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І. Опис дисципліни «Профілактика порушень постави» 

 

Загальна характеристика 

дисципліни 

Навчальне навантаження 

з дисципліни 

Методи навчання і 

форми 

контролю 

Галузь знань 

01 

Освіта / 

Педагогіка 

Кількість 

кредитів 
3 

Методи 

навчання 

словесні:  

лекція, 

розповідь, 

пояснення, 

бесіда, 

інструктаж

; 

наочні: 

демонстрац

ія, 

ілюстрація; 

практичні 

методи. 

Спеціальність 

014. 14 

Середня освіта 

(Здоров’я 

людини) 

Загальна 

кількість 

годин 

90 

Форми 

поточного 

контролю 

 

Усне та 

письмове 

опитування 

 

Тестовий 

контроль 

 

Модульна 

контрольна 

робота 

Денна Заочна 

Освітній 

рівень 
Бакалавр 

Лекції 

 - 

Рік вивчення 

дисципліни 

 за навчальним 

планом 

2018-2019 

Семінарські (практичні) 

заняття 

 - 

Лабораторні заняття 

 - 

Семестр VIII 
Індивідуальна робота 

- - 

Тижневе навантаження (год) Самостійна робота 

Форми 

підсумкового 

контролю 

Залік  

аудиторна 

робота 

самостійна 

робота 40 - 

  

Мова навчання Українська 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин СРС 

 - 

 

Предмет вивчення – профілактика порушень постави в процесі 

фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. 

Міждисциплінарні зв’язки – анатомія людини (нормальна та 

патологічна),  фізіологія людини (нормальна та патологічна), гігієна 

(загальна та шкільна), валеологія (загальна та педагогічна). 

Мета і завдання навчальної дисципліни – оволодіння студентами 
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знань, умінь і навичок про зміст і технологію попередження порушень 

постави.
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ІІ. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують 

 

№ 

з/п 
Результати навчання Компетентності 

1 

Знати – анатомічні особливості будови опорно-

рухового апарату людини 

Технологічна, 

організаційно-управлінська 

– здатність до організації 

діяльності з урахуванням 

вікових анатомічних 

особливостей опорно-

рухового апарату людини. 

Вміти – встановлювати взаємозв’язок між 

анатомічними порушеннями та патофізіологічними 

змінами у роботі опорно-рухового апарату людини 

2 

Знати – фізіологічні особливості будови і 

функціонування опорно-рухового апарату людини 

Консультаційна - 

проведення консультацій 

серед населення з питань 

профілактики порушень 

постави. 
Вміти – визначити ступінь порушення постави. 

3 

Знати – види порушень постави, зміни склепіння 

стопи, особливості профілактики цих порушень у дітей. 

Технологічна - 

обґрунтування вибору 

технології профілактики 

порушень постави 

школярів під час 

здійснення професійної 

діяльності. 

Вміти – аналізувати анатомо-морфологічні та 

функціональні порушення роботи опорно-рухового 

апарату людини і виявляти їх відхилення від 

нормативних значень. 

4 

Знати – методи і методики профілактики порушень 

постави. 

Науково-дослідна - 

здатність поставити 

завдання та організувати 

наукові дослідження зі 

здійснення профілактики 

порушень постави. 

Вміти – використовувати методи і методики 

профілактики порушень постави у професійній 

діяльності. 
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ІІІ. Тематичний план  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредити ЄКТС 90 годин. 

№ 

з/п 
Назва модулів і тем 

Кількість годин 

(денна форма навчання) 

Кількість годин 

(заочна форма 

навчання) 

А
у
д
и

т
о
р

н
і 

Л
е
к

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 
 

(с
ем

ін
а
р

с
ь

к
і)

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

Ін
д

и
в

ід
у
а
л

ь
н

а
 

р
о
б
о
т
а
  

С
Р

С
 

А
у
д
и

т
о
р

н
і 

Л
е
к

ц
ії

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

С
Р

С
 

Модуль І.  

Анатомія опорно-рухового 

апарату людини. 

 6   - 20     

1 
Вступ. Будова опорно-

рухового апарату людини 
 2   - 10     

2 
Фізіологія опорно-рухової 

системи людини 
 4   - 10     

Модуль ІІ.  

Причини виникнення патології 

та методи їх попереджень. 

Методи і методики 

профілактики. 

 2   - 20     

3 
Профілактика порушень 

постави у дітей. 
 2   - 10     

4 
Методи і методики 

профілактики. 
 -   - 10     

Всього годин – 90  8   - 40     
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ІV. Зміст  дисципліни 

№ 

з/п 
Назва модулів, тем та їх зміст 

Кількість 

годин 

Денна форма 

навчання 

Кількість 

годин 

Заочна 

форма 

навчання 

В
с
ь

о
г
о
 

В
 т

. 
ч

. 

л
е
к

ц
ій

 

В
с
ь

о
г
о
 

В
 т

. 
ч

. 

л
е
к

ц
ій

 

Змістовий модуль І. Анатомія опорно-рухового апарату людини. 

1 Тема №1. Вступ. Будова опорно-рухового апарату 

людини. 

Зміст теми: 

Загальна характеристика опорно-рухового апарату. Функції 

опорно-рухового апарату. Особливості скелета людини, 

зумовлені прямоходінням. Знання про анатомію, фізіологію і 

патологію опорно-рухового апарату як елемент професійної 

компетентності фахівця з фізичної терапії та ерготерапії, вчителя 

основ здоров’я.  

Рекомендовані інформаційні джерела: 

Литонік В. І., Антонік І. П. Анатомія, фізіологія дітей з 

основами гігієни та фізичної культури. К.: «Видавничий 

дім «Професіонал», 2009. – 336 с.  

Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Бобрицька В. І. 

Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. 

К.: ВД-Професіонал, 2004. – 479 с.  

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

організму: навчальний посібник. К.: НПУ імені 

Драгоманова, 2004. – 373 с. 

7 2   

2 Тема №2. Фізіологія опорно-рухової системи людини 

Зміст теми: 

Скелетно-м'язова система людини. Кістково-суглобова 

система. Будова і функції кістково-суглобової системи 

людини. Скелет і зв'язковий апарат людини. Морфологія 

скелета. Функції скелета. Будова кістки. Хімічний склад 

кістки. Характеристика кісток. Відділи хребта. 

Характеристика основних груп скелетних м'язів. 

Особливості будови та функції посмугованих (скелетних) 

м’язів. М’язові волокна. Фізичні якості м’яза. Причини 

стомлення м’язів. Усунення причин стомлення м’язів. Види 

роботи м'язів. Гіподинамія. Механізм скорочення та 

розслаблення м'язів. Викривлення хребта. Правила 

запобігання порушенням постави. 

9 2   
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Рекомендовані інформаційні джерела: 

Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Бобрицька В. І. 

Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. 

К.: ВД-Професіонал, 2004. – 479 с.  

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

організму: навчальний посібник. К.: НПУ імені 

Драгоманова, 2004. – 373 с. 

Змістовий модуль ІІ.  

Причини виникнення патології та методи їх попереджень.  

Методи і методики профілактики. 

3 Тема №3. Профілактика порушень постави у дітей. 

Зміст теми: 

Програма профілактики дитячого сколіозу. Організація 

лікувально-профілактичної роботи у школі. Гігієнічна робота. 

Спільна робота фізичного реабілітолога та педагога.  

Рекомендовані інформаційні джерела 

Коцан І. Я. Вікова фізіологія: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 376 с. 

Литонік В. І., Антонік І. П. Анатомія, фізіологія дітей з 

основами гігієни та фізичної культури. К.: «Видавничий 

дім «Професіонал», 2009. – 336 с.  

9 2   

4 Тема №4. Методи і методики профілактики. 

 Зміст теми 

Впровадження в учбово-пізнавальну діяльність програм 

і методів профілактики порушень постави.. 

     Рекомендовані інформаційні джерела: 

Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Бобрицька В. І. 

Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. 

К.: ВД-Професіонал, 2004. – 479 с.  

9 2   
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4.2. Організація самостійної роботи студентів 
 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань  
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання складається з реферату, 

презентації до нього та кросворду з обраної теми. 

 

Теми для виконання індивідуально-дослідних завдань  

1. Загальна характеристика опорно-рухового апарату  

2. Знання про анатомію, фізіологію і патологію опорно-рухового апарату як 

елемент професійної компетентності фахівця з фізичної терапії та 

ерготерапії, вчителя основ здоров’я.  

3. Загальні причини порушень постави. 

4. Характеристика сколіозу. 

5. Профілактичні заходи для усунення порушень постави. 

6. Роль нестачі мінералів і вітамінів у розвитку порушень постави. 

7. Принципи організації лікувальної роботи в школі. 

8. Гігієнічна та санітарно-просвітницька робота з учнями та батьками. 

9. Періодичність обстеження дітей у школі. Спільна робота фізичного 

реабілітолога та педагога. 

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). 
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V. Контроль якості знань студентів 

5.1. Форми і методи поточного контролю 

Поточний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу 

проводиться шляхом усного опитування студентів, перевірки конспекту та 

захисту реферату та індивідуального проекту. 

 Питання для підготовки індивідуального проекту подані в розділі 4.3. 

Тестові питання для контролю знань студентів з теми: 

«Анатомія та фізіологія опорно-рцхового апарату» 

1. Осьовий скелет утворений:

а) черепом; 

б) кістками верхньої кінцівки; 

в) хребетним стовпом; 

г) грудною кліткою; 

д) кістками нижньої кінцівки.

 

2. Додатковий скелет утворений:

а) черепом; 

б) кістками верхньої кінцівки; 

в) хребетним стовпом; 

г) грудною кліткою; 

д) кістками нижньої кінцівки.

 

3. До активної частини апарату руху та опори відносяться:

а) кістки; 

б) кістки та м’язи; 

в) м’язи; 

г) суглоби; 

д) кістки, м’язи та суглоби.

 

4. До пасивної частини апарату руху та опори відносяться:
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а) кістки; 

б) кістки та м’язи; 

в) м’язи; 

г) суглоби; 

д) кістки, м’язи та суглоби.

 

5. Основною структурною одиницею кістки є:

а) остеон; 

б) осеїн; 

в) солі кальцію, фосфору, магнію і 

таке інше; 

г) остеоцит; 

д) остеобласт;

 

6. Клітина кісткової тканини називається: 

а) остеон; 

б) осеїн; 

в) солі кальцію, фосфору, магнію...; 

г) остеоцит; 

д) остеобласт;

 

7. Органічні речовини кістки називаються: 

а) остеон; 

б) осеїн; 

в) солі кальцію, фосфору, магнію і 

таке інше; 

г) остеоцит; 

д) остеобласт;

 

8. Неорганічні речовини кістки це: 



 

12 

а) остеон; 

б) осеїн; 

в) солі кальцію, фосфору, магнію і 

таке інше; 

г) остеоцит; 

д) остеобласт;

 

9. Кісткоутворюючі клітини називаються: 

а) остеон; 

б) осеїн; 

в) солі кальцію, фосфору, магнію і 

таке інше; 

г) остеоцит; 

д) остеобласт;

 

10. Зовнішній покрив кістки це: 

а) суглобовий хрящ; 

б) окістя; 

в) остеоцити; 

г) остеон; 

д) нема правильної відповіді.

 

11. Суглобові поверхні кістки покриває:

а) суглобовий хрящ; 

б) окістя; 

в) остеоцити; 

г) остеон; 

д) нема правильної відповіді.

 

12. До неперервних з’єднань кісток відносяться:
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а) синовіальні з’єднання; 

б) синхондрози; 

в) синостози; 

г) синдесмози; 

д) симфізи;

 

13. До перервних з’єднань кісток відносяться:

а) синовіальні з’єднання; 

б) синхондрози; 

в) синостози; 

г) синдесмози; 

д) симфізи;

 

14. До основних елементів суглоба відносяться:

а) суглобові меніски; 

б) суглобова рідина; 

в) суглобові диски; 

г) суглобова капсула; 

д) суглобові поверхні.

 

15. Допоміжні елементи суглоба це:

а) суглобові меніски; 

б) суглобова рідина; 

в) суглобові диски; 

г) суглобова капсула; 

д) суглобові поверхні.

 

16. Простими суглобами називаються:

а) суглоби, в яких рухи тісно 

пов’язані між собою; 

б) суглоби всередині яких є 

суглобові диски; 
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в) суглоби, в утворенні яких беруть 

участь три або більше кісток; 

г) суглоби, рухи в яких 

проявляються у вигляді незначного 

ковзання однієї суглобової 

поверхні відносно іншої; 

д) суглоби, в утворенні яких беруть 

участь тільки дві кістки.

17. Комбінованими суглобами називаються: 

а) суглоби, в яких рухи тісно 

пов’язані між собою; 

б) суглоби всередині яких є 

суглобові диски; 

в) суглоби, в утворенні яких беруть 

участь три або більше кісток; 

г) суглоби, рухи в яких 

проявляються у вигляді незначного 

ковзання однієї суглобової 

поверхні відносно іншої; 

д) суглоби, в утворенні яких беруть 

участь тільки дві кістки.

 

18. Плоскими суглобами називаються: 

а) суглоби, в яких рухи тісно 

пов’язані між собою; 

б) суглоби всередині яких є 

суглобові диски; 

в) суглоби, в утворенні яких беруть 

участь три або більше кісток; 

г) суглоби, рухи в яких 

проявляються у вигляді незначного 

ковзання однієї суглобової 

поверхні відносно іншої; 

д) суглоби, в утворенні яких беруть 

участь тільки дві кістки.

 

19. Складними суглобами називаються: 

а) суглоби, в яких рухи тісно 

пов’язані між собою; 

б) суглоби всередині яких є 

суглобові диски; 

в) суглоби, в утворенні яких беруть 

участь три або більше кісток; 

г) суглоби, рухи в яких 

проявляються у вигляді незначного 
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ковзання однієї суглобової 

поверхні відносно іншої; 

д) суглоби, в утворенні яких беруть 

участь тільки дві кістки.

 

20. Двокамерними суглобами називаються: 

а) суглоби, в яких рухи тісно 

пов’язані між собою; 

б) суглоби всередині яких є 

суглобові диски; 

в) суглоби, в утворенні яких беруть 

участь три або більше кісток; 

г) суглоби, рухи в яких 

проявляються у вигляді незначного 

ковзання однієї суглобової 

поверхні відносно іншої; 

д) суглоби, в утворенні яких беруть 

участь тільки дві кістки.

 

21. До фізіологічних вигинів хребта відносяться:

а) лордоз; 

б) сколіоз; 

в) плоскостопість; 

г) кіфоз; 

д) хребет не повинен мати вигинів.

 

22. До патологічних вигинів хребта відносяться:

а) лордоз; 

б) сколіоз; 

в) плоскостопість; 

г) кіфоз; 

д) хребет не повинен мати вигинів.

 

23. Патологічні процеси, що пов’язані із зменшенням схилів стопи 

називаються:
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а) лордоз; 

б) сколіоз; 

в) плоскостопість; 

г) кіфоз; 

д) хребет не повинен мати вигинів.

 

24. До кісток лицьового черепа відносяться:

а) слізна кістка; 

б) леміш; 

в) лобова кістка; 

г) грудина; 

д) криж.

 

25. До кісток мозкового черепа відносяться:

а) слізна кістка; 

б) леміш; 

в) лобова кістка; 

г) грудина; 

д) криж.

 

26. До кісток хребта:

а) слізна кістка; 

б) леміш; 

в) лобова кістка; 

г) грудина; 

д) криж.

 

27. До кісток грудної клітки відносяться:

а) слізна кістка; б) леміш; 
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в) лобова кістка; 

г) грудина; 

д) криж.

 

28. Скелет тулуба утворюють:

а) лопатка; 

б) кістки нижньої кінцівки; 

в) грудна клітка; 

г) хребетний стовп; 

д) кістки верхньої кінцівки.

 

29. Скелет вільних кінцівок утворюють:

а) лопатка; 

б) кістки нижньої кінцівки; 

в) грудна клітка; 

г) хребетний стовп; 

д) кістки верхньої кінцівки.

 

30. До кісток поясів кінцівок відносяться:

а) лопатка; 

б) кістки нижньої кінцівки; 

в) грудна клітка; 

г) клубова кістка; 

д) кістки верхньої кінцівки.

 

31. Залишки перетинчастого черепа у новонароджених називаються:

а) міофібрили; 

б) тім’ячка; 

в) фасція; 

г) м’язове волокно; 
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д) нервово-м’язова одиниця.

 

32. Скоротливими елементами м’язового волокна називаються:

а) міофібрили; 

б) тім’ячка; 

в) фасція; 

г) м’язове волокно; 

д) нервово-м’язова одиниця.

 

33. Оболонка м’яза називається:

а) міофібрили; 

б) тім’ячка; 

в) фасція; 

г) м’язове волокно; 

д) нервово-м’язова одиниця.

 

34. Функціональним елементом м’яза є:

а) міофібрили; 

б) тім’ячка; 

в) фасція; 

г) м’язове волокно; 

д) нервово-м’язова одиниця.

 

35. Структурною одиницею м’яза є:

а) міофібрили; 

б) тім’ячка; 

в) фасція; 

г) м’язове волокно; 

д) нервово-м’язова одиниця.
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5.2 Форми і методи підсумкового контролю 
 

Контроль рівня засвоєння навчального матеріалу з навчальної дисципліни 

«Профілактика порушень постави» проводиться шляхом виконання студентами 

письмових контрольних робіт за темами модулів. 
 

Запитання для підготовки до підсумкової  

(модульної) контрольної роботи 

1. Загальна характеристика опорно-рухового апарату  

2. Знання про анатомію, фізіологію і патологію опорно-рухового апарату як 

елемент професійної компетентності фахівця з фізичної терапії та ерготерапії, 

вчителя основ здоров’я.  

3. Скелетно-м'язова система людини.  

4. Кістково-суглобова система.  

5. Будова і функції кістково-суглобової системи людини.  

6. Скелет і зв'язковий апарат людини.  

7. Морфологія скелета.  

8. Функції скелета.  

9. Відділи хребта.  

10. Характеристика основних груп скелетних м'язів.  

11. Особливості будови та функції посмугованих (скелетних) м’язів.  

12. М’язові волокна.  

13. Фізичні якості м’яза.  

14. Причини стомлення м’язів.  

15. Усунення причин стомлення м’язів.  

16. Види роботи м'язів.  

17. Гіподинамія.  

18. Викривлення хребта.  

19. Правила запобігання порушенням постави. 

20. Фактори, що впливають на формування постави і склепіння стопи у дітей 

дошкільного та шкільного віку 

21. Загальні причини порушень постави. 
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22. Характеристика сколіозу. 

23. Профілактичні заходи для усунення порушень постави. 

24. Роль нестачі мінералів і вітамінів у розвитку порушень постави. 

25. Принципи організації лікувальної роботи в школі. 

26. Гігієнічна та санітарно-просвітницька робота з учнями та батьками. 

27. Періодичність обстеження дітей у школі. Спільна робота фізичного 

реабілітолога та педагога. 

28. Базовий комплекс вправ для профілактики порушень постави 

29. Схема побудови заняття і приклади спеціальних фізичних вправ з 

відновлення структур хребта наприкінці дня 

30. Приклади вправ для профілактики плоскостопості 

31. Складіть пам’ятку для батьків «Виявлення порушень постави у школярів» 

32. Складіть пам’ятку для батьків «Обладнання робочого місця учня» 

 

Критерії оцінювання  

підсумкової (модульної) контрольної роботи 
 

Контрольна робота складається з п’яти завдань. Кожне завдання оцінюється в 

12  балів , які в підсумку сумуються. 
 

0 балів – Завдання не виконане, або виконане не вірно. 

1 - 3 бали – Завдання виконане з великою кількістю помилок. 

4 – 6 балів – Завдання виконане частково допускаються значні помилки. 

7 - 9 балів – Завдання виконане частково, допускаються незначні помилки. 

10 - 11 балів - Завдання виконане повністю, помилок нема, приклади не 

наведені. 

12 балів - Завдання розкрите повністю, помилок нема, наведені приклади. 
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5.3. Критерії оцінювання знань студентів 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання проводиться відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено 

види і терміни контролю. Підсумковий рейтинговий бал за семестр складається з 

суми семестрових рейтингових балів.  

Заліковий рейтинговий бал є середнім арифметичним підсумкових 

рейтингових балів та залікового балу. 

Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переводу 

до національної (5-бальної) та європейської (ECTS) шкали представлені в табл.1-б. 

 

Табл.1-а. Розрахунок рейтингових балів за видами поточного та заключного 

(модульного) контролю.  

№ 

з/п 
Вид діяльності 

Коефіцієнт 

(вартість виду) 
Кількість робіт Результат 

1. 
Відповідь студента  на 

семінарському  занятті 
3 5 15 

2.  Перевірка конспекту 2 5 10 

3. Індивідуальний проект 15 1 15 

4.  
Підсумкове (модульне) 

тестування 
60 1 60 

Підсумковий рейтинговий бал 100 

Нормований рейтинговий бал 100 

 

Табл. 1-б. Порядок переведення рейтингових показників в європейську ECTS: 

Національна 

шкала 

«5» 

відмінно 

«4» 

добре 

«3» 

задовільно 

«2» 

незадовільно 

шкала 

університету 
90 - 100 80 – 89 70 - 79 65 - 69 60 - 64 35 - 59 0 34 

школа ECTS A B C D E 
FX 

З можливістю 

повторного складання 

X 

З обов’язковим 

повторним курсом 
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VI. Навчально-методична карта дисципліни «Профілактика порушень постави» 

 

Назва теми 
К-ть 

годин 

Вид 

заняття 
Література 

Засоби 

навчання, 

матеріали 

Контроль 

1. Вступ. опорно-

рухового апарату 

людини.. 

 

 

Лекція та 

самостійна 

робота 

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

фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної 

культури. К.: «Видавничий дім «Професіонал», 

2009. 336 с.  

Маруненко І. М., Бобрицька В. І. Анатомія і 

вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. 

К.: ВД-Професіонал, 2004. 479 с.  

Плахтій, П. Д. Вікова фізіологія. Теорія. 

Практика. Тести. Кам'янець-Подільський: 

Кам'янець-Подільський НУ ім. І. Огієнка, 2008. 

332 с. 

Солнцева В. В., Білик В. Г., Палієнко К. В. 

Анатомія та фізіологія дитини: [методичні 

рекомендації до практичних занять] К.: 

Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 

2004. 73 с. 

Хоменко Б. Г., Дідков О. М. Анатомія і 

фізіологія дитячого організму: навчальний 

посібник. К.: НПУ імені Драгоманова, 2004. 

373 с. 

Текст лекції,  

мультимедій

на 

презентація 

Усне 

(індивідуальне та 

фронтальне) 

опитування 

2. Фізіологія 

опорно-рухової 

системи 
 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Коцан І. Я. Вікова фізіологія: навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. Луцьк: Вежа-Друк, 2013. 

376 с. 

Плахтій, П. Д. Вікова фізіологія і валеологія. 

Лабораторний практикум. 2-е вид., доп. та 

Текст лекції 

Письмове 

опитування, 

тестовий контроль 
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перероб. Кам'янець-Подільський, 2010. 308 с. 

Хоменко Б. Г., Дідков О. М. Анатомія і 

фізіологія дитячого організму: навчальний 

посібник. К.: НПУ імені Драгоманова, 2004. 

373 с. 

3. Профілактика 

порушень постави 

у дітей. 
 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Бар-Ор О. Здоровье детей и двигательная 

активность: от физиологических основ до 

практического применения. – пер. с англ. / О. 

Бар-Ор, Т. Роуналд. – К. : Олимп. л-ра, 2009. – 

528 с. 

Мамчиц Л. П. Гигиеническая оценка факторов 

риска нарушения опорно-двигательного 

аппарата у школьников / Л. П. Мамчиц, С. М. 

Дорофеева // Диагностика, профилактика и 

коррекция нарушений опорно-двигательного 

аппарата у детей и подростков: матер. ІІ 

Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. уч. – 

М. : НЦЗД РАМН, 2008. – С. 100–102. 

Текст лекції 

Індивідуальне та 

фронтальне 

опитування, 

тестовий контроль 

4. Методи і 

методики 

профілактики. 
 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Жданкина Н. В. Корригирующая гимнастика в 

профилактике нарушений осанки у детей 

дошкольного возвраста / Н. В. Жданкина. – 

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 

361 с.. 

Каштанова Г. В. Лечебная физкультура и 

массаж / Г. В. Каштанова // Методики 

оздоровления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Практическое пособие. – 

М.: «АРКТИ», 2006. – 296 с 

Текст лекції, 

мультимедій

на 

презентація 

Модульна 

контрольна робота 
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VII. Основні та допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу 

«Профілактика порушень зору» 
 

Основні: 

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

фізичної культури. К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 336 с.  

2. Кучма В. Р. Гигиена детей и подростков. М.: Медицина, 2001. – 384 с.  

3. Кучма В. Р. Гигиена детей и подростков при работе с компьтерными 

видеодисплейными терминалами. — М.: Медицина, 2000. — 160 с. 

4. Кучма В. Р. Медико-профилактические основы обучения и воспитания детей: 

руководство для медицинских работников образовательных и лечебно-

профилактических учреждений санитарно эпидемиологической службы. — М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2005. — 528 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. Осанка и физическое развитие детей – программы диагностики и коррекции 

нарушений / А. А. Потапчук, М. Д. Дидур. Пб.: Речь, 2001. – 236 с. 

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

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