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Мета курсу – з’ясувати особливості розвитку і функціонування органів і систем у 

віковому аспекті; ознайомитись із психологічним розвитком людини в різні вікові 
періоди життя; вивчити основні аспекти здоров’я батьків і роль планування сім’ї; 
встановити вплив різних факторів на ріст і розвиток людини; одержати навички 
наукового аналізу та узагальнення явищ та фактів, що спостерігаються; формування 
знань та практичних навичок для подальшого засвоєння студентами блоку дисциплін, 
що забезпечують природничо-наукову та професійно-практичну підготовку. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Ріст і розвиток людини» в структурно-
логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких 
дисциплін: «Анатомія людини», «Фізіологія», «Патоморфологія та патофізіологія». 
Вона інтегрується з вивченням дисциплін «Обстеження та оцінка стану здоров’я 
людини» та «Медсестринство у внутрішній медицині». Вивчення дисципліни формує 
засади подальшого вивчення студентом дисциплін: «Медсестринство в педіатрії», 
«Медсестринство в акушерстві та гінекології», «Репродуктивне здоров’я та планування 
сім’ї» та інших, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами «по вертикалі» та 
формування вмінь застосовувати необхідні знання у професіональній діяльності, а 
також у формуванні власного індивідуального образа. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області 
та розуміння професійної діяльності; визначеність і наполегливість щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність діяти 
на основі етичних міркувань; здатність вчитись і оволодівати сучасними знаннями; 
здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність розпізнавати й інтерпретувати 
ознаки здоров’я і його змін, хвороби чи інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень 
можливості повноцінної життєдіяльності і визначати проблеми пацієнтів при різних 
захворюваннях та станах; здатність задовольнити потреби пацієнта/клієнта протягом 
різних періодів усього життя (включаючи процес вмирання) шляхом планування, 
допомоги і виконання медсестринських втручань, оцінки та корекції індивідуальних 
планів догляду, створених у співпраці з пацієнтом/клієнтом, особами, що доглядають, 
членами сім’ї та іншими медичними і соціальними працівниками; застосовування 
професійних навичок (вмінь), медичних засобів, втручань та дій для забезпечення 
пацієнтові/клієнтові гідного ставлення, приватності/інтимності/, конфіденційності, 
захисту його прав, фізичних, психологічних та духовних потреб на засадах 
транскультурального медсестринства, толерантної та неосудної поведінки; 
профілактична діяльність медичної сестри, направлена на збереження і зміцнення 
здоров’я, попередження захворювань й інформування та навчання пацієнта та членів 
його родини; здатність до організації надання медичної допомоги за принципом 
сімейної медицини; здатність застосовувати анатомо-фізіологічні знання для пояснення 
життєдіяльності власного організму, профілактики захворювань, травматизму, 
шкідливих звичок; здатність застосовувати основні фізіологічні методи аналізу й оцінки 
стану організму людини, враховуючи вікові особливості. 



Програмні результати навчання: проводити суб’єктивне та об’єктивне 
обстеження різних органів і систем пацієнта та оцінювати отримані дані (за списком 1); 
проводити діагностику згідно спеціалізації: виявляти та оцінювати проблеми пацієнта; 
брати участь у забезпеченні спостереження за здоровим і перехворілим населенням, 
реабілітації та диспансерного нагляду; належно виконувати медичні маніпуляції з 
метою проведення заходів щодо стабілізації функціонального стану організму; 
аналізувати та використовувати у повсякденній медсестринській діяльності результати 
сучасних українських та іноземних досліджень за професійним спрямуванням; 
усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами 
та обов’язками; підвищувати загальноосвітній культурний рівень на основі знань про 
історичний розвиток суспільства; володіти навичками діагностики норми та патології 
психічного функціонування людини з врахуванням її індивідуально-типологічних 
властивостей. 

Очікувані результати навчання: 
знати: головні закономірності росту та розвитку людини на всіх етапах 

онтогенезу; особливості функціонування цілісного організму, його систем, органів, 
тканин і клітин на різних етапах онтогенезу; методичні особливості застосування 
фізіологічних методів оцінки функціонального стану людей різного віку; основні види 
захворювань, вірогідність виникнення яких підвищена на різних етапах онтогенезу; 
заходи попередження розвитку патологічних станів у людей різних вікових груп. 

уміти: розуміти взаємозв’язок вікової фізіології з іншими науками, знати її методи 
та вміти використовувати їх у професійній діяльності;  розуміти особливості взаємодії 
людини і природи, сутність протиріч між ними, критичні та сенситивні періоди 
розвитку людського організму; розраховувати вікову норму фізіологічних показників 
організму; оцінювати функціональний стан всього організму та його окремих органів і 
систем у людей різного віку; планувати роботу, аналізувати процеси і розробляти і 
заходи, що попереджують розвиток захворювань та забезпечують нормальний рівень 
життєдіяльності людей різних вікових груп; самостійно аналізувати фізіологічні 
показники та планувати фізіологічні дослідження тощо. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Загальні питання росту та розвитку людини. Розвиток соматичної та 

вегетативної системи. Морфо- функціональні особливості аналізаторів, їх розвиток в 
різні періоди життя людини. Формування вищої нервової діяльності в різні періоди 
життя людини. Розвиток ендокринної системи. Особливості нейроендокринної 
регуляції в процесі росту і розвитку людини. Формування і розвиток скелету у віковому 
аспекті. Склад кісткової тканини в різних вікових групах. Проблеми остеопорозу.  

Вікові особливості органів та систем. Вікові особливості системи кровообігу. 
Особливості органів дихання у віковому аспекті. Особливості системи травлення у 
різних вікових періодах.Формування і розвиток системи виділення в різні вікові 
періоди. Психологія дорослої людини в різні періоди життя. Вплив різних факторів на 
ріст і розвиток ембріона і плода, дітей та дорослих людей різних вікових груп. Значення 
гігієнічних факторів розвитку людини. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години самостійної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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