
Опис навчальної дисципліни ВВ 2.2. 03 
                                                                       шифр 

Вікова фізіологія і валеологія 
 

Загальні характеристики 
дисципліни  

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань 
01 Освіта 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин -90 Спеціальінсть 
014 Середня освіта (Хімія*) 
  Денна Заочна 

Лекції: 
16 8 

Освітній рівень: 
бакалавр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

 4 

Методи навчання 
 
Лекції із застосуванням 
таблиць та муляжів. 
Лабораторні  заняття. 

Статус дисципліни: 
вибіркова Лабораторні заняття: 

16 - Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом 2  Індивідуальна робота: 

- - Семестр ІV 
Самостійна робота: 

Форми поточного контролю 
 

Модульні контрольні роботи 
 
  

58 78 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне:    2 год. 
- самостійна робота: 4 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
 Біологія людини 

1/2 1/7 

Форма підсумкового 
контролю 
 
Залік  
   

Мета і завдання навчальної дисципліни – вивчити вікові особливості морфо-
функціональних змін дитячого організму, вплив навчальної діяльності та умов 
навчання на організм учнів, ознайомити студентів з здоров’язберігаючими складовими 
життєдіяльності. Сформувати розуміння вмілого використання методологічних 
підходів відповідно до вікових особливостей формування організму дітей і підлітків 
при викладанні.  
Програма навчальної дисципліни: загальні закономірності росту та розвитку 
дитячого організму. Загальна будова та вікові функціональні особливості формуючих, 
регулюючих та соматичних систем дитячого організму. Фізичний і психічний розвиток 
дитини. Фізіологічні основи адаптації дітей до природних та соціально-психологічних 
факторів середовища. Вплив чинників навчального середовища та учбової діяльності 
на організм учнів. Фізіологічно-гігієнічної основи організації навчально-виховного 
процесу. 
Бібліографія: 1. Хоменко Б.Г., Дідков О.М. Анатомія і фізіологія дитячого організму / 
Київ, 2004, 381с. 2. Маркасян А.А. Вопросы возрастной физиологии / Москва 
“Просвещение”, 1974, 223с. 3. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология 
детей и подростков / Москва, “Академия”, 2004, 454с. 



 
Опис навчальної дисципліни ВВ 2.2. 04 

                                                                       шифр 
Основи хімії здоров’я  

 
Загальні характеристики 

дисципліни 
Навчальне навантаження з 

дисципліни 
Методи навчання і форми 

контролю 
Галузь знань 
01 Освіта Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин - 90  Спеціальінсть 
014 Середня освіта (Хімія*) 
  Денна Заочна 

Лекції 
16  

Освітній рівень: 
бакалавр 

Семінарські (практичні) 
заняття: 

-  - 

Методи навчання: 
методи організації і 
здійснення навчально-
пізнавальної діяльності: 
лекції і лабораторні, 
індуктивні і дедуктивні, 
репродуктивні і проблемно-
пошукові, самостійні та під 
керівництвом викладача, 
візуальні;  
методи стимулювання і 
мотивації навчальної 
діяльності: організація 
навчальних дискусій. 

Статус дисципліни: 
вибіркова 

Лабораторні заняття: 
16 - Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом -2                       
Індивідуальна робота: 

- - Семестри:  ІV Самостійна робота: 

Форми поточного контро-
лю:  
Вхідний контроль, експрес-
контроль, контроль 
самостійної роботи,  
модульні контрольні роботи 

58  - Тижневе навантаження (год)  
аудиторних - 2 год. 
самостійна робота – 4 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання - українська 
Передумови навчання: базові 
знання з органічної хімії 

1/2  

Форма підсумкового кон-
тролю 
залік 
 
  
 

Мета і завдання навчальної дисципліни «Основи хімії здоров’я»  
вивчення будови, фізичних та хімічних властивостей для розкриття суті процесів, що 
відбуваються в живому організмі,  взаємозв’язок між їх хімічною будовою та дією на 
організм; методи нутріціології, трофології, а також застосування їх для збереження 
здоров’я організму. Завдання основ хімії здоров’я вирішуються за допомогою фізичних, 
хімічних, фізико-хімічних та біологічних методів. 
Програма навчальної дисципліни «Основи хімії здоров’я» складається з двох 
змістових модулів:  1. Харчова хімія. Нутриціологія.. 2. Методи дослідження у хімії 
здоров’я.  
Бібліографія: 1. Мороз А.С., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П. Медична хімія. – Вінниця.: 
НОВА КНИГА, 2006. – 776 с. 2. Туркевич М., Владзімірська О., Лесик Р. 
Фармацевтична  хімія. Підручник. Вінниця: Нова Книга, 2003 – 464 с. 3. Block I. H., 
Beale I. M. Organic medicinal and pharmacetical chemistry. – Lippincott Williams & 
Wilkins., 2004. – 991 p. 


