
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

17.03.2020 12.30-

13.50 

Лекція 

Вікова анатомія 

та фізіологія 

sbitko1927@

gmail.com 

Або 

телефоном 

0990143096 

З 10 до 17-

00 

 

 

 Лекція 1. 17.03.2020 

Вікові особливості серцево-

судинної та лімфатичної системи  

 

Питання 

1. Ембріональний розвиток 

серця і судин. Кровообіг плода в 

різні періоди ембріогенезу.  

2. Серце в період 

новонародженості.  

3. Особливості руху крові у 

новонароджених.  

4. Регуляція серцево-судинної 

системи у новонароджених. 

5. Вікові зміни серцево-

судинної системи. Систолічний і 

хвилинний об’єм крові у віковому 

аспекті.  

6. Геронтологічні зміни 

серцево-судинної системи 

Лекція 2. 24.03.2020 

Вікові особливості дихальної 

системи  

Питання 

1. Ембріональний розвиток 

дихальної системи.  

2. Анатомо-фізіологічні 

особливості дихального апарату 

в різні вікові періоди. Зміни 

зовнішнього дихання в 

Питання до Самоконтролю 

Консультації по пошті – 

sbitko1927@gmail.com 

Або телефоном 0990143096 

З 10 до 17-00 

Питання до Самоконтролю 

1. Кровообіг плода в різні періоди 

ембріогенезу.  

2. Серце в період новонародженості.  

3. Особливості руху крові у 

новонароджених.  

4. Ембріональний розвиток серця і судин. 

5. Регуляція серцево-судинної системи у 

новонароджених. 

6. Вікові зміни серцево-судинної системи.  

7. Систолічний і хвилинний об’єм крові у 

віковому аспекті.  

8. Геронтологічні зміни серцево-судинної 

системи.  

9. Ембріональний розвиток дихальної 

системи.  

10. Анатомо-фізіологічні особливості 

дихального апарату в різні вікові періоди.  

11. Зміни зовнішнього дихання в 

онтогенезі. 

12. Патологічні типи дихання.  

13. Вікові особливості легеневого і 

тканинного газообміну, транспорту дихальних 

газів кров’ю. 

14. Регуляція дихання в онтогенезі.  
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онтогенезі. Патологічні типи 

дихання. Вікові особливості 

легеневого і тканинного 

газообміну, транспорту 

дихальних газів кров’ю. 

3. Регуляція дихання в онтогенезі.  

4. Перший вдих новонародженого.  

5. Геронтологічні зміни з боку 

органів дихання.  

6. Вплив фізичних навантажень і 

тренувань на розвиток 

дихального апарату.  

 

Лекція 3 31/03/2020  

Вікові особливості обміну речовин і 

енергії. 

Питання 

1. Обмін речовин у плода. 

Обмін речовин у різні вікові 

періоди. 

2. Енергетичний обмін у дітей 

та дорослих: основний, білковий, 

вуглеводний, жировий, водно-

сольовий. 

3. Вітаміни, та їх значення в 

різні вікові періоди життя людини. 

4. Режими харчування для 

людей різного віку. Організація 

харчування дітей та підлітків у 

навчально-виховних закладах 

різного типу. 

 

15. Перший вдих новонародженого.  

16. Геронтологічні зміни з боку органів 

дихання.  

17. Вплив фізичних навантажень і 

тренувань на розвиток дихального апарату 

18. Розвиток 

органів травлення у плода. Аномалії розвитку.  

19. Роль 

негативних факторів зовнішнього середовища 

на формування аномалій розвитку органів 

травної системи. 

20. Травлення 

в період внутрішньоутробного розвитку. 

21. Особливост

і будови і функцій органів травлення у 

новонароджених.  

22. Особливост

і процесу травлення у новонароджених. 

23. Особливост

і процесів травлення після переходу на 

загальний харчовий раціон.  

24. Геронтолог

ічні зміни з боку органів травлення. 

25. Обмін речовин у плода. Обмін речовин 

у різні вікові періоди. 

26. Енергетичний обмін у дітей та 

дорослих: основний, білковий, вуглеводний, 

жировий, водно-сольовий. 

27. Вітаміни, та їх значення в різні вікові 

періоди життя людини. 

28. Режими харчування для людей різного 

віку.  

Організація харчування дітей та підлітків у 

навчально-виховних закладах різного типу. 

 



 


