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6. Лектори: Дефорж Ганна Володимирівна, доктор історичних наук, професор  

7. Статус дисципліни: варіативна. 

8. Курс, семестр: ІІІ курс, 6 семестр. 

9. Кількість кредитів: 3. Модулів – 2. Всього 90 академічних годин; лекцій 18 годин, 

практичних занять 16 годин, самостійної роботи 56 годин. 

10. Попередні умови для вивчення дисципліни: знання анатомо-фізіологічних 

особливостей організму дітей та підлітків, закономірностей формування функціональних 

систем у процесі індивідуального розвитку людини. Міждисциплінарні зв’язки з 

дисциплінами: анатомія людини, гістологія і цитологія, фізіологія людини, педагогіка, 

психологія, медицина, фізичне виховання. 

11. Опис дисципліни (зміст, цілі, структура): 

Метою навчальної дисципліни є висвітлення особливостей життєдіяльності організму в 

різні періоди онтогенезу, функцій органів, систем органів і організму в цілому в міру його 

росту і розвитку, а також гігієнічних вимог і нормативів, необхідних у роботі вчителя з 

метою створення оптимальних умов навчання і виховання та забезпечення індивідуального 

здоров’я школярів. 

Головними завданнями  • розглянути особливості життєдіяльності організму в різні 

періоди онтогенезу, зокрема особливості функціонування кожної системи органів дитини; 

• обґрунтувати гігієнічні вимоги і нормативи, необхідні у роботі вчителя з метою створення 

оптимальних умов навчання; • науково обґрунтувати гігієнічні заходи для збереження 

індивідуального здоров'я школярів; • прищепити гігієнічні навички школярам. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 предмет та завдання вікової фізіології та шкільної гігієни, їх зв'язок з іншими 

дисциплінами; 

 загальні закономірності росту і розвитку людини; 

 основні етапи розвитку фізіологічних систем організму дитини; 

 значення фізіологічних систем в регуляції і узгодженості функцій організму дитини та 

взаємозв’язку організму з навколишнім середовищем; 

 нормативні величини основних показників фізіології людини; 

 формування, збереження, зміцнення і відновлення здоров’я людини;  

 історію походження, вплив на основні системи людського організму, наслідки та 

профілактику шкідливих звичок; 

 гігієнічні правила, які б сприяли зміцненню індивідуального здоров’я школяра. 

вміти: 

- визначати періоди (стадії) розвитку дітей та підлітків; 

- визначати рівень функціонального стану окремих сенсорних систем дітей та підлітків; 

- класифікувати окремі харчові продукти, вміти оптимізувати харчування, попередити 

порушення травних процесів в шлунково-кишковому тракті людини; 



- використовувати знання курсу у вирішенні проблем фізичного, психологічного, 

трудового, розумового та статевого виховання дітей; використовувати знання з метою 

своєчасної діагностики захворювань; 

- використовувати знання курсу в педагогічній практиці для раціоналізації процесу 

інтелектуального, психічного і фізичного вдосконалення дітей та підлітків, для 

організації процесу навчання і виховання школярів; 

- досліджувати фізіологічний стан систем органів власного організму за спеціальними 

методиками; 

- застосовувати гігієнічні знання для збереження і зміцнення індивідуального здоров’я 

школярів. 

Зміст та структура: курс складається зі вступної частини і 8 тем: Вступ. (1) Загальні 

закономірності росту та розвитку дітей і підлітків. Загальний огляд будови і функцій 

організму. (2) Залози внутрішньої секреції, вплив гормонів на ріст і розвиток організму. (3) 

Вікові особливості опорно-рухового апарату. Гігієна опорно-рухового апарату школярів. 

(4) Вікові особливості серцево-судинної і дихальної систем. Гігієна серцево-судинної і 

дихальної систем. (5) Вікові особливості травлення. Вікові особливості обміну речовин і 

енергії. Гігієна харчування і здоров‘я людини. Вікові особливості виділення. Гігієна 

сечовидільної системи. (6) Вікові особливості функцій нервової системи. Вища нервова 

діяльність та її вікові особливості. Гігієна розумової діяльності школяра. (7) Вікова 

фізіологія і гігієна аналізаторів. Фізіологія і гігієна шкіри. (8) Вплив алкоголю та наркотиків 

на дитячий організм. 

12. Система оцінювання курсу 

Поточний контроль вивчення навчальної дисципліни «Вікова фізіологія та шкільна гігієна» 

здійснюється за допомогою різних форм контролю – контрольних опитувань або шляхом 

аудиторного тестового контролю з теоретичних питань, виконання домашніх і індивідуальних 

завдань, розв’язування практичних завдань за темами курсу, теоретичних завдань самостійної 

роботи, рефератів тощо. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

відповідно конкретним цілям, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих 

тем, які студент опрацьовує самостійно за змістом практичного заняття. Застосовується 

об’єктивний (стандартизований) контроль теоретичної та практичної підготовки студентів. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: усне та письмове 

опитування, вхідна діагностика і контроль за сформованими когнітивними знаннями та 

розуміннями. 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності та самостійної 

роботи (у балах) та оцінки модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні 

теоретичних знань відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. Завданням 

модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), здатності 

осмислювати теоретичний зміст частини дисципліни за окремими темами курсу, уміння 

публічно чи письмово презентувати опанований матеріал. 

Підсумковий контроль. Вивчення дисципліни «Вікова фізіологія та шкільна гігієна» 

передбачено навчальним планом у 6 семестрі, форма підсумкового контролю – залік, який 

проводиться згідно графіку освітнього процесу за розкладом заліково-екзаменаційної сесії. 

Підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни розраховується як сума балів за 

результатами поточного контролю та самостійної роботи (100 балів) і виставляється за 

шкалою ЄКТС та національною шкалою оцінювання для студентів денної форми навчання. 

Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і набрали необхідну кількість 

балів з цієї дисципліни за кредитно-трансферною накопичувальною системою (не менше 60 

% від 100 балів), сумарний результат семестрового контролю в балах та оцінки за 

національною шкалою («зараховано», «не зараховано»), за шкалою ЄКТС (А, B, C, D, E) – 

заносяться в Відомість обліку успішності та Залікову книжку студента. Заповнена та 

оформлена відомість обліку успішності повертається в деканат у визначений термін 



особисто викладачем. У випадку отримання менше 60 балів – за національною шкалою («не 

зараховано»), за шкалою ЄКТС (FX, F) – студент обов’язково здійснює перескладання для 

ліквідації академзаборгованості. 

13. Структура оцінювання: Оцінювання проводиться за видами навчальної діяльності: Усне 

опитування, вирішення завдань, виконання практичних робіт (на практичних заняттях), 

перевірка письмових робіт (комплексних контрольних робіт, домашніх завдань), дискусія, 

диспут, колективне обговорення, (запитань, що виносяться на самостійне опрацювання 

студентами, рефератів та ін.). 

14. Навчально-методичне забезпечення:  

Перелік та зміст начально-методичного забезпечення вивчення курсу за вибором «Вікова 

фізіологія та шкільна гігієна» включає в себе: – конспект лекцій з курсу «Вікова фізіологія 

та шкільна гігієна»; – тематичні плани лекцій, практичних занять, самостійної роботи 

студентів; – завдання для практичних занять та самостійної роботи; – питання, завдання для 

поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів; переліку екзаменаційних 

питань, переліку залікових питань, тем рефератів для підвищення рейтингової оцінки. 
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