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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Вікова анатомія та 

фізіологія” складена                    відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки                  бакалавр              спеціальності 

        (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

““227 – фізична терапія, ерготерапія”. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є основні закономірності 

становлення і розвитку організму людини, його морфологічні та фізіологічних 

особливості у різних вікових періодах. 

 

 Міждисциплінарні зв’язки: базується на анатомії людини, фізіології людини, 

спортивній морфології, біохімії, є теоретичною основою для педагогіки, гігієни, 

фізіотерапії та ерготерапії. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Вступ у “Вікову анатомію та фізіологію”. Основні етапи розвитку організму 

людини. Анатомо-фізіологічна характеристика осіб дошкільного, молодшого 

шкільного та середнього шкільного віку; 

2. Анатомо-фізіологічні особливості осіб літнього та старечого віку.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Вікова анатомія і фізіологія ” є : 

1. забезпечення майбутніх фахівців-фізіотерапевтів та ерготерапевтів 

необхідними знаннями про основні закономірності розвитку організму людини, а 

також про анатомо-фізіологічні особливості організму дітей дошкільного та шкільного 

віку, дорослих людей, та осіб літнього і старечого віку. 

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни Вікова анатомія і фізіологія ” є : 

1. дати необхідні знання анатомо-фізіологічних особливостей осіб різного віку; 
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2. сформувати розуміння основних біологічних закономірностей розвитку 

організму; 

3. дати майбутнім фахівцям фізіотерапвтам та ерготерапевтам основи підходу до 

використання знань морфо-функціональних особливостей організму людини на різних 

етапах її розвитку при організації учбово-виховної роботи та діяльності під час 

застосування методик фізичної реабілітації. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

 основні біологічні закономірності росту та розвитку організму людини; 

 анатомо-фізіологічні особливості осіб різного віку; 

 особливості застосування методик фізичної реабілітації у різних вікових 

групах. 

 

вміти : 

 аналізувати морфологічні та функціональні показники організму осіб різного 

віку та виявляти їхні відхилення від нормативних значень; 

 враховувати вікові особливості організму людини під час здійснення контролю 

функціонального стану пацієнта під час проведення фізичної реабілітації; 

 використовуючи знання вікових особливостей розвитку організму людини та 

результати медичного обстеження  оцінювати  рівень фізичного розвитку, фізичної 

підготовленості ; 

 на основі знань вікової динаміки розвитку рухових якостей людини вміти 

визначити рівень їхнього  розвитку і порівнювати цей рівень з віковими нормативами; 

 конкретизувати загальні завдання навчання руховим діям у залежності від віку 

пацієнта.  

 визначити рівень розвитку рухових якостей осіб різного віку та порівнювати їх 

з належним рівнем розвитку. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться   90   години /   3    кредити 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. 

Вступ у вікову анатомію та фізіологію. Предмет вікової анатомії та фізіології. 

Завдання вікової анатомії та фізіології. Зв’язки вікової анатомії та фізіології з іншими 

науками медико-біологічного циклу. Особливості методологічних підходів вікової 

анатомії і фізіології. Історія вікової фізіології. Загальна характеристика 

закономірностей індивідуального розвитку. Схеми вікової періодизації онтогенезу 

людини.   

Основні етапи формування організму людини у пренатальний період. 

Анатомо-фізіологічні особливості новонароджених. Характеристика основних етапів 

пренатального онтогенезу. Розвиток нервової, серцево-судинної, дихальної систем та 

опорно-рухового апарату людини у пренатальний період. Фізіологічні особливості 

серцево-судинної, дихальної систем новонароджених. Особливості опорно-рухового 

апарату новонароджених.  Функціональні особливості нервововї системи 

новонароджених. Роль генних та хромосомних порушень у розвитку патологій. Вплив 

шкідливих факторів на розвиток людини.   

Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи та опорно-рухового 

апарату дітей переддошкільного та дошкільного віку. Морфологічні та 

функціональні особливості нервової системи дітей дошкільного віку. Особливості 

процесів вищої нервової діяльності. Морфофункціональні особливості опорно-

рухового апарату дітей дошкільного віку. Процеси зміни будови та розмірів кісток, 

осифікації скелету. Морфологічні та функціональні особливості м’язів. Рухова 

активність дітей дошкільного віку.  

Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної та дихальної  системи 

дітей преддошкільного та дошкільного віку. Вікові зміни у системі крові. 

Особливості серцево-судинної та дихальної систем дітей дошкільного віку. 

Морфологічні зміни та основні функціональні параметри серцево-судинної системи. 

Морфологічні зміни та основні функціональні параметри дихальної системи. 

Особливості обміну речовин та енергії у дітей дошкільного віку. 
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Анатомо-фізіологічна характеристика дітей молодшого та середнього 

шкільного віку. Загальні закономірності росту і розвитку дітей і підлітків. 

Фізіологічна характеристика процесів статевого дозрівання.  Стадії статевого 

дозрівання. Зміни гормонального балансу під час статевого дозрівання. Акселерація та 

ретардація процесів статевого дозрівання. Вища нервова діяльність дітей і підлітків, 

вплив на неї процесів статевого дозрівання. Морфофункціональні особливості опорно-

рухового апарату дітей і підлітків. Зміни у скелеті голови, тулуба, кінцівок. 

Морфологічні та функціональні особливості м’язів. Рухові якості дітей та підлітків 

(швидкість, спритність, гнучкість, сила, витривалість). Вплив процесів статевого 

дозрівання на рухові якості. 

Особливості серцево-судинної та дихальної систем дітей молодшого та 

середнього шкільного віку. Морфологічні зміни та основні функціональні параметри 

серцево-судинної системи та у системі крові. Морфологічні зміни та основні 

функціональні параметри дихальної системи. Особливості функціонування 

вегетативних систем у зв’язку з процесами статевого дозрівання. Вплив фізичних 

навантажень на функціонування вегетативних систем дітей і підлітків. Функціональні 

особливості системи травлення, виділення та обміну речовин та енергії дітей і 

підлітків. Процеси адаптації дітей та підлітків до факторів оточуючого середовища. 

Анатомо-фізіологічна характеристика осіб старшого шкільного віку. 

Морфологічні та функціональні особливості нервової системи осіб старшого 

шкільного віку. Вища нервова діяльність. Характеристика процесів аналітико-

синтетичної діяльності, сили, зрівноваженості, лабільності нервових процесів, пам’яті, 

емоцій, другої сигнальної системи. Морфофункціональні особливості опорно-рухового 

апарату осіб старшого шкільного віку. Зміни у скелеті голови, тулуба, кінцівок. 

Фізіологічні особливості вегетативних функцій осіб старшого шкільного віку. 

Морфологічні зміни та основні функціональні параметри серцево-судинної системи. 

Морфологічні зміни та основні функціональні параметри дихальної системи. Вплив 

фізичних навантажень на функціонування вегетативних систем. Рухові якості 

(швидкість, спритність, гнучкість, сила, витривалість). 

 

 Змістовий модуль 2. 
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Основні закономірності старіння організму людини. Поняття про старість і 

старіння. Основні закономірності процесів старіння. Основні групи теорій 

геронтогенезу..  

Анатомо-фізіологічна характеристика серцево-судинної, дихальної систем та 

крові організму осіб літнього та старечого віку. Вікові особливості крові. Вікові 

особливості серцево-судинної системи, морфологічні та функціональні зміни серця та 

судин, а також регуляції їх діяльності. Вікові особливості дихальної системи. 

Морфологічні та функціональні зміни у апараті зовнішнього дихання. Вплив змін у 

серцево-судинній та дихальній системах на рухові якості осіб літнього і старечого 

віку.  

Анатомо-фізіологічна характеристика опорно-рухового апарату, ЦНС, ВНД 

та рухових якостей осіб літнього та старечого віку. Вікові зміни у кістковій системі 

осіб літного та старечого віку. Морфофункціональні зміни скелетної мускулатури осіб 

старших вікових груп. Анатомічні та функціональні особливості центральної та 

периферичної нервової систем осіб літнього та старечого віку. Зміни процесів вищої 

нервової діяльності осіб старших вікових груп. Особливості рухових якостей осіб 

літнього та старечого віку. 

 

3. Базова література 

1. Аносов І.П. Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: підручник / Аносов 

І.П., Хоматов В.Х., Сидоряк Н.Г., Станішевська Т.І., Антоновська Л.В. – Мелітополь: 

ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. – 433 с. 

2. Безруких М.М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) / 

Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А.  – М.: Академия, 2009. – 512 с.  

3. Біологічний вік людини (теоретичний та методичний аспекти) / Л. С. Вовканич 

; Львівський держ. ун-т фізичної культури. НДІ ЛДУФК. Кафедра анатомії та 

фізіології. - Л. : СПОЛОМ, 2009. – 92 с. 
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фізіологія» / Вовканич Л.С. – Львів, 2017. – 19 с. 
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7. Вовканич Л. С. Характеристика методик визначення біологічного віку людини 
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13. Красноперова Н.А. Возрастная анатомия и физиология / Красноперова Н.А. – 

Владос, 2012. – 214 с.  

14. Возрастная анатомия и физиология : в 2 т. Т. 1. Организм чело-века,  его  

регуляторные  и  интегративные  системы  :  учебник  для  академического  

бакалавриата  /  З.  В.  Любимова,  А.  А.  Никитина.  —  2-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2016. — 447 с. 

15. Любимова З.В. Возрастная физиология: учебник для студентов вузов: В 2-х 

частях. Часть 1 / Любимова З.В., Маринова К.В., Никитина А. А. – Владос, 2003 – 304 

с. 
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20. Сапин М.Р. Анатомия и физиология детей и подростков: Учеб. пособие для 

студ. пед. вузов. / Сапин М.Р., Брыскина З.Г. – М.: Издательский центр «Академия», 

2000. – 456 с. 

21.  Солодков А.С.Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная / 

Солодков А.С., Сологуб Е.Б. – М.: Терра-Спорт: Олимпия Пресс 2001 – 520 с. 

22. Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков. – М.: 

Медицина, 1991. – 272 с. 

23. Тарасюк В.С. Ріст і розвиток людини / В. С. Тарасюк. – К. : Медицина, 2008. – 

400 с. 

24. Физиология плода и детей / Под ред. В.Д.Глебовского. – М., 1988. – 224 с. 

25. Физиология ребенка раннего возраста / Под ред. З.Н.Коларовой, И.В.Гатеева. 

– София, 1971. – 406 с. 

26. Хрипкова А. Г. Возрастная физиология и школьная гигиена / Хрипкова А. Г., 

Антропова М. В., Фарбер Д. А. – М.:Просвещение, 1990. —319 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання    залік    

 

Шкала оцінювання заліку  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А 

зараховано 
82-89 В 

75-81 С 

68-74 D 
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61-67 Е  

35-60 FX 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

5.     Засоби діагностики успішності навчання:   усне опитування, 

виконання завдань семінарських занять, тестових контрольних та самостійних робіт. 

 

 Залікові вимоги 

1. Предмет та об’єкт вікової анатомії і фізіології. Основні завдання вікової 

анатомії і фізіології.   

2. Основні історичні етапи розвитку вчення про вікові особливості організму 

людини.   

3. Зв’язки вікової анатомії і фізіології з іншими науками медико-біологічного 

циклу. Особливості методичних підходів вікової анатомії і фізіології.  

4. Загальна характеристика закономірностей індивідуального розвитку.  

5. Схеми вікової періодизації онтогенезу людини. 

6. Календарний (паспортний) і біологічний вік. Критерії біологічного віку. 

Акселерація і ретардація. 

7. Процеси передачі та реалізації спадкової інформації. Спадковість і мінливість. 

Спадковий апарат клітини.  

8. Вплив спадковості та середовища на розвиток організму.  

9. Спадкові патології розвитку. Роль генних та хромосомних порушень. 

10. Характеристика основних етапів пренатального онтогенезу.  

11. Розвиток нервової системи людини у пренатальний період 

12. Розвиток серцево-судинної людини у пренатальному періоді. 

13. Розвиток дихальної систем людини у пренатальному періоді. 

14. Розвиток опорно-рухового апарату людини у пренатальний період.  

15. Фізіологічні особливості крові та серцево-судинної системи новонароджених 

та немовлят. 
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16. Фізіологічні особливості дихальної системи новонароджених та немовлят. 

17. Фізіологічні особливості кісткової та м’язової системи новонароджених та 

немовлят. 

18. Морфологічні та функціональні особливості нервової системи дітей 

дошкільного віку.  

19. Морфофункціональна характеристика опорно-рухового апарату дітей 

дошкільного віку.  

20. Рухова активність дітей дошкільного віку.  

21. Особливості серцево-судинної та дихальної систем дітей дошкільного віку.  

22. Особливості функціонування аналізаторів у дітей дошкільного віку.  

23. Особливості функціонування систем травлення та виділення дітей 

дошкільного віку. 

24. Морфологічна та фізіологічна характеристика процесів статевого дозрівання.   

25. Морфологічні та функціональні особливості нервової системи та органів чуття 

дітей і підлітків.  

26. Вища нервова діяльність дітей і підлітків.  

27. Морфофункціональні особливості опорно-рухового апарату дітей і підлітків.  

28. Особливості серцево-судинної та дихальної систем дітей і підлітків.  

29. Рухові якості дітей та підлітків (швидкість, спритність, гнучкість, сила, 

витривалість).  

30. Функціональні особливості системи травлення та виділення дітей і підлітків.  

31. Процеси адаптації дітей та підлітків до факторів оточуючого середовища 

32. Вища нервова діяльність осіб старшого шкільного віку.  

33. Морфофункціональні особливості опорно-рухового апарату осіб старшого 

шкільного віку.  

34. Фізіологічні особливості вегетативних функцій осіб старшого шкільного віку.  

35. Рухові якості (швидкість, спритність, гнучкість, сила, витривалість) осіб 

старшого шкільного віку.  

36. Поняття про старість і старіння. Теорії геронтогенезу.  

37. Генетичні теорії геронтогенезу. Нейроендокринні теорії геронтогенезу. 
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38. Особливості системи крові та серцево-судинної системи людей літнього і 

старечого віку. Вплив фізичної активності.  

39. Морфо-функціональні зміни у дихальній системі осіб літнього і старечого 

віку. Вплив фізичної активності. 

40. Морфологічні та функціональні особливості нервової системи осіб літнього і 

старечого віку. 

41. Вікові зміни у процесах вищої нервової діяльності осіб літнього і старечого 

віку. 

42. Морфологічні та функціональні особливості опорно-рухового апарату осіб 

літнього та старечого віку.   

 


