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Рецензент: 

 

Бацура О.Є., вчитель біології, методист школи-ліцею  управління 

освіти Шосткинської міської ради Сумської області. 

 

 

У даному досвіді висвітлюється питання застосування 

інноваційних технологій навчання для розвитку життєвих 

компетентностей учнів при вивченні біології, що дає можливість 

розвивати інтерес учнів до предмету, залучати  дітей до 

самостійної дослідницької роботи, виявляти обдарованих учнів та 

створювати їх індивідуальну траєкторію навчання. 
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ПОДАННЯ 

 

 

Адміністрація Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 

просить розглянути матеріали передового педагогічного досвіду Пилипенко 

Наталії Миколаївни, вчителя біології вищої категорії, за темою «Розвиток 

життєвих компетентностей учнів на уроках біології шляхом впровадження 

інноваційних технологій навчання» - на предмет вивчення, узагальнення та 

поширення на міському рівні. 

 Досвід Пилипенко Н.М. вивчений (2010-2011н.р.) та узагальнений 

заступником директора з НВР Касабуцькою Галиною Василівною. Схвалений – 

педагогічною радою школи (протокол № 6 від 05.05.2011р). 

 

 

 

 

Директор школи                         А.Г. Кобилякова 
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Р Е Ц Е Н З І Я 

на передовий педагогічний досвід  

«Розвиток життєвих компетентностей учнів на уроках біології 

шляхом впровадження інноваційних технологій навчання»  

учителя біології Пилипенко Наталії Миколаївни 

 

Вивчення соціального замовлення на освіту учнів школи і їх батьків 

виявляє помітне зрушення від міцного засвоєння учнями наявної суми знань, 

достатньої для вступу випускників у ВНЗ, до оволодіння ними комплексом 

компетенцій, що дозволяють активно і відповідально соціалізуватися у будь-

яких сферах діяльності. Підготовка молодого покоління до життя в суспільстві 

висуває нові педагогічні завдання, що описуються сьогодні компетентністним 

підходом. 

Йдеться про модель випускника, здатного вирішувати нові життєві, 

соціальні, економічні і політичні завдання в умовах швидкого оновлення 

інформаційних масивів, стрімкого застою відомостей, отриманих в ході 

загальної освіти. У цих умовах інваріантом загальної освіти є комунікативні і 

діяльнісні уміння і цінності. 

Таким чином, нова мета освіти - формування компетентної особи 

випускника через засвоєння ним ключових освітніх компетенцій. 

Вчитель визначила мету своєї педагогічної діяльності: створити умови 

для розвитку пізнавальних, творчих, комунікативних і рефлексій здібностей 

учнів за допомогою інноваційних форм навчання. 

Метою досвіду є опис системи роботи вчителя щодо розвитку життєвих 

компетентностей на уроках біології шляхом впровадження інноваційних 

технологій навчання як засобу оптимізації навчальної діяльності учнів. 

Мета роботи розкрита автором повністю, висвітлені питання:   

характеристика основних життєвих компетентностей,  впровадження новітніх 

інформаційних технологій на уроках біології, якими вчитель активно 

користується в роботі, особистісно-орієнтовані технології та технологій 
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формування творчої особистості, проектні технології на уроках.  

 Вчитель біології Пилипенко Н.М. в своїй роботі вміло поєднує 

традиційні  та інноваційні  прийоми, методи, форми  і засоби  навчання, 

спрямовані  на розвиток творчих здібностей кожного учня, на формування 

вмінь і навичок навчальної праці, на виховання потреби та вміння поповнювати 

й оновлювати свої знання. Методична тема «Розвиток життєвих 

компетентностей учнів на уроках біології шляхом впровадження інноваційних 

технологій навчання», над якою працює вчитель, сприяє  оптимізації 

навчальної діяльності учнів.   

 Надані цікаві приклади розроблених уроків, які супроводжуються 

нестандартними  презентаціями, що мають високий рівень.  

Висвітлені результати досягнень учнів та педагога. Є рекомендації  та 

висновки. Робота підкріплена фотографіями уроків  та позакласних заходів з 

застосуванням мультимедійних технологій.  

Даний передовий  педагогічний досвід знаходиться на стадії 

розповсюдження серед колег школи і міста. 

Досвід написаний грамотно, відрізняється науково-теоретичним  

обгрунтуванням, актуальністю, перспективністю, застосуванням нетрадиційних 

форм і методів  роботи, має практичне спрямування. Витримані вимоги щодо 

оформлення структурних матеріалів.  

 

Вчитель-методист Шосткинської школи-ліцею  

_______________________             О.Є. Бацура 
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АНОТАЦІЯ 

вивченого та узагальненого досвіду 
 

Тема досвіду: Розвиток життєвих компетентностей учнів на уроках біології 

шляхом впровадження інноваційних технологій навчання.  

Автор досвіду: Пилипенко Наталія Миколаївна, вчитель біології вищої 

кваліфікаційної категорії  Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№1. 

Адреса досвіду: 41100, вул. Кірова, 10, м.Шостка, Сумської області. 

Досвід вивчався та узагальнювався: 2010-2011 роки. 

Актуальність досвіду: полягає в  об’єднанні  методики використання 

інноваційних технологій з методикою викладання конкретного предмета, що 

призводить до формування основних груп компетентностей: соціальної, 

інформаційної, комунікативної та ін. 

Актуальність даної проблеми полягає у підвищенні  цікавості та мотивації  

навчання. 

Вид досвіду: раціоналізаторский з практичним застосуванням передового 

педагогічного досвіду (технологія інтерактивного навчання (Дж. Шерман, 

Г.Фріц, С.Ренегар, Дж. Фредерік, М.Сілберман, О.Пометун, Л.Пироженко, 

Т.Ремех); технологія «Метод проектів» (В.Гузєєв); технологія колективного 

взаємонавчання (О. Рівін), технологія проблемного навчання (Дж. Дьюі, 

М.Махмутов, Т.Ільїна, Г.Вернер, В.Окоп, А.Матюшкін, П.Підкасистий); 

технологія комп’ютерного (інформаційного) навчання (А.Єршов).   

Заслуговують на увагу особливості педагогічного стилю вчителя у 

проектуванні навчального процесу, у доборі навчального матеріалу та форм і 

методів реалізації проблеми на уроці і в позаурочний час.  

Сутність досвіду. Система роботи, що полягає в системі цілеспрямованого і 

комплексного підходу до проблем формування  і розвитку у учнів стійкого 

інтересу до вивчення біології, творчої самостійності, емоційного пізнання світу, 

набуття життєво важливих соціальних знань і навичок, формування ключових 

компетентностей засобами предмету. 
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А Н К Е Т А 

адресата досвіду роботи 

 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові Пилипенко Наталія 

Миколаївна 

2. Дата народження                 04 травня 1975 року 

3. Домашня адреса   41100 м. Шостка,  вул. 

Горького, б.4, кв.7   т. (054-49) 7-17-54 

4. Навчальний заклад, що закінчила    Сумський  державний педагогічний 

інститут ім. Макаренка в 1997 році. Вчитель географії та біології. 

5. Адреса досвіду     Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 

1 Шосткинської міської ради Сумської області, вул. Кірова, б.10. 

41100, т. (054-49)2-13-31 

6. Стаж роботи     13 років 

7. Кваліфікаційна категорія    вища категорія 

8. Звання 

9. Нагороди, відзнаки  Почесна грамота обласного управління освіти  

               (2009 рік), грамоти міського відділу освіти. 

 10. Тема досвіду Розвиток життєвих компетентностей учнів на уроках 

біології шляхом впровадження інноваційних технологій навчання.  

 

06.05. 2011р.       ____________________ 
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ХА Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Пилипенко Наталії Миколаївни, 

учителя біології вищої категорії, 

1975 року народження, 

освіта вища 

 Пилипенко Наталія Миколаївна має високий рівень теоретичної 

підготовки. Володіє методикою навчання біології. 

Вчить дітей самостійно здобувати знання. Виробляє в учнів уміння 

відстоювати власну думку, брати на себе громадську відповідальність за 

збереження екологічного балансу. Розвиває комунікативні вміння і навички 

співробітництва, залучає учнів до співпраці,  співтворчості. Використовує як 

традиційні форми проведення уроків, так і проектні технології з  

використанням мультимедійної дошки. Уроки відрізняються науковістю,  

доступністю і різноманітністю методів і прийомів. 

Велику увагу приділяє роботі з обдарованими учнями. Результатом її 

роботи є щорічні перемоги учнів в II та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах і захисті науково-дослідних робіт МАН. За результатами зрізів знань 

10-11 класів 69 % учнів засвоїли матеріал на високому і достатньому рівні. 

Творчо працює над методичною проблемною темою “ Розвиток життєвих 

компетентностей учнів на уроках біології шляхом впровадження інноваційних 

технологій навчання”. Розробила методичні матеріали, які представлені у 

вигляді схем і таблиць, що полегшує сприйняття навчального матеріалу та 

сприяє якісному виконанню практичних робіт;  різнорівневі завдання до 

тематичного оцінювання з усіх тем для учнів 7, 9, 10, 11 класів.  

Брала участь у міському конкурсі "Мій кращий урок". Бере активну 

участь у методичній роботі міста, очолює шкільне методичне об'єднання 

вчителів природничих наук, проводить відкриті уроки для вчителів міста, 

області.  

Директор школи       А.Г.Кобилякова 
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ОПИС ЗМІСТУ ДОСВІДУ 

«Ростити людину – це радість! 

                                                        Кожен з них індивідуальність, 

                                                                      і часто дуже колоритна, яскрава...» 

Олесь Гончар 

Ми з вами часто милуємося журавлиним клином. Ці дивні птахи 

допомагають один одному, створюючи підіймальну силу для тих, хто летить 

попереду. Цікаво, хто навчив цих птахів мистецтву польоту? Спостерігаючи за 

журавлиним клином, спадає па думку, що школа чимось подібна до нього, бо є 

джерелом енергії, творчим імпульсом   для   сильного   змаху   дитячих крил  у  

майбутнє.   Так   і  сучасна  школа, формуючи життєві компетенції, готує дітей 

до дорослого життя.  

Актуальність досвіду 
Одним з основних завдань освіти є становлення в учнів цілісного 

світогляду, формування життєвих компетентностей на основі засвоєння 

системи знань про природу, людину, виробництво; оволодіння засобами 

пізнавальної діяльності. 

Саме така особистість, яка володіє основними компетентностями, зможе 

успішно самореалізуватися в соціумі як свідомий громадянин, відповідальний 

сім'янин, професіонал; особистість, здатна обстоювати свої життєві цінності, а 

також піклуватися про інших. Модель цієї особистості можна представити у 

вигляді схеми. (Див. Додаток 1) 

Завдання, що проголошені в стратегічному документі освіти – 

Національній доктрині розвитку освіти, спрямовані на перехід системи освіти 

на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентоспроможність в 

європейському та світовому освітньому просторі, формуванні покоління 

молоді, що буде захищеним та мобільним на ринку праці, здатним робити 

особистісний духовно-світоглядний вибір, матиме необхідні знання, навички та 

компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях, буде здатним до 

навчання впродовж життя. Такі позиції потребують від сьогоднішньої школи 

особливих підходів до оновлення змісту освіти та до застосування нових 

педагогічних підходів до навчання, впровадження інформаційних та 

комунікаційних технологій, які модернізують процеси в будь-якій галузі 

суспільства. Очевидно, що освіта потребує збалансування всіх чинників. 

Проблема розвитку основних життєвих компетентностей, навичок 

мислення в учнів шкіл нині стоїть дуже гостро. Як свідчать дослідження, 

переважна більшість учнів шкіл не володіє такими логічними операціями, як 

аналіз, синтез, класифікація, узагальнення, порівняння. Такий стан речей є 

загрозою для демократичних перспектив України, спричинює прийняття 

незважених рішень майбутніми громадянами, наслідки яких обов’язково 

відіб’ються на наступних поколіннях; зменшує конкурентоспроможність 
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України в світі. Отже, актуальним стає розвиток життєвих компетентностей 

учнів. 

Це дозволяє забезпечити всебічний розвиток  людини як особистості та 

найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних 

здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, 

здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі 

інтелектуального, творчого, культурного потенціалу(Див. Додаток 2). 

Сьогодні перед вчителем встає проблема не тільки «чому учити», але і 

«як учити», тобто проблема організації ефективних сумісних форм навчальної 

діяльності. 

Біологія займає особливе місце серед шкільних дисциплін. Як навчальний 

предмет вона формує в учнів уявлення про наукову картину світу, формує їх 

світоглядну позицію і життєві переконання, дає можливість експериментувати, 

висувати і доводити наукові гіпотези. Але все це буде можливим лише в тому 

випадку, якщо в учнів у процесі навчання буде сформований інтерес до знань, 

інтерес до предмету. Пізнання - праця, що вимагає великої напруги. 

Тому необхідно виховувати у дітей силу волі, уміння долати труднощі, 

щепити їм відповідальне ставлення до своїх обов'язків - всі ці якості, 

безперечно, стануть в нагоді їм в майбутньому. Але одночасно потрібно 

прагнути полегшувати їм процес пізнання, роблячи його привабливим. Ще 

К.Д.Ушинський писав: «...вчення, позбавлене всякого інтересу і узяте тільки 

силою примушення .... вбиває в учневі бажання до навчання, без якого він 

далеко не піде.» 

От чому своєю головною задачею Пилипенко Н.М. вважає не просто 

озброїти своїх учнів певною сумою біологічних знань, а сформувати у них таке 

емоційне відношення до цих знань, яке надалі забезпечить їх активне 

сприйняття і засвоєння, тобто сформувати життєві компетентності засобами 

біології як навчального предмету. 

Теоретична база досвіду  

Компетентнісний підхід – це процес навчання, спрямований на 

формування та розвиток життєво важливих умінь і навичок особистості, що дає 

змогу адаптуватися в соціумі.  

Компетентність - об'єктивний результат освоєння компетенцій 

конкретною особою.  

Ключовими компетенціями можна назвати такі, які повинен мати кожен 

випускник школи, та які можна було б застосовувати в найрізноманітніших 

ситуаціях.  

Це компетенції широкого спектру використання, що мають певну 

універсальність, впливають на реалізацію спеціальних конкретних компетенцій. 

Компетенції для учня - це образ його майбутнього, орієнтир для освоєння. 

Формування ключових компетенцій здійснюється у рамках кожного учбового 

предмета, зокрема біології. 

У своїй педагогічній діяльності Наталія Миколаївна спирається на 

наступний варіант розділення компетенцій, що передбачає наступні сфери 

людської діяльності :  
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1. Компетенції, що відносяться до самої людини як особи, суб'єкта 

діяльності, спілкування: 
 компетенції здоров’язберігаючі; 

 компетенції ціннісно-смислової орієнтації; 

 компетенції громадянськості; 

 компетенції самовдосконалення, саморегулювання, саморозвитку, 

особової і предметної рефлексії. 

2. Компетенції, що відносяться до соціальної взаємодії людини і 

соціальної сфери: 

 компетенції соціальної взаємодії; 

 компетенції у спілкуванні. 

3. Компетенції, що відносяться до діяльності людини: 
 компетенції пізнавальної діяльності; 

 компетенції діяльності; 

 компетенції інформаційних технологій. 

Пилипенко Н.М. вважає, що на кожному уроці повинно бути 

«достатнього матеріалу для вправ діяльних сил дитини, які надані їй від 

природи» (І.Г. Песталоцци). Наприклад, подача домашнього завдання: 

 методом вибору (розробки уроків, теми «Вплив   алкоголю,   

нікотину,   наркотичних речовин на розвиток зародка людини» та  

«Життєвий цикл і розвиток клітин. Поділ соматичних клітин»); 

 методом складної цілі (випереджальне завдання, розробки уроків); 

 взаємоперевіркою;  

 роботою в групах (розробки уроків). Всі уроки вчительки проходять 

під девізом Костянтина Ушинського «знания рождаются связями, 

парами, сетями»  

Новизна досвіду 

полягає в оригінальному використанні інноваційних технологій 

(інтерактивного навчання, методу проектів, проблемного навчання, 

колективного взаємонавчання, ІКТ, елементів дослідницької роботи) в урочній 

та в позаурочній діяльності. 

Технологія досвіду містить у собі багатий арсенал різнонаправлених 

форм,  методів традиційної та інноваційної діяльності вчителя та учнів на уроці 

і в позаурочний час. Особливо цінним є творчий підхід педагога до створення 

системи роботи на різних етапах уроку в залежності від його типу та 

навчального матеріалу.  

Технологія досвіду сприяє вирішенню наступних проблем:  

 інтенсифікації й оптимізації навчального процесу; 

 підвищення ефективності уроку як основної одиниці навчально-виховної 

діяльності; 

 активізації навчальної діяльності учнів на уроках літератури, підвищення 

інтересу до предмета та читацької активності; 

 розвитку навичок самостійної та спільної діяльності;  
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 оптимізації соціально - особистісного росту школяра, формування 

готовності до подолання труднощів навчання та життя, стійкості до стресів і 

фрустрацій 

 формування компетентної дієздатної особистості. 

Технология досвіду Пилипенко Н.М. включає три основні етапи розвитку 

життєвих компетентностей:  

1. Підготовчий  
В ньому активну участь беруть і учитель, і учні. Учні діляться на групи 

(команди, екіпажі), отримують або набирають певні завдання, які необхідно 

виконати до урок: підготовка повідомлень на тему майбутнього уроку, 

складання питань, кросвордів, вікторин, виготовлення потрібне дидактичного 

матеріалу і т. д.  

2. Власне урок  

Виділяється три основні етапи уроку.  

• Перший етап. 

Ставляться проблеми, 

з'ясовується міра 

готовності до їх 

рішення, до 

знаходження шляхів 

досягнення цілей 

уроку. Намічаються 

ситуації, участь в яких 

дозволить вирішувати 

пізнавальні, розвиваючі 

і виховні завдання. 

Якість виконання 

учнями попередніх завдань впливає на їх інтерес до майбутньої 

роботи. При проведенні уроку Наталія Миколаївна враховує 

відношення учнів до оригінальної форми уроку, рівень їх 

підготовленості, їх вікові і психологічні особливості.  

• Другий етап. Повідомлення нового матеріалу, формування знань учнів в 

різних "нестандартних" формах організації їх розумової активності. 

• Третій етап. Він присвячений формуванню умінь і навичок. Контроль 

зазвичай не виділяється в часі, а "розчиняється" в кожному з попередніх 

етапів.  

3. Аналіз  

При аналізі вчителька оцінює як підсумки навчання, виховання, розвитку 

учнів, так і картину спілкування - емоційний тонус уроку не лише при 

спілкуванні учителя з учнями, але і учнів між собою. Очевидно, що розглянуті 

частковості - це тільки орієнтири, позначки для педагогічної творчості. Але 

вони встановлюють деякі "точки опори". 
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Ідея досвіду Наталії Миколаївни складається з таких напрямків роботи: 

(Див. Додаток 3)  

• створення методичних та дидактичних матеріалів завдань для 

практичного засвоєння знань; 

• впровадження в навчальний процес проектних технологій; 

• покращення міжпредметних зв’язків; 

• організація навчання одночасно на різних рівнях складності; 

• диференціація і індивідуалізація навчання; 

• особистісно орієнтована спрямованість навчання. 

 Вчителька прагне  зробити кожний урок як рішення певної проблемної 

ситуації, переживання учнями цілого ряду позитивних емоцій: здивування, 

радість, відчуття успіху, відчуття власної гідності; пізнання біологічних 

законів, явищ і процесів в атмосфері співтворчості і взаєморозуміння. 

Оптимальне поєднання методів і прийомів, включення учнів в різні 

форми практичної і дослідницької діяльності, комплексне використання 

педагогічних засобів, сприяє залученню учнів в активний процес пізнання і 

самовдосконалення. 

 Наталія Миколаївна обирає освітні технології або їхні елементи, які 

відповідають ідеям глобального навчання та дозволяють найбільш ефективно 

виконувати поставлені завдання в ході співтворчості або співдіяльності вчителя 

та його учнів: технологія розвивального навчання, проблемно-модельна 

технологія, технологія співтворчості та інші. 

Навчальний процес будується на основі фундаментальних принципів 

навчання: науковості, послідовності, наочності, практичної спрямованості, 

провідної ідеї розвитку мислення і способів пізнання, духовної і освітньої 

значущості активності і самостійності дитини. У ході реалізації завдань 

гуманізації та гуманітаризації природничо-наукової освіти додаються ще такі 

принципи: інтегративність та поліпредметність; культуровідповідність та 

історизм; самодостатність і додатковість структурних блоків у навчанні; 

регіональність; екологізація. 

Основні етапи 

розвитку 

життєвих 

компетентносте

й 

 

 

Підготовчий 

 

Власне урок 

 

Аналіз 
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Реалізація функції діяльності Пилипенко Н.М. має на меті становлення 

творчої особистості учня через: 

• виховання позитивного світогляду, що ґрунтується на життєвій 

компетентності, соціальному становленні; 

• формування дослідницької стратегії пізнавальної діяльності, 

комплексу дослідницьких та комунікативних умінь і навичок; 

• оволодіння навичками особистісного самовизначення (у тому числі 

й професійного), самореалізації та саморозвитку. 

Впровадження новітніх інформаційних технологій 

 Процес інформатизації суспільства зумовлює й інформатизацію освіти: 

використання нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію 

психолого-педагогічної мети навчання і виховання. Готуючи уроки з 

використанням комп’ютерних технологій, вчитель ставить перед собою 

завдання підвищити їх ефективність, створити умови для високоякісного 

засвоєння навчального матеріалу, розвивати інтелектуальні, творчі здібності 

учня, виховувати гармонійну особистість, готувати учнів до життя у 

розвиненому інформаційному середовищі. Завдяки мультимедіа (презентацій, 

добору ілюстрацій, використання кіно- чи відеофрагментів) навіть сухий 

теоретичний матеріал оживає, стає цікавим, наочним.  

 Використовуючи комп’ютерні технології на уроках біології Наталія 

Миколаївна формує та розвиває у учнів такі компетентності: саморозвитку та 

самоосвіти, інформаційної, комунікативної, полікультурної, а за умови 

залучення прикладних комп’ютерних програм, ще й компетентності 

продуктивної творчої діяльності. 

 Під час проведення уроків широко використовує програмні засоби 

навчання та мультимедіа: презентації, відеоролики, комп’ютерні програми 

тощо. 

Комп'ютерна презентація, як 

яскрава обгортка, викликає у дітей 

бажання скуштувати цукерку під 

назвою «урок». Мотивація учбової 

діяльності зростає в декілька разів. 

Презентація звільняє учителя від 

традиційного використання дошки. 

Етапи  уроку, основні тези і  весь 

необхідний ілюстративний 

матеріал чітко і наочно виконані на 

слайдах сприяють концентрації 

уваги учнів і активізації їх 

діяльності. 

Шляхом застосування мультимедійних засобів на уроці  вчителька 

одержує дві основні переваги - якісну і кількісну. Якісно нові можливості 

очевидні, якщо порівняти словесні описи з безпосереднім аудіовізуальним 

уявленням. Кількісні переваги виявляються у тому, що мультимедіа-
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середовище значно вище за інформаційною щільністю. Як відомо, одна 

сторінка тексту містить інформацію, яку вчитель промовляє приблизно за 1-2 

хвилини. Кожен учитель знає, як відбувається запам'ятовування інформації: 

якщо інформація сприймається тільки слухом, засвоюється 20% її обсягу; якщо 

лише за допомогою зору, запам'ятовується 30% матеріалу. За умови 

комбінованого поєднання «включення» слухового й зорового каналів 

інформації учень спроможний засвоїти до 60% інформації. От чому краще 

"один раз побачити, ніж сто разів почути". А застосування мультимедіа дає 

змогу об'єднати текст, звук, графічне зображення, відеозображення та ще й 

улюблену дітьми анімацію (мультиплікацію). Таким чином, використання на 

уроках відеопроектів, електронних підручників, мультимедійних презентацій 

допомагає Наталії Миколаївні наблизити дітей до життя і відповідно досягнути 

на уроці  високих результатів.  

Мультимедійні презентації  просто незамінні на уроках біології. З їх 

допомогою учні легше засвоюють новий матеріал, а також  віртуально 

подорожують у будь-який куточок землі, можуть ознайомитись з середовищем 

життя організмів, з’ясувати екологічні зв’язки. 

Наталія Миколаївна 

ретельно готується до уроків, 

добирає відеофрагменти з життя 

тварин та людини, дітям дані  

фрагменти фільмів допомагають 

збагатити навчально-виховний 

процес яскравими враженнями. 

Використовуючи 

мультимедійні технології на 

уроках Пилипенко Н.М. вирішує 

ряд питань, а саме: 

- зростання продуктивності 

уроку; 

-  зручне пояснення виду роботи з різним приладдям; 

- детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових питань теми 

залежно від підготовленості учнів;  

- коригування темпу й об'єму навчального матеріалу; 

- значне підвищення рівня використання наочності на уроці; 

- встановлення міжпредметних зв'язків. 

Наталія Миколаївна застосовує методичні прийоми, які впливають на 

формування мотивації  при використанні активних методів навчання: 

-         Здивування – початкова фаза розвитку пізнавального інтересу 

Наприклад, на уроці «Одноклітинні найпростіші - мешканці водойм і ґрунту» 

для активізації навчальної діяльності застосовує такі цікаві факти: 

 Представники підцарства Найпростіші були відкриті 1673 року 

голландцем Антоні ван Левенгуком за допомогою побудованого 

власними руками мікроскопа. Досліджуючи перцевий настій («інфузум» - 

настій), він виявив у ньому інфузорій.  
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 -     Фантастична добавка – доповнюється реальна ситуація елементами 

фантастики 

-      Відстрочена загадка – загадка відгадується під час роботи над новим 

матеріалом, це, як правило, проблемне запитання, яке ставить на початку уроку, 

наприклад: 

У Чорному морі у другій половині літа вода іноді світиться вночі. Як це 

пов'язано з найпростішими?  

-   Джерело інформації – використовуються друковані видання, де розміщена 

інформація щодо теми уроку 

-         Мозкова атака – колективна творча робота в розв’язанні певної 

складної проблеми. 

Методичні прийоми, які використовує Пилипенко Н.М.  при 

вивченні нового матеріалу 

-У ході пояснення нового матеріалу учні не конспектують, а записують 

питання, що виникають, за найцікавіші з яких виставляються оцінки 

- У процесі пояснення нового матеріалу виписуються всі нові поняття 

- у процесі поняття пропонується скласти опорний конспект 

- у процесі пояснення вчитель через декілька хвилин задає цікаві задачі та 

завдання на розуміння, пояснення та застосування. 

Методичні прийоми, які використовуються для закріплення вивченого 

матеріалу та перевірки домашнього завдання 

-«Вірю – не вірю» - Кожне питання починається словами «Чи знаєте ви, 

що?» 

- Бліц опитування по ланцюжку учень ставить коротке запитання другому, 

другий – третьому і т.д. 

- Знайди помилку –прошу знайти у запропонованому тексті помилку. 

- Сніжна грудка – учень називає слово, яке стосується теми уроку, 

слідуючий учень складає речення із цим словом, третій учень придумує 

питання до попереднього речення, четвертий – відповідає на нього. 

Впровадження особистісно-орієнтованих технологій  та  

технологій формування творчої особистості 

Завдання учителя, як технолога навчального процесу - організувати його 

таким чином, щоб отримати найбільшу ефективність кожного уроку. Ефективне 

керівництво процесом навчання створює оптимальні умови для прояву 

самостійності, творчої активності, дозволяє здійснювати індивідуальний підхід. 

Грунтовна підготовка матеріально-технічної бази та дидактичного оснащення, 

також є неодмінною складовою ефективної організації навчального процессу на 

уроці біології. 

З метою впровадження особистісно орієнтованої технології та технології 

формування творчої особистості   Пилипенко Н.М. розробляє дидактичні 

матеріали до уроків,  тести та завдання для перевірки знань. 

Наталія Миколаївна вважає, що тільки один вид розумової діяльності — 

самоосвітня,   є гарантією подальшого розвитку компетентності саморозвитку 

та самоосвіти, та  підґрунтям для  формування життєвих компетентностей. 

Намагається організовувати навчальну роботу так, щоб учні самі відкривали 
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нове, а не  одержували “готові”  відповіді. Постійно впроваджує елементи 

групової роботи, самостійної роботи з підручником, посібниками, дидактичним 

роздатковим матеріалом, приділяє велику увагу дослідницькій та творчій 

роботі. Саме такі заняття спрямовані на те, щоб учні вчилися вести полеміку, 

обґрунтовувати власну позицію при обговоренні, що важливо для формування 

аналітичного мислення, розвитку особистості, а відтак —  комунікативної   

компетентності.   Вміння дитини самостійно працювати з  інформаційними 

джерелами – це гарантія того, що усі  виникаючі питання та  отримані завдання  

дитина здатна вирішити сама.  

Для розвитку самостійності та творчих здібностей великим стимулом є 

оцінка результатів: потрібно хвалити учня за кожну ініціативу, публікувати та 

презентувати його роботи загалу, нагороджувати грамотами, дипломами тощо. 

По завершенню вивчення кожного розділу програми  всі учні, які мають 

загальний результат вище 8 балів, отримують свідоцтво про успішне 

завершення вивчення розділу, учні, які продемонстрували відмінні результати,  

отримують дипломи (Див. Додаток 4). 

Для підвищення активністі учнів у самостійному отриманні знань та 

придбанні навичок здійснення практичної діяльності Наталія Миколаївна, 

впроваджує проектні технології, які основані на використанні проблемних, 

дослідницьких методів. 

Організацією проектної діяльності учнів  займається з 2002 року. Учні 

Пилипенко Н.М. самостійно розробляють дослідницькі, інформаційні, 

практико-орієнтовані проекти різної тематики. 

Проектні технології дозволяють успішно формувати ключові компетентності 

особистості, необхідні у подальшому житті: комунікативні, інформаційні, 

соціальні, компетентності пов’язані з життям в багатокультурному 

суспільстві,  з навичками вчитися все життя; а головне, спрямована на 

реалізацію творчого потенціалу  учнів. 

 

До проблем і труднощів, які виникали при роботі по розвитку життєвих 

компетентностей  учнів можна віднести: стереотипність мислення учнів, 

орієнтація на репродуктивне навчання; острах самостійного мислення; 

обмеженість у джерелах інформації на уроці. 

Результативність досвіду 
Моніторинг навчальних досягнень 

учнів з біології за три роки, серія 

контрольних робіт, які систематично 

проводяться протягом навчального 

року, опитування учнів, батьків, 

учителів показали, що не тільки 

рівень навчальних досягнень учнів 

має позитивну динаміку (середній 

бал у 2009 році – 6,3; у 2010 році – 

7,9), але і підвищення рівня 

особистісного статусу тих школярів, 
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які мали психологічні проблеми щодо самооцінки та самореалізації у 

шкільному, позашкільному і навіть у домашньому середовищі. 

 Підвищився інтерес учнів до біології.  

Наталія Миколаївна щорічно має учнів-переможців ІІ та ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології та екології(Див. Додаток 5).  

 Вчителька кожного року працює над науковими екологічними роботами у 

МАН. Так, Курочка Андрій протягом кількох років був переможцем МАН, 

Романовська Анастасія у 2010-2011 н.р. стала переможцем ІІІ епату 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології, що проводилась у вигляді 

захисту екологічних проектів. 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з біології випускників 11-х 

класів ШСШ І-ІІІ ст. №1 у 2009-2010 н.році  показали, що учні мають високий 

та достатній рівень навченості.  

Кожного року учні 5 – 9 класів приймають участь у Всеукраїнському 

інтерактивному  конкурсі  «Колосок», де Наталія Миколаївна є  шкільним 

координатором. (за період 2007 – 2011 р. вони мають 46 сертифікатів з 

відмінною ознакою).  

Призери

олімпіад ІІ та ІІІ

етапу учнівських

олімпіад

Призові місця

у МАН

Участь учнів у

Всеукраїнському

природничому

конкурсі

“Колосок”

Активна

участь вчителів

у методичній

роботі міста

Створення

краєзнавчих

екологічних

проектів

Публікації

 
Наталія Миколаївна бере участь у роботі творчої групи вчителів біології 

міста,  власний досвід презентує на педрадах, семінарах.  

Отже, практичні навички, отримані на уроках Пилипенко Н.М., 

переносяться на усі сфери життя дітей та забезпечують їм розширення 

основних ключових компетентностей. 

 

 



 20 

Висновки 

Практична цінність досвіду полягає в тому, що його матеріали можуть 

можна використовувати на уроках біології в навчальних закладах з метою 

формування основних груп компетентностей, активізації творчого потенціалу 

учнів, розвитку мисленнєвої діяльності. Застосування на уроках біології даних 

методичних прийомів демонструє безумовну перспективність та високу 

навчальну і розвиваючу ефективність 

Працюючи над розвитком життєвих компетентностей у Пилипенко Н.М. 

поступово склалася певна структура діяльності: (Див.Додаток 6) 

-      виявлення готовності до пошукової діяльності (характеризується вмінням 

учнів розв’язати конкретну розумову чи практичну задачу, виконати завдання 

на окремих етапах її розв’язування);  

-      формування мотивації (пробудити і закріпити в дітей позитивні емоції в 

процесі колективної навчальної діяльності, викликати інтерес, допитливість, 

бажання до самостійного розмірковування і як наслідок – прагнення до 

пошукової діяльності);  

-      розвиток пізнавальних потреб, наполегливості у виконанні самостійних 

робіт;  

-      розвиток здібностей дитини, залучення її до творчої діяльності. 

   Діти бачать результат своєї роботи, встановлюється зв’язок із 

життєвим досвідом, розвивається вміння ставити мету й здійснювати 

саморегуляцію діяльності, створюються умови, за яких учні самостійно 

отримують необхідні знання з різних джерел, вчаться користуватися здобутими 

знаннями для розв’язання пізнавальних і практичних завдань, дістають 

комунікативні вміння. Всі ці знання та вміння необхідні учням для швидкої та 

безболісної адаптації до соціуму.  

Використовуючи  даний досвід на уроках біології, це дозволить досягати 

певних результатів:  

• проблемне навчання активізує розумову діяльність, без якої 

школяру дуже складно вчитися, тим більше з цікавістю;  

• у більшості учнів сформувалася позитивна мотивація до вивчення 

предмета, пізнавальний інтерес не лише до окремих тем курсу, а в 

цілому до біології;  

• зросла ефективність розвитку інтелектуальних і творчих здібностей 

учнів;  

• комунікативний режим навчання і самонавчання дозволяє 

раціонально організовувати і виховувати культуру розумової праці. 

Запропоновані у досвіді технології відрізняються перевагою 

інтерактивних методів, формування комунікативної культури, акцентом на 

парну та групову форми роботи, що розвиває соціальні навички. 

Мислення учнів розвивається шляхом засвоєння розумових навичок 

виявлення і заперечення припущень; перевірки фактичної точності і логічної 

послідовності; розгляду контексту; вивчення альтернатив; дослідницьких 

навичок (спостерігати, описувати, порівнювати, визначати, асоціювати, 

узагальнювати, прогнозувати, застосовувати). 
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Формування основних компетентностей сприяє розумінню і 

продуктивній взаємодії між людьми; полегшує розуміння інших поглядів; 

дозволяє учням використовувати знання в ситуаціях з високим рівнем 

невизначеності, протистояти інтелектуальному шахрайству. 

Використання даної моделі дозволяє гарантувати кожному учневі знання 

біології відповідно до Державного стандарту; підвищити мотивацію дітей до 

засвоєння культурних, теоретичних знань, практичних умінь; досягти 

позитивних змін у рівні навченості, розвитку різноманітних навичок, прагненні 

до освіти, пошукової, творчої, дослідницької діяльності. 

Матеріали ППД можуть бути використані при викладанні як у 

загальноосвітній школі в класах рівня стандарту та академічного, так і в 

профільних класах. 
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Рекомендації 

 

Даний педагогічний досвід можна використовувати на уроках з предметів 

природничогоо циклу в гімназіях, ліцеях, загальноосвітніх закладах з метою 

активізації творчого потенціалу учнів, розвитку мисленнєвої діяльності, 

формування основних груп компетентностей.  

Перспективою подальшої роботи  Пилипенко Н.М. вважаємо  

• створення комплексної бази завдань для самостійних та контрольних 

робіт з урахуванням профільності класів (рівні стандарту, академічний та 

профільний); 

• подальша розробка та апробація завдань для самостійних та контрольних 

робіт для учнів допрофільних класів; 

• подальше впровадження іноваційних технологій в навчанні; 

• подальше використання активних методів та засобів навчання; 

сприяння самовираженню кожного учня, використовуючи розвивальний 

потенціал уроку. 

Представлена технологія потребує подальшої доробки. Але досвід її 

застосування на уроках біології демонструє її безумовну перспективність та 

високу навчальну і розвиваючу ефективність. 
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В.Г. Кременя, авт. кол.: Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., 

Грубінко В. В., Бабин І. І.. – Київ -Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 

147 с. ( www.tspu.edu.ua) 
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Додаток 1 

 

Модель особистості зі сформованими компетентностями 
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Додаток 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Життєві компетентності 

Саморозвитку, 

самоосвіти: 
• готовність 

постійно 

навчатися 

Полікультурні: 

• оволодіння 
досягненнями 

культури; 

• розуміння 
особливостей 

інших народів. 

Продуктивної 

творчої 

діяльності: 

•  готовність до 
творчості, потреба 

в ній. 

Соціальні: 
• вміння брати 

відповідальність;  

• вміння приймати 

рішення; 

• вміння робити 

вибір. 

Комунікативні: 
• вміння 

спілкуватися;  

• вміння знаходити 

спільну мову. 

Інформаційні: 
• вміння здобувати;  

• вміння 
опрацьовувати; 

• вміння 
використовувати 

інформацію. 
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Додаток 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрямки 

роботи 

організація 

навчання 

одночасно на 

різних рівнях 

складності 

 

диференціація і 

індивідуалізація 

навчання 

 

особистісно 

орієнтована 

спрямованість 

навчання 

 

 

покращення 

міжпредметних 

зв’язків 

 

впровадження в 

навчальний 

процес проектних 

технологій 

 

створення 

методичних та 

дидактичних 

матеріалів завдань 

для практичного 

засвоєння знань 
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          Додаток 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Темченко Анастасії 
 

 

за відмінні знання та якісну підготовку до уроків 

по біології з теми:  

«Клас Птахи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так тримати!  
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Додаток 5 

 

 

 

 

 

Діаграма результативності 
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Додаток 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура 

діяльності 

вчителя 

 

виявлення 

готовності до 

пошукової 

діяльності 

 
 

формування 

мотивації 

 

 

розвиток 

пізнавальних 

потреб 

 

 

розвиток 

здібностей 

дитини 
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Додаток 7 

 

Конспект уроку 1 

Вплив   алкоголю,   нікотину,   наркотичних речовин 

на розвиток зародка людини  

Мета: показати негативні процеси, що відбуваються в організмі вагітної жінки 

та зародку під впливом тютюну і алкоголю; через розкриття 

негативного впливу алкоголю на організм людини, розвивати почуття 

зневаги до алкоголю, паління та наркотичних речовин; заохочувати до 

здорового способу життя; розвинути мислення, спрямоване на вибір 

здорового способу життя, вольові навички; виховати відповідальність за 

свої вчинки та моральні основи здорового способу життя. 

Обладнання: проектор, комп’ютер, м/м дошка, таблички з назвами груп, 

листочки з завданням. 

Хід уроку 

І. Створення психологічного настрою 
Я рада вітати вас на уроці. 

Ви — молоді, завзяті та кмітливі. 

Ви — сповнені сил та енергії. 

Ви маєте багато мрій, бажань, задумів і планів на майбутнє. 

Щодня ви пізнаєте життя, відкриваєте для себе світ, відкриваєте світу себе. 

Ви хочете все осягнути, все зрозуміти і щоб вас зрозуміли. 

Ви прагнете все спробувати, випробувати себе і свої сили, ствердитись  як людина 

і як особистість, усього  досягти. 

Ви рухаєтесь уперед, наближаючи  власне майбутнє. 

Ви мрієте про успіх, кохання і щастя, бо ви — молоді. 

Усе життя для вас попереду. 

Уже сьогодні ви тримаєте у власних  руках своє майбутнє. І лише ви самі 

відповідальні за нього. Вже від вас сьогоднішніх і від ваших сьогоднішніх рішень 

залежить, якими будете ви завтрашні й ви майбутні. Добрий настрій притягує вдачу: 

не бійтесь називати себе щасливими. Саме з маленьких приємних дрібниць і великих 

радощів складається щастя. Навчіться дякувати долі за добре і за погане у житті. 

Дуже хочеться, щоб кожен з вас показав себе сьогодні через знання і дії на уроці. 

Отож, запрошую вас до співпраці. А хороші оцінки, які, я сподіваюсь, ви 

отримаєте, забезпечать вам хороший настрій. 

А супроводжувати нас будуть слова В.Шекспіра: «Що за дивовижне 

створіння - людина! Яка шляхетна розумом! Яка безмежна в своїх здібностях, 

обличчях і рухах! Яка точна і чудова у Красі всесвіту!»  

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь 

Перед тим, як перейти до вивчення нового матеріалу, я пропоную вам 

пригадати матеріал минулих уроків, тим самим закласти фундамент для 

вивчення нового матеріалу.  

1) Перше завдання  - прокоментувати відео фрагмент 

 2) Наступне завдання називається «Приваблива ціль».  
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Давайте пригадаємо та перерахуємо, що ж впливає на здоров'я людини та  

складає фундамент здоров'я?  

Вам необхідно написати на дошці ці основні чинники здоров’я. 

Завдання: знайдіть
відповідність між термінами і

визначеннями:

А Партеногенез

Б Бластула

В Делямінація

Г Мезодерма

1. Розшарування клітин з

утворенням ектодерми й

ентодерми.

2. Третій зародковий листок, 

що закладається між екто- й

ентодермою

3. Порожнисте утворення, 

стінки якого складаються з

одного шару бластомерів.

4. Процес розвитку орг-му з

незаплідненої яйцеклітини.

 
3) Попрацюємо зараз у малих групах.  

Я прошу вас підійти та об’єднатися у групи (по 3 чол.).  

Завдання для І групи: тестові завдання.  

Завдання для ІІ групи: закінчити речення. 

Завдання для ІІІ групи: завдання на встановлення відповідності 

Завдання для ІV групи: робота з німим малюнком. 

У кого  білі листочки, ті учні будуть працювати разом зі мною. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 
Найголовніше призначення кожної жінки – бути Матір’ю, подарувати 

світові нове життя, але чомусь останнім часом значно зросла кількість 

новонароджених дітей з різноманітними вадами розвитку. Чому це 

відбувається, ми повинні з’ясувати   сьогодні на уроці.  

Проблемне питання: Чому останнім часом  значно зросла кількість 

новонароджених дітей з різноманітними вадами розвитку? 

ІІІ. Оголошення мети та завдань уроку 

 Спираючись на проблемне питання, давайте сформулюємо мету та 

завдання нашого уроку. 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

 ПЛАН 

1. Вплив алкоголю на зародок людини 

2. Негативний вплив нікотину на ембріон 

3. Наркотичні речовини та розвиток людини 

У минулому році ми з вами вивчали розмноження та розвиток людини, тож 

давайте пригадаємо, що таке вагітність?  

? Що таке зародок?  

? Що таке плід? 

  Але перед тим, як перейти до вивчення нової теми, давайте заглянемо у 

«святая святих» - організм вагітної жінки і побачимо, як виглядає розвиток 

зародку під час вагітності. 

Відео – Календарь развития  

 Я хочу, щоб ви прослухали невеличке оповідання 

Щоденник ще ненародженої дитини «Як я жив до народження» 
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Будь-яке захворювання вагітної, неправильне харчування, порушення 

режиму, прийом деяких ліків без призначення лікаря, паління й уживання 

алкогольних напоїв можуть вплинути на перебіг вагітності та плід. 

 Адже необхідно пам’ятати, що саме жінка є продовжувачкою роду 

людського, саме вона закладає здоров'я майбутніх поколінь.  

Повертаючись до мети уроку, я пропоную вам попрацювати в групах, для того 

щоб з’ясувати вплив отруйних речовин – алкоголю, нікотину, наркотиків – на 

організм зародка людини.  

 Діти, хто бажає попрацювати над даними питаннями, що написані на 

табличках, об’єднайтеся на групи за власним бажанням.  

На опрацювання вам дається 3 хвилини, після яких ви обираєте 

доповідача, що презентуєте іншим свою роботу за планом: 

 - Я знав, … 

- Для мене виявилося новим… 

- Взяти на замітку (або попрацювати з додатковим матеріалом)  

(робота в групах 3-4 хвилини, супроводжується легкою музикою) 

2) Негативний вплив нікотину на ембріон 

Материнське паління - ризик для обох, матері й дитини. Паління (незалежно від 

кількості сигарет) під час вагітності збільшує ризик її несприятливого 

завершення майже в 2 рази! 

Відповіді групи 

Результати соцопитування

ВпливВплив нікотинунікотину нана зародокзародок

людинилюдини

 Материнське паління - ризик

для обох, матері й дитини. 

 Паління (незалежно від

кількості сигарет) під час

вагітності збільшує ризик її

несприятливого завершення

майже в 2 рази!

 
   У нас працює дослідницька лабораторія і деякі учні отримали 

завдання і провели невелике міні соцопитування серед школярів 9-11 

класів"Особистий досвід школяра відносно одурманюючих речовин". 

 Тому я запрошую до слова …, яка ознайомить нас з результатами 

опитування. 

 Надається слово доповідачу 2-ї групи  

3) Вплив алкоголю 

Пагубний вплив алкоголю на плід відомо протягом багатьох років „ Якщо мама 

п'є, те саме робить і маля “. 

Учні отримали випереджальне завдання і про історичні відомості у 

рубриці «ДИВУЙ!» нам розповість учень. 
 Ще у міфах Стародавньої Греції зазначалося, що богиня Юнона народила від сп’янілого Юпітера 

кульгавого Вулкана. Сп’яніння у стародавніх греків вважалося соромом. 

В древні часи люди спостерігали, що у п’яниць діти народжуються із психічними та фізичними 

дефектами. Древньогрецький лікар Гіппократ вважав, що причиною таких захворювань, як ідіотизм і епілепсія, 

є вживання вина в день зачаття. 
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 Шкідливий вплив споживання алкоголю під час вагітності на новонародженого відомий упродовж 

віків і згадується ще у біблейські часи: "Зрозумівши, що ти завагітніла і носиш сина, не пий вина і сильних 

напоїв". 

У Древньому Карфагені і Спарті закони забороняли вживання алкоголю нареченими, щоб не допустити 

зачаття в стані сп'яніння і інтоксикації. 

Римляни писали на стінах алкоголіків слова Плутарха: “П’яниці породжують п’яниць”. 

Відео – Фетальний алкогольний синдром 

Багато хто скаже, що вони знають тих, хто випивав під час вагітності, і в 

той же час народив повноцінну дитину. Все можливо. Але чи потрібний вам 

цей ризик? Адже єдиної безпечної для всіх дози не існує.  

Організм зародку  є в стані розвитку. Клітини багатьох тканин ще 

розмножуються діленням і, отже, загибель частини клітин означає, що з 

втрачених (загиблих) клітин не сформуються певні клітинні структури, що були 

генетично запрограмовані і мали стати частиною здорового повноцінного 

організму.  

Очевидно, що наслідки алкогольної травми тим серйозніші, чим на більш 

ранній стадії розвитку організму ця травма нанесена. Найбільш важкі ці 

наслідки для зародка людини в перші дні і місяці його існування, коли йдуть 

інтенсивні процеси закладки та формування найважливіших органів і систем 

організму. Загибель двох-трьох клітин на початку розвитку зародка може 

обернутися в подальшому недорозвиненням, або й відсутністю якогось органа. 

Виступ доповідача 3-ї групи 

4.Наркотичні речовини та розвиток людини 

V. Узагальнення , систематизація і контроль навчальних досягнень учнів 

 Робота з проблемним запитанням 

Чому ж останнім часом значно зросла кількість новонароджених дітей з 

різноманітними вадами розвитку? 

 Підводячи підсумок уроку, я хотіла б почути не просто загальні фрази, а 

те, який висновок зробив кожен з вас особисто? 

 «Тест-контроль»                               

ТестТест--контрольконтроль

нітак

нітак

нітак

5. Паління під час вагітності не впливає на зародок.

4. Алкоголь викликає у плоду фетальний синдром

3. Нервова с-ма зародку утворюється з ектодерми

нітак

2. Алкоголь не впливає на розвиток зародку людини

нітак

1. Ембріональний розвиток починиється з зиготи











 



 

Закінчити наш урок я хотіла б притчею про мудреца та метелика. 

Дуже давно у старовинному місті жив великий мудрець, слава про 

мудрість якого поширювалася далеко від його рідного міста. проте був у місті 

чоловік, який заздрив славі мудреця. І вирішив він придумати таке запитання, 

на яке той не зміг би відповісти. 

Він спіймав  метелика і подумав: «А що, як я спитаю у мудреця: який 

метелик у моїх руках: живий чи мертвий? Якщо він скаже ,що живий, я стисну 



 35 

долоні, і метелик помре, а якщо скаже, що мертвий, я розтулю долоні, і метелик 

злетить. Тоді всі зрозуміють, хто з нас розумніший». 

Так заздрісник і зробив. Та коли він запитав мудреця про метелика, 

мудрець, який насправді був дуже розумною людиною, відповів: «Усе в твоїх 

руках». 

(Під час розповіді дарую учням метеликів з написом 

 «Усе в твоїх руках!») 

ПамПам’’ятайятай! ! 

ВсеВсе вв твоїхтвоїх рукахруках!!

Тож нехай ці метелики, що ви тримаєте в 

руках, будуть нагадувати вам про наш урок, і ви завжди будете пам’ятати, що 

все у ваших руках!  

А гостям нашим ми вручаємо буклети, що підготували учні на згадку про 

сьогоднішню зустріч. 

VІІ. Домашнє завдання:  

 Написати статтю про шкідливий вплив алкоголю, нікотину та наркотиків 

на організм вагітної жінки та розмістити на шкільному сайті. 

 Підготувати повідомлення про тератогенні фактори середовища. 

(Тератогенез — виникнення пороків розвитку під впливом факторів 

зовнішнього середовища або в результаті спадкових хвороб). 

 Завдання за вибором: 

o Створити антирекламу алкоголю, нікотину та наркотичних 

речовин. (Що повинно бути написано на цигарках та спиртних 

напоях, щоб застерегти майбутніх мам від помилок?) 

o Скласти основні завдання антиалкогольної пропаганди в Україні 

серед молоді. 
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Додаток 8 

 

Конспект уроку 2 

Життєвий цикл і розвиток клітин. Поділ соматичних клітин. 
Мета: розвинути та поглибити знання про життєвий цикл клітини, мітоз, його 

біологічне значення; визначити значення поділу клітин для 

одноклітинних та багатоклітинних організмів; актуалізувати знання про 

морфологію хромосом; формувати наукове розуміння явища 

біологічного росту багатоклітинних організмів; розвивати 

спостережливість, увагу, пам'ять, самостійність, комунікативні 

здібності, навички спільної продуктивної праці. 

Обладнання: мультимедійна дошка, проектор, підручники, таблиця «Мітоз». 

Терміни і поняття: клітинний цикл, інтерфаза, мітоз, пресинтетичний період, 

синтетичний період, постсинтетичний період, цитокинез, апоптоз, 

некроз. 

Тип уроку: комбінований 

Хід уроку 

І. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності 

Добрий день! Я вітаю вас іще з одним чудовим днем, я хочу, щоб цей день 

став чудовим завдяки нашій спільній продуктивній роботі, нашій співпраці.  

Перед тим, як перейти до вивчення нового матеріалу і дізнатися ще більше 

про життєдіяльність клітини, я пропоную вам пригадати матеріал минулих 

уроків, тим самим закласти фундамент для вивчення нового матеріалу.  

Перше завдання називається «Приваблива ціль». Вам необхідно написати на 

дошці основні процеси життєдіяльності клітини. 

1)  «Приваблива ціль» 
Як живе клітина? Які процеси забезпечують її життєдіяльність? 

2)  Будова метафазної хромосоми (підписати частини) – робота з «німим 

малюнком»  

3) Знайдіть відповідність між термінами 

4) Закінчити речення –   

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 
Клітина - основна елементарна структура живої матерії. А тому вона має 

право на своє неповторне життя.  

Проблемне запитання: 

Вас, мабуть, завжди цікавило питання: Яким чином з новонародженої 

дитини, яка має близько мільйона клітин, ви виросли у дорослу людину, тіло 

якої складається з трильйону клітин?  

До середини XIX ст. ріст організму уявляли собі як загальне збільшення 

маси. На старовинних гравюрах можна побачити зображення сперматозоїда, у 

голівці якого міститься маленький хлопчик, що притиснув 

коліна до тулуба, поклав на них голову й обхопив рученятами. 

Тоді стверджували, що, потрапивши в організм матері, 

дитинка починає рости — збільшуватися в масі.  

(слайд 3) 
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Трохи пізніше у 1858 році німецький учений  Рудольф Вірхов (фото) 

відкрив явище поділу клітин, і  проголосив: “Кожна кл-на походить від 

клітини” (omnis cellula e cellula ) 

Стало зрозумілим, що: 

• ріст відбувається за рахунок збільшення кількості клітин; 

• у процесах поділу провідну роль відіграють процеси перебудови ядра, а 

не участь оболонки клітини, як до того вважалось; 

• процес поділу лежить в основі розмноження  та індивідуального розвитку 

організмів. 

— Що відомо про життя і поділ клітини сьогодні? 

Обов’язковою умовою існування біологічних систем є їх репродукція — 

відтворення. Відтворення на клітинному рівні здійснюється шляхом поділу 

клітин. Завдяки клітинному поділу забезпечується безперервність існування 

наступних поколінь клітин і цілісних організмів, оскільки індивідуальне життя 

більшості клітин обмежене порівняно коротким терміном. Репродукція клітин у 

багатоклітинних організмів різко збільшує їх адаптивні можливості і створює 

необхідні передумови для прогресивної диференціації і спеціалізації тканинних 

систем в онто- і філогенезі. 

 

ІІІ.  Вивчення нового матеріалу  

ПЛАН 

1. Клітинний цикл. 

2. Інтерфаза її періоди 

3. Фази мітоза 

4. Смерть клітин 

1. Клітинний цикл.  
Коли йдеться про одну клітину, то її життя виглядає так: утворення молодої 

клітини в результаті поділу материнської клітини, ріст, розвиток і знову поділ. 

Дочірні клітини ростуть і розвиваються до наступного поділу. Такий процес 

нагадує шлях по колу або цикл, який повторюється до загибелі клітини. 

Клітини мають неоднакову здатність до поділу. Є такі, що постійно діляться 

(клітини базального шару епідерміса, кровотворні клітини червоного кісткового 

мозку); а деякі клітини в процесі еволюції втратили здатність ділитися (зернисті 

лейкоцити крові, остеоцити кісткової тканини тощо). Їхнє життя триває від 

поділу до загибелі. Таким чином, клітинний цикл — це період життя клітини 

від одного поділу до наступного або від поділу до загибелі. 

У житті клітини виділяють її діяльний стан (інтерфазу) та процес поділу 

(мітоз). Ці два процеси і виражають поняттям клітинний цикл - період 

існування клітини між двома «сусідніми» поділами.  
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Тривалість клітинного циклу в різних організмів неоднакова: у бактерій за 

оптимальних умов вона становить 20—30 хв, у клітин еукаріотів — 10—80 год і 

більше. 

 Клітинний цикл — це період існування клітини від одного поділу до іншого. 

 

Клітинний цикл

Інтерфаза

24 год

Мітоз
(каріокінез)

5 хв.

Цитокинез
(поділ цитоплазми)

5 хв.

 
2. Інтерфаза, її періоди 

  Інтерфаза — це період між двома поділами клітини, стан її спокою. 

Інтерфаза — це період життєвого циклу клітини, під час якого вона живе, 

функціонує та готується до поділу (період між 2 поділами) 

 Початком інтерфази та всього клітинного циклу можна вважати момент 

закінчення попереднього цитокинезу. 

Тривалість інтезфази залежить від: 

 Типу клітин; 

 Віку клітин; 

 Температури, світла, вологості; 

 Гормонального балансу. 

Періоди інтерфази: 

 пресинтетичний; 

• синтетичний; 

• постсинтетичний. 

 Перший період інтерфази — предсинтетичний, або G1.  

Найбільш тривалий від кількох годин до років. Настає відразу після поділу 

клітини. 

 Процеси: 

1) синтез РНК; 

2) синтез білків, що каталізують синтез РНК; 

3) синтез нуклеотидів; 

4) ріст клітини; 

5) утворення органел, необхідних для досягнення клітиною певних розмірів; 

6) синтез АТФ; 

7) Генетична формула клітини в цей період — 2n1хр де n — гаплоїдний набір 

хромосом, хр— кількість копій ДНК(хроматид). 
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 Під час наступного, синтетичного періоду - S синтезується і подвоюється 

ДНК. 

Процеси: 

1) Самоподвоєння ДНК; 

2) Інтенсивний синтез білків-гістонів; 

3) Зв’язування гістонів з ДНК, за рахунок чого формуються хромосоми, що 

складаються з 2 хроматид. 

4) Генетична формула в цей період — 2п2хр. 

У постсинтетичному періоді G2 клітина «готується» до мітозу – відбуваються 

процеси, що завершують підготовку клитини до поділу. 

Процеси: 

1) Інтенсивний синтез білків; 

2) Утворення мітотичного апарату; 

3) Посилення синтезу РНК; 

4) Збільшення маси цитоплазми; 

5) Збільшення об’єму ядра. 

6) Генетична формула в цей період — 2п2хр. 

3. Мітоз та його фази 

Після періоду G2 починається сам процес поділу – мітоз - це поділ еукаріотичних 

клітин, при якому з однієї материнської клітини утворюються дві дочірні, які є 

генетичними копіями материнської клітини.  

З історії вивчення мітозу 

• У 1874 И. Д. Чистяков описав ряд стадій (фаз) мітозу у спорах плаунів, ще 

не ясно представляючи собі їхню послідовність. 

• Детальні дослідження з морфології мітозу уперше були виконані Е. 

Страсбургером на рослинах (1876-1879) і В. Флеммінгом на тварин (1882). 

• Термін “мітоз” був введений В. Флемінгом у 1880 році. 

Мітоз 

Каріокінез   Цитокинез 

Профаза  Ущільнення ниток хроматину: хроматиди вкорочуються і потовщуються 
(спіралізуються). 

 Поступово зменшуються і зникають ядерця; 

 Ядерна оболонка розпадається  

 Починає формуватися веретено поділу (ахроматинове веретено); 

 2n2хр. 

Метафаза  Завершуються переміщення хромосом; 

 Формування веретена поділу  

 Хромосоми «вишиковуються» в центральній частині клітини; 

 До кінетохорів окремих хромосом приєднуються нитки веретена поділу; 

 2n2хр. 

Анафаза  Найкоротша фаза мітозу;  

 Хроматиди кожної з хромосом розходяться до різних полюсів клітини; 

 2n1хр. 

Телофаза  Хромосоми видовжуються та деспіралізуються; 

 Навколо полюсів формується ядерна оболонка;  

 З'являються ядерця та утворюються ядра дочірніх клітин;  

 Зникає веретено поділу; 
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 2n1хр. 

 Цитокинез - процес розділу цитоплазми з утворенням двох дочірніх клітин. 

 

Біологічне значення мітозу: 

• Забезпечує точну передачу спадкової інформації від материнських 

клітин дочірнім.  

• Зберігається сталість як числа хромосом, так і вмісту молекул ДНК в 

ядрах дочірніх клітин.  

• Мітоз забезпечує стабільність каріотипів. 

• Є основою нестатевого розмноження організмів. 

• Забезпечує ріст організмів та регенерацію. 

4. Смерть клітин 

Деякі клітини, наприклад, еритроцити, нейрони та м’язові клітини серця, не 

здатні до поділу. Але більшість клітин багатоклітинного організму 

запрограмована на певну кількість поділів, після яких вони гинуть.  

Така запрограмована загибель клітин називається - апоптозом. За 

допомогою цього процесу багатоклітинні організми звільняються від зайвих 

або потенційно шкідливих клітин. ( при інфаркті міокарда - відмирання ділянок 

м’язової серцевої тканини). 

СмертьСмерть клітинклітин

•• ЧасЧас життяжиття деякихдеяких клітинклітин обмеженийобмежений. . 

•• ГинутьГинуть клітиниклітини відвід зовнішніхзовнішніх причинпричин підпід

дієюдією чинниківчинників навколишньогонавколишнього

середовищасередовища..

Ракові клітини, навпаки, 

позбуваються запрограмованої загибелі й тому діляться нескінченно, утворюючи 

пухлину.  

Клітини можуть гинути внаслідок ушкодження, дії несприятливих 

факторів. 

Некроз - це смерть клітин, спричинена дією ушкоджувальних чинників. 

 Викликає загибель великої групи клітин 

 Решта клітин фагоцитуються лейкоцитами 

 На місті загибелі клітин виникає запалення й у процес втягуються інші 

клітини.  

Нестримний поділ клітин, або порушення мітозу можуть свідчити про 

розвиток онкологічного захворювання. 

Словникова робота 

 Клітинний цикл — це період існування клітини від одного поділу до 

іншого або смерті. 
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 Інтерфаза — період між 2 поділами клітини. 

 Апоптоз – запрограмована смерть клітини. 

 Некроз - смерть клітин, спричинена дією ушкоджувальних чинників.  

 

ІV. Узагальнення та систематизація знань учнів 

 1) На початку уроку ми поставили проблемне запитання, зараз повернемося 

до нього та дамо відповідь. 

? Яким чином з новонародженої дитини, яка має близько мільйона клітин, ви 

виросли у дорослу людину, тіло якої складається з трильйону клітин?  

2) Розв’яжіть біологічні задачі 

 Обчисліть скільки клітин утвориться внаслідок 8 послідовних мітозів 4 

соматичних клітин? Скільки хромосом буде в кожній з них, якщо у 

материнських клітинах їх по 24? ( 1024 клітин по 24 хромосоми в кожній) 

 Живці й бруньки сорту Джонатан прищепили на такі підщепи: а) дику лісову 

яблуню; б) у крону сорту Антонівка. Які плоди одержать на прищепі? 

Чому? (сорту Джонатан, бо прищепа зберігає свої властивості, мітоз) 

3) Підготовка до ЗНО 

 Установіть послідовність процесів під час мітозу, починаючи від 

профази. 

 Скласти тестове завдання у рамках вимог зовнішнього незалежного 

оцінювання (ЗНО).  

 Яку роль відіграє в процесі ділення клітини веретено ділення? 

 Чим різняться інтерфазні й метафазні хромосоми? 

 Коли в життєвому циклі клітини виникає подвоєння хромосом? 

V. Підсумок уроку, виставлення оцінок. 

VІ. Домашнє завдання: Опрацювати §24,  

 вивчити терміни,  

 підготувати інформацію про амітоз та ендомітоз 

 * дати відповіді на запитання: 

 Чим можна пояснити переважання в органічному світі мітозу над 

іншими способами поділу клітин? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

Додаток 9 

Сценарій позакласного заходу  

«СНІД – загроза людству» 

МЕТА: розповісти про основні симптоми та шляхи передачі СНІДу, допомогти 

підліткам усвідомити, що СНІД – смертельнонебезпечна хвороба; 

утверждувати здоровий спосіб життя та моральні принципи в поведінці 

учнів; формувати відповідальне відношення до свого здоров’я та 

здоров’я оточуючих. 

Зміст 

ЦарицаЦарица грознаягрозная, , ЧумаЧума,,

ТеперьТеперь идётидёт нана наснас самасама,,

ИИ льститсяльстится жатвоюжатвою богатойбогатой,,

ИИ кк намнам вв окошкоокошко деньдень ии ночьночь

СтучитСтучит могильноюмогильною лопатойлопатой……

ЧтоЧто делатьделать намнам ии чемчем помочьпомочь??

АА..СС. . ПушкинПушкин

ПирПир вово времявремя чумычумы..

 
Цей уривок з поеми Пушкіна актуальний і сьогодні, адже чумою 21 

століття називають СНІД. 

 Чому проблема поширення епідемії СНІДу залишається? 

 Можливо, ми мало знаємо про цю страшну та невиліковну хворобу? 

 Можливо, ми думаємо, що нас це не стосується і самі ми не захворіємо, 

адже ведемо здоровий спосіб життя? 

 

Подивіться, будь ласка, на основні поняття стосовно СНІДу на екрані. 

 

Учитель. Перш ніж розпочати сьогоднішній захід, мені хотілося б 

розповісти, вам історію про морську зірку. 

Якось одна людина йшла вздовж морського узбережжя. Вона помітила, 

що за ніч на берег викинуло величезну кількість морських зірок. Із радістю, 

насолоджуючись ранішнім сонцем, людина відмірювала милю за милею по піску. 

Вдалині вона побачила, що хтось танцює. 

А коли наблизилася, стало очевидним, що фігурка не танцює, а дивно 

повторює якісь дії. Підійшовши ближче, людина помітила, що це дитина. 

Маленька дівчинка старанно збирала на березі морських зірок і кидала їх у 

море. 

Від подиву людина зупинилася на мить, а потім запитала: «Навіщо ти 

кидаєш у море морських зірок?» «Якщо я залишу їх на березі, — відповіла ді-

вчинка, — сонце висушить їх, і вони вмруть. Я кидаю їх у море, тому що хочу, 

щоб вони жили». 
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Людина замислилася, вражена словами дівчинки, а потім, згадавши, 

скільки миль морського узбережжя вона пройшла, сказала: «Так їх, цих 

морських зірок, тут на березі мільярди! Що ти можеш змінити?» 

Дівчинка повільно нахилилася, підняла ще одну морську зірку і кинула її в 

бурхливе море. Потім повернулася до людини й усміхнулася: «Можливо, ви і 

маєте рацію, — сказала вона, — але саме для цієї зірочки я змінила життя». 

Тож нехай сьогоднішній захід примусить вас вдуматись і допоможе йти в 

житті тільки правильною дорогою. 

Гіпотези походження СНІДу 

ГіпотезиГіпотези походженняпоходження

вірусувірусу
 БактеріологічнаБактеріологічна зброязброя, , 

розробленарозроблена уу секретнихсекретних

лабораторіяхлабораторіях ПентагонуПентагону

 АфриканськіАфриканські зеленізелені мавпимавпи

 
СНІД з’явився перед людством, як джин, що вирвався з пляшки. Коли 

перший шок минів, то вчені кинулися досліджувати, звідки взялася така 

напасть. ВІЛ — це вірус імунодефіциту людини, який розмножується в 

організмі людини і призводить до повної втрати захисних сил організму та 

розвитку СНІДу. Остання є хворобою імунної системи. 

Спочатку вважали, що цей вірус вирвався на волю із секретних 

лабораторій Пентагону, де його нібито створили штучно. Але цю версію скоро 

відкінули. Сучасні методи дослідження допомогли встановити, що вірус 

існував у людей уже наприкінці 1950-х років. Але на той час рівень науки 

просто не дозволяв створити штучний вірус, тобто в жодній лабораторії світу, 

навіть найсекретніший, вірус з’явитися не міг. 

- То звідки ж він узявся?  

У природі подібний вірус мають зелені африканські мавпи. Але вони не 

тільки не хворіють на СНІД, але й належать до найпоширеніших мавп у 

Африці. Вони виробили такі захисні механізми, які оберігають їх від 

захворювання. Тобто вірус не загрожує мавпам. Вірус безпечний і для людини, 

але за якихось умов – підвищеної радіації або дії хімічних речовин – вірус може 

набувати деяких змін і ставати небезпечним для людини. 

- Як вірус цієї зеленої мавпи потрапив до людини? 

Невідомо, але можна висунути здогадку, що все було так… Мисливець, 

виробляючи шкуру зеленої мавпи, випадково поранив собі руку. Через ранку 

вірус потрапив до організму людини. Потім мисливець заразив жінку, вона 

народила заражених дітей… Мисливець міг стати донором, тобто віддати свою 

кров до лікарні…  Одним словом, коло заражених вірусом людей стає все 

більше… 
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Перші відомості про СНІД 

В 1978 році у декількох пацієнтів в США та Швеції (чоловіків-

гомосексуалів), а також у Танзанії і на Гаїті  зареєстровані симптоми 

захворювання, які через декілька років назвуть СНІД.  

В 1981 році центром захворювань в США виявлено серед групи молодих 

чоловіків-гомосексуалістів незвичайну епідемію важких пневмоній (запалення 

легень). Це були перші зафіксовані випадки Сніду – тільки 5 в одній країні.  

Зараз відомо понад 21 млн. випадків інфікування Снідом в більш ніж 150 

країнах світу. 

Епідемія Сніду в найближчі 20-30 років знищить половину населення 

земної кулі. 

 Дія вірусу  

Вірус уражує ту частину імуної системи людини, що відповідає за 

імунітет, за боротьбу з різними інфекціями, які потрапляють до організму.  

Внаслідок хвороби організм стає беззахисним перед найпростішими 

захворюваннями, з якими бореться нормальна здорова імунна система. 

 Як діє вірус? Що далі? 

Симптоми  

 Запаморочення; 

 Підвищення температури; 

 Часті ОРВІ; 

 Збільшення лімфатичних вузлів; 

 Підвищена стомлюваність;  

 Руйнування імунітету; 

 Смерть. 

Шляхи передачі СНІДу  

ШляхиШляхи передачіпередачі СНІДуСНІДу

Шляхи передачі

СНІДу

При статевих

контактах
Через кров

Від матері

до дитини

 
Інсценування  

Ви вже знаєте, якими шляхами передається СНІД. Ми підготували вам кілька 

ситуацій, в кожній з яких показано один зі шляхів зараження. 

Група 1 — через сумісне використання нестерильних шприців 

- Лікарі зі станції переливання крові порадили мені звернутися до 

спеціаліста зі СНІДу. 

- Чому? Ти хворий? 
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- Так. 

- Ти ж позбувся залежності від наркотиків. 

- Але я пригадую, що одного разу спробував із друзями вколотися! Невже 

я маю заплатити власним життям?! 

Група 2 — через контакт із кров’ю 

- Ви на прийом до лікаря? 

- Так. 

- А ви давно хворієте? 

- Я не хворий, цього зі мною не могло статися. 

- Це може статися з кожним. Ось я також уважав, що здоровий, але 

нещодавно дізнався про свій недуг. 

- А як ви захворіли? 

Один мій товариш сказав, що я не сучасний, і запропонував мені зробити 

татуювання, проколоти вухо. Багато грошей у мене немає, тому в салон я 

не пішов. Друг, який уже раніше робив татуювання й пірсинг, погодився 

мені допомогти. Через певний час у мене розпочався запальний процес і 

підвищилася температура. Я довго лікувався самостійно різними 

засобами, але поліпшення не було; і врешті-решт довелося звернутися до 

лікаря. Коли я здав кров на аналіз, з'ясувалося, що в мене ВІЛ-інфекція. 

Виявилося, що друг використовував нестерильні інструменти. 

Група 3 — через статеві стосунки 

- Ви до лікаря? 

- Так. 

- Уперше? 

- Так. А Ви? 

- Я лікуюся вже близько року. 

- А чому ви захворіли? 

Про те, що я хвора, я дізналася лише під час вагітності. Всі вагітні 

обов'язково здають кров для аналізу на ВІЛ-інфекцію. Коли страшний 

діагноз підтвердився після повторного аналізу, я дуже схвилювалася за 

дитину. Але мені пояснили, що вона може народитися й здоровою. 

Обстеження пройшов і чоловік. Він також був хворий. Лише потім він 

зізнався, що підчас відрядження мав статеві стосунки з незнайомими і не 

завжди користувався презервативами. Саме це й стало причиною трагедії. 

 

Клініка СНІДу. 
Хвороба СНІД проходить у чотири стадії: 

1. стадія лихоманки – починається через 1-2- місяці після зараження. 

Симптоми: підвищення температури, збільшення лімфовузлів, 

збільшення потовиділення. Цей стан продовжується 5-7 днів. 

2. безсимптомна – всі симптоми зникають, людина вважається практично 

здоровою, але в крові є антитіла до вірусу. Цей період може тривати 1-

15 років, залежно від стану імунної системи. 

3. стадія загальних хвороб – захворювання дихальних шляхів, хвороби 

центральної нервової системи, пухлинні захворювання. 
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4. термінальна – розвивається виснаження організму, спостерігаються 

провали пам’яті, обмеження рухів. 

 

Необхідно памятати, що жодна людина у світі не застрахована від ВІЧ- 

інфікування.  

Фрейді Меркьюрі пішов із життя в 1991 році. Смерть налетіла, як вихор, і 

імя її було – СНІД. Молодий, красивий перетворився на інваліда, а потім – на 

мерця. І статок у 84 млн. доларів не допоміг зберегти життя. 

ВідоміВідомі людилюди, , щощо померлипомерли відвід

СНІдуСНІду

Freddie MercuryFreddie Mercury

((1946 1946 --19911991) ) 

СпівакСпівак іі музикантмузикант, , 

лідерлідер групигрупи ««QueenQueen»», , 

померпомер відвід пневмоніїпневмонії, , 

викликаноївикликаної СНІДомСНІДом,,

уу віцівіці 45 45 летлет..

 
Мішель Фуко (1984) – французський філософ та історик культури. Книги 

Фуко про  социальні науки, медицину,  сексуальності зробили його одним из 

найбільш великих філософів у сучасній  французскій літературі.  

Рок Хадсон (1985) - відомий голівудський актор з незабутньою 

посмішкою. Дуже талановита людина. 

 Айзек Азимов (1992) – відомий письменник-фантаст. Заразився СНІДом 

під час переливання крові під операції на серці. 

Рудольф Нурієв (1993) – соліст балету Росії, Великобританії, Парижа, 

талановитий, багатий і відомий, помер від Сніду. 

І ще десятки, сотні, тисячі і навіть мільйони смертей… 

ВІЛ не передається: 

 через потиск руки, обійми, кашель чи нежить, піт чи сльози, 

відвідування школи, спілкування з інфікованими особами, або під 

час користування туалетом чи душем, виделками, ножами, при 

укусах комах та інше. 

 

Щоб уникнути СНІДу необхідно дотримуватися простих правил: 

Відмовся: від статевих зв’язків, наркотиків та психостимуляторів. 

Не можеш відмовитись, захисти себе! 

 Використовуй  презерватив 

 Уникай ін’єкційних наркотиків 

 Використовуй  одноразовий инструментарій  для ін’єкций 

Ситуація на Україні 
Починаючи з 1998 року, в Україні збільшується кількість ВІЛ-

інфікованих. За даними Українського центру профілактики і боротьби зі 
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СНІДом, у державі офіційно зареєстровано 64218 випадків ВІЛ-

інфікування. Україна займає 1 місце в Європі за кількістю ВІЛ-

інфікованої молоді – юнаків та дівчат віком 15-24 років. 

  Щодня в Україні 38 людей заражаються ВІЛ, а 8 помирають від 

СНІДу. 

 Профілактика СНІДу 
У всьому світі проводять наукові роботи зі створення вакцин та ліків 

проти ВІЛ-інфекції, але на сьогодні СНІД невиліковний.  

Єдиним методом боротьби з хворобою залишається запобігання передачі 

вірусу.  

 Кожна держава має установи, що здійснюють профілактичну та 

лікувальну роботу серед населення. До них належать:  

 центри СНІДу, кабінети анонімного обстеження на ВІЛ; 

 санепідемстанції;  

 наркодиспансери; 

 центри планування сім'ї; 

 центри здоров'я.  

Одним із символів боротьби зі СНІДом, символом солідарності з тими, 

кого ця хвороба торкнулася особисто є червона стрічка. Створив цей знак в 

1991 році художник Франк Мур. 

Ми з вами не випадково проводим саме зараз цей захід, адже 1 грудня – 

це Всесвітній день боротьби зі СНІДом. 

Оскільки СНІД торкнув населення всіх країн та з кожним днем росте 

кількість нових випадків, то багато відомих людей зі всього світу вирішили 

внести свій вклад у боротьбу зі  СНІДом.  

Кожен робить те, що в його силах: проводять благодійні концерти, 

аукціони, прийоми, доносять інформацію до різних груп населення. 

Наші українські співаки також і 1 грудня 2000 року презентували новий 

проект «Зірки проти СНІДу» та заспівали пісню «Життя двічі не дається» 

3 мовами: українською, російською та французькою. 

Захищаючи себе, ви рятуєте від СНІДУ ще одного, найголовнішої у 

вашому житті людини - СЕБЕ. 

Якщо у вас є кохана людина, брат, сестра або друг, ви можете розповісти 

йому про ВІЛ/СНІДІ те, що ви знаєте. 

Тільки подумайте скільки чоловік ви можете врятувати. 

Жодна людина не застрахована від СНІДу. Тож вдумайтесь! І розпочніть 

боротьбу зі СНІДом у своїй душі. Адже перед лицем страшної хвороби наше 

життя, наша душа – крихкі й ніжні квіткові пелюстки. 

Тож збережемо свою квітку життя. І тоді світ стане повен квітів, які 

даруватимуть нам радість і повернуть віру в майбутнє. 

Чтоб жить, не так уж много нужно: 

Вдох и выдох – вот и все дела. 

Вдох – посеять в человеке душу, 

Выдох – видеть, что она взошла… 
        Тамара Севернюк 
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