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дисципліни 

Посилання на дисципліну, розміщену в середовищі системи 

дистанційного навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (Moodle) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4 ЄКТС / 120 ГОД. 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції 30 (год.), практичні 30 (год.), самостійна робота 60 

(год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідування занять. .Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і 

практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, 

передбачених курсом. За об’єктивних причин навчання може відбуватися 

в он-лайн режимі за погодження з адміністрацією факультету. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Проходження онлайн 

курсів з тем наближених до дисципліни, написання наукових матеріалів 

для опублікування у збірниках конференцій різного рівня та брати участь 

у науково-практичних заходах різного рівня(наявність сертифікату). 

Що будемо вивчати?  Предметом вивчення навчальної дисципліни є вікові перебудови в 

діяльності фізіологічних систем організму та валеологічні рекомендації 

щодо підтримки здоров'я людини в різні періоди онтогенезу людини. 

Чому це треба вивчати?  Мета:  розкриття фізіологічних особливостей організму в різні вікові 

періоди онтогенезу, теоретичних питань про здоров'я, обгрунтування 

заходів щодо охорони, зміцнення, розвитку і управління  здоров'ям 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення навчально-

професійних завдань. Використовувати фізичні вправи з метою 

збереження та зміцнення власного здоров’я і забезпечення фахової 

дієздатності. У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти 

мають сформувати, вдосконалити такі soft skills: комунікативні навички; 

уміння працювати в команді; уміння аргументувати свою думку; уміння 

брати на себе відповідальність; здатність порозумітись; уміння знаходити 

мету; стресостійкість; позитивне мислення; вміння керувати емоціями; 

вміння розв’язувати комплексні складні проблеми і задачі; володіти 

емпатією. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології під час навчальної діяльності та практичної підготовки, в тому 
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числі для організації дистанційної роботи та навчання.   

Здатність використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.  

 

Зміст дисципліни Предмет і завдання курсу вікової фізіології та валеології. Валеологічні 

основи росту та розвитку організму. Вікові особливості опорно-рухового 

апарату. М´язова система людини. Внутрішнє середовище організму. 

Фізіологічні  особливості серцево-судинної системи. Фізіологічні 

особливості нервової системи та ВНД. Вікові особливості будови та 

функції дихальної системи. Вікові особливості травної системи. 

Сечовидільна система, будова та функції. Обмін речовин та енергії. 

Ендокринні залози, їх вікові особливості. Здоров’я та здоровий спосіб 

життя. Вікова фізіологія та гігієна аналізаторів. Загартовування його види 

та значення.  

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних завдань і 

модульних контрольних робіт, ІНДЗ та теми, винесені на самостійне 

опрацювання. 

Міждисциплінарні зв’язки Дисципліна пов’язана з багатьма науками і широко використовує дані з 

багатьох біологічних наук (гістологія, цитологія, ембріологія, анатомія 

людини, біофізика та ін.).  
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