
 

 

ПРОГРАМА ГУРТКА 

«Медики-екологи» 

Вищий рівень, один рік навчання 

 

Пояснювальна записка 

Актуальність навчальної програми пов’язана з необхідністю 

підготовки компетентнісних спеціалістів в галузі екології, медицини, 

біології, аграрних наук. Соціально-економічне та національно-культурне 

відродження України значною мірою залежить від розвитку екологічної 

освіти, від виховання фізично і духовно здорового підростаючого покоління. 

Одним з ефективних шляхів розв’язання цього завдання може стати 

запровадження медико-екологічної освіти та виховання в усіх закладах 

освіти, у тому числі у позашкільних. 

Навчальна програма спрямована на реалізацією в гуртках, творчих 

об’єднаннях закладів позашкільної освіти та розрахована на вихованців віком 

12 – 17 років.  

В основу покладена авторська навчальна програма «Юних медиків» 

еколого-натуралістичного напряму, яка опублікована в збірнику Програми з 

позашкільної освіти / за ред. Биковської О. В., Савенко Н. І. К.: ЦПР, 2014. 

В.1 340 

Мета роботи гуртка «Медики-екологи» полягає у формуванні базових 

компетентностей особистості засобами медичної екології у вихованців, 

дбайливого ставлення до всього живого, любові до природи, потреби 

спілкування з нею, пізнавальних, моральних, етичних, естетичних уявлень, 

професійних орієнтацій медико-екологічного профілю, творчого 

екологічного мислення та практичних навичок творчої екологічної 

діяльності, а в цілому – екологічної культури особистості вихованця. 

Розвинути у вихованців вміння позитивно мислити і діяти правильно в 

питаннях пов’язаних з охороною довкілля і здоров’ям людини, окреслених в 

концепції «Нова Українська школа». 



 

Завдання інтегративного курсу позашкільної медико-екологічної  

освіти та  виховання полягає у формуванні екологічної культури в учнів,  що 

передбачає: 

 виховання розуміння сучасних екологічних  проблем  

держави  й світу, усвідомлення їх важливості, актуальності 

і універсальності, (зв'язку локальних з регіональними і 

глобальними); 

 відродження кращих традицій українського    народу    у 

взаємовідносинах з довкіллям, виховання любові до рідної 

природи; 

 формування усвідомлення безперспективності 

технократичної ідеї розвитку  й  необхідності заміни її  на  

екологічну,  яка базується на  розумінні єдності всього 

живого й  неживого  в складно-організованій глобальній 

системі гармонійного співіснування й розвитку; 

 формування розуміння необхідності узгодження стратегії 

природи   і   стратегії людини  на  основі ідеї 

універсальності природних зв'язків  та  само обмеженості,  

подолання споживацького ставлення до природи; 

 розвиток особистої відповідальності  за  стан  довкілля   на 

місцевому, регіональному,  національному  і  глобальному  

рівнях, вміння прогнозувати особисту діяльність і 

діяльність інших  людей та колективів; 

 розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо  

проблем навколишнього середовища,  оволодіння нормами 

екологічно грамотної поведінки;  

 виховання глибокої поваги до власного здоров'я  та 

вироблення навичок його збереження. 

 



 

У ході реалізації інтегративного курсу відбувається формування таких 

компетентностей: 

 Пізнавальної – забезпечує формування системи уявлень про 

живу природу та створення цілісної картини органічного світу, 

дає уявлення про науковий метод пізнання світу;формує 

структурно – функціональний підхід до вивчення організму 

людини; комунікативних технологій, правильно оформляти 

результати власних наукових досліджень, отримувати, 

осмислювати та використовувати інформацію з різних джерел; 

 Творчої – забезпечує формування творчих здібностей  у процесі 

поглибленого вивчення біології людини, розвитку логічного 

мислення, прагненню самоосвіти, формуванні здатності до 

плануванні, аналізу, самооцінки власних творчих проєктів, 

формулювати гіпотези та висновки; 

 Соціальної – сприяє розвитку у вихованців моральних і 

духовних якостей особистості, громадянської позиції, 

патріотизму, мовної культури; 

 Практичної, яка передбачає формування вмінь та навичок 

надання домедичної допомоги та вмінню застосовувати отримані 

знання на практиці, вмінню роботи з медичними інструментами 

та матеріалами, формувати свідоме ставлення до свого здоров’я і 

стану довкілля; 

 Екологічної–розумне та раціональне користування природними 

ресурсами в рамках збалансованого розвитку; усвідомлення ролі 

навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, 

здатність і бажання дотримуватись здорового способу життя,  

долучатись до         заходів і проєктів щодо відновлення довкілля; 

 Інформаційно-цифрової компетентності, яка передбачає 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій для 

створення, пошуку, обробки інформацій та обміну нею в 



 

навчальній діяльності. Розуміння етики роботи з інформацією   

(авторське право, інтелектуальна власність тощо). Уміння 

здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з питань 

біології, екології, здоров’я; самостійно обирати форми та засоби 

пошуку та засвоєння нових знань у сфері медичної екології. 

 Уміння вчитися впродовж життя. Уміння: організовувати й 

оцінювати свою навчально-пізнавальну діяльність.  

 Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовою.  

Здатність усно і письмово описувати факти, пояснювати явища 

живої природи, формулювати та аргументувати, зрозуміло для 

слухачів доносити власні погляди на актуальні наукові та 

суспільні проблеми у сфері біології та екологічної безпеки. 

Навчальна програма передбачає: 

 вищий рівень – 288 годин на рік (8 год./тиждень). 

Термін навчання становить 1 рік 

Організаційні форми роботи: лекції, бесіди, диспути, практичні 

роботи, майстер – класи, екскурсії, конкурси, тренінги, проєкти, квести, 

презентації, створення портфоліо особистісного розвитку. На заняттях 

відбувається виконання теоретичних та практичних завдань, а також ведення 

зошитів – конспектів та словників спеціальних термінів, зошитів практичних 

занять, робота з науковою літературою та з інтернет - ресурсами.  

Наприкінці вивчення розділу: тестування, участь у конкурсах, 

квестах, проєктах, створення презентацій.  Передбачається і самостійна 

робота вихованців з літературними джерелами, екскурсії на природу, до 

музеїв, на виставки медицини та охорони здоров’я, науково-дослідних 

установ, виготовлення наочних посібників, виконання дослідницьких робіт, 

участь в науково-практичних конференціях наукового товариства закладу.  

  



 

НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Вищий рівень, один рік навчання 

 

№ 

з/п 
Тема теоретичних практичних усього 

1. Вступ 4 - 4 

2. Людське здоров’я крізь призму 

історії 
4 4 8 

3. Філософія здоров’я 8 4 12 

4. Суть і форми проявів здоров’я 4 8 12 

5. Природні умови здоров’я 16 16 32 

6. Соціальні умови здоров’я 4 4 8 

7. Спосіб життя та здоров’я 8 8 16 

8. Основи фітопрофілактики 12 8 20 

9. Біоритми здоров’я 8 4 12 

10. Організм людини –система систем 20 8 28 

11. СНІД – медико-соціальна 

проблема 
4 4 8 

12. Психофізичне самовдосконалення 

та духовне здоров’я 
16 4 20 

13. Здоров’я людини в різні вікові 

періоди 
4 8 12 

14. Наше житло – чисте довкілля 8 4 12 

15. Сім’я і здоров’я 8 8 16 

16. Валеологічні аспекти 

професійного самовизначення 
8 12 20 

17. Основи безпеки життєдіяльності 4 16 20 

18. Швидше швидкої допомоги 4               8 12 

19. Мистецтво бути здоровим 8 4 12 



 

20. Підсумок - 4 4 

 Разом 152 136 288 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ (4 год.) 

Теоретична частина. Техніка безпеки в лабораторії і в природі. Зв'язок 

медичної екології з біологією, екологією, психологією, фаховою та народною 

медициною, хімією, географією, історією, народознавством. Значення для 

збереження і зміцнення індивідуального та суспільного здоров’я. Визначення 

тем для створення проєктів, презентацій, участь в МАН, наукових 

конференціях. 

2.Людське здоров’я крізь призму історії (8 год.) 

Теоретична частина. Основи гігієни в Стародавньому Єгипті. Погляди 

античних учених на здоров’я і хворобу. Поради античних вчених (Гіппократа 

та ін.) щодо запобігання захворюванням. Культ здоров’я в Стародавній 

Греції. Антична мудрість про здоров’я, самопізнання, самовдосконалення.  

Практична частина. Створення презентації «Скарбничка афоризмів та 

народної мудрості про здоров’я». Екскурсія до Національної Музею 

Медицини України.    

3.Філософія здоров’я (12 год.)  

Теоретична частина. Феномен людини. Цінність життя і здоров’я 

людини. Філософія здоров’я як узагальнена система поглядів на  здоров’я 

людини та нації. Необхідність пріоритету здоров’я.  

Практична частина. Робота з науково-популярною літературою. 

Конкурс презентацій на філософську тему здоров’я. 

4.Суть і форми проявів здоров’я (12 год.)  

Теоретична частина. Складові здоров’я. Визначення фізичного, 

психічного, духовного. Паспорт здоров’я. Щоденник здоров’я. 

Валеологічний моніторинг.  



 

Практична частина. Оцінка рівня індивідуального здоров’я 

вихованців.  

5. Природні умови здоров’я (32 год.)  

Теоретична частина. Місце людини в природі. Залежність стану 

здоров’я людини від стану якості природнього середовища. Екологічні 

фактори. Вода як чинник здоров’я. Стан природного середовища в Україні та 

в регіоні проживання причини та наслідки. Екологія міст.  

Практична частина. Екскурсії до Національного Природничого 

Музею, створення екологічних проєктів, презентацій.   

6. Соціальні умови здоров’я (8 год.) 

Теоретична частина. Соціальне здоров’я. Формування соціального 

здоров’я під впливом біологічного і культурного успадкування та способу 

життя. Народне право та народний календар як історична основа 

життєдіяльності українського народу. 

Практична частина. Тестування, сюжетно-рольові ігри тощо.  

Пізнавальна вікторина «Цікаво про людину», створення презентації 

«Екологія міста». 

7. Спосіб життя та здоров’я (16 год.) 

Теоретична частина. Спосіб життя і здоров’я. Здоровий спосіб життя, 

його складові рухова активність, загартування, режим праці і відпочинку, 

раціональне харчування, відмова від шкідливих звичок тощо. Загартування і 

здоров’я. Харчування і здоров’я. Енергетична, пластична та біологічна 

цінність харчових продуктів. Дикі їстивні рослини – джерело поживних та 

біологічно активних речовин, необхідних для здоров’я людини. Здоров’я і 

шкідливі звички. Профілактика та лікування шкідливих звичок.  

Практична частина. Тестування. Складання денних раціонів 

харчування. Проведення дослідів, які доводять шкідливість тютюнового 

диму й алкоголю. Сюжетно-ролові ігри. Конкурси реклами і та антиреклами,                       

створення презентацій «Людина і здоров’я». 

8. Основи фітопрофілактики (20 год.) 



 

Теоретична частина. Поняття про фітопрофілактику. Основні 

принципи фітопрофілактики, біохімічний склад дикорослих та культурних 

рослин. Народні традиції фітопрофілактики.                                                                                                                                 

Практична частина. Складання раціонів харчування. Приготування 

фіточаїв та вітамінних фітонапоїв, салатів.  Створення і демонстрація 

відеопрезентацій гуртківцями про цінність дикоростучих рослин.  

9. Біоритми здоров’я (12 год. ) 

Теоретична частина. Біоритми та їх значення в житті людини. 

Психоемоційне перенапруження та перевтоми в розвитку десинхронозу.  

Врахування біоритмів та індивідуальних особливостей для оптимальної 

організації навчання, праці, відпочинку, вміння зняти напруження.   

Практична частина. Складання індивідуальної програми профілактики 

хронопатологій.             

10. Організм людини – система систем. Запобігання 

захворювань (28 год.) 

Теоретична частина. Людина як цілісна система, що 

саморозвивається, саморегулюється та самовдосконалюється. Значення та 

анатомо-фізіологічні особливості основних систем організму, їх взаємодія 

та взаємообумовленість функціонування в системі цілісного організму. 

Нервова та гуморальна регуляція. Профілактика захворювань. 

Фітопрофілактика.  

Практична частина. Тестування, сюжетно-рольові ігри. Визначення 

частоти скорочень серця, артеріального тиску, розучування вправ 

аутогенного тренування. Написання науково-дослідницьких робіт, проєктів, 

перегляд відеоматеріалів. 

11. СНІД – медико – соціальна проблема (8 год.)                                                              

Теоретична частина. Характеристика збудника СНІДу й особливості 

його поширення. Групи ризику.  

Практична частина. Тестування, анкетування. Перегляд відеофільмів, 

створення проєкту з цієї проблеми. 



 

12. Психофізичне самовдосконалення та духовне здоров’я (20 год.) 

Теоретична частина.Вища нервова і психічна діяльність. Види пам’яті. 

Емоції,  їх значення. Темперамент, характер. Комплексний підхід до 

використання оздоровчого фізичної культури. Харчування і психіка. 

Розвиток органів чуттів. Духовність людини як основа здоров’я. Високий 

рівень духовного розвитку – одна з найважливіших якостей гармонійно 

розвиненої особистості. Внутрішня гармонія людини – необхідна умова 

досягнення гармонії у світі. Ступені розвитку свідомості людини. Потреба 

людини в чіткій ціннісній орієнтації та шляхи реалізації.  

Практична частина. Тестування, анкетування, створення презентацій, 

диспути. Сюжетно-рольові ігри. Зустріч з психологом. Виконання комплексу 

вправ для зняття напруги. Складання програми психофізичного 

вдосконалення організму та психологічного захисту. Вікторина «Твої 

можливості, людино!». Екскурсія до Національного музею Медицини 

України.  

13. Здоров’я людини в різні вікові періоди (12 год.) 

Теоретична частина. Фізичне, психічне та духовне здоров’я в різні 

періоди життя. Вікові особливості здоров’я. Біологічний та календарний вік, 

методи визначення. Поширеність різних захворювань у періоди дитячого, 

підліткового, молодого, зрілого та похилого віку. Вплив різних факторів на 

тривалість життя та активну життєдіяльність. Запобігання передчасному 

старінню. 

Практична частина. Використовуючи різні методи визначити 

індивідуальний біологічний вік.  

14. Наше житло – чисте довкілля (12 год.) 

Теоретична частина. Призначення житла. Функціональні зони, 

санітарно-гігієнічні та естетичні аспекти. Фітодизайн. Екологія побуту. 

Використання народних засобів-замінників хімічних речовин у різних сферах 

побуту як фактор охорони довкілля і здоров’я людини.  



 

Практична частина. Використання комп'ютерних екологічних ігор 

екологічного спрямування. Створення екологічного проєкту «Наш дім – наша 

фортеця» та пам’ятки споживача.  

15. Сім’я і здоров’я (16 год.) 

Теоретична частина. Спосіб життя жінки в період вагітності. Значення 

періоду внутрішньоутробного Сексуальне і репродуктивне здоров’я 

подружжя.  Планування сім’ї, розвитку, запобігання патології. Шкідливі 

наслідки аборта. Валеологічні аспекти виховання здорової дитини. Роль 

наслідування в сімейному вихованні. Піклування про особисте здоров’я  та 

здоров’я близьких – обов’язок усіх членів сім’ї. Народна мудрість про 

конфлікти, кохання, сім’ю. Культурно-історичні традиції сімейної та 

сексуальної поведінки українського народу.  

Практична частина. Анонімне анкетування, тестування. Сюжетно-

рольові ігри. Відпрацювання вмінь і навичок догляду за дитиною, за хворими 

в сім’ї (на ляльках, муляжах тощо). Диспути: «Як бути щасливим у шлюбі», 

«Про щастя і досконалість людини»,  Вікторина: «Чи знаєте ви…», квест-

урок, створення питань для анкети «Самооцінка здоров’я». 

16. Валеологічні аспекти професійного самовизначення (20 год.) 

Теоретична частина. Проблеми професійного самовизначення, 

фактори і мотиви вибору професій. Професійна придатність. Світ професій і 

професійних вимог. Природні передумови здібностей людини. Особисті 

якості людини і вибрана професія. Поширення моди на турботу про  власне 

здоров’я серед ділових людей у країнах із розвиненою ринковою 

економікою.     

Практична частина. Тестування, анкетування, квест-урок, створення 

презентацій.  

17. Основи безпеки життєдіяльності (20 год.) 

Теоретична частина. Життєдіяльність людини та її обумовленість 

якістю життя. Довкілля і Здоров’я людини. Особиста відповідальність кожної 

людини за безпеку своєї життєдіяльності. Етика безпечної поведінки. 



 

Травматизм і професійні захворювання. Безпека дорожнього руху. Пожежна 

безпека. Радіаційна безпека. Профілактика травматизму на виробництві і в 

побуті. Валеологічні аспекти екології побуту. Безпечна поведінка на природі. 

Стихійні лиха, катастрофи, аварії тощо. Поведінка людини в екстремальних 

природних та соціальних умовах.  

Практична частина. Тестування. Сюжетно-рольові ігри. Моделювання 

небезпечних для життя ситуацій та обґрунтування плану дій. Зустріч із 

працівниками ДАІ, пожежної охорони, санепідстанції, спеціалістами з 

техніки безпеки, створення презентації про безпечну поведінку людини в 

природі.  

18. Швидше швидкої допомоги (12 год.)  

Теоретична частина. Перша домедична допомога при різного виду 

травм. Значення першої допомоги для збереження життя постраждалого і 

попередження ускладнень. Поняття про асептику і антисептику. Способи 

знезараження рук при наданні першої допомоги. Основні принципи надання 

першої допомоги при пораненнях. Перша допомога при пошкодженні кісток і 

суглобів, розтягненні зв'язок, вивихах і переломах кісток. Перша допомога 

при сонячному та тепловому ударах, ударі блискавкою, електрошоці, опіках, 

відмороженнях. Перша допомога при істеричному та епілептичному нападах, 

при втраті свідомості, при утопленні. Перша допомога при укусах тварин, 

отруєнні рослинами, грибами, харчовими продуктами, хімічними 

речовинами. Користування засобами індивідуального захисту від дії 

шкідливих факторів при екологічних аваріях та катастрофах. Само- та 

взаємодопомога. Комплектування аптечки першої медичної допомоги.  

Практична частина. Відпрацювання вмінь та навичок першої 

долікарської допомоги. Комплектація аптечки першої медичної допомоги. 

Майстер-клас з надання першої домедичної допомоги при різного виду 

травм. 

19. Мистецтво бути здоровим (12 год.)  



 

Теоретична частина. Резерви здоров’я людини. Зміцнення, а не 

збереження здоров’я як пріоритет оздоровчої системи. Система оздоровлення 

П. Брегга, М. Амосова та ін. Загальна мета оздоровчих систем в гармонізації 

взаємодії людини з природою, очищення та оздоровлення організму, з 

використанням його резервів і можливостей. Звички, які шкодять здоров’ю. 

Практична частина. Складання індивідуальних програм збереження і 

зміцнення здоров’я, створення індивідуальних презентацій про здоровий 

спосіб життя: «Як наші звички та спосіб життя можуть  покращити добробут 

і відновити Землю», «Жити із «зеленим серцем», «Здоров’я і сучасна 

цивілізація».   

20. Підсумок (4 год.) 

Підбиття підсумків. 

Прогнозований результат 

Вихованці мають знати і розуміти: 

 техніку безпеки життєдіяльності 

 складові здорового способу життя 

 профілактику і лікування шкідливих звичок 

 фактори впливу на організм людини 

 навички першої домедичної допомоги  

 правила асептики і антисептики 

 визначати проблеми довкілля 

 пропонувати способи вирішення проблем довкілля 

 досліджувати природні об’єкти 

Вихованці мають вміти і застосовувати 

 дотримуватись техніки безпеки життєдіяльності 

 комплектувати аптечку 

 проводити анкетування і тестування 

 складати індивідуальні програми здоров’я 

 розробляти тренінги, проєкти, створювати презентації. 

 користуватися науковою літературою 



 

 систематизувати набуті знання в логічні схеми 

 робити висновки вивченого матеріалу, логічні підсумки 

 складати пам’ятки безпечної поведінки на природі і в побуті 

Вихованці мають набути досвід 

 Екологічної грамотності і здорового життя 

 Обізнаності та самовираженні у сфері екологічної культури 

 Основних компетентностях у природничих науках і технологіях 

 осмислення складових здоров’я людини 

 усвідомлення негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я 

 правильного і своєчасного надання невідкладної допомоги 

 правильного оформлення дослідницьких та практичних робіт, проєктів,    

створення презентацій. 

  



 

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. 

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. 

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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