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ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЗНАНЬ ПРО ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ 

НАРКОГЕННИХ РЕЧОВИН – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК РОБОТИ 

СУЧАСНОГО УЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ 

 

У тезах досліджується проблема формування в учнів знань про шкідливий 

вплив наркогенних речовин. Здійснено аналіз педагогічної теорії та шкільної 

практики. Виділено провідні форми, методи та методичні прийоми формування в 

учнів основної школи знань про шкідливий вплив наркогенних речовин. Визначено  

дидактичні можливості навчального змісту шкільної біології для формування в 

учнів таких знань.  
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Проблема захоплення неповнолітніх палінням, вживанням алкоголю та 

наркотичних речовин набула особливої гостроти і стала однією з найсерйозніших 

загроз для добробуту, здоров’я та самореалізації майбутніх поколінь нашого 

суспільства. Поширене серед молоді паління та вживання алкоголю є предтечею 

прилучення до сильніших наркотиків, початком наркотичної залежності. Вік, у 

якому молоді люди починають вживати наркогенні речовини, постійно 

зменшується. Алкоголізація та наркотизація є сприятливим фоном для набуття 

особистістю моральних вад, втягнення у злочинну діяльність. Так, за даними 

Українського інституту соціальних досліджень, кожен 6–й підліток вчиняв 

злочини, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Тому формування  у дітей 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя – провідне завдання сучасної 

школи. Саме вчитель біології повинен сформувати в учнів знання про біологічну 

природу соціальних проблем та фізичних хвороб: шкідливий вплив наркогенних 

речовин на організм людини. Надзвичайно важливо навчити учнів підкріплювати 

власні знання й переконаннями правильними звичками та поведінкою. Це 

зумовлює актуальність нашого дослідження.   

У ході дослідження нами ставилися завдання: 

1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури та шкільної 

практики з проблеми. 

2. Охарактеризувати провідні форми, методи і методичні прийоми 

формування в учнів основної школи знань про шкідливий влив наркогенних 

речовин.  

3. Розробити інструктивно-методичні матеріали для формування в учнів 

основної школи знань про шкідливий вплив наркогенних  речовин.  

Аналіз методичної літератури свідчить, що найефективнішими формами та 

методами для  формування в учнів знань про шкідливий вплив наркогенних 

речовин є бесіди, діалоги, анкетування, розв’язання проблемних ситуацій, виховні 



 

та позакласні заходи, семінарські та тренінгові заняття, лекції, демонстрування 

відеофрагментів та кінофільмів, опрацювання додаткових інформаційних джерел, 

дидактичні ігри, інтерактивні вправи, рольові ігри та зустрічі з фахівцями. Так, 

зокрема, у практичній діяльності вчителі використовують дидактичні ігри 

(“Незакінчені речення”, “Абра-кадабра”, “У колі друзів”, “Піраміда”), тренінги 

(“Курити чи не курити”, “Твоє життя – твій вибір”), круглий стіл “Відверта 

розмова про шкідливий вплив наркогенних речовин”, кросворд “Скажемо 

наркотикам “Ні”, тест “Чи схильний ти до вживання алкоголю?”, демонстрування 

відеофільму “Шкідливий вплив наркогенних речовин на організм людини”. 

Ефективною також є різноманітна наочна агітація: розміщення на інформаційних 

стендах (“Довіра”, “Шкільний вісник” тощо), матеріалів про шкідливі наслідки 

вживання алкоголю, наркотиків, тютюну, галереї плакатів (“Алкоголь і нещасливі 

випадки”, “Що є у сигареті?”) та  конкурс  малюнків про збереження та зміцнення 

здоров’я. Під час тижнів здорового способу життя у школі доречно проводити 

акції (“Зелена пошта”, “СТОП наркотики”) та молодіжні літературні вітальні, які 

пропагують здоровий спосіб життя [1–4]. 

 У процесі дослідження нами розроблено інструктивні матеріали, які 

передбачають формування в учнів  знань про шкідливий вплив наркогенних  

речовин в урочній діяльності у процесі вивчення біології–9 (табл. 1). 

Таблиця 1 

Дидактичні можливості навчального змісту шкільної біології 

Навчальна тема Навчальний зміст 

Регуляція функцій Вплив наркогенних речовин на центральну і периферичну 

нервову систему, залози внутрішньої секреції, якісні зміни. 

Вегетативна нервова система. Профілактика захворювань 

нервової системи  

Опора і рух Вплив наркогенних речовин на опорно-рухову систему 

людини. Порушення функцій скелета та їхня профілактика 

Дихання Нейрогуморальна регуляція дихання, профілактика 

захворювань органів дихання 

Кров і кровообіг Вплив на склад крові, формені елементи крові, серцево-

судинні хвороби та їх профілактика 

Травлення Вплив на органи травлення, зміни у функціонуванні 

органів травлення 

Обмін речовин та 

енергії 

Вплив наркогенних речовин на обмін речовин і енергії в 

людському організмі 

Виділення Механізм дії алкоголю на тканини нирок 

Розмноження та 

індивідуальний 

розвиток 

Вплив наркогенних речовин на внутрішньоутробний 

розвиток зародка, на організм дівчаток і хлопчиків. 

Генетична схильність до алкоголізму, її наслідки 



 

Таким чином, для сформування в учнів знань про шкідливий вплив 

наркогенних речовин учитель біології повинен володіти багатим арсеналом форм 

і методів роботи, які можна використати на уроках та позакласних заходах для 

того, щоб сформувати в учнів знання про згубні наслідки вживання тютюну, 

алкоголю і наркотиків та виробити бар’єр до їх вживання.  
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 The article deals the problem of formation of the harmful effects of substances with 
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