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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників 

Характеристика  навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Вид дисципліни
обов’язкова

Мова викладання, навчання, оцінювання українська

Загальний обсяг кредитів/годин 6 /180 

Курс 1

Семестр 1,2

Кількість змістових модулів з розподілом: 6

Обсяг кредитів 6

Обсяг годин, в тому числі: 180

Аудиторні 84

    Модульний контроль 12

    Семестровий контроль -

    Самостійна робота 84

Форма семестрового контролю Залік

  

4



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: викладення  студентам  необхідного  об’єму  знань  про  анатомо-

фізіологічні особливості організму людини в різні періоди онтогенезу, формування

комплексу оздоровчих та гігієнічних умінь і  навичок для збереження,  зміцнення,

розвитку і управління здоров'ям дітей дошкільного віку, забезпечення підготовки до

надання  невідкладної  медичної  допомоги  в  загрозливих  для  життя  станах  та

проведення  профілактичної  роботи  з  питань  охорони  життя  і  здоров’я  дітей,

створення стійкої мотивації щодо дбайливого ставлення до власного здоров'я.

Завдання вивчення  дисципліни  полягає  у ознайомленні  студентів з

загальними  закономірностями  росту  та  розвитку  дітей  дошкільного  віку;

встановлення  взаємозв’язку  будови  і  функцій  систем  органів  організму  людини;

ознайомлення  з  віковими  фізіологічними  процесами,  набутті  знань,  умінь  і

здатностей ефективно надання долікарської медичної допомоги в загрозливих для

життя в різних ситуаціях.

Компетентності, якими має оволодіти студент у процесі вивчення

дисципліни:

 володіти  знаннями  про  фактори,  що  впливають  на  здоров’я,  принципи

здорового способу життя;

 розуміти  причини  основних  соціально-значущих  та  соціально-зумовлених

захворювань;

 володіння методами та заходами профілактики захворювань;

 здатність застосовувати знання на практиці для збереження свого здоров’я і

здоров’я оточуючих людей;

 уміння організовувати роботу по збереженню і зміцненню як особистого, так і

 суспільного здоров’я;

 здатність проводити аналіз впливу різних факторів на здоров’я;

 володіти  навичками  реанімації;  володіти  навичками  діагностики  раптових

захворювань  та  патологічних  станів  (вимірювати  температуру  тіла,  АТ,

визначати та оцінювати пульс, дихання тощо);
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 володіти технікою надання першої (долікарської) допомоги при різних станах,

що загрожують життю на здоров’ю;

 володіти  техніками  застосування  лікарських  препаратів  та  проводити

нескладні маніпуляції;

 володіти  правилами  роботи  при  бактеріологічній  небезпеці;  володіти

правилами роботи в умовах стихійного лиха чи екстремальних ситуацій;

Для успішного засвоєння знань з основ медичних знань студенти повинні мати

вихідний рівень знань з курсу анатомії і фізіології людини, хімії, біології.
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3. Результати навчання за дисципліною

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти мають: 

володіти знаннями про:

 загальні закономірності росту та розвитку дітей і підлітків; 

 анатомію та вікову фізіологію опорно-рухової системи;

 патології фізичного розвитку дітей; 

 вікові особливості крові і кровообігу; 

 анатомію та вікову фізіологію дихальної системи; 

 вікові особливості травлення, обміну речовин і енергії; 

 принципи оздоровчого харчування; 

 вікова фізіологія та гігієна сечовидільної системи; 

 анатомію та вікову фізіологію шкіри; 

 ендокринна система та її вікові особливості; 

 вікові  особливості  нервової  системи,  вищої  нервової  діяльності,

аналізаторів;  

 основні симптоми патологічних станів у дітей дошкільного віку;

 принципи загальної та особистої гігієни дітей дошкільного віку;

 основи долікарської діагностики, класифікації раптових захворювань,

 епідемічних процесів, етіології і патогенезу інфекційних хвороб, дитячих

інфекцій, паразитарних хвороб;

дотримуватись правил:

 надання невідкладної допомоги та профілактики поширення інфекційних

хвороб;  основ  реанімації;  теоретичних  основ  надання  невідкладної

допомоги при закритих та відкритих ушкодженнях, опіках, відмороженнях,

електротравмі,  травмах,  переломах,  кровотечах,  травматичному  шоку,

синдромі довготривалого здавлення, травмах голови, хребта,  пораненнях,

закритих і відкритих ушкодженнях черевної порожнини;

 техніки надання невідкладної  допомоги в різних умовах,  спрямованої на

порятунок потерпілого;

  

7



 профілактики дитячого травматизму;

 основ фармакотерапії, застосування основних лікарських засобів, введення

лікарських  препаратів  в  організм  потерпілого  при  виникненні

невідкладного стану.

 дотримуватись правил серцево-легеневої реанімації;

аналізувати:

 загальний ступінь фізичного розвитку дитини; 

 загальний стан здоров’я дитини;

 випадки анатомо-фізіологічних захворювань; 

 загальний стан гігієни дитини;

 рівень виховання дитини у сім’ї .

розпізнавати: 

 патології фізичного розвитку дитини; 

 патології перебігу фізіологічних процесів окремих органів та систем;

 гострі захворювання органів та систем;

 порушення норм дотримання дитячої гігієни.

складати:

 розпорядок дня для дітей різних вікових груп;

 комплекс фізичних вправ ранкової зарядки та фізкультхвилинок;

 раціон харчування для дітей різних вікових груп;

 правила особистої гігієни дитини.

добирати:  

 літературу і додаткову інформацію відповідно до тем курсу; 

 комплекс загально розвиваючих фізичних вправ; 

 комплекс вправ при виявленні анатомо-фізіологічних порушень; 

 найбільш  оптимальні  умови  для   всебічного  розвитку  дитячого

колективу; 

 педагогічно доцільні засоби і методи керівництва процесом формування

гігієнічних умінь та навиків дітей;

 форми і методи роботи з батьками.
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встановлювати:

 причинно-наслідкові зв’язки між навчально-виховним процесом дитини

та станом її здоров’я; 

 зв'язок між навчально-виховним процесом дитини сім’єю.
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4. Структура навчальної дисципліни

Тематичний план для денної форми навчання

Назва  змістовних  модулів  та
тем

У
сь

ог
о

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторні

С
ам

ос
ті

йн
а

Л
ек

ці
ї

С
ем

ін
ар

и

П
ра

кт
ич

ні

М
од

ул
ьн

ий
ко

нт
ро

ль

Змістовний модуль І
Загальні закономірності росту та розвитку дітей і підлітків. Анатомія, вікова

фізіологія опорно-рухової системи. Основи фізичного розвитку дітей. Вікові особливості
крові і кровообігу Стан та охорона здоров’я дітей.

Тема  1. Загальні
закономірності  росту  та
розвитку дітей.

8 2 2 4

Тема  2.  Охорона  здоров’я
підростаючого  покоління  –
невід’ємна складова в системі
навчально-виховного  процесу
в  дошкільних  навчальних
закладах.

8 2 6

Тема 3.Догляд за здоровою та
хворою дитиною.

7 2 2 3

Тема  4. Анатомія  та  вікова
фізіологія  опорно-рухової
системи.

10 2 2 6

Тема  5.  Профілактика
порушень  опорно-рухового
апарату у дітей 

11 4 2 2 3

Тема  6. Кров  як  тканина
внутрішнього  середовища
організму.

12 4 2 6

Модульний контроль 4 4

Разом 60 16 6 6 44 28

Змістовний модуль ІІ
Анатомія  та  вікова  фізіологія  дихальної  системи.   Вікові  особливості  травлення,

обміну  речовин  і  енергії.  Харчування  дітей.  Вікові  особливості  процесів  виділення.
Долікарська  медична  допомога  в  загрозливих  для  життя  станах  при  інфекційних
захворюваннях, отруєннях.

Тема  7. Анатомія,  вікова
фізіологія та гігієна дихальної
системи.

10 2 2 6

Тема  8. Анатомія,  вікова
фізіологія органів травлення.

12 2 2 2 6

  

10



Тема  9. Загальна
характеристика  органів
виділення.

8 2 2 4

Тема  10.  Основні  принципи
застосування  лікарських
препаратів.

10 2 2 6

Тема 11. Основи епідеміології
та імунології. 

7 2 2 3

Тема 12. Дитячі інфекційні 
хвороби. Харчові нтоксикації.

9 2 4 3

Модульний контроль 4
Разом 60 12 10 6 4 28

Змістовний модуль ІІІ
Залози внутрішньої секреції. Вплив гормонів на ріст і розвиток організму. Вікові

особливості нервової системи, вищої нервової діяльності, аналізаторів. Гігієна навчально-
виховного процесу в дитячих дошкільних закладах. Долікарська медична допомога в

загрозливих для життя станах, при травмах та нещасних випадках
Тема  13. Залози  внутрішньої
секреції.  Вплив  гормонів  на
ріст і розвиток організму. 

10 2 2 6

Тема  14. Вікові  особливості
нервової  системи,  вищої
нервової  діяльності,
аналізаторів.

12 4 2 6

Тема  15. Гігієна  навчально-
виховного процесу в дитячих
дошкільних закладах.

10 2 2 6

Тема  16.  Невідкладні  стани
при  захворюваннях  дітей  та
дорослих.  ДМД  при
невідкладних  станах,  що
виникають  при
захворюваннях  внутрішніх
органів

13 4 4 5

Тема 17. Невідкладна само- і
взаємодопомога при
захворюваннях  внутрішніх
органів

11 4 2 5

Модульний контроль 4 4
         Разом 60 16 8 4 4 28
Загальна кількість годин 180 44 24 16 12 84
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5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль I.
Загальні  закономірності  росту  та  розвитку  дітей  і  підлітків.  Анатомія,

вікова  фізіологія  опорно-рухової  системи.  Основи  фізичного  розвитку  дітей.
Вікові особливості крові і кровообігу Стан та охорона здоров’я дітей.

Тема 1. Вступ. Загальні закономірності росту та розвитку дітей.
Предмет,  завдання,  методи  анатомічних  та  фізіологічних  досліджень.

Визначення змісту вікової фізіології і шкільної гігієни. Шкільна гігієна в майбутній
професійній  діяльності  учителя.  Поняття  про  структурну  і  функціональну
організацію організму. Загальна характеристика основних закономірностей росту і
розвитку дітей і підлітків.

Поняття  росту  і  розвитку.  Вплив  середовища  на  ріст  і  розвиток.  Основні
закономірності росту та розвитку дітей і підлітків. Акселерація (поняття і причини).
Вікова періодизація. 

Загальний огляд будови і функцій організму. Рівні організації  тіла людини:
клітина, тканина, органи, система органів, організм. Саморегуляція — універсальна
властивість організму. Нервова і гуморальна регуляція функцій організму. 

Поняття про здоров'я. Складові та чинники здоров'я. Здоровий спосіб життя та
його  складові.  Поняття  про  геронтологію  як  науку.  Загальні  відомості  про
довголіття. Критерії біологічного віку. Визначення  індивідуального  рівня
здоров'я. Спільна робота лікаря та педагога в школі.

Ключові поняття: анатомія, фізіологія, вікова фізіологія, гігієна, акселерація,
ріст,  розвиток,  органи,  система  органів,  організм,  процеси  життєдіяльності,
гомеостаз,  саморегуляція,   здоров'я,  здоровий  спосіб  життя,  валеологія,
валеологічний  моніторинг,  ріст,  розвиток,  критичні  періоди  розвитку,  вікова
періодизація, хронологічний вік, біологічний вік, акселерація, геронтологія. 

Практична робота № 1. Оцінювання фізичного розвитку дітей. ( 2 год)
Рекомендовані джерела:
основні- 1, 2, 3; додаткові – 1,3; інформаційні ресурси – 1,2,3.
 

Тема 2.  Охорона здоров’я  підростаючого  покоління – невід’ємна складова в
системі навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах.

Історія розвитку медицини. Видатні українські лікарі. Сучасний стан медичного
обслуговування населення в Україні. Поняття про самодопомогу і взаємодопомогу в
надзвичайних ситуаціях та побуті. Поняття про здоров’я та патологію. Порівняльні
дані  про  народжуваність,  захворюваність  і  смертність  дітей  в  Україні.  Основні
напрями попередження дитячих захворювань.

Ключові  поняття:  педіатрія,  здоров’я,  патологія,  хвороба,  профілактика,
диспансеризація.
Рекомендовані джерела:
основні – 1,2; додаткові - 1,5.

  

12



Тема 3. Догляд за здоровою та хворою дитиною.
Догляд за здоровою дитиною грудного віку.  Особиста гігієна дітей раннього

віку.  Загартовування  дітей.  Масаж  і  гімнастика  для  дітей  раннього  віку.
Вигодовування дітей грудного віку. Догляд за здоровими дітьми, старшими 1 року.
Особиста гігієна дітей дошкільного та шкільного віку.

Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщення, в якому перебуває хвора дитина.
Особиста  гігієна  хворої  дитини.  Попередження  опрілості  та  пролежнів.
Вимірювання температури тіла в дитини. Поняття про гіпертермічний синдром та
надання долікарської медичної допомоги при ньому. Особливості харчування хворої
дитини.

Ключові  поняття:  загартовування,  опрілості,  гіпертермічний  синдром,
раціональне харчування.

Семінар № 1. Тема : Догляд за здоровою та хворою дитиною.
Рекомендовані джерела:
основні – 1,2; додаткові – 1,3.

Тема 4. Анатомія та вікова фізіологія опорно-рухової системи. 
Біологічне  значення  опорно-рухової  системи.  Загальні  відомості  про  скелет:

форма,  з’єднання,  будова  і  хімічний  склад  кісток,  ріст  кісток,  частини  скелета.
Вікові особливості кісток та скелета. 

Загальні  відомості  про  будову  м’язів  та  їх  основні  групи  у  людському тілі.
Розвиток рухів у дітей. Вікові особливості м’язового апарата. 

Ключові  поняття: типи  з’єднання  кісток,  відділи  скелету  людини,  м’язи,
синергісти,  антагоністи,  згиначі,  розгиначі,  скорочення  м’язів,  тонус  м’язів,  сила
м’язів,  втома  м’язів,  рухова  активність,  гіподинамія,  постава,  травматичні
пошкодження опорно-рухового апарату,   фізична культура,  опорно-рухова система,
скелет, кістки: довгі, трубчасті, плоскі, короткі, змішані; типи з’єднання кісток, шви,
суглоб,  зв’язки,  остеон,  остеоцити,  хрящ,  хондроцити,  хребець,  посмугований
скелетний м’яз,  будова м’яза,  фасція,  м’язові волокна,  міофібрили, актин, міозин,
групи м’язів, динамічна робота, статична робота, фізична втома. 

Практична робота  № 2.   Тема: Слад кістки та будова скелету людини.       
Рекомендовані джерела:
основні- 1, 2, 4; додаткові – 1,4; інформаційні ресурси – 1,2,3.

Тема 5. Профілактика порушень опорно-рухового апарату у дітей. 
Постава  -  звичне  положення  тіла  під  час  сидіння,  стояння  чи  при  ходінні.

Ознаки нормальної постави. Причини порушень опорно-рухового апарату у дітей їх
профілактика.  Профілактика  плоскостопості,  викривлень  хребта  та  травм  оплрно
рухового апарату. Збалансований раціон харчування. Фізичні вправи.

Запобігання  викривленню хребта  і  розвитку плоскостопості.  Комплекс вправ
для профілактики порушень постави.  Комплекс вправ для виправлення (корекції)
сутулості.

Профілактика  та  перша медична  допомога  при  травматичних пошкодженнях
опорно-рухового апарату.
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Значення  фізичної  культури  у  розвитку  опорно-рухового  апарату  в  дітей  та
підлітків. Недостатній рівень рухової активності – гіподинамія, як фактор ризику.
Гігієнічні  вимоги  до  навчальних  меблів  та  робочої  пози  учня.  Гігієнічні  основи
фізичного виховання учнів. 

Ключові  поняття:  постава,  сколіоз,  лордоз,  кіфоз,  плоскостопість,  переломи,
вивихи, забої.

Семінар № 2.Тема: Порушення опорно-рухового апарату.
Практична  робота  №  3.  Тема:  Профілактика  порушень  опорно-рухового

апарату у дітей.
Рекомендовані джерела:
основні – 1,2 ,4додаткові – 1,2 .

Тема  6. Кров  як  тканина  внутрішнього  середовища  організму.  Вікові
особливості крові і кровообігу.

Внутрішнє середовище організму: кров, лімфа, тканинна рідина. 
Біологічне  значення  крові.  Склад крові:  плазма,  формені  елементи.  Імунітет.

Роль І.І.Мечникова у створенні вчення про імунітет. Інфекційні хвороби і боротьба з
ними.  Хвороби,  пов’язані  з  порушенням  функцій  імунної  системи  (ревматизм,
алергічні  хвороби,  СНІД).  Загартування  організму  дітей  і  підлітків.  Вікові
особливості крові. 

Кровообіг.  Біологічне значення  кровообігу.  Будова  і  робота  серця.  Серцевий
цикл. Регуляція роботи серця. Вікові зміни серця. Велике і мале коло кровообігу.
Кровоносні судини: будова,  функції.   Регуляція роботи судин. Вікові особливості
кровоносних судин. Особливості кровообігу плоду.

Профілактика  та  перша  медична  допомога  при  серцево-судинних
захворюваннях  і  кровотечах.  Шкідливий вплив куріння й  вживання  алкоголю на
серце і судини.

Ключові  поняття: внутрішнє  середовище  організму,  тканинна  рідина,  лімфа,
кров, плазма, кровотворення, крові, формені елементи крові: еритроцити, лейкоцити,
тромбоцити; фізіологічний (ізотонічний) розчин, гіпертонічний розчин, гіпотонічний
розчин,  фагоцитоз,  імунітет,  імунна  система,  гемоглобін,  депо  крові,  еритроцитом,
еритропенія, зсідання крові, групи крові, переливання крові, успадкування груп крові,
зсідання  крові,   артерії,  вени,  капіляри,  серце,  стулкові,  півмісяцеві  клапани,  цикл
роботи серця,  нервова регуляція, гуморальна регуляція, тиск крові, серцево-судинні
захворювання, кровотечі.

Cемінар  № 3.  Вікові морфологічні та функціональні особливості  діяльності
серцево-судинної  системи.  Оцінка  функціонального  стану  серцево-судинної
системи. Вимірювання артеріального тиску. 
Рекомендовані джерела:
основні- 1, 2, 4; додаткові – 2,3,4; інформаційні ресурси – 1,2,3.
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Змістовий модуль II.
Анатомія  та  вікова  фізіологія  дихальної  системи.   Вікові  особливості

травлення,  обміну  речовин  і  енергії.  Харчування  дітей.  Вікові  особливості
процесів виділення. Долікарська медична допомога в загрозливих для життя
станах при інфекційних захворюваннях, отруєннях.

Тема 7. Анатомія, вікова фізіологія та гігієна дихальної системи.
Біологічне  значення  дихання.  Загальна  будова  органів  дихання  (носова

порожнина, носоглотка, гортань, трахея, бронхи, легені). Дихальні рухи (механізм
вдиху і видиху). Типи дихання. Глибина і частота дихання. Газообмін у легенях і
тканинах. Регуляція дихання. Особливості збудливості дихального центру у дітей.
Вікові  особливості  будови  і  функції  органів  дихання.  Валеологічне  значення
носового дихання.

Валеологічна  оцінка  мікроклімату  приміщення.  Гігієнічні  вимоги  до
мікроклімату приміщення та перебування дітей та підлітків на повітрі. Особливості
дихання  під  час  спокою  та  фізичної  роботи.  Дихальні  вправи  для  формування
правильної дикції. 

Причини розладів дихання та перша допомога при них. Перша допомога при
зупинці дихання: у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою.

Ключові  поняття: дихання,  вдих,  видих,  життєва  ємність  легень,  склад
вдихувального і  видихувального повітря,  альвеолярне повітря,  зв’язування кисню
кров’ю,  зв’язування  вуглекислого  газу  кров’ю,  дихальний  центр,  рефлекторна
регуляція, гуморальний вплив на дихальний центр, перший вдих новонародженого,
дихання при фізичній роботі, зупинка дихання, реанімація.
Рекомендовані джерела:
основні- 1, 2, 3; додаткові – 1,3; інформаційні ресурси – 1,2,3.

Практична робота № 4.  Вивчення можливостей дихальної системи.

Тема  8. Анатомія,  вікова  фізіологія  органів  травлення.  Вікові  особливості
травлення, обміну речовин і енергії. Харчування дітей. 

Біологічне  значення  травлення.  Система  органів  травлення:  будова,  функції.
Особливості  травлення  в  ротовій  порожнині,  шлунку,  кишечнику.  Регуляція
травлення.  Вікові  особливості  травлення.  Профілактика  шлунково-кишкових
захворювань.

Обмін  речовин  як  основна  функція  життя.  Обмін  білків,  жирів,  вуглеводів.
Водний  і  мінеральний  обмін.  Вітаміни.  Збереження  вітамінів  в  їжі.  Недостатнє
харчування  та  його  наслідки:  дистрофія,  обмеження  росту,  затримка  статевого
дозрівання. Надмірне харчування, ожиріння. Зміни в організмі при ожирінні. Вікові
особливості пластичного та енергетичного обміну. Харчування. Харчовий раціон.

Валеологічні та гігієнічні основи харчування учнів. Значення та фізіологічні
принципи  раціонального  харчування.  Оздоровче  та  лікувальне  харчування.
Роздільне  і  змішане  харчування.  Вегетаріанство  як  система  харчування.
Калорійність  добового  раціону.  Якісний  склад  добового  раціону.  Режим  та
організація  харчування.  Санітарний  режим  харчоблоку.  Профілактика  харчових
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отруєнь. Джерела радіаційного забруднення їжі та його наслідки. Методи очищення
власного організму від токсичних речовин.

Ключові поняття: органи травлення (ротова порожнина, стравохід,  шлунок,
кишки),  травні  залози  (слинні,  підшлункова,  печінка),  ферменти,  регуляція
травлення,  ковтання,  жування,  слина,  шлунковий  сік,  жовч,  підшлунковий  сік,
перистальтика,  дефекація,  шлунково-кишкові  захворювання,  вітаміни,  обмін
речовин,  дисиміляція  (катаболізм),  асиміляція  (анаболізм),  енергетичний  і
пластичний обмін, етапи обміну основних речовин, обмін білків, обмін вуглеводів,
обмін жирів, вітаміни, харчування, харчовий раціон, калорійність.

Семінар  №  4.  Вікові  особливості  травлення,  обміну  речовин  і  енергії.
Харчування дітей. 
Рекомендовані джерела:
основні- 1, 3;
додаткові – 1,4;
інформаційні ресурси – 1,2,3.

Практична  робота  №  5.  Розрахунок  фізіологічних  потреб  у  харчових
речовинах та енергії для людей різних вікових категорій. 

Тема  9. Загальна  характеристика  органів  виділення.  Вікові  особливості
процесів виділення.    Анатомія, фізіологія та гігієна шкіри.

Біологічне значення процесів виділення. Органи виділення людини. 
Будова і функції сечовидільної системи людини. Механізм утворення первинної

і  вторинної  сечі.  Вікові  особливості  сечовидільної  системи.  Запальні  явища
сечовидільної  системи.  Утворення  каменів  в  нирках,  можливі  причини
каменеутворення. Профілактика захворювань сечовидільної системи.

Будова  і  функції  шкіри.  Профілактика  захворювань  шкіри.  Гігієна  шкіри.
Принципи загартування організму. Профілактика і перша допомога при тепловому,
сонячному ударах, опіках та обмороженнях.

Ключові поняття: органи виділення, нирки, нефрон, сечовід, сечовий міхур,
сечівник,  первинна  сеча,  вторинна  сеча,  захворювання  сечовидільної  системи,
шкіра,  епідерміс,  дерма,  підшкірна клітковина,  меланін,  інфекційні  захворювання
шкіри. 

Семінар  №  5.  Анатомія  та  вікова  фізіологія  травлення.  Анатомія  та  вікова
фізіологія сечовиділення. Анатомія, фізіологія та гігієна шкіри.
Рекомендовані джерела:
основні- 1, 2, 3, 4; додаткові – 1, 3; інформаційні ресурси – 1, 2, 3.

Тема 10. Основні принципи застосування лікарських препаратів.
Поняття  про  види  лікарських  препаратів.  Засоби  введення  лікарських

препаратів  в  організм.  Можливі  ускладнення  після  введення  ліків  в  організм,  їх
профілактика. 

Ключові поняття: ентеральний, парентеральний, інгаляція, ін’єкція, алергія,
анафілактичний шок.

Семінар № 6. Тема: Основні принципи застосування лікарських препаратів.
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Рекомендовані джерела:
основні – 1,2;  додаткові – 1,4.

Тема 11. Основи епідеміології та імунології.
Особливості інфекційних хвороб. Інфекційний процес, періоди. Епідемічний

процес,  три  ланки  процесу,  епідемічне  вогнище.  Групи  інфекційних  хвороб.
Профілактика (роль вихователя), протиепідемічні заходи. Імунітет; види, фактори,
що впливають на імунітет. Дезінфекція - завдання, методи та засоби. Поняття про
дезінсекцію, дератизацію. Поняття про соціальні хвороби. Алкоголізм, наркоманія,
тютюнопаління.  Туберкульоз.  СНІД,  епідемічні  особливості,  джерело  інфекції,
групи ризику, шляхи передачі, клінічні ознаки, медична допомога хворим на СНІД,
загальна  профілактика.  Правовий  та  психосоціальний  захист  хворих  та  ВІЛ-
інфікованих. Медична допомога хворим. Протиепідемічні заходи.

Ключові поняття: інфекція, епідемія, пандемія, епідемічний процес, імунітет,
дезінфекція, дератизація, дезінфекція, СНІД.

Практична  робота  №  6.Тема:  Інфекційні  хвороби,  що  набули  статусу
соціальних. 
Рекомендовані джерела:
основні – 1,2,4;  додаткові – 2,3.

Тема 12. Дитячі інфекційні хвороби. Харчові інтоксикації.
Дифтерія, кір, скарлатина: особливості перебігу, епідемічна сучасна ситуація,

шляхи  передачі,  характерні  ознаки,  ускладнення.  Медична  допомога  хворим,
особливості  догляду.  Профілактика,  протиепідемічні  заходи.  Вітряна  віспа,
кір,коклюш,  краснуха:  поняття  про  шляхи  передачі,  ознаки,  попередження
ускладнень, профілактика (особливо в дитячих закладах).

Холера  -  особливо  небезпечна  хвороба.  Харчові  токсикоінфекції
(сальмонельоз,  ботулізм,  дизентерія).  Особливості  кишкових  інфекцій,  збудники,
джерело  інфекції,  шляхи  передачі,  можливість  зараження,  ознаки  хвороб,
ускладнення,  надання  долікарської  допомоги.  Профілактика  (санітарна  культура
людей), дезінфекція. Протиепідемічні заходи.

Ключові поняття: кір, краснуха, скарлатина, вітряна віспа, кашлюк, харчові
інфекції, отруєння.

Семінар № 7. Тема: Дитячі інфекційні хвороби.
Семінар  №  8.  Тема:  Харчові  токсикоінфекції  (сальмонельоз,  ботулізм,

дизентерія). Особливості кишкових інфекцій.
Рекомендовані джерела:

основні – 1,2,4додаткові – 1,2,6

Змістовий модуль IIІ.
Залози внутрішньої секреції. Вплив гормонів на ріст і розвиток організму.

Вікові особливості нервової системи, вищої нервової діяльності, аналізаторів.
Гігієна  навчально-виховного  процесу  в  дитячих  дошкільних  закладах.
Долікарська медична допомога в загрозливих для життя станах, при травмах
та нещасних випадках.
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Тема  13. Залози  внутрішньої  секреції.  Вплив  гормонів  на  ріст  і  розвиток
організму.

Загальні закономірності діяльності залоз внутрішньої секреції. Гормони. Вплив
гормонів на ріст і розвиток організму.Щитоподібна залоза. Паращитоподібні залози.
Гіпофіз. Епіфіз. Надниркові залози. Вилочкова залоза. Підшлункова залоза. Статеві
залози.  Статеве  дозрівання.  Статеве   виховання  учнів.Захворювання  ендокринної
системи: причини, ознаки, профілактика.

Ключові  поняття: залози  внутрішньої  секреції,  гормони,  гуморальна
регуляція, ріст, розвиток, гомеостаз.

Семінар № 9. Вікові особливості розвитку і функціонування ендокринних залоз .
Рекомендовані джерела:
основні- 1, 2, 3, 4; додаткові – 1, 3; інформаційні ресурси – 1, 2, 3.

Тема  14. Вікові  особливості  нервової  системи,  вищої  нервової  діяльності,
аналізаторів. 

Біологічне  значення,  загальний  план  будови  нервової  системи.  Вікові  зміни
морфо-функціональної організації нейрона. Рефлекси. Рефлекторна дуга. Спинний
мозок:  будова,  функції,  особливості  розвитку.  Головний  мозок:  будова,  функції,
особливості розвитку. 

Значення праць І.М.Сєченова та І.П.Павлова у вивченні функцій кори великого
мозку. Умовні та безумовні рефлекси. Гальмування умовних рефлексів. Аналітико-
синтетична  діяльність.  Перша  і  друга  сигнальні  системи.  Увага.  Пам'ять.  Роль
І.М.Сєченова і І.П.Павлова у створенні вчення про ВНД. Типи ВНД. Темперамент.
Характер. 

ВНД дитини та характеристика основних етапів її розвитку. Сон, його значення.
Фізіологія сну. Гігієнічна організація сну. Стрес та його вплив на розвиток дитини.
Шкідливий вплив куріння, наркотиків та вживання алкоголю на нервову систему та
дитячий  організм  у  цілому.  Профілактика  нервово-психічних  порушень  дитини.
Валеологічні та гігієнічні основи психічного розвитку учнів.

Біологічне  значення  сенсорних  систем,  або  аналізаторів.  Вікові  особливості
аналізаторів. Гігієна аналізаторів.

Гігієнічні основи навчання учнів.
Ключові поняття: нервова система, центральна нервова система, периферична

нервова система, нейрон, аксон, дендрит, біла речовина, сіра речовина, еферентні та
аферентні  нервові  волокна,  збудливість,  провідність,  гальмування,  сила
подразнення,  рефлекс,  рефлекторна  дуга,  спинний  мозок,  спинномозкові  нерви,
нервові  сплетіння,  головний  мозок:  довгастий  мозок,  вароліїв  міст,  мозочок,
середній мозок, проміжний мозок, черепно-мозкові нерви; кора півкуль головного
мозку, зони кори півкуль головного мозку; соматична нервова система, вегетативна
нервова  система,  умовні  рефлекси,  безумовні  рефлекси,  аналітико-синтетична
діяльність,  перша  сигнальна  система,  друга  сигнальна  система,  вища  нервова
діяльність,  увага,  пам‘ять,  темперамент,  характер,  стрес,  алкоголь,  наркотик,
сенсорна система, аналізатор.

Практична робота № 7. Діагностика типу нервової системи. 
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Вивчення  співвідношення  першої  і  другої  сигнальної  систем.  Оцінка
працездатності людини при виконанні роботи, яка потребує уваги. 
Рекомендовані джерела:
основні- 1, 2, 4; додаткові – 1, 4; інформаційні ресурси – 1, 2, 3.

Тема 15. Гігієна навчально-виховного процесу в дитячих дошкільних закладах.
Визначення готовності  дітей до навчання у школі. Особливості  розумової праці.

Розумова  і  фізична  працездатність  дитини.  Стомлення,  його  фізіологічна  сутність  і
діагностика. Педагогічні основи подолання ранньої втоми. Перевтома як патологічний
стан, заходи щодо її запобігання та режим дня  дитини в дошкільних установах.

Сон та його гігієнічне значення. 
Ключові  поняття: вища  та  нижча  нервова  діяльність,  поведінка  людини,

психічна  діяльність,  рефлекс,  безумовний  рефлекс,  умовний  рефлекс,  безумовний
подразник,  умовний  подразник,  тимчасовий  зв'язок,  гальмування,  аналітико-
синтетична діяльність. 

Готовність до школи, дошкільна і шкільна зрілість, працездатність, фаза входження
в  роботу,  фаза  оптимальної  стійкості  працездатності,  фаза  стомлення,  охоронне
гальмування, втома, рання втома, стомлення, стомлюваність, перевтома, режим дня.

Темперамент, сон, сновидіння, невроз, неврастенія, невроз нав’язливих станів,
істеричний невроз, психогігієна, стрес

Семінар № 10. Стрес: різновиди, механізм виникнення, біологічне значення.
Рекомендовані джерела:
основні- 1, 2, 4; додаткові – 1, 4; інформаційні ресурси – 1, 2, 3, 4.

Тема 16. Невідкладні стани при захворюваннях дітей та дорослих. ДМД при
невідкладних станах, що виникають при захворюваннях внутрішніх органів. 

Гострий цистит,  причини, ознаки, надання долікарської медичної допомоги,
можливі  ускладнення,  профілактика.  Ниркова  колька  як  ускладнення
нирковокам’яної хвороби, ознаки, надання долікарської медичної допомоги.

Гіпертонічна  криза  як  ускладнення  гіпертонічної  хвороби,  ознаки,  можливі
ускладнення. Надання медичної допомоги. Непритомність як прояв гострої судинної
недостатності, причини, ознаки, надання долікарської медичної допомоги.

Поняття про колапс.
Ключові поняття: гастрит, цистит, ниркова колька, інфаркт, інсульт, серцева

недостатність, алергія, бронхіальна астма/
Семінар  № 11.  ДМД  при  невідкладних  станах,  що  виникають  при

захворюваннях внутрішніх органів.
Семінар  № 12. Невідкладна  само-  і  взаємодопомога  при  загрозливих  для

життя станах.
Рекомендовані джерела:

основні – 1,2,4$ додаткові – 1,2

Тема 17. Невідкладна само- і взаємодопомога при
захворюваннях внутрішніх органів.
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Бронхіт,  трахеіт,  риніт.Бронхіальна  астма  як  захворювання  інфекційно-
алергічної  природи.  Характеристика  нападу  бронхіальної  астми.  Надання
долікарської  медичної  допомоги.  Кровохаркання  та  легенева  кровотеча  як
ускладнення  захворювань  дихальної  системи,  ознаки,  надання  долікарської
медичної допомоги.

Гострий гастрит, причини, ознаки, надання долікарської медичної допомоги.
Шлунково-кишкова  кровотеча  як  ускладнення  виразкової  хвороби,  ознаки,

надання  долікарської  медичної  допомоги.  Печінкова  колька  як  ускладнення
жовчнокам’яної  хвороби.  Причини,  ознаки.  Надання  долікарської  медичної
допомоги.

Ключові поняття: гастрит, бронхіт, трахеїт, 
Практична  робота  №  8.  Тема:  Долікарська  медична  допомога  при

загрозливих для життя станах.
Рекомендовані джерела:

основні – 1,2 ,4;  додаткові – 1,5,6,4.
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6. Контроль навчальних досягнень

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид  діяльності
студента
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Відвідування
лекцій

1 8 8 6 6 8 8

Відвідування
семінарських
занять

1 3 3 5 5 4 4

Відвідування
практичних
занять

1 3 3 3 3 2 2

Робота  на
семінарському
занятті

10 3 3(20) 5(30) 50 4 4(20)

Робота  на
практичному
занятті

10 3 30 3 30 2 20

Виконання
завдань  для
самостійної
роботи

5 6 30 6 30 5 25

Виконання
модульної роботи

25 2 50 2 50 2 50

Разом 144 174 129
Максимальна
кількість балів

447/ 100 = 4,47

Розрахунок
коефіцієнта:

4,47
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6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання

№
з/п

Завдання для самостійної роботи
Кількість

годин
Кількість

балів

1.

Тема 1. Вступ. Загальні закономірності росту та розвитку дітей

Будова та функції клітин та тканин.

Історія розвитку анатомії та фізіології. Методи дослідження в 
анатомії та фізіології.

4 5

2.

Тема 2. Охорона здоров’я підростаючого покоління – невід’ємна складова в системі
навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах.

Ознайомитися із історією розвитку медицини,

охарактеризувати сучасний стан медичного

обслуговування населення України. Порівняти дані про

народжуваність, захворюваність і смертність дітей в

Україні.

4 5

Опрацювати інформацію про основи раціонального

харчування дітей різного віку

3.

Тема 3.Догляд за здоровою та хворою дитиною.
Опрацювати інформацію про загартовування дітей.
Масаж і гімнастика для дітей раннього віку.
Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщення, в якому
перебуває хвора дитина. Особиста гігієна хворої дитини.
Попередження опрілості та пролежнів.

3 2

4.

Тема 4. Анатомія та вікова фізіологія опорно-рухової системи. 
Патології фізичного розвитку дітей

Особливості м’язового апарату. Вплив фізичних вправ та трудової 
активності на ріст, розвиток та здоров’я дітей. 

5 5

5.

Тема 5. Профілактика порушень опорно-рухового апарату у дітей

Ознайомитись з методикою попередження
короткозорості , сколіозу, плоскостопості в дітей.
З’ясувати основні причини та види гельмінтозів у дітей,
їх профілактику 3 5
З’ясувати причини шкільних неврозів.
Охарактеризувати найбільш поширені неврози у дітей
дошкільного віку

6.

Тема 6. Кров як тканина внутрішнього середовища організму.
Порушення діяльності серцево-судинної системи. Профілактика 
захворювань серцево-судинної системи.
Імунітет та імунна система. Лімфатична система.  

5 5

7.
Тема 7. Анатомія, вікова фізіологія та гігієна дихальної системи.

Вікові особливості процесів дихання. Регуляція дихальних рухів у 4 5
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дітей. Гігієна дихання.

8.

Тема 8. Вікові особливості травлення, обміну речовин і енергії. Харчування дітей.

Вітаміни. Способи збереження вітамінів в їжі. 
Зуби, їх ріст та розвиток. Гігієна ротової порожнини
. 

5 5

9.

Тема 8. Вікові особливості виділення. Шкіра.

Анатомія та фізіологія сечовидільної системи. Вікові особливості 
діяльності нирок. 
Вікові особливості будови та функцій шкіри. Участь шкіри в 
теплорегуляції.

5 5

1.

Тема 10. Основні принципи застосування лікарських препаратів.

Ознайомитися із способами введення лікарських  препаратів в 
організм. 4

5
Проаналізувати можливі ускладнення після введення
ліків в організм.

2.

Тема 11. Основи епідеміології та імунології.

Користуючись рекомендованою літературою,скласти
схему та проаналізувати різні види імунітету

5 5

Скласти таблицю щеплень дітей

3.

Тема 12. Дитячі інфекційні хвороби. Харчові нтоксикації.

З’ясувати  особливості  кишкових  інфекцій,  збудники,  джерело
інфекції,  шляхи  передачі,  можливість  зараження,  ознаки  хвороб,
ускладнення, надання долікарської допомоги.

3 5
Користуючись  рекомендованою  літературою,  проаналізувати
протиепідемічні  заходи  (особливо  в  дитячих  закладах)  під  час
захворювань на коклюш, вітряну віспу,скарлатину, кір, краснуху.

4.
Тема 13. Залози внутрішньої секреції. Вплив гормонів на ріст і розвиток організму. 

Статеве дозрівання хлопчиків та дівчаток. Статеве виховання. 4 5

5.

Тема 14. Вікові особливості нервової системи, вищої нервової діяльності, аналізаторів. 
Спинний мозок: будова, функції та розвиток. 
Сон, його значення та види. Гігієнічна організація сну дітей в 
навчально-виховних закладах. 
Зовий аналізатор. Гігієна зору. Профілактика короткозорості та 
далекозорості у дітей.

5
5

6.
Тема 15. Гігієна навчально-виховного процесу в дошкільних закладах.

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання 
дошкільних навчальних закладів

5 5

7.

Тема 14. Вікові особливості нервової системи, вищої нервової діяльності, аналізаторів.
Спинний мозок: будова, функції та розвиток. 
Сон, його значення та види. Гігієнічна організація сну дітей в 
навчально-виховних закладах. 5 5
Зовий аналізатор. Гігієна зору. Профілактика короткозорості та 
далекозорості у дітей.

8. Тема 16. Невідкладні стани при захворюваннях дітей та дорослих. 
ДМД при невідкладних станах, що виникають при захворюваннях внутрішніх органів
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Користуючись рекомендованою літературою, виписати ознаки, 
способи надання долікарської медичної допомоги при гострому 
циститі, печінкових та ниркових кольках 5

5
Опрацювати інформацію про гіпертонічну кризу як ускладнення 
гіпертонічної хвороби. Описати ознаки, можливі ускладнення.

9. Тема 17. Невідкладна само- і взаємодопомога при загрозливих для життя станах

10.

Користуючись рекомендованою літературою, виписати
принципи надання долікарської медичної допомоги при
черепно-мозкових ушкодженнях

5 5
Охарактеризувати основні ознаки термінальних станів і причини, що
їх  викликають.  Дати  загальну  характеристика  методів  проведення
реанімації, їх анатомо-фізіологічні основи

11. Всього
При перевірці та оцінюванні знань, якими оволодів майбутній спеціаліст застосовуються 
такі критерії:

 високий понятійний рівень;
 глибина, широта, повнота питання, що висвітлюється;
 осмисленість і усвідомленість затверджених положень теми, яка розкривається студентом;
 логічність та послідовність під час відповіді;
 доведення та аналіз теорій, концепцій, вчень, які вивчалися;
 самостійність мислення;
 впевненість в правоті своїх суджень;
 вміння виділяти головне;
 вміння встановлювати між предметні та внутрішньопредметні зв’язки;
 вміння робити висновки, показувати перспективу розвитку ідеї або проблеми;
 стилістично грамотна мова

6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Завдання для модульної контрольної роботи містять різнорівневі тестові завдання (20 тестів) 

та запитання з розгорнутою відповіддю (2 запитання). За кожну правильну відповідь на 1 тестове 
завдання виставляється 0,5 бали, за неправильну відповідь – 0 балів, відповідь на запитання з 
розгорнутою відповіддю по 2,5 відповідно. Модульна контрольна робота вважається зарахованою,
якщо вона оцінена на 5 та більше балів.

До  модульної  контрольної  роботи  допускаються  студенти,  які  відвідали  не  менше  90%
аудиторних занять і отримали не менше 60% від можливої кількості балів за поточну роботу

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Проведення семестрового контролю програмою не передбачене.

6.5 Шкала відповідності оцінок

Рейтингова
оцінка

Оцінка за
стобальною

шкалою
Значення оцінки

А 90 – 100 Відмінно
В 82-89 Дуже добре
С 75-81 Добре
D 69-74 Задовільно
Е 60-68 Достатньо

FX 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу
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7. Навчально-методична карта дисципліни
«Анатомія, фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку та основи медичних знань»

Разом: 180 год., лекції – 44 год., семінарські заняття – 24 год., практичні заняття – 16 год, мод.контр.12 год., со – 84 год.

1. Моду
лі

Змістовий модуль І

Назва
модуля

Загальні закономірності росту та розвитку дітей і підлітків. Анатомія, вікова фізіологія опорно-рухової системи. Основи фізичного
розвитку дітей. Вікові особливості крові і кровообігу Стан та охорона здоров’я дітей.

Лекції 1 2 3 4 5 6
Теми
лекцій

Вступ. Загальні 
закономірності 
росту та розвитку 
дітей.

Охорона здоров’я 
підростаючого 
покоління – 
невід’ємна складова
в системі 
навчально-
виховного процесу 
в дошкільних 
навчальних 
закладах.

Догляд за здоровою
та хворою дитиною.

Анатомія та вікова 
фізіологія опорно-
рухової системи.

Профілактика 
порушень опорно-
рухового апарату у 
дітей

Кров як тканина 
внутрішнього 
середовища 
організму. Вікові 
особливості крові і 
кровообігу

Теми
практичних

робіт

П.р. № 1. 
Оцінювання 
фізичного розвитку 
дітей.

П.р. № 2. Слад 
кістки та будова 
скелету людини

П.р. № 3. 
Профілактика 
порушень опорно-
рухового апарату у 
дітей

Теми
семінарських

занять

Семінар № 1. 
Догляд за здоровою 
та хворою дитиною

Семінар № 2. 
Порушення опорно-
рухового апарату

Cемінар  № 3. 
Вікові морфологічні
та функціональні 
особливості 
діяльності серцево-
судинної системи.

Модульний
контроль

25 балів 25 балів



Модулі Змістовий модуль ІІ
Назва
модуля

Анатомія та вікова фізіологія дихальної системи.  Вікові особливості травлення, обміну речовин і енергії. Харчування дітей. Вікові
особливості процесів виділення. Долікарська медична допомога в загрозливих для життя станах при інфекційних захворюваннях,

отруєннях
Лекції 7 8 9 10 11 12
Теми
лекцій

Анатомія, вікова 
фізіологія та гігієна 
дихальної системи

Анатомія, вікова 
фізіологія органів 
травлення. Вікові 
особливості 
травлення, обміну 
речовин і енергії. 
Харчування дітей

Загальна 
характеристика 
органів виділення. 
Вікові особливості 
процесів виділення. 
Анатомія, фізіологія
та гігієна шкіри

Основні принципи 
застосування 
лікарських 
препаратів

Основи 
епідеміології та 
імунології.

Дитячі інфекційні 
хвороби. Харчові 
інтоксикації

Теми
практичних

робіт

П.р. № 4. Вивчення 
можливостей 
дихальної системи

П.р. № 5. 
Розрахунок 
фізіологічних 
потреб у харчових 
речовинах та енергії
для людей різних 
вікових категорій

П.р. № 6. 
Інфекційні хвороби,
що набули статусу 
соціальних.

Теми
семінарських

занять

Семінар № 4. Вікові 
особливості 
травлення, обміну 
речовин і енергії. 
Харчування дітей

Семінар № 5. 
Анатомія та вікова 
фізіологія травлення. 
Анатомія та вікова 
фізіологія 
сечовиділення. 
Анатомія, фізіологія 
та гігієна шкіри.

Семінар № 6. 
Основні принципи 
застосування 
лікарських 
препаратів.

Семінар 
№ 7. 
Дитячі 
інфекцій
ні 
хвороби.

Семінар 
№ 8. 
Харчові 
токсикоі
нфекції

Модульний
контроль

25 балів 25 балів
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Модулі Змістовий модуль ІІІ
Назва
модуля

Залози внутрішньої секреції. Вплив гормонів на ріст і розвиток організму. Вікові особливості нервової системи, вищої нервової
діяльності, аналізаторів. Гігієна навчально-виховного процесу в дитячих дошкільних закладах. Долікарська медична допомога в

загрозливих для життя станах, при травмах та нещасних випадках
Лекції 13 14 15 16 17
Теми
лекцій

Залози внутрішньої 
секреції. Вплив 
гормонів на ріст і 
розвиток організму 

Вікові особливості 
нервової системи, вищої 
нервової діяльності, 
аналізаторів 

Гігієна навчально-
виховного процесу в 
дитячих дошкільних 
закладах

ДМД при невідкладних 
станах, що виникають 
при захворюваннях 
внутрішніх органів

Невідкладна  само-  і
взаємодопомога  при
загрозливих  для  життя
станах.

Теми
практичних

робіт

П.р.  №  7.  Діагностика
типу нервової системи. 

П.р. № 8. ДМД при при 
невідкладних станах

Теми
семінарських

занять

Семінар  9. Вікові 
особливості розвитку і 
функціонування 
ендокринних залоз

Семінар № 10. Стрес: 
різновиди, механізм 
виникнення, біологічне 
значення

Семінар 11.
ДМД при 
невідкладн
их станах

Семінар 12.
Невідкладн

а само- і
взаємодопо

мога
Модульний
контроль

25 балів 25 балів
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