їх пасивні та активні форми. Значення 

лімфатичної системи при імунітеті. Чинники, що порушують імунітет людини. 

Профілактичні щеплення, їх суть та значення в медицині. Зміцнення імунної 

системи людини методом загартування. Загальні правила загартування. Методи 

загартування: повітрям, водою, сонцем. Природне оздоровлення за системою 

П.Н. Іванова. 

 

12.  Гарячка, її три стадії та перша допомога (8 год.) 

Поняття про гарячку. Чинники, що впливають на центр теплоутворення у 

гіпоталамусі. Три стадії гарячки: співвідношення процесів теплоутворення і 

тепловіддачі на різних стадіях гарячки (ілюстративні табличні матеріали). 
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Перша допомога при перегріванні: легкої, середньої та тяжкої форми. 

Запобігання перегріванню та сонячному удару. 

 

13. Фітотерапія, досягнення в Україні (16 год.) 

 Короткі відомості про діючі речовини лікарських рослин. 

Фармакотерапевтичні властивості деяких лікарських рослин: деревію, аїру, 

парила звичайного, пирію, алое деревовидного, хріну звичайного, буряка 

звичайного, берези бородавчастої, нагідок лікарських та ромашки лікарської. 

Траволікування (фітотерапія) органів дихання, травлення, сечостатевих шляхів. 

Основні поняття про фітонциди та їх властивості. Застосування їх для 

лікування та профілактики вірусних інфекційних хвороб (М.А.Комарова, 1975). 

Найважливіші досягнення українських вчених у фітотерапії. 

Практична частина. Приготування лікувальних чаїв та настоянок. 

 

14. Гомеопатія, основні поняття та значення (12 год.) 

 Гомеопатія та її засновник С. Ганеман. Досягнення вітчизняного лікаря-

гомеопата Т.Д. Попової. Вивчення гомеопатичних препаратів, що 

використовуються при зубному болю (10 препаратів). Арніка та її використання 

при захворюванні ангіною, дизентерією та при опіках. Основні препарати, 

якими лікують хвороби печінки та серця. Хімічні гомеопатичні препарати, їх 

використання. 

Практична частина. Дослідження розчину арніки при захворюванні 

горла. Приготування розчину арніки для полоскання горла. 

 

15. Валеологія – основне осмислення складових здоров’я (16 год.) 

 Валеологія – інтегрована наука про здоров’я окремої людини. 

Особливості сучасного стану здоров’я населення України. Здоров’я дитини та 

шляхи його формування. Харчування і здоров’я. Поняття здорового способу 

життя, його складові. Здоровий спосіб життя як шлях до формування і 

зміцнення здоров’я людини. 
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Практична частина. Фізичні та психічні прийоми відновлення 

працездатності вихованців під час уроку (проведення фізкультпауз «Ліпимо 

вареники» та «Іде дощ»). 

 

16. Шкідливі звички – шкода здоров’ю (12 год.) 

Тютюнопаління та діти. Як допомогти підліткам звільнитись від 

тютюнопаління. Алкоголь та вплив його на психіку людини. Алкоголізм і 

суспільство. Причини та стадії алкоголізму. Зміни в особистості хворого на 

хронічний алкоголізм. Лікування алкоголізму. Наркоманія та токсикоманія – 

основні поняття. Клінічні ознаки наркоманії. Наркотики та вплив їх на психіку 

людини. Тренінг на тему: «Наркоманія – старіння та передчасна смерть». 

Шкідливі звички батьків, їх вплив на здоров’я майбутньої дитини. Екскурсія до 

музею медичного університету ім. О.О. Богомольця. Ознайомлення з 

музейними експонатами каліцтва дітей, що спричинені шкідливими звичками 

батьків. 

 

17. Харчування та його значення для здоров’я людини (8 год.) 

Фізіологія процесу травлення. Проблема харчування в минулому і тепер. 

Роль білків, жирів, вуглеводів, мікро- і макроелементів, вітамінів і води у 

харчуванні людини. Раціональне харчування, національні традиції харчування 

(пости). Шлях до оздоровлення через оздоровче харчування. 

 

18.Здоров’я людини та зв’язок з екологічними особливостями   

середовища (12 год.) 

Особливості здоров’я, його цінність, неповторність. Проблеми 

збереження здоров’я у сучасному суспільстві: індивідуальний, груповий і 

суспільний рівні. Зумовленість здоров’я громадян України географічним, 

кліматичним і біологічним середовищами. Здоров’я сучасного школяра: 

дитинство; підлітковий вік; юнацький вік. Режим дня. Особиста гігієна. 

Природне довкілля, як середовище життєдіяльності людини. Екологічні аспекти 
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здоров’я і хвороб людини. Чинники техногенного забруднення довкілля 

(зменшення товщини озонового шару, іонізуюча радіація. Важкі метали та 

токсичні хімічні речовини). Адаптивна, реактивна і резистентна здатність 

організму людини як фізіологічний механізм і як умова виживання в процесі 

зростання дії факторів екологічного забруднення. 

 

19. Робота в рамках наукового товариства закладу освіти, Київської 

малої академії наук (20 год.) 

 Опрацювання наукової літератури. Обґрунтування та викладання 

наукових проблем. Підбір та розробка науково-теоретичних та практичних 

робіт. Доповіді наукових розробок на конкурсах, конференціях та серед 

школярів. Участь у районних, міських та Всеукраїнських конкурсах. 

Підвищення статусу юного науковця. Надрукування робіт у альманасі 

наукового товариства закладу освіти. Підвищення рівня наукових досліджень, 

формування наукової думки, її розкриття.  

Практична частина. Виготовлення наглядних матеріалів, друкування 

доповідей, розробка презентацій та виготовлення фотостендів. 

 

20. Індивідуальна робота з вихованцями (16 год.) 

 Статус педагога – статус радника (мотивуй, але не карай, радь, але не 

вирішуй за дитину проблем). Розробка дисциплінарного регулятора програми 

(мінімум п’ять «табу» для групи вихованців, обов’язкове дотримання кожного). 

Широко стимулювати вихованців до самовдосконалення та самовиховання. 

Кожен гуртківець має свою посаду  (голова Верховної ради групи, міністри та 

ін.). Кожен має розробити інструктивні документи. До папки – «портфеля» – 

заносяться документи, що відображають хід і результативність особистісного 

зростання учня, а також включаються: 

1) особистий творчий паспорт (перелік документів про досягнення, 

загальнокультурні та наукові успіхи, дипломи, грамоти конкурсів, 

спортивних змагань, публікації і ін.); 
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2) особиста творча біографія (досвід участі у роботі гуртка, спортивних 

секцій, наукового товариства і ін.); 

3) особисте творче досьє (приклади різноманітних матеріалів учня, що 

відображають його творчі досягнення: розробки тренінгів, 

індивідуальні доробки (малюнки, фотографії). Створення «портфеля», 

постійне поповнення, регулярна самооцінка учнем результативності 

своєї діяльності, тактовна оцінка його особистісного і професійного 

зростання. Цей шлях дасть можливість дійти до кожного учня, 

виховання демократичного самовлаштування та патріотизму. 

Практична частина. Виготовлення персональних емблем, 

індивідуальних паспортів. 

 

21. Проектні розробки (20 год.) 

 Діти підбирають теми проектних робіт в основному екологічного 

спрямування (забруднення лісу, озер і ін.). Знайомляться з вибраними 

об’єктами досліджень, розпізнають сліди діяльності людини. Розробляють 

листівки, плакати, вчаться ставити запитання, які можуть допомогти у 

вирішенні проблеми: реалізовують свої можливості за допомогою тренінгів. 

Вчаться проводити акції серед школярів («Не сміти там, де ходиш», «Оберігай 

прісні води» і ін.). Підвищення рівня екологічної свідомості, зростання 

духовності особистості. 

Практична частина. Збір матеріалів екологічних забруднень: 

рекреаційних зон лісів, озер мікрорайону та різноманітних слідів діяльності 

людини (наочні посібники). 

 

22. Навчально-виховна робота (12 год.) 

Екскурсії до музеїв: медицини України, анатомії та фізіології людини 

медичного університету ім. О.О. Богомольця; на виставки фармакології; до 

Святошинського лісу та каскаду Святошинських озер; в науково-дослідні та 

навчальні заклади. 
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23. Підсумкові заняття (8 год.) 

Проведення екзаменаційного підсумку. Вибір кращих науково-дослідних 

робіт до фонду гуртка. Оформлення альбому гуртка. Вручення Посвідчень про 

позашкільну освіту. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

- основні досягнення в галузі медицини; 

- правила асептики та антисептики; 

- техніку накладання джгута при кровотечі; 

- найбільш поширені інфекційні хвороби людини. 

 

Вихованці мають вміти: 

- накладати різні види пов’язок; 

- надавати першу допомогу при переломі, ушкодженні зв’язок та м’язів; 

- правильно робити уколи; 

- знаходити та налагоджувати зв’язки у новому оточенні; 

- працювати з науковою літературою для  науково-дослідної роботи; 

- користуватись інтернет-виданнями; 

- слухати, розповідати, публікувати в ЗМІ свої розробки; 

- розробляти тренінги; 

- сприймати критику; 

- самореалізовуватись. 

 

Вихованці мають набути досвід у: 

- розпізнанні лікарських рослин; 

- усвідомленні негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я; 

- осмисленні складових здоров’я людини; 
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- роботі з науковою літературою; 

- правильній орієнтації в підборі науково-дослідницької теми з 

медицини; 

- вмінні формулювати свою думку; 

- в оформленні науково-дослідницьких робіт для малої академії наук; 

- вмінні доповідати та презентувати свої розробки; 

- використанні комп’ютерних технологій. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

№ 

з/п 
Основне обладнання Кількість 

Інструменти 

1.  Скальпель 20 шт. 

2.  Пінцет 20 шт. 

3.  Шприц 20 шт. 

4.  Шпатель 20 шт. 

5.  Молоток неврологічний 20 шт. 

6.  Набори для препарування 20 наб. 

Матеріали 

1.  Бинт гіпсовий 20 шт. 

2.  Бинт стерильний 20 шт. 

3.  Бинт нестерильний 20 шт. 

4.  Вата 1 кг 

5.  Марля медична 30 м 

6.  Скельце предметне 50 шт. 

7.  Скельце покривне 500 шт. 

Прилади та пристосування 

1.  Ергометр 1 шт. 

2.  Динамометр 2 шт. 
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№ 

з/п 
Основне обладнання Кількість 

3.  Ваги аптекарські з важелями 1 комп. 

4.  Електроплитка 1 шт. 

5.  Мікроскоп учнівський та монокулярний 20 шт. 

6.  Апарат для вимірювання тиску 4 шт. 

7.  Фонендоскоп 5 шт. 

8.  Метроном 1 шт. 

9.  Рефлектор лобний 2 шт. 

10.  Апарат для дистиляції води 1 шт. 

11.  Магнітна мішалка (М-2) 1 шт. 

12.  Джгут кровоспинний 2 шт. 

13.  Спиртівка 4 шт. 

Обладнання спеціалізоване 

1.  Носилки санітарні 1 шт. 

2.  Сумка санітарна 10 шт. 

3.  Аптечка 5 шт. 

4.  Тазик емальований ниркоподібний 2 шт. 

5.  Кювета 6 шт. 

Моделі 

1.  Вухо людини 1 шт. 

2.  Гортань людини 1 шт. 

3.  Головний мозок людини 1 шт. 

4.  Скелет людини 1 шт. 

5.  Торс людини 1 шт. 

Посуд 

1. Біологічні пробірки       100 шт. 

2. Центрифужні пробірки          40 шт. 

3. Чашки Петрі  40 шт. 
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№ 

з/п 
Основне обладнання Кількість 

4. Піпетки з поділками 30 шт. 

Об'єкти натуральні (консервовані) 

1. Консервовані препарати органів людини:  

1.1. головний мозок 1 шт. 

1.2. серце 1 шт. 

1.3. печінка 1 шт. 

1.4. нирки 1 шт. 

Таблиці 

1.  Клітини людини 1 комп. 

2.  Кровообіг людини 1 комп. 

3.  Гігієна людини 1 комп. 

4.  Медико-санітарна підготовка 1 комп. 

5.  Анатомічний атлас 1 шт. 
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