
19.11.2017  у 122 групі викладачем Кочиною Н.М. проведено відкрите заняття 

з анатомії, фізіології та гігієни дітей шкільного віку на тему: «Групи крові. 

Захисні властивості крові».  

Метою заняття було поглибити знання студентів про функціональне 

значення крові, ознайомити із захисними системами крові, значенням 

вакцинацій для профілактики захворювань у дітей, формувати у студентів 

життєві валеологічні компетенції. Заняття проводилося за чітко розробленим 

планом, складеним відповідно до навчальної робочої програми дисципліни. 

На початку заняття була застосована тестова перевірка знань студентів.  

Тема заняття розглядалася за 

планом.  

1. Групі і резус-фактор крові.  

2. Згортання крові. Основні 

фактори гемокоагуляції. 

3. Переливання крові. Донорство. 

4. Імунні властивості крові. Теорії 

імунітету. 

5. Види імунітету. Вакцинація.  

 Лекція мала мультимедійний супровід. Пояснення супроводжувалися 

ілюстраціями, опорними динамічними схемами, таблицями.  

Студентам були повідомлені цікаві факти відкриття груп крові та сучасних 

проблем донорства, особливо з урахуванням сучасного стану в Україні. Матеріал 

лекції пов´язаний з раніше набутими знаннями з біології та основ валеології. 

Студентка Палійчук А., використовуючи вміння розв´язувати задачі з генетики, 

пояснила, як відбувається успадкування резус-фактора крові та з´ясувала 

ймовірність виникнення резус-конфлікту у вагітних.  

Була акцентована увага на ролі видатного вченого, уродженця України, 

нобелевського лауреата Мечнікова І.І. у розробці клітинної теорії імунітету.  

Студенти Вознюк В., Загурська О., Гриб М. презентували результати роботи над 

проектом «Історія вакцинації. Сучасні досягнення імунології». Була 

підготовлена мультимедійна презентація, в якій цікаво у доступній формі було 



розкрито питання історії та сучасних відкриттів імунології. Студенти довели, що 

тільки вакцинація є сучасним 

ефективним методом 

профілактики небезпечних 

інфекційних захворювань, навіть 

таких, як онкологічні. 

Навчальний матеріал був 

спрямований на формування у 

студентів безперечного  

переконання, що імунні 

властивості організму значною мірою залежать від самої людини, її способу 

життя. Ці життєво важливі здоров´язберігаючі компетенції необхідні їм як 

майбутнім учителям. Пропедевтична педагогічна спрямованість заняття 

передбачала ознайомлення з текстом підручника «Основи здоров´я», 4 клас, де 

розглядається тема «Імунітет. Вакцинація». Це мало переконати студентів у 

необхідності цих знань для майбутньої педагогічної діяльності. 

Значна увага була приділена роботі над основними поняттями теми. 

Студентами була проведена словникова робота, дефініції понять уточнювалися 

та корегувалися під час колективного обговорення. 

Завершилося заняття систематизацією та поясненням факторів, що 

позитивно та негативно впливають на імунітет людини. 

 

 

 

 

 

 


