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І. Опис дисциплiни 

Шифр дисципліни СВ03 

 

Загальнi характеристики 

дисциплiни 

Навчальне 

навантаження з 

дисциплiни 

Методи навчання i 

форми контролю 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

(шифр, назва) 

Кiлькiсть кредитiв –  

3 ЄКТС 

Методи навчання: 

лекції із застосуванням 

мультимедійних слайдів, 

практичні заняття, 

лабораторні роботи. 

Спецiальнiсть 

014 Середня освіта 

(Здоров’я людини) 

(код, назва)  

Загальна кiлькiсть годин – 

90  

Денна Заочна 

Освiтнiй рiвень – магістр 

(бакалавр/магiстр) 
Лекцiї: 

12 8 

Семінарські заняття: 

Нормативна/вибiркова  10 4 

Лабораторнi заняття: 

Рiк вивчення дисциплiни за 

навчальним планом – І  

- - Форми поточного 

контролю: колоквіум, 

захист реферативних 

доповідей, модульні 

контрольні роботи. 

Індивiдуальна робота: 

Семестр – II - - 
 

Самостiйна робота: 

Тижневе навантаження 

(год.) 

- аудиторне: 2  

68 78 Форма пiдсумкового 

контролю - залік 

 Спiввiдношення 

аудиторних годин i годин 

СРС: 

Мова навчання – 

українська 

1/2 1/6 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: механізм впливу стресогенних 

чинників на здоров’я людини, профілактика неінфекційних захворювань. 

Мiждисциплiнарнi зв’язки: педагогіка, психологія, валеологія, анатомія, фізіологія, 

основи медичних знань. 

Мета i завдання навчальної  дисципліни:  ознайомити студентів з особливостями 

впливу стресогенних чинників на здоров’я людини, попередження неінфекційних 

захворювань, формування у них відповідних вмінь і навичок. 
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ІІ. Основнi результати навчання та компетентностi, якi вони формують: 

№ з/п Результати навчання Компетентностi 

1. Поняття про 

стрес, його види, 

вплив на здоров’я 

людини 

Знати: 

- визначення поняття стрес, історію 

його виникнення; 

- поняття про дистрес; 

- фізіологічний вплив стресу на 

організм людини. 

Вмiти: 

- визначати ступінь стресу, його 

адаптаційний та деструкційний 

вплив; 

- використовувати прийоми само-

допомоги щодо зняття стресу. 

- володіє базовими 

знаннями про здоров’я, 

його значення для 

людини, розуміння 

необхідності збереження 

здоров’я; 

- застосовує основні 

фізіологічні методи 

аналізу й оцінки стану 

здоров’я людини. 

2. Чинники ризику 

неінфекційних 

захворювань 

Знати: 

- соціально-економічні, політичні, 

екологічні, поведінкові чинники, які 

підвищують ризик розвитку 

неінфекційних захворювань; 

- принципи попередження 

стресогенних неінфекційних 

захворювань. 

Вмiти: 

- відбирати та застосовувати засоби 

попередження стресогенних 

неінфекційних захворювань. 

- аналізує спосіб життя 

особи та його вплив на 

здоров’я з подальшим 

формулюванням 

рекомендацій щодо 

раціоналізації здорового 

способу життя; 

- розробляє 

здоров’язберігаючі 

програми, підбираючи 

адекватні методи і 

засоби 

оздоровлення, та 

самостійно проводить 

необхідні заходи з 

різними віковими, 

соціальними та 

нозологічними групами 

3. Серцево-судинні 

захворювання 

Знати: 

- класифікацію хвороб, викликаних 

порушеннями роботи серця або 

функціонування кровоносно-

судинної системи; 

- характеристику гіпертонічної 

хвороби, ІХС, захворювань судин 

головного мозку, хвороб 

периферичних артерій та ін. 

Вмiти: 

- проводити профілактичну роботу 

щодо попередження інфарктів та 

інсультів; 

- ознайомлювати населення з 

симптомати та способами 

- підбирає адекватні 

методи і засоби 

оздоровлення, та 

самостійно проводить 

необхідні заходи з 

різними віковими, 

соціальними та 

нозологічними групами; 

- визначає ближні, 

середні і дальні 

перспективи 

здоров’язберігаючої та 

фізкультурно-

оздоровчої діяльності. 
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профілактики цих захворювань. 

4. Онкологічні 

захворювання 

Знати: 

- характеристику онкологічних 

захворювань (новоутворення, 

злоякісні пухлини, рак) 

Вмiти: 

- організовувати та проводити 

заходи щодо профілактики 

онкологічних захворювань. 

- аналізує спосіб життя 

особи та його вплив на 

здоров’я з подальшим 

формулюванням 

рекомендацій щодо 

раціоналізації здорового 

способу життя. 

5. Хронічні 

респіраторні 

захворювання 

Знати: 

- поняття про хронічні захворювання 

дихальних шляхів та легеневих 

структур. 

Вмiти: 

- організовувати та проводити 

профілактичну роботу щодо 

попередження бронхіальної астми, 

хронічної обструктивної хвороби 

людей, респіраторної алергії, 

професійних захворювань легень.   

- розробляє 

здоров’язберігаючі 

програми, підбираючи 

адекватні методи і 

засоби 

оздоровлення, та 

самостійно проводить 

необхідні заходи з 

різними віковими, 

соціальними та 

нозологічними групами. 

6. Цукровий діабет Знати: 

- поняття про види, симптоми, 

профілактику та лікування 

цукрового діабету. 

Вмiти: 

- організовувати та проводити 

профілактичну роботу щодо 

попередження цукрового діабету.   

аналізує спосіб життя 

особи та його вплив на 

здоров’я з подальшим 

формулюванням 

рекомендацій щодо 

раціоналізації здорового 

способу життя. 
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ІІІ. Тематичний план дисциплiни 

На вивчення навчальної дисциплiни вiдводиться  3  кредитiв ЄКТС  90  годин. 

 

№  

з/п

  

 

Назви модулiв i тем Кiлькiсть годин 

(денна форма навчання) 

Кiлькiсть годин  

(заочна (вечiрня)  

форма навчання) 

  

А
у
д

и
то

р
н

i 

Л
ек

ц
iї

 

С
ем

ін
ар

с
ь
к
і 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

i 

С
Р

С
 

А
у
д

и
то

р
н

i 

Л
ек

ц
iї

 

С
ем

iн
ар

с
ь
к
i 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

i 

С
Р

С
 

Модуль І. 

Стрес як чинник ризику 

неінфекційних захворювань 

6 4 2 - 20 4 4 0 

 

- 26 

1. Тема 1. Поняття про стрес, 

його види, вплив на 

здоров’я людини 

2 2 - - 12 2 2 - - 13 

2. Тема 2. Чинники ризику 

неінфекційних 

захворювань 

4 2 2 - 8 2 2 - - 13 

Модуль ІІ. 

Неінфекційні захворювання. 

16 8 8 14 48 8 2 6 - 52 

3.  Тема 1. Серцево-судинні 

захворювання 

4 2 2 - 12 4 2 - - 13 

4. Тема 2. Онкологічні 

захворювання  

4 2 2 - 12 - - 2 - 13 

5. Тема 3. Хронічні 

респіраторні 

захворювання 

4 2 2 - 12 4 2 - - 13 

6. Тема 4. Цукровий діабет 4 2 2 - 12 - - 2 - 13 

Разом:  22 12 10 - 68 12 8 4 - 78 

 

ІV. Змiст дисциплiни 

 

№  

з/п 
3.1.Назва модулiв, тем та їх змiст 

 

К-сть годин 

В
сь

о
го

 

в
 т

.ч
. 

л
ек

ц
iй
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1. 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль І. Стрес як чинник ризику неінфекційних 

захворювань 

 

Тема 1. Поняття про стрес, його види, вплив на здоров’я людини 

Змiст теми: 

Стрес, види стресу. Дистрес. Вчення Ганса Сельє про стрес. 

Вплив стресу на здоров’я людини. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Воробьева О. В. Стресс и депрессия // Психиатрия и 

психофармакотерапия. – 2007. – №4. – С. 21-24. 

2. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: справочник 

практического психолога. – М.: Эксмо, 2005. – 992 с. 

3. Чабан О.С., Хаустова О.О. Психосоматична медицина 

(аспекти діагностики та лікування). – К.: ТОВ «ДСГ Лтд», 

2004. – 96 с. 

Тема 2. Чинники ризику неінфекційних захворювань  

Змiст теми: 

Соціально-економічні, політичні, екологічні, поведінкові 

чинники ризику неінфекційних захворювань. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Борьба с основными болезнями в Европе – актуальные 

проблемы и пути их решения. Факты и цифры ЕРБ ВОЗ. –

Копенгаген, 2006. – 7 с. 

2. Глобальная стратегия по питанию, физической активности 

и здоровью. – ВОЗ, 2004. – 18 с. 

3. Горбась І. М. Профілактика хронічних неінфекційних 

захворювань – реальний шлях поліпшення демографічної 

ситуації в Україні / І. М. Горбась // Український кардіол. 

журнал. – 2009. – № 3. – С. 6-11. 

4. Столяренко О. Б. Психологія особистості. Навч. посіб. – 

К.: Центр учбової літератури, 2012. – 280 с. 

Модуль ІІ. Неінфекційні захворювання. 

 

Тема 1. Серцево-судинні захворювання 

Змiст теми: 

Гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, хвороби судин 

головного мозку, хвороби периферичних артерій та інші. Їх 

ускладнення: інфаркти та інсульти. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. – М.: Экмо-

Пресс, 2002. – 352 с. 

2. Здоров’я населення України та діяльність лікувально-

профілактичних закладів системи охорони здоров’я. – К.: 

Центр мед. статистики МОЗ України, 2001. – 383 с.  

Тема 2. Онкологічні захворювання. 

6 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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8 

 

2 
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2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 

 

Змiст теми: 

Захворювання, які є результатом утворення аномальних клітин у 

людському організм. Новоутворення, злоякісні пухлини, рак. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Клиническая психология / Под ред. Б.Д.Карвасарского. 

– СПб.: Питер, 2002. – 960 с.  

2. Психологічна допомога тяжким соматичним хворим: 

навчальний посібник. / Укл. Шевченко Н.Ф. – 

Запоріжжя: ЗДУ, 2005. – 153 с. 

Тема 3. Хронічні респіраторні захворювання 

 

Змiст теми: 

Захворювання дихальних шляхів та легеневих структур. 

Бронхіальна астма, хронічна обструктивна хвороба легень, 

респіраторна алергія, професійні захворювання легень та інші. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Беш Л.В. Діти, які часто хворіють: дискусійні питання і 

можливості їх вирішення / Л.В. Беш // Здоров'я України. 

— 2011. — № 3 (18). — С. 13. 

2. Столяренко О. Б. Психологія особистості. Навч. посіб. – 

К.: Центр учбової літератури, 2012. – 280 с. 

Тема 4. Цукровий діабет  

 

Змiст теми: 

Історія вивчення. Епідеміологічні особливості цукрового діабету 

в Україні. Класифікація цукрового діабету. Етіологія, патогенез, 

діагностика цукрового діабету. Лікування та профілактика. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела: 

1. Балаболкин М.И. Лечение сахарного диабета и его 

осложнений: учеб. пособие / М. И. Балаболкин, E.M. Клебанова, 

B.M. Креминская. – М.: ОАО «Издательство «Медицина». – 

2005. – 242 с. 

2. Паньків В.І. Американська діабетична асоціація: стандарти 

медичної допомоги хворим на цукровий діабет (опубліковані в 

журналі «Diabetes Care», 2008 р. т. 31, додаток 1) / В.І. Паньків 

// Международный эндокринологический журнал. – 2008. – № 

2(14). – С. 104-114. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4.2. Плани практичних, лабораторних занять  
 

Семінарське заняття №1 

Тема: Виявлення ознак депресії у дітей 

Мета:поглибити знання студентів з теми, розвинути їх уміння правильно 

діагностувати та проводити корекцію і профілактику депресивних станів. 



 9 

1. Студенти розглядають та проводять один на одному методики: 

- методика малюнкової фрустрації Розенцвейга (тест РР, 1942), що дає змогу за 

співвідношенням мотиву і перешкоди виявляти спрямованість агресії; 

- методика діагностування ціннісних орієнтацій (М. Рокич), призначена для 

діагностування моделі ціннісних орієнтацій, зокрема її інструментальних та 

термінальних цінностей; 

- методика мотиваційної індукції (МІМ) Ж. Нюттена, що дає змогу оцінити силу 

мотиву на основі переважання помилок у різних ситуаціях (адаптував її Є. 

Васюков, 1984); 

- опитувальник для вимірювання результуючої тенденції мотивації досягнення - 

RAM (А. Мехрабіан, 1969); 

- опитувальник особистісних орієнтації - РОІ (Б. Шостром) (адаптація МДУ у 

1987); 

- форма з вивчення особистості, що допомагає досліджувати мотиваційну сферу 

особистості - PRF (Д. Джексон, 1967); 

- шкала мотивації досягнення - AMS (Р. Нігард, Т. Гесьме, 1970); 

- шкала оцінки мотивації досягнення мети (Т. Елерс); 

- диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО) - оцінювання спрямованості 

особистості підлітка (Е. Клімов, 1972); 

- особистісний орієнтаційний опитувальник - Orientation luven tory. Модифікації: 

"Особистісна спрямованість", "Ціннісні орієнтації особистості", "Орієнтовна 

анкета" (М. Басе; адаптація В. Смекала, М. Кучера, ЧССР, публікація, 1977); 

- мотиваційний особистісний опитувальник (Б. Кула-гін, 1981); 

- опитувальник потреби в досягненні (ПД) - оцінювання особливості мотивації 

досягнення (Ю. Орлов, 1978); 

- опитувальник Херманса - оцінювання мотивації у дітей 10-16 років (1971) і 

дорослих (1976) (X. Херманс, 1970); 

- список особистісних переваг (EPPS) - оцінювання сили потреб (А. Едвардс, 

1954); 

- тест "Завершення речень" (Sentence Completion Test - SCT) - оцінювання 

словесних асоціативних зв'язків (Г. Еббінгауз, 1897; А. Пейн, 1928). Варіанти: 

тест емоційного інсайту (А. Тендлер, 1930), тест "Незавершені речення" - 1ST 

(два субтести по 50 пунктів; Дж. Ротгер, П. Віллерман), SSCT (60 пунктів; Дж.-

М. Сакс). 

2. Обговорюють доцільність застосування кожної  методики. 

 

Семінарське заняття №2 

Тема: Робота з дитиною з бронхіальною астмою 

Мета: сприяти формуванню у студентів вмінь проведення занять з дітьми з 

бронхіальною астмою. 

Хід роботи: 

1. Класифікація важкості перебігу бронхіальної астми: інтермітуючий (періодичний), 

персистуючий (постійний). 

2. Ознаки, симптоми бронхіальної астми. 

3. Медикаменти для ургентного попередження нападу бронхіальної астми, 

бронхолітики. 

 

Семінарське заняття №3 
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Тема: Невідкладна допомога при гіпоглікемії 

Мета: навчити студентів працювати з дітьми, які хворіють на цукровий діабет. 

Хід роботи:  

1. Причини, симптоми гіпоглікемії. 

2. Дії при гіпоглікемії. 

 

Семінарське заняття №4 

Тема: Невідкладна допомога при гіперглікемії. 

Мета: навчити студентів працювати з дітьми, які хворіють на цукровий діабет. 

Хід роботи:  

1. Причини, симптоми гіперглікемії. 

2. Дії при гіперглікемії. 

 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

 

1. Агаджанян Н. А. Основы валеологии: в 3 кн. / Н. А.Агаджанян, В. А.Ананьев, 

Ю. А.Андреев, Г. Л.Апанасенко, В. В.Бойко; под. ред.В. П.Петленко. – К.: 

Олимпийская литература, 1999. - Кн. 2. – 351 с. 

2. Барна О.М. Поширеність факторів ризику серцево-судинних захворювань у 

пацієнтів літнього віку / О.М.Барна, Н.Г.Гойда, Я.В.Корост // Ліки України. – 

2014. –  №1 (18). – С.33-34. 

3. Березняков І.Г. Соціально-економічний статус і поширеність чинників ризику 

серцево-судинних захворювань у хворих на цукровий діабет 2-го типу та 

гіпертонічну хворобу (огляд літератури)./І.Г.Березняков, Ю.В.Левадна та 

співав. //Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. - 2014. 

- №2 (4). - С.405-416 

4. Березюк О. В., Воронцова Т. В., Єресько О. В., Пономаренко В. С., Скорбун І. 

А. Організація профілактичної роботи у навчальних закладах. Посібник для 

адміністраторів системи освіти. — Київ: «Здоров’я через освіту», 2014. — 128 

c. 

5. Борьба с основными болезнями в Европе – актуальные проблемы и пути их 

решения. Факты и цифры ЕРБ ВОЗ. –Копенгаген, 2006. – 7 с. 

6. Вайнер Э. Н. Валеология. Учебный практикум: учеб. пособие [для студентов 

вузов] / Э. Н.Вайнер, Е. В.Волынская. - М.: Флинта: Наука, 2002. - 310 с.  

7. Воробьева О. В. Стресс и депрессия // Психиатрия и психофармакотерапия. – 

2007. – №4. – С. 21-24. 

8. Галян І.М. Психодіагностика. Навч. посібник / І.М. Галян. – К.: Академвидав, 

2009. – 464 с. 

9. Горбась І.М. Високий серцево-судинний ризик населення України: вирок чи 

точка відліку. / Львівський клінічний вісник. - 2013. - №№ (3). - С. 4548. 

10. Горбась І. М. Профілактика хронічних неінфекційних захворювань – реальний 

шлях поліпшення демографічної ситуації в Україні / І. М. Горбась // 

Український кардіол. журнал. – 2009. – № 3. – С. 6-11. 

11. Громова Е.А. Психосоциальные факторы риска сердечно-сосудистых 

заболеваний. / Сибирский медицинский журнал. - 2012. - Т.27. - №2. - С.22-29 

12. Калмиков С. А. Особливості психо-соматичних розладів у хворих на 

інсулінонезалежний цукровий діабет та їх психокорекція //Проблеми сучасної 

медичної науки та освіти. – 2010. – №. 3. – С. 83-88 



 11 

13. Маджуга А. Г. Теория и практика формирования и развития валеоконативных 

стратегий личности в контексте здоровьетворящего образования в современной 

школе / А. Г. Маджуга. – Шымкент : Изд- во ЮКГУ им. М. О. Ауезова, 2005. – 

386 с.  

14. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: справочник практического психолога. – М.: 

Эксмо, 2005. – 992 с. 

15. Николаев Е.Л. Психосоциальные риски и ресурсы при сердечнососудистых 

заболеваниях / Е.Л. Николаев, Е.Ю. Лазарева // Вестник психиатрии и 

психологи Чувашии. - 2014. - №10. - С. 109-130. 

16. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України / програма, затверджена наказом МОН, молоді та спорту 

України №1243 від 31.10. 2011. 

17. Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2012 року щодо 

профілактики серцево-судинних захворювань у клінічній практиці / Серце і 

судини. - 2013. - №2. - с. 16-25. 

18. Рекомендації Української Асоціації кардіологів з профілактики та лікування 

артеріальної гіпертензії: Посібник до Національної програми профілактики та 

лікування артеріальної гіпертензії. - К.: ПП ВМБ. - 2008. - 80 с. 

19. Сахарный диабет. Лечение и питание / сост. Т.В. Гитун. – М.: ООО 

«Издательство Мир книги», 2006. – 320 с. 

20. Чабан О.С., Хаустова О.О. Психосоматична медицина (аспекти діагностики та 

лікування). – К.: ТОВ «ДСГ Лтд», 2004. – 96 с. 

21. Хорош М.В. Серцево-судинна захворюваність як складова неінфекційних 

захворювань та фактори ризику кардіологічної патології серед населення міста 

Полтава // Вісник Української медичної стоматологічної академії Актуальні 

проблеми сучасної медицини. - 2015. - том 15. - вип 2 (50). - с. 156-164. 

22. Хорош М.В., Голованова І.А. Модернізація способу життя як спосіб первинної 

профілактики серцево-судинної патології // Україна. Здоров’я нації. - 2016. - 

№1-2 (37-38). - С. 212-218. 

23. Хорош М.В., Голованова І.А. Сучасні погляди на проблеми профілактики 

серцево-судинних захворювань (за матеріалами Всесвітньої федерації серця) // 

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. - 2016. - №1 (26). - С. 125-

126. 

24. Чабан О.С., Хаустова О.О. Психосоматична медицина (аспекти діагностики та 

лікування). – К.: ТОВ «ДСГ Лтд», 2004. – 96 с. 

25. Якушин С., Филиппов В. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: 

курс на здоровый образ жизни./ Врач. - 2011. - №9. - С.2-7 

 

4.3. Органiзацiя самостiйної роботи студентiв 

    

 Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань  

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання складається з реферату, презентації до 

нього та кросворду з обраної теми. 

 

1. Поняття про інтегровану профілактику неінфекційних захворювань — хвороб 

цивілізації: історія формування, концепція, організація проектів профілактики 
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неінфекційних захворювань. 

2. Поняття про основні інтегральні фактори ризику найпоширеніших неінфекційних 

захворювань, здоровий спосіб життя як протидія факторам ризику захворювань. 

3. Порівняльна характеристика поширеності неінфекційних хвороб серед дітей 

різного віку. 

 

Критерії оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання 

0 - 1 бал – Завдання виконане частково (тема розкрита не повністю відсутні 

презентація та кросворд, оформлення не відповідає вимогам). 

2 - 4 бали – Завдання виконане частково (тема розкрита повністю відсутні 

презентація та  кросворд, оформлення не відповідає вимогам). 

5 - 8 балів – Завдання виконане частково (тема розкрита повністю, презентація 

частково супроводжує зміст доповіді, оформлення відповідає вимогам,  відсутній 

кросворд). 

9 - 12 балів - Завдання виконане частково (тема розкрита повністю, презентація 

повністю супроводжує зміст доповіді, оформлення відповідає вимогам, відсутній 

кросворд). 

13 - 15 балів - Завдання виконане повністю (тема розкрита повністю, презентація 

повністю супроводжує  зміст доповіді,  розроблений  кросворд, оформлення 

відповідає вимогам). 

 

 

V. Контроль якостi знань студентiв 

5.1. Форми i методи поточного контролю 

  Методи поточного контролю: усне опитування, письмове опитування, перевірка 

конспектів, перевірка письмових завдань твір-роздум, модульні контрольні роботи. 

 

Модульна контрольна робота №1 

Варіант №1 

1. Поняття про стрес.  

2. Соціально-економічні чинники ризику неінфекційних захворювань. 

3. Гіпертонічна хвороба. 

4. Інфаркти та інсульти. 

 

Варіант №2 

1. Види стресу. 

2. Політичні чинники ризику неінфекційних захворювань. 

3. Ішемічна хвороба серця. 

4. Захворювання, які є результатом утворення аномальних клітин у людському 

організм.  

 

Модульна контрольна робота №2 

Варіант№1 

1. Вплив стресу на здоров’я людини. 

2. Екологічні чинники ризику неінфекційних захворювань. 
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3. Хвороби судин головного мозку.  

4. Новоутворення, злоякісні пухлини, рак. 

 

Варіант№2 

1. Поведінкові чинники ризику неінфекційних захворювань. 

2. Хвороби периферичних артерій.  

3. Бронхіальна астма. 

4. Цукровий діабет. 

 

5.2. Форми i методи підсумкового контролю 

Підсумковий контроль з дисципліни – залік. 

 

Запитання до заліку з дисципліни 

1. Поняття про стрес.  

2. Види стресу. 

3. Соціально-економічні чинники ризику неінфекційних захворювань. 

4. Політичні чинники ризику неінфекційних захворювань. 

5. Гіпертонічна хвороба. 

6. Інфаркти та інсульти. 

7. Ішемічна хвороба серця. 

8. Захворювання, які є результатом утворення аномальних клітин у людському 

організм.  

9. Вплив стресу на здоров’я людини. 

10. Екологічні чинники ризику неінфекційних захворювань. 

11. Хвороби судин головного мозку.  

12. Новоутворення, злоякісні пухлини, рак. 

13. Поведінкові чинники ризику неінфекційних захворювань. 

14. Хвороби периферичних артерій.  

15. Бронхіальна астма. 

16. Хронічне обструктивне захворювання легень. 

17. Респіраторна алергія. 

18. Професійні захворювання легень. 

19. Професійні захворювання голосового апарату. 

20. Стресогенні чинники розвитку дерматитів. 

21. Стресогенні чинники розвитку псоріазу. 

22. Стресогенні чинники розвитку алергії та імунодефіцитних станів. 

23. Політика рівного доступу до охорони здоров’я у навчальних закладах. 

24.  Безпечне середовище для навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. 

25. Освіта в галузі здоров’я, що базується на розвитку життєвих навичок. 

26. Стресогенні чинники розвитку захворювань травної системи. 

27. Стресогенні чинники розвитку захворювань нервової системи. 

28. Цукровий діабет. 

29. Оптимальна манера спілкування при проведенні виховної роботи з учнями 

молодшого шкільного віку (6 - 10 років). 

30. Оптимальна манера спілкування при проведенні виховної роботи з учнями 

середнього шкільного віку (від 10 - 11 до 15 років). 

31.Оптимальна манера спілкування при проведенні виховної роботи з учнями 

старшого шкільного віку (15 - 18 років).  
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5.3. Критерiї оцiнювання знань студентів 

     88—100 балів — за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в 

основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв'язку і розвитку, чітко і лаконічно; логічно і 

послідовно відповідати на поставлені запитання; вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач; 

    80—87 балів — за ґрунтовні знання навчального матеріалу, включаючи 

розрахунки; аргументовані відповіді на поставлені запитання; вміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв'язування практичних задач; 

    71—79 балів — за міцні знання навчального матеріалу, включаючи розрахунки; 

аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (несуттєві) 

неточності; вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання 

практичних задач; 

    61—70 балів — за посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані 

відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв'язання практичних 

задач; 

    26—49 балів — за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні 

помилки у відповідях на запитання, невміння застосовувати теоретичні положення 

під час розв'язання практичних задач; 

    00—25 балів — за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні 

помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв'язання 

практичних задач, незнання основних фундаментальних положень. 

 

     Максимальна оцінка з окремої теми ставиться за наявності перерахованих нижче 

критеріїв оцінювання знання студентів:  

1. Грамотність використання термінологогічного апарату. 

2. Логічність викладу матеріалу. 

3. Обізнаність з науковою літературою по темі. 

4. Повнота висвітлення матеріалу у виступі. 

5. Творчі здібності до розкриття теми, висвітлення проблеми при виконанні 

практичних завдань. 
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VI. Навчально-методична карта дисципліни «Вікова фізіологія і валеологія» 

 

Назва теми 
К-ть 

годин 
Вид заняття Література 

Засоби навчання, 

матеріали 
Контроль 

1. Поняття про 

стрес, його види, 

вплив на здоров’я 

людини 

14 

 

Лекція та 

самостійна 

робота 

1. Воробьева О. В. Стресс и депрессия 

// Психиатрия и психофармакотерапия. 

– 2007. – №4. – С. 21-24. 

 2. Малкина-Пых И.Г. Психосоматика: 

справочник практического психолога. – 

М.: Эксмо, 2005. – 992 с. 

3. Маруненко І. М., Бобрицька В. І. 

Анатомія і вікова фізіологія з основами 

шкільної гігієни. К.: ВД-Професіонал, 

2004. 479 с.  

4. Хоменко Б. Г., Дідков О. М. 

Анатомія і фізіологія дитячого 

організму: навчальний посібник. К.: 

НПУ імені Драгоманова, 2004. 373 с. 

Текст лекції,  

мультимедійна 

презентація 

Усне 

(індивідуальне та 

фронтальне) 

опитування 

2. Чинники ризику 

неінфекційних 

захворювань 

12 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

1. Борьба с основными болезнями в 

Европе – актуальные проблемы и пути 

их решения. Факты и цифры ЕРБ ВОЗ. 

–Копенгаген, 2006. – 7 с. 

2. Горбась І. М. Профілактика 

хронічних неінфекційних захворювань 

– реальний шлях поліпшення 

демографічної ситуації в Україні / І. М. 

Горбась // Український кардіол. 

журнал. – 2009. – № 3. – С. 6-11.  

3. Коцан І. Я. Вікова фізіологія: навч. 

Текст лекції 

Письмове 

опитування, 

тестовий контроль 
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посіб. для студ. вищ. навч. закл. Луцьк: 

Вежа-Друк, 2013. 376 с.  

3. Серцево-

судинні 

захворювання 

16 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

1. Александер Ф. Психосоматическая 

медицина. – М.: Экмо-Пресс, 2002. – 

352 с. 

2. Здоров’я населення України та 

діяльність лікувально-профілактичних 

закладів системи охорони здоров’я. – 

К.: Центр мед. статистики МОЗ 

України, 2001. – 383 с. 

3. Клиническая психология / Под ред. 

Б.Д.Карвасарского. – СПб.: Питер, 

2002. – 960 с. 

Текст лекції 

Індивідуальне та 

фронтальне 

опитування, 

тестовий контроль 

4. Онкологічні 

захворювання 
16 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

1. Коцан І. Я. Вікова фізіологія: навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. Луцьк: 

Вежа-Друк, 2013. 376 с. 

 2. Литонік В. І., Антонік І. П. 

Анатомія, фізіологія з основами гігієни 

та фізичної культури. К.: «Видавничий 

дім «Професіонал», 2009. – 336 с.  

Текст лекції, 

мультимедійна 

презентація 

Модульна 

контрольна робота 

5. Хронічні 

респіраторні 

захворювання 

16 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

1. Литонік В. І., Антонік І. П. Анатомія, 

фізіологія дітей з основами гігієни та 

фізичної культури. К.: «Видавничий 

дім «Професіонал», 2009. – 336 с.  

2. Клиническая психология / Под ред. 

Б.Д.Карвасарского. – СПб.: Питер, 

2002. – 960 с. 

3. Плахтій, П. Д. Вікова фізіологія і 

валеологія. Лабораторний практикум. 

Кам’янець-Подільський, 2010. 308 с.  

Мультимедійна 

презентація, 

текст лекції 

Тестовий контроль 
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6.  Цукровий 

діабет 
16 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

1. Балаболкин М.И. Лечение сахарного 

диабета и его осложнений: учеб. 

пособие / М. И. Балаболкин, E.M. 

Клебанова, B.M. Креминская. – М.: 

ОАО «Издательство «Медицина». – 

2005. – 242 с. 

2. Коцан І. Я. Вікова фізіологія: навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. Луцьк: 

Вежа-Друк, 2013. 376 с. 

3. Паньків В.І. Американська 

діабетична асоціація: стандарти 

медичної допомоги хворим на 

цукровий діабет (опубліковані в 

журналі «Diabetes Care», 2008 р. т. 31, 

додаток 1) / В.І. Паньків 

//Международный 

эндокринологический журнал. – 2008. – 

№ 2(14). – С. 104-114. 

Текст лекції Перевірка 

конспекту, 

модульний 

контроль 
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VII. Основні та допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу 

«Вікова фізіологія і валеологія» 
 

Основні 

1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. – М.: Экмо-Пресс, 2002. – 352 

с. 

2. Борьба с основными болезнями в Европе – актуальные проблемы и пути их 

решения. Факты и цифры ЕРБ ВОЗ. –Копенгаген, 2006. – 7 с. 

3. Горбась І. М. Профілактика хронічних неінфекційних захворювань – 

реальний шлях поліпшення демографічної ситуації в Україні / І. М. Горбась // 

Український кардіол. журнал. – 2009. – № 3. – С. 6-11. 

4. Здоров’я населення України та діяльність лікувально-профілактичних 

закладів системи охорони здоров’я. – К.: Центр мед. статистики МОЗ України, 2001. – 

383 с. 

5. Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Бобрицька В. І. Анатомія і вікова 

фізіологія з основами шкільної гігієни. / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, В. І. 

Бобрицька. – К.: ВД-Професіонал, 2004. – 479 с.  

6. Плахтій, П. Д. Вікова фізіологія . Теорія. Практика. Тести. : навч. посіб. / 

П.Д. Плахтій, М.П. Мисів, О.І. Циганівська. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-

Подільський НУ ім. І. Огієнка, 2008. - 332с. 

7. Психологічна допомога тяжким соматичним хворим: навчальний посібник. / 

Укл. Шевченко Н.Ф. – Запоріжжя: ЗДУ, 2005. – 153 с. 

8. Солнцева В.В., Білик В.Г., Палієнко К.В. Анатомія та фізіологія дитини: 

[методичні рекомендації до практичних занять] / В.В. Солнцева, В.Г. Білик, 

К.В. Палієнко.  К. : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. 73 с. 

9. Хоменко Б.Г., Дідков О.М. Анатомія і фізіологія дитячого організму: 

Навчальний посібник / Б.Г.  Хоменко, О.М. Дідков. – К.: НПУ ім. Драгоманова, 2004. 

– 373 с. 

10. Хрипкова А. Г. Вікова фізіологія. / А. Г. Хрипкова. – К.: Вища школа, 1982. 

– 262 с. 

Допоміжні 
1. Беш Л.В. Діти, які часто хворіють: дискусійні питання і можливості їх 

вирішення / Л.В. Беш // Здоров'я України. — 2011. — № 3 (18). — С. 13. 

2. Клиническая психология / Под ред. Б.Д.Карвасарского. – СПб.: Питер, 2002. 

– 960 с. 

3. Литонік В. І., Антонік І. П. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та 

фізичної культури. / В. І. Литонік, І. П. Антонік. – К. : «Видавничий дім 

«Професіонал», 2009. – 336 с.  

4. Петрушина О.Л. Анатомія, фізіологія, гігієна дітей молодшого шкільного 

віку. / О.Л. Петрушина. -   К: Вища школа, 1982. 
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VIII. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми 

в 2019 – 2020 н.р. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Завідувач кафедрою  ____________________________________    Г. Г. Цвєткова 
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________________________В.І. Бондар 

 

«______»_______________________201_ р. 

 


