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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів
із курсу «Вікова фізіологія та шкільна гігієна» складені відповідно до програми
вивчення дисципліни.
Основна мета курсу – розширити діапазон теоретичних знань з
основних проблем, на основі сучасних досягнень науки сформувати у студентів
загальні поняття щодо закономірностей індивідуального психофізіологічного
розвитку людського організму, показати вплив спадковості та факторів
зовнішнього середовища на ріст і розвиток людини, висвітлити актуальні
питання шкільної гігієни, психогігієни та психопрофілактики, що спрямоване
на здобуття студентами фаху «психологія» відповідних компетенцій,професійно важливих знань, умінь і практичних навичок.
З метою поглиблення, закріплення знань, перевірки якості їх засвоєння до
програми включені варіанти контрольних завдань, питання для
самоконтролю, а також список рекомендованої літератури.
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати: предмет і методи дослідження вікової фізіології, історію розвитку
вікової фізіології як науки, поняття про фактори та основні закономірності
росту та розвитку організму людини, основні етапи індивідуального розвитку,
морфофункціональні особливості органів та систем людини в різні періоди
онтогенезу, предмет і завдання шкільної гігієни та її нормативно-правові
основи, актуальні питання забезпечення здоров’я дітей та підлітків, роль
шкільного психолога в організації та проведенні психогігієнічної та
психопрофілактичної
роботи,
усвідомити
розуміння
людини
як
біопсихосоціальної істоти, сформувати бачення організму як саморегулюючої
системи, уявлення про його діяльність та взаємодію з навколишнім
середовищем, зрозуміти узгодженість фізичних і психічних функцій, здобути і
вдосконалити навички експериментальних досліджень, сформувати аналітичне
професійне мислення;
уміти: з урахуванням закономірностей нормального розвитку аналізувати
хід онтогенезу; визначати біологічний та психологічний вік людини;
використовувати отримані теоретичні знання під час психологічного
дослідження дітей та підлітків, в процесі психологічного консультування,
психокорекційної та психопрофілактичної роботи.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
«ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ ТА ШКІЛЬНА ГІГІЄНА»
Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль І. Предмет і завдання вікової фізіології
Тема 1
Предмет і методи дослідження вікової фізіології.
Тема 2
Історія розвитку вікової фізіології як науки.
Змістовий модуль ІІ. Організм як саморегульована система
Тема 3
Фактори та основні закономірності росту та розвитку організму.
Тема 4
Основні етапи індивідуального розвитку людини.
Змістовий модуль ІІІ. Фізіологічні особливості окремих органів та
систем людини в різні періоди онтогенезу.
Тема 5
Морфофункціональні особливості опорно-рухового апарату в
різні періоди онтогенезу.
Тема 6
Вікові особливості структури та функції нервової системи.
Тема 7
Вікові особливості сенсорних систем та вищої нервової
діяльності.
Тема 8
Фізіологічні особливості вегетативних функцій.
Тема 9
Вікові особливості ендокринної системи.
Змістовий модуль ІV. Основи шкільної гігієни
Тема 10 Визначення шкільної гігієни та її медико-соціальне значення
Тема 11 Параметри здоров’я дітей та підлітків і роль шкільної гігієни в
його забезпеченні.
Тема 12 Поняття психогігієни та психопрофілактики в шкільному віці.
Профілактична робота шкільного психолога.
Разом годин: 36
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Зміст самостійної роботи з
дисципліни
«ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ ТА ШКІЛЬНА ГІГІЄНА»
Змістовий модуль 1. Предмет і завдання вікової фізіології
Тема 1. Предмет і методи дослідження вікової фізіології
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно
звернути увагуна поняття «фізіологія» та «вікова фізіологія» в науковій
літературі. В процесі вивчення рекомендованої літератури важливо
проаналізувати зв’язок вікової фізіології з іншими науками, зокрема:
«вікова та педагогічна психологія», «психофізіологія», «поведінкова
психологія», «психологія дітей та підлітків», «геронтологія». Дати визначення
вікової фізіології як наукової дисципліни.
Особливу увагу звернути на методи дослідження вікової фізіології:
«спостереження», «природній», «лабораторний» та ін.
Словникова робота: фізіологія, вікова фізіологія, психофізіологія,
метод спостереження, метод лабораторного експерименту, метод
природнього експерименту, метод функціональних навантажень, методи
„поперечних” та „повздовжніх” зрізів, метод телеметрії, хронічні та гострі
досліди, комплексний методичний підхід, методи математичної статистики.
Питання та завдання для самоконтролю.
1. Предмет вікової фізіології.
2. Зв’язок вікової фізіології з іншими дисциплінами.
3. Методи вивчення вікової фізіології.
Творчі завдання.
1. У зошитах для самостійної роботи розкрийте сутність методів дослідження у
віковій фізіології.
2. Наведіть приклади досліджень у віковій фізіології з використанням методу
спостереження.
Література [2- 5, 8-10, 12]
Тема 2. Історія розвитку вікової фізіології як науки
Методичні вказівки: в процесі самостійного вирішення завдань з даної
теми, студентам необхідно звернути увагу на розвиток вікової фізіології,
історію започаткування основ фізіологічної науки в античні часи,
накопичення знань з фізіології людини за часів Київської Русі, становлення
фізіологічної науки в східних та європейських країнах. Сучасні досягнення та
перспективи вікової фізіології.
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Ретельного аналізу та вивчення потребують питання щодо історії
розвитку фізіології на теренах України.
Особливу увагу слід приділити сучасному стану і перспективам розвитку
вікової фізіології.
На самостійне опрацювання виносяться питання про становлення вікової
фізіології в східних та європейських країнах, досягнення вітчизняних і
зарубіжних учених-фізіологів.
Питання та завдання для самоконтролю.
1. Історія розвитку вікової фізіології.
2. Започаткування основ фізіології як науки в античні часи.
3. Становлення вітчизняної фізіологічної школи, її видатні представники.
Творчі завдання.
1. Розкрийте внесок у розвиток фізіології як науки «батька медицини»
Гіппократа.
2. Вставте пропущене слово «У 1908 р. уперше в історії педагогічної освіти
В.М.
Бехтерєв
ознайомив
майбутніх
педагогів
з
_____________________________ особливостями дітей та підлітків.
(анатомо-фізіологічними)

Література: [2-4, 8-12].
Змістовий модуль 2. Організм як саморегульована система
Тема 3. Фактори та основні закономірності росту та розвитку організму.
Методичні вказівки: в процесі самостійного вирішення завдань з
даної теми студентам необхідно звернути увагу на організм людини як єдине
ціле, взаємозв’язок його органів, склад і властивості внутрішнього
середовища організму.
Ретельного аналізу та вивчення потребує поняття про фізіологічну
систему органів, функціональні системи організму, поняття про гомеостаз,
роль нервової та ендокринної систем у його забезпеченні.
Особливу увагу приділити саморегуляції фізіологічних функцій як
універсальній властивості організму, поняттю про ріст і розвиток дитячого
організму. Знати фактори, що впливають на індивідуальний розвиток
(онтогенез).
Питання та завдання для самоконтролю.
1.
2.
3.
4.
5.

Поняття про організм.
Регуляція функцій в організмі.
Поняття про ріст і розвиток.
Гетерохронність та гармонійність розвитку.
Принцип системогенезу й випереджаючого розвитку органів та
функціональних систем у дітей та підлітків.
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Творчі завдання.
1. Вставте пропущені слова: «Фактори, що впливають на індивідуальний
розвиток (_________), розділяються на спадкові (________) та фактори
середовища (_________)
(онтогенез, ендогенні, екзогенні)

2. Визначте, до якого типу тілобудови людини Ви відноситесь
(мезоморфний, брахіморфний, доліхоморфний).
Література [1-12].
Тема 4. Основні етапи індивідуального розвитку людини
Методичні вказівки: відповіді на поставлені запитання
передбачають знання студентами основ вікової періодизації, поняття про
хронологічний (паспортний) та біологічний вік, поняття про онтогенез,
періодизацію пре- і постнатального онтогенезу.
Особливу увагу звернути на поняття гомеорезу, процеси старіння та
вітаукта. Знати теорії старіння та чинники, що впливають на ріст і розвиток
дитини.
На самостійне опрацювання виноситься характеристика критичних
періодів онтогенезу.
Питання та завдання для самоконтролю.
1. Вікова періодизація.
2. Поняття про онтогенез.
3. Пренатальний онтогенез, характеристика основних етапів.
4. Найхарактерніші риси постнатального періоду розвитку людини.
5. Тривалість життя людини.
6. Старіння організму.
7. Критичні періоди онтогенезу.
8. Показники фізичного розвитку дитини. Вікові зміни.
Творчі завдання.
1. Визначте Ваш біологічний та психологічний вік, порівняйте з паспортним
віком.
2. Оцініть готовність дитини до шкільного навчання за тестами шкільної
зрілості.
Література [1-3, 5, 8, 9, 12-14]
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Змістовий модуль 3. Фізіологічні особливості окремих
органів та систем людини в різні періоди онтогенезу
Тема 5. Морфофункціональні особливості опорно-рухового апарату
в різні періоди онтогенезу
Методичні вказівки:в процесі самостійного вирішення завдань з
даної теми студентам необхідно звернути увагу на роль руху у фізичному та
психічному розвитку, особливості будови опорно-рухової системи людини,
ріст та розвиток кісток, вікові і функціональні зміни з’єднань кісток, вікові
особливості хребта, вікові особливості грудної клітки, вікові і статеві
особливості черепа, його геронтологічні зміни.
На самостійне опрацювання виносяться питання про рух як фактор
нормального психічного розвитку дитини, вплив рухів на функції мозку,
розвиток і вікові особливості скелету кінцівок, розвиток і вікові особливості
м’язів.
Питання та завдання для самоконтролю.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Біологічне значення опорно-рухової системи.
Хімічний склад кісток та його вікові особливості.
Вікові особливості хребта.
Вікові особливості грудної клітки.
Вікові особливості черепа.
Вікові особливості верхніх та нижніх кінцівок.
Біологічне значення м’язової системи та розвиток м’язів в онтогенезі.
Розвиток рухової активності.
Функціонування опорно-рухового апарату у літній період.
Творчі завдання.
1. Порівняйте будову й функції верхніх та нижніх кінцівок людини і
приматів.
2. Вставте пропущене слово: «Розвиток рухів та механізмів їх
______найбільш інтенсивно проходить в перші роки життя та до_________.
(координації, підліткового віку)
Література [2, 7-9, 11-12]
Тема 6. Вікові особливості структури та функції нервової системи
Методичні вказівки: при виконанні завдань студентам необхідно
звернути увагу на значення нервової системи, загальний план її будови,
особливості проведення збудження по нервових волокнах та утворення
синапсів в онтогенезі. Знати відділи головного мозку, їх будову і функції,
розуміти особливості розвитку в онтогенезі головного і спинного мозку,
динаміку рефлекторної діяльності організму.
В процесі вивчення рекомендованої літератури важливо засвоїти
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наступні поняття: нейрон, синапс, рефлекторна діяльність оранізму,
центральна й вегетативна нервова система.
Особливу увагу звернути на будову, розвиток і функції нейрона як
основної структурної та функціональної одиниці нервової системи, а також
рефлекторний принцип роботи нервової системи.
На самостійне опрацювання виносяться питання про закономірності
розвитку психіки і мозку.
Питання та завдання для самоконтролю.
1. Значення нервової системи.
2. Загальний план будови нервової системи.
3. Нейрон – основна структурна і функціональна одиниця нервової
системи.
4. Класифікація нейронів. Будова, розвиток і функції нейрона.
5. Особливості проведення збудження по нервових волокнах в онтогенезі.
6. Утворення синапсів в онтогенезі.
7. Рефлекторний принцип роботи нервової системи.
8. Спинний мозок, його будова, розвиток і функціональне значення.
9. Відділи головного мозку, їх будова і функції.
10. Довгастий мозок, розвиток і функціональне значення.
11. Міст, його розвиток і функціональне значення.
12. Мозочок, його будова, розвиток і функціональне значення. Роль
мозочка в регуляції рухової функції в онтогенезі.
13. Середній мозок: його топографія, будова, розвиток і функціональне
значення.
14. Проміжний мозок: його будова, розвиток і функції.
15. Функціональна організація кори великих півкуль.
16. Розвиток кори великих півкуль.
17. Особливості розвитку в онтогенезі головного і спинного мозку.
18. Закономірності онтогенетичного розвитку нервової системи.. Розвиток
нейронної організації кори великих півкуль в онтогенезі.
19. Особливості
рефлекторної
діяльності
організму
в
період
внутрішньоутробного розвитку, новонародженості, у дітей грудного
віку, а також раннього, першого і другого дитинства.
20. Вегетативна (автономна) нервова система: структурно-функціональна
організація і розвиток.
Творчі завдання.
1. За допомогою неврологічного молоточка перевірте сухожильні
рефлекси.
2. Перегляньте відеофрагмент про дослідження рефлексів за методом
І.Павлова, опишіть процес формування умовного рефлексу.
Література [1-14]
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Тема 7. Вікові особливості сенсорних систем та вищої нервової
діяльності.
Методичні вказівки: в процесі самостійного вирішення завдань з даної
теми, студентам необхідно звернути увагу на специфічні особливості вищої
нервової діяльності людини, розвиток сигнальних систем в онтогенезі,
розвиток та становлення мови, фзіологічні механізми та значення емоцій, їх
розвиток в постнатальному онтогенезі, фізіологічні механізми пам’яті та
уваги. Студенти повинні знати характеристику основних вікових етапів
розвитку вищої нервової діяльності, теорії пам’яті, загальні принципи
управління вищої нервовою діяльністю і психічними процесами пам’яті
людини.
Особливу увагу приділити поняттю про аналізатори (сенсорні системи),
знати загальну організацію сенсорних систем та їх властивості, розвиток
сигнальних систем в онтогенезі, розвиток та становлення мови, вікові
особливості зорової сенсорної системи, вікові особливості сприйняття
запахів, смакового аналізатора, сомато-сенсорної системи.
На самостійне опрацювання виносяться питання про типи вищої
нервової діяльності, фізіологічні механізми сну та сновидінь, вікові
особливості сенсорних систем.
Питання та завдання для самоконтролю.
1. Поняття про аналізатори (сенсорні системи). Загальна організація
сенсорних систем та їх властивості.
2. Розвиток сигнальних систем в онтогенезі, розвиток та становлення
мови.
3. Зорова сенсорна система, вікові особливості.
4. Вікові особливості розвитку слухової системи. Особливості сприйняття
слухових подразників в різні вікові періоди.
5. Сенсорне забезпечення сприйняття положення тіла в просторі в різні
вікові періоди. Морфологічний і функціональний розвиток структур
вестибулярного апарату.
6. Вікові особливості розвитку нюхових структур і сприйняття запахів.
7. Вікові особливості смакового аналізатора.
8. Вікові особливості сомато-сенсорної системи.
9. Специфічні особливості вищої нервової діяльності людини.
10. Типи вищої нервової діяльності.
11. Фізіологічні механізми сну та сновидінь.
12. Фізіологічні механізми та значення емоцій, їх розвиток у
постнатальному онтогенезі.
13. Фізіологічні механізми пам’яті та уваги. Теорії пам’яті.
Творчі завдання.
1. Проведіть психодіагностичне дослідження пам’яті, уваги, емоцій.
2. Проведіть дослідження смакового аналізатора.
Література [1-14]
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Тема 8. Фізіологічні особливості вегетативних функцій.
Методичні вказівки: відповіді на поставлені запитання
передбачають знання студентами морфофізіологічних особливостей та
вікових змін систем крові та кровообігу, органів дихання, системи травлення,
органів виділення.
Особливу увагу звернути на вікові зміни обміну речовин та енергії.
Питання та завдання для самоконтролю.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Морфофізіологічні особливості системи крові.
Морфофізіологічні особливості системи кровообігу.
Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання в онтогенезі.
Вікові особливості системи травлення.
Вікові особливості обміну речовин та енергії.
Вікові особливості органів виділення.

Творчі завдання.
1. Поміряйте частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск, частоту
дихання в спокої та після дозованого фізичного навантаження.
2. Порівняйте системи кровообігу людини й тварин.
Література [1-14]
Тема 9. Вікові особливості ендокринної системи.
Методичні вказівки: в процесі самостійного вирішення завдань з даної
теми, студентам необхідно звернути увагу на розвиток ендокринних залоз,
вікові особливості ендокринної ситуації в організмі.Ретельного аналізу та
вивчення потребують фізіологічне значення залоз внутрішньої секреції та їх
розвиток у процесі онтогенезу. Особливу увагу приділити впливу змін
функціонального стану ендокринної системи дітей і підлітків на вищу
нервову діяльність.
Питання та завдання для самоконтролю.
1.Розвиток ендокринних залоз.
2.Фізіологічне значення залоз внутрішньої секреції та їх розвиток у
процесі онтогенезу.
3.Вплив змін функціонального стану ендокринної системи дітей і
підлітків на вищу нервовому діяльність.
4.Вікові особливості ендокринної ситуації в організмі.
Творчі завдання.
1. Дослідіть рефлекторне виділення слини на зображення продуктів
харчування та на їх назву.
2. Вставте пропущене слово: «Найбільш виражені атрофічні зміни в
системі травлення відбуваються в _________»
(ротовій порожнині.)
Література [1-14]
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Змістовий модуль 4. Основи шкільної гігієни
Тема 10. Визначення шкільної гігієни та її медико-соціальне значення
Методичні вказівки: відповіді на поставлені запитання
передбачають знання студентами предмету і завдань шкільної гігієни.
В процесі вивчення рекомендованої літератури важливо
проаналізувати нормативно-правові основи шкільної гігієни та значення
організаційних та інформаційних чинників у її розвитку.
Питання та завдання для самоконтролю.
1. Поняття шкільної гігієни.
2. Історія розвитку наукових основ шкільної гігієни.
3. Нормативно-правова база та організаційні чинники шкільної гігієни.
Творчі завдання.
1. Визначте актуальні проблеми шкільної гігієни та покажіть способи їх
вирішення.
2. Опишіть основні історичні етапи розвитку шкільної гігієни та діяльність
видатних вітчизняних учених у її становленні.
Література [1-3, 5, 9, 14]
Тема 11. Параметри здоров’я дітей та підлітків і роль шкільної
гігієни в його забезпеченні.
Методичні вказівки: відповіді на поставлені запитання
передбачають знання студентами поняття здоров’я та його визначення,
значення шкільної гігієни у забезпеченні здоров’я школярів на етапах
історичного розвитку і в сучасний період.[
В процесі вивчення рекомендованої літератури важливо
проаналізувати діяльність міжнародних і вітчизняних організацій, розробку
та виконання програм щодо забезпечення здоров’я дітей та підлітків.
динаміку епідеміологічних показників здоров’я дітей і підлітків в Україні та
світі.
Питання та завдання для самоконтролю.
1.
2.
3.
4.

Визначення здоров’я та його параметри.
Чинники, що впливають на здоров’я школярів.
Значення епідеміологічних досліджень для шкільної гігієни.
Фактори ризику захворювань у процесі шкільного навчання.

Творчі завдання.
1. Доведіть значення ергономіки в забезпеченні здоров’я школярів.
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2. В учня 7-го класу діагностовано захворювання на кір. Якими мають
бути дії шкільного лікаря?
Література [1-4, 5, 9, 12, 14]
Тема 12. Поняття психогігієни та психопрофілактики в шкільному
віці. Профілактична робота шкільного психолога.
Методичні вказівки: відповіді на поставлені запитання
передбачають
знання
студентами
визначення
психогігієни
та
психопрофілактики, рівнів психопрофілактики та засобів їх забезпечення.
В процесі вивчення рекомендованої літератури важливо зосередити
увагу на ризиках для здоров’я школярів у процесі навчальної діяльності, ролі
шкільного психолога в організації та проведенні психогігієнічної та
психопрофілактичної роботи, проаналізувати компетенції та помилки в
професійній діяльності шкільного психолога.
Питання та завдання для самоконтролю.
1. Визначення психогігієни та психопрофілактики.
2. Рівні психопрофілактики.
3. Психопрофілактична робота шкільного психолога.
Творчі завдання.
1. Які завдання має вирішувати шкільний психолог в разі забезпечення
інклюзивного навчання дитини з інвалідністю?
2. Стало відомо, що в 5-му класі навчається ВІЛ-інфікована дитина. Які
проблеми в цьому випадку можуть виникнути і яким чином шкільний
психолог здатен сприяти їх вирішенню?
Література [1-3, 5, 13, 14]
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