
1 
 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

еколого-натуралістичного напряму 

«БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ЗАСОБАМИ STEM-ОСВІТИ»  

Основний рівень; один рік навчання 

«Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» 

(лист ІМЗО від 27.03.2019 № 22.1/12-Г-144; протокол засідання науково-методичної 

комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН  

від 15.03.2019 № 1) 

 

Вержбицька І. В.; Манжос О. Ю.; Петрова О. Ю., Ярова Є. В. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

На сьогодні до числа найбільш актуальних питань освіти відноситься 

впровадження STEM-орієнтованого підходу до навчання у закладах загальної 

та позашкільної освіти, як одного з актуальних напрямів модернізації та 

інноваційного розвитку природничо-математичного, гуманітарного профілів 

освіти, що сприяє популяризації інженерно-технологічних професій серед 

підлітків, поінформованості про можливості їх кар’єри в біології, в науковій 

сфері, формування стійкої мотивації до вивчення дисциплін, на яких 

ґрунтується STEM-освіта.  

Створення навчальної програми обумовлено необхідністю формування і 

розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей підлітків, рівень яких 

визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці: здатність і 

готовність до розв’язання комплексних проблем, критичного мислення, 

творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управління, здійснення 

інноваційної діяльності, чому сприяє використання міждисциплінарних 

підходів STEM і поєднання природничо-наукових з іншими навчальними 

дисциплінами.  

Дана програма «Біологія людини засобами STEM-освіти» орієнтована на 

розширення знань з окремих тем біології людини з використанням можливості 

застосування елементів STEM-освіти у вивченні природничих наук, 

стимулювання креативних якостей вихованців, розвиток вміння працювати з 

науковою літературою, Інтернетом.  

Навчальна програма реалізується у гуртку «Біологія людини засобами 

STEM-освіти» дослідно-експериментального напряму позашкільної освіти та 

спрямована на вихованців віком 14-15 років. Кількість вихованців у групі – 15 

дітей. 

Програма побудована на основі компетентнісного підходу. 

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей 

особистості засобами STEM-освіти.  

Основні завдання полягають у формуванні таких ключових 

компетентностей: 
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- пізнавальної - поглиблення понять та знань з окремих тем біології 

людини, механізмів основних життєвих процесів, причини і наслідки 

можливих порушень у функціонуванні органів та систем; критичне 

оцінювання інформації та використання її для різних потреб; розуміння 

важливості навчатися впродовж життя, зацікавленість у пізнанні світу;  

- практичної - уміння досліджувати та раціонально  використовувати 

знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях; створення моделей 

біологічних систем, моделювання внутрішньої будови кісток людини, 

виготовлення моделей легень, голосових зв’язок; робота в дослідницьких 

групах, Lego-моделювання, створення леп-буків; спілкування державною та 

іноземними мовами, підприємливість, здатність застосовувати знання й уміння 

у реальних життєвих ситуаціях; 

- творчої – забезпечення розвитку індивідуальних здібностей; 

прагнення до гармонії, уміння бачити її в природничих науках, людях, 

навколишньому світі; психологічне вивільнення та творче розкриття 

особистості через STEM-орієнтований підхід до навчання; стимулювання 

креативних якостей вихованців;  

- соціальної - самореалізація особистості в соціумі, професійне 

самовизначення, загальнокультурна грамотність, дбайливе ставлення до 

надбань світової та вітчизняної культури, збереження духовних та 

матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій; соціальна 

активність, виховання культури спілкування, виховання свідомого ставлення 

до власної безпеки та безпеки оточуючих, збереження та примноження  

природних багатств, повага до людей формування позитивних якостей 

емоційно-вольової сфери (самостійність, колективізм, працелюбство, 

ініціативність, відповідальність тощо), виховання доброзичливості, вміння 

працювати в колективі.  

Програму побудовано за лінійним принципом. Вона передбачає 1 рік 

навчання основного освітнього рівня (144 год. на рік, 4 год. на тиждень) для 

дітей, які вже мають знання з основ біології та анатомії, збереження здоров'я 

та здорового способу життя, отримані у закладах загальної середньої освіти. 

Програма передбачає проведення занять гуртка, лекцій, тренінгів, 

навчально-тренувальних занять, практичної роботи в лабораторіях.  

Методами опрацювання навчального матеріалу є  інтерактивні методи 

групового навчання, проблемні методики з розвитку критичного і системного 

мислення, корегування змісту окремих тем з акцентом на особистісно-

розвивальні, ігрові методики навчання.  

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 

опитування, захист навчального проекту або портфоліо. 

 

 

 

Основний рівень, один рік навчання  

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
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№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1.  Вступ 2 - 2 

2.  Клітини людського організму 2 4 6 

3.  Диво природної техніки: кістки 

та суглоби 

4 8 12 

4.  Рух. Розвиток м’язової системи  4 8 12 

5.  Таємниці крові  4 8 12 

6.  Дихання 4 6 10 

7.  Харчування і травлення. 

Вітаміни 

6 8 14 

8.  Шкіра 2 6 8 

9.  Виділення  2 4 6 

10.  Розмноження і розвиток 4 6 10 

11.  Ендокринна регуляція функцій 

організму 

4 8 12 

12.  Нервова регуляція функцій 

організму  

4 6 10 

13.  Зір 4 6 10 

14.  Психолофізіологічна 

індивідуальність  

4 6 10 

15.  Пам'ять та увага 2 6 8 

16.  Підсумок   2 2  

 Разом 52 92 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ (2 год.) 

Мета та завдання роботи гуртка. Техніка безпеки. Поняття STEM-освіти. 

STEM-освіта в Україні та світі.  

 

2. Клітини людського організму (6 год.) 

Теоретична частина. Стовбурові клітини. Клітини злоякісного росту. 

Трансплантація. Апоптоз. Етичні проблеми сучасної біології.  

Практична частина. Створення моделі плазматичної мембрани клітини. 

Інтерактивна гра «Реплікація ДНК». Диспут «Клонування, трансплантація, 

використання стовбурових клітин-за й проти!», створення story-board 

«Життєвий цикл клітини». 

 

3. Диво природної техніки: кістки та суглоби (12 год.) 

Теоретична частина. Опора та рух. Біоніка. Біомеханіка. Особливості 

будови кісткової тканини та кісток. Регенерація кісток. Реабілітація після 

ушкоджень. Вікові особливості занять спортом. Дефіцит кальцію (Са), 
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заміщення кальцію. Фармакологічні форми засвоюваності кальцію. 

Ендопротезування суглобів.  

Практична частина. Створення моделей біологічних систем, 

моделювання внутрішньої будови різних типів кісток, структурної одиниці 

компактної кістки-остеону. Інтерактивна гра «Скелет людини» Розробка 

алгоритму надання домедичної допомоги при переломах та травмах. 

Відпрацювання прийомів надання першої домедичної допомоги.  

 

4. Рух. М’язова система (12 год.) 

Теоретична частина. Біомеханіка фізичних вправ. Роль м’язів в руховій 

діяльності людини. Типи м’язових волокон. Біохімія та дієтологія. Безпека 

рухової активності. Закон Гука та фізіологія скорочень. Атрофія м’язів. Вікові 

особливості фізичних вправ.  

Практична частина. Відпрацювання комплексів фізичних вправ на 

розвиток гнучкості, сили, витривалості, на виявлення типу переважання 

певних волокон в організмі, ізотонічні вправи. Розроблення дослідницького 

міні-проекту «Секрети руху спортсменів», «Спортивне харчування – міф чи 

реальність?!». 

 

5. Таємниці крові (12 год.) 

Теоретична частина. Поняття «групи крові». Резус- конфлікт. Штучна 

кров. Розгорнутий аналіз крові. Гемоглобін. Щеплення. Донорство. 

Практична частина. Робота в дослідницьких групах «Цитологи», 

Біохіміки», «Лаборанти», «Лікарі». Дослідницькі міні-проекти «Виготовлення 

моделі штучної крові», «Визначення власної групи крові». Створення 

рекламного буклету «Прочитай свій аналіз крові». Хімічне шоу «Кров в кіно». 

Математичний ринг «Фізіолог = математик». 

 

6. Дихання (10 год.) 

Теоретична частина. Фізіологічні показники дихальної системи, будова 

органів дихання, голосового апарату. Робота голосового апарату. Куріння та 

сучасні замінники тютюнопаління. Туберкульоз. 

Практична частина. Міні-дослідження процесу дихання. Виготовлення 

моделі легень, голосових зв’язок  людини. Моделювання процесу зовнішнього 

дихання. Моделювання шкідливого впливу тютюнопаління. Створення 

інфографіки «Наслідки куріння». 

 

7. Харчування і травлення. Вітаміни (14 год.)  

Теоретична частина. Роль харчування у житті людини. Біохімічні 

перетворення хімічних речовин під час травлення, основні ферментні системи 

травного тракту. Вітаміни та їх значення для здоров’я людини. Історія 

відкриття вітаміну С.  

Практична частина. Міні-дослідження «Травлення в ротовій 

порожнині», «Штучний шлунок». Тестування «Що я знаю про вітаміни». 
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Практикум біохіміка «Визначення вмісту вітаміну С у фруктах». Складання 

раціону харчування для спортсменів різних спеціалізацій. Інтерактивна гра 

«Прийом у лікаря-нутріциолога». Створення minds map «Джерела вітамінів». 

 

8. Шкіра (8 год.) 

Теоретична частина. Типи шкіри. Косметичні засоби. Фарбування 

волосся. Вплив на шкіру татуажу та пірсінгу. pH шкіри. ПАВ і вплив на 

шкіру. Натуральні і не натуральні мила. Підвищення проникності шкіри. 

Старіння шкіри. Засмага. 

Практична частина. Лабораторний практикум «Визначення типу шкіри, 

типу волосся». Міні-дослідження «Потенційно небезпечні речовини в складі 

косметичних засобів». Диспут «Татуаж - історичні аспекти. Мода чи 

небезпека?!» Створення агітаційного плакату «Засмагай правильно!». 

 

9. Виділення (6 год.) 

Теоретична частина. Функціональна модель нирки. Гемодіаліз. 

Ниркова недостатність. Трансплантація. Гігієна нирок. Лабораторні 

дослідження сечі. 

Практична частина. Lego-моделювання «Будова нирки». Інтерактивна 

практична робота «Аналіз сечі». Моделювання «Стимуляція роботи нирок». 

 

10. Розмноження і розвиток (10 год.) 

Теоретична частина. Біохімія кохання. Фізіологічний портрет 

закоханості. Соціальний портрет щасливої родини. Близнята. 

Екстракорпоральне запліднення. Венеричні захворювання. Поняття гендеру. 

Практична частина. Практикум «Вальс гормонів». Моделювання тайм-

стрічки «Стадії закоханості». Інтерактивна гра «Образи кохання в музиці та 

мистецтві». Проект-дослідження «З історії венеричних хвороб». Диспут 

«Гендерна рівність». 

 

11.  Ендокринна регуляція функцій організму (12 год.) 

Теоретична частина. Впорядкованість та еволюція регуляторних 

систем. Механізм дії гормонів. Цукровий діабет. Ожиріння. Йододефіцит. 

Механізми наркотичної залежності. 

Практична частина. Створення лепбуку «Гормони та залози». Рольова 

гра «Рівні регуляторних систем». Віртуальна лабораторія «Діагностика 

ендокринних розладів». Проект-дослідження «Біохімія залежності». 

Лабораторний дослід «Глюкометр. Вимірювання рівня глюкози». 

 

12.  Нервова регуляція функцій організму (10 год.) 

Теоретична частина. Зони кори великих півкуль. Рефлекси. Як 

досліджують мозок. Інсульт. Фізична реабілітація після інсульту. 

Дослідження психічних хвороб. 



6 
 

Практична частина. Інтерактивна гра «Де ховаються функції 

організму?» Моделювання «Brain hat». Моделювання «Шлях рефлексу». 

Проект «Вироблення умовного рефлексу». Вивчення комплексу 

реабілітаційних вправ для відновлення після інсульту. 

 

13. Зір (10 год.) 

Теоретична частина. Зорова сенсорна система. Біохімія зору. Біонічне 

око. Закони оптики та фізіологія ока. Акомодація. Безпека зору. 

Практична частина. Створення паперової моделі ока. Вирішення  

ситуаційної задачі «Вітамін зору». Моделювання «Виготовлення пінхол-

камери». Розробка рекламного плакату «Гігієна зору». 

 

 

 

14.  Психофізіологічна індивідуальність (10 год.) 

Теоретична частина. Психічне здоров’я. Історія вивчення 

темпераменту. Дослідження психофізіологічних процесів за І.П. Павловим. 

Темперамент. Музичне мистецтво, архітектура, скульптура та психофізіологія. 

Характер. Здібності та схильності. Профорієнтація. 

Практична частина. Інтерактивні вправи «Фігурний тест на 

темперамент». Гра «Вгадай темперамент!» Інтерактивні практичні роботи 

«Визначення типу темпераменту шляхом визначення динаміки максимального 

темпу руху», «Визначення типу темпераменту шляхом тестування 

(опитувальник Айзенка)». Вікторина «Характер та здібності». 

 

15. Пам’ять та увага (8 год.) 

Теоретична частина. Історія вивчення пам’яті. Біохімія пам’яті. 

Рекорди пам’яті. Психологія пам’яті. Увага. 

Практична частина. Міні-дослідження «Визначення різних типів 

пам’яті». Створення рекламного буклету «Запам’ятовуємо краще!» 

Інтерактивна практична робота «Визначення уваги». Створення інфографіки 

«Уважним бути просто!». Вправи на розвиток спостережливості. 

 

16. Підсумок (2 год.)  

Підбиття підсумків.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці (учні, слухачі) мають знати: 

 терміни та поняття: «клітина», «тканина», «скелет», «кістка», «хрящ», 

«з’єднання кісток», «м’яз», «вітаміни», «обмін речовин», «енергетичні 

потреби», «травна система», «фермент», «дихання», «повітроносні шляхи», 

«легені», «газообмін», «кров», «лімфа», «зсідання крові», «групи крові», 

«виділення», «нирки», «нефрон», «шкіра», «нервова система», «сенсорні 
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системи», «органи чуття», «рефлекси», «мислення», «темперамент», 

«пам’ять», «ендокринна система», «гормони», «гомеостаз», «характер», 

«здібності та схильності»; 

 механізми основних життєвих процесів; 

 основні принципи збереження здоров'я та здорового способу життя; 

 причини і наслідки можливих порушень у функціонуванні органів та 

систем. 

 

Вихованці (учні, слухачі) мають вміти:  

 орієнтуватися у теоретичної частині навчального матеріалу, визначати 

головну думку та логічно висловлювати власну думку; 

 працювати з обладнанням, моделями, використовувати інструменти для 

біологічних маніпуляцій; 

 працювати з науковою літературою, Інтернетом; 

 критично оцінювати інформацію та використовувати її у реальних 

життєвих ситуаціях; 

 складати та вдосконалити навички  роботи зі схемами, таблицями, 

графікам 

 

Вихованці (учні, слухачі) мають набути досвід:  

 критичного оцінювання інформації та використання набутих знань та 

умінь у реальних життєвих ситуаціях; 

 створення моделей біологічних систем, моделювання внутрішньої 

будови кісток людини, виготовлення моделей легень, голосових зв’язок;  

 роботи в дослідницьких групах; 

 застосування інформаційно-комунікаційних технологій під час занять 

та у повсякденному житті. 

 

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

№ Найменування обладнання Кількість  

1.  Персональний ком’ютер вчителя 1 

2.  Інтерактивна дошка 1 

3.  Персональний ком’ютер учня 15 

4.  Світлові мікроскопи  15 

5.  Колекція мікропрепаратів з курсу «Анатомія» 15 

6.  Препарувальні набори 15 

7.  Набір шкільний лабораторний для кабінету біології 

НШБЛ 

15 

8.  Скельця предметні 50 

9.  Скельця покривні  100 

10.  Пробірка хімічна 50 

11.  Чашка Петрі 15 

https://b-pro.com.ua/ua/katalog/biologiya/laboratorneobladnannya/nabirshkilniylaboratorniydlyakabinetubiologiyinshbl
https://b-pro.com.ua/ua/katalog/biologiya/laboratorneobladnannya/nabirshkilniylaboratorniydlyakabinetubiologiyinshbl
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12.  Піпетка медична 15 

13.  Стакани хімічні 15 

14.  Паличка скляна 15 

15.  Колби (набір) 15 

16.  Метроном  1 

17.  Секундомір  7 

18.  Рулетка 7 

19.  Термометр рідинний 7 

20.  Кристалізатор  2 

21.  Індикаторний папір 15 

22.  Скальпель  15 

23.  Фільтрувальний папір 100 

24.  Щипці тигельні 15 

25.  Сухе паливо 10 

26.  Цифрові вимірювальні комплекси 8 

27.  Папір А4 5 

28.  Папір кольоровий двосторонній 5 

29.  Ножиці  16 

30.  Клей  16 

31.  Набір Lego 1 

32.  Хімічні реактиви У комплекті 
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