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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни. 

Назва дисципліни Ріст і розвиток людини 

ПІП Галичанська Ольга Миколаївна 

Контактний телефон  0509685758 

E-mail:   olgagalichanska31.10@gmail.com 

Вебресурси Google Meet/Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23 

Інтернет-ресурси dEra,  iLearn,  Рrometheus 

Консультації Вт.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 22 

Навчальна практика 40 

Самостійна робота 28 

Підсумковий модульний контроль Залік  

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання: 1 р. 10 міс. 

 

Мета навчальної дисципліни. 

Формування умов для розвитку фундаментальності та практичної спрямованості 

підготовки бакалаврів медсестринства, адаптація міжнародних стандартів та вимог щодо 

досліджень в галузі медсестринства з метою забезпечення формування стійкого 

дослідницького середовища у сфері медсестринської практики, стимулювання та 

підтримки дослідницьких зусиль сестер медичних і в кінцевому результаті просування 

практики надання медичної допомоги, заснованої на доказах у медсестринській практиці. 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання: 

ПРН 1.Проводити медсестринське суб’єктивне й об’єктивне обстеження різних 

органів, систем пацієнта та оцінювати отримані дані в умовах закладів охорони здоров’я, 

вдома, шляхом спілкування з пацієнтами різних вікових груп, їх родичами, хворою 

дитиною чи її батьками 

ПРН 2. Визначати пріоритетні напрями інформаційного пошуку, знаходити та 

критично оцінювати навчальну, довідкову, нормативну, наукову інформацію з різних 

джерел, узагальнювати й застосовувати отриману інформацію на практиці 

ПРН 3. Планувати та здійснювати наукові дослідження в медсестринстві, 

представляти результати досліджень та впроваджувати їх в клінічну практику, приймати 

обгрунтовані рішення на основі доказової медсестринської практики 

ПРН 4. Практикувати застосовування сучасних інноваційних технологій з метою 

поліпшення якості медсестринського догляду та безпеки пацієнта 



ПРН 5. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми 

пацієнта в умовах закладів охорони здоров’я.  

ПРН 6. Працювати в команді з іншими професіоналами, розподіляючи 

відповідальність за досягнення групових цілей та прагнучи до взаємовигідної співпраці з 

метою підвищення медсестринського догляду 

 

3. Навчальний план з дисципліни  
 

3.1.Теми лекційних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

К-сть 

годин 

1. Особливості розвитку соматичної нервової 

системи в ембріональний період та різні вікові 

періоди життя людини. 

Індивідуальні особливості розвитку вегетативної 

нервової системи в ембріональний період та 

різні вікові періоди життя людського організму 

Конспект лекцій 

Ріст і розвиток людини: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / 

В.С. Тарасюк, Н.В. Титаренко, 

І.Ю. Андрієвський та ін.; за ред. 

В.С. Тарасюка, І.Ю. 

Андрієвського. — 2-е вид., 

випр.,Медицина,2013 

2 

2 Індивідуальні анатомо-функціональні 

особливості основних аналізаторів (зорового, 

слухового, вестибулярного), їх розвиток в різні 

періоди життя людини. Морфо-функціональна 

характеристика зорового аналізатора. Зміни 

функціонування органів зору у період старіння 

організму. 

 

Конспект лекцій 

Ріст і розвиток людини: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. 

а.) / В.С. Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. 

Андрієвського. — 2-е 

вид., випр.,Медицина,2013 

2 

3 Етапи формування та розвитку вищої нервової 

діяльності в різні періоди життя людини. 

Поняття про умовні рефлекси та вищі психічні 

реакції організму. Індивідуальні властивості 

реалізації умовних рефлексів. Особливості 

вищих психічних реакцій в залежності від 

вікового періоду життя людини. 

Конспект лекцій 

Ріст і розвиток людини: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. 

а.) / В.С. Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. 

Андрієвського. — 2-е 

вид., випр.,Медицина,2013 

2 

4 Принципи формування та розвитку кісткової 

системи у віковому аспекті. Склад кісткової 

тканини у людей різного віку. Основні проблеми 

остеопорозу. 

Конспект лекцій 

Ріст і розвиток людини: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. 

а.) / В.С. Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. 

Андрієвського. — 2-е 

вид., випр.,Медицина,2013 

2 

5 Основні етапи розвитку ендокринної системи. 

Індивідуальні особливості нейроендокринної 

регуляції в процесі росту і розвитку людини. 

Конспект лекцій 

Ріст і розвиток людини: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. 

а.) / В.С. Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

2 



ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. 

Андрієвського. — 2-е 

вид., випр.,Медицина,2013 
6 Вікові аспекти розвитку системи кровообігу: 

індивідуальні анатомо-фізіологічні особливості, 

принципи діяльності провідної системи серця та 

механізмів регуляції органів кровообігу.  

Основні властивості функціонування органів 

дихання у віковому аспекті: процес газообміну, 

зміни показників зовнішнього і внутрішнього 

дихання, структурні і функціональні зміни у 

процесі розвитку патологічних станів, регуляція 

дихання. 

Конспект лекцій 

Ріст і розвиток людини: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. 

а.) / В.С. Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. 

Андрієвського. — 2-е 

вид., випр.,Медицина,2013 

2 

7 Індивідуальні анатомо-фізіологічні особливості 

системи травлення у різних вікових періодах. 

Принципи порожнинного, мембранного, 

пристінкового травлення. Поняття про 

асиміляцію харчових інгредієнтів. Мікрофлора 

товстої кишки. 

Формування і розвиток системи сечовивідних 

шляхів у різні вікові періоди. Особливості 

регуляції сечоутворення, основні показники 

нормального функціонування нирок. 

Конспект лекцій 

Ріст і розвиток людини: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. 

а.) / В.С. Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. 

Андрієвського. — 2-е 

вид., випр.,Медицина,2013 

 

2 

8 Основні умови розвитку психіки дитини 

раннього, дошкільного та шкільного віку. 

Психологічні особливості поведінки підлітків. 

Індивідуальні характеристики психіки людини в 

залежності від віку та статі. Емоційний, 

соціальний, духовний розвиток жінок і чоловіків 

у репродуктивному періоді. Сім'я та шлюб, їх 

роль у формуванні здорової людини. 

Конспект лекцій 

Ріст і розвиток людини: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. 

а.) / В.С. Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. 

Андрієвського. — 2-е 

вид., випр.,Медицина,2013 

2 

9 Вплив фізичних, хімічних, біологічних, 

екологічних факторів на ембріональний 

розвиток дитини, ріст та розвиток дітей і 

дорослих різних вікових груп. Проблема 

тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв та 

наркотичних речовин. 

Конспект лекцій 

Ріст і розвиток людини: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. 

а.) / В.С. Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. 

Андрієвського. — 2-е 

вид., випр.,Медицина,2013 

2 

10 Значення повітряного середовища, сонячного 

випромінювання, факторів мікроклімату, грунту, 

води, вібрації, шуму, електромагнітного поля на 

ріст та розвиток людини у різні вікові періоди. 

Конспект лекцій 

Ріст і розвиток людини: 

підручник (ВНЗ І—ІІІ р. 

а.) / В.С. Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. 

Андрієвського. — 2-е 

вид., випр.,Медицина,2013 

2 

11 Принципи здорового харчування у різні періоди 

життя людини та у разі різноманітних 

Конспект лекцій 

Ріст і розвиток людини: 

2 



патологічних станах. підручник (ВНЗ І—ІІІ р. 

а.) / В.С. Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. 

Андрієвського. — 2-е 

вид., випр.,Медицина,2013 

Усього 22 

• Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційних аудиторіях 

навчального корпусу № 1 

 

3.2. Теми навчальної практики під керівництвом викладача 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
Домашнє завдання Дата 

Модуль І. 

1 Розвиток соматичної та вегетативної  

нервової системи. 

Морфо-функціональні особливості 

основних аналізаторів (зорового, 

слухового, вестибулярного), їх 

розвиток в різні періоди життя 

людини. 

4 Конспект лекцій 

Ріст і розвиток 

людини: підручник 

(ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.С. 

Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, 

І.Ю. Андрієвського. — 

2-е вид., 

випр.,Медицина,2013 

Згідно з 

розкладом 

занять 

2 Формування вищої нервової 

діяльності в різні періоди життя 

людини (розвиток умовних 

рефлексів, вищих психічних реакцій, 

пам'яті, уваги).  

4 Конспект лекцій 

Ріст і розвиток 

людини: підручник 

(ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.С. 

Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, 

І.Ю. Андрієвського. — 

2-е вид., 

випр.,Медицина,2013 

Згідно з 

розкладом 

занять 

3 Розвиток ендокринної системи. 

Особливості нейронендокринної 

регуляції в процесі росту і розвитку 

людини.  

 

4 Конспект лекцій 

Ріст і розвиток 

людини: підручник 

(ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.С. 

Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, 

І.Ю. Андрієвського. — 

2-е вид., 

випр.,Медицина,2013 

Згідно з 

розкладом 

занять 

4 Вікові особливості системи 

кровотворення (фізико-хімічні, 

транспортувальні, захисні 

4 Конспект лекцій 

Ріст і розвиток 

людини: підручник 

Згідно з 

розкладом 

занять 



особливості зсідання крові) Обмін 

речовин і енергії, терморегуляція в 

різні періоди життя людини. 

Механізми регуляції обміну речовин і 

терморегуляції 

(ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.С. 

Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, 

І.Ю. Андрієвського. — 

2-е вид., 

випр.,Медицина,2013 

5 Особливості органів дихання у 

віковому аспекті: газообмін, зміни 

показників зовнішнього і 

внутрішнього дихання, структурні і 

функціональні зміни, регуляція 

дихання. 

  

4 Конспект лекцій 

Ріст і розвиток 

людини: підручник 

(ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.С. 

Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, 

І.Ю. Андрієвського. — 

2-е вид., 

випр.,Медицина,2013 

Згідно з 

розкладом 

занять 

6 Особливості системи травлення в 

людей різзних вікових періодах: 

порожнинного,мембранного,пристінк

ового травлення, асиміляція харчових 

інгредієнтів, мікрофлори товстої 

кишки. 

4 Конспект лекцій 

Ріст і розвиток 

людини: підручник 

(ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.С. 

Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, 

І.Ю. Андрієвського. — 

2-е вид., 

випр.,Медицина,2013 

Згідно з 

розкладом 

занять 

7 Формування і розвиток системи 

виділення в різні вікові періоди. 

Особливості регуляції сечоутворення, 

основні показники функціонування 

нирок. Основні умови психічного 

розвитку дитини раннього, 

дошкільного та шкільного віку. 

Психологічні особливості підлітків. 

4 Конспект лекцій 

Ріст і розвиток 

людини: підручник 

(ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.С. 

Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, 

І.Ю. Андрієвського. — 

2-е вид., 

випр.,Медицина,2013 

Згідно з 

розкладом 

занять 

8 Анатомо-фізіологічні, психічні 

характеристики; емоційний, 

соціальний, духовний розвиток жінок 

і чоловіків у репродуктивному 

періоді. Статеве життя.. Сім'я та 

шлюб, їх роль у формуванні здорової 

людини. 

4 Конспект лекцій 

Ріст і розвиток 

людини: підручник 

(ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.С. 

Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, 

І.Ю. Андрієвського. — 

2-е вид., 

випр.,Медицина,2013 

Згідно з 

розкладом 

занять 



9 Вплив різних факторів на ріст і 

розвиток  

ембріона і плода,дітей і дорослих 

різних  

вікових груп:фізичних, 

хімічних,біологічних,екологічних,а 

також тютюнокуріння,вживання 

алкоголю,наркотиків та ін. 

4 Конспект лекцій 

Ріст і розвиток 

людини: підручник 

(ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.С. 

Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, 

І.Ю. Андрієвського. — 

2-е вид., 

випр.,Медицина,2013 

Згідно з 

розкладом 

занять 

10 Значення гігієнічних факторів 

розвитку людини,  

а саме: повітряного середовища, 

 сонячного випромінювання, 

чинників мікроклімату, 

грунту, води, вібрації, шуму, 

електромагнітних полів. 

Роль особистої гігієни.  

Роль харчування в різні вікові 

періоди життя. 

Підсумковий модульний контроль. 

4 Конспект лекцій 

Ріст і розвиток 

людини: підручник 

(ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.С. 

Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. 

Андрієвський та ін.; за 

ред. В.С. Тарасюка, 

І.Ю. Андрієвського. — 

2-е вид., 

випр.,Медицина,2013 

 

Згідно з 

розкладом 

занять 

Всього 40   

 

• Заняття проводяться відповідно до розкладу в навчальних кімнатах коледжу 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
Домашнє завдання Дата 

1 Індивідуальні анатомо-

фізіологічні особливості нервової 

системи у новонароджених, 

людей похилого та старечого віку 

4 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію 

або повідомлення згідно 

теми самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

2 Особливості функціонування 

зорового та слухового 

аналізатора у людей похилого та 

старечого віку 

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію 

або повідомлення згідно 

теми самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

3 Поняття про процес виховання. 

Особливості виховання дітей 

дошкільного та шкільного віку. 

Проблеми виховання у 

підлітковому віці 

4 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію 

або повідомлення згідно 

теми самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

4 Вікові зміни опорно-рухового 

апарату. Проблеми остеопорозу 

та можливі шляхи профілактики 

його розвитку 

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію 

або повідомлення згідно 

теми самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

5 Індивідуальні анатомо- 2 Опрацювати теоретичний Згідно з 



фізіологічні особливості 

надниркових залоз, інсулярного 

апарату підшлункової залози, 

прищитовидних залоз. Вплив6 

надниркових залоз, підшлункової 

залози та прищитовидних залоз 

на організм людини у різні вікові 

періоди 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію 

або повідомлення згідно 

теми самостійної роботи 

розкладом 

занять 

6 Індивідуальні вікові зміни в 

системі кровотворення 

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію 

або повідомлення згідно 

теми самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

 Особливості постачання киснем 

плода у ембріональному періоді. 

Механізм першого вдиху. 

Показники зовнішнього дихання 

новонародженого 

4 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію 

або повідомлення згідно 

теми самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

 Особливості нейрогуморальної 

регуляції утворення сечі. Основні 

показники нормального 

функціонування нирок 

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію 

або повідомлення згідно 

теми самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

 Психологія дорослої людини в 

різні вікові періоди життя. 

Психологія людей літнього та 

старечого віку 

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію 

або повідомлення згідно 

теми самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

 Поняття сім’ї та шлюбу. Аспекти 

шлюбу. Роль шлюбу в житті 

людини 

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію 

або повідомлення згідно 

теми самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

 Впив чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовища на ріст 

і розвиток ембріона і плода. 

Хромосомні та генні аномалії: 

принципи діагностики, лікування 

та профілактики виникнення 

2 Опрацювати теоретичний 

матеріал, підготувати 

доповідь, презентацію 

або повідомлення згідно 

теми самостійної роботи 

Згідно з 

розкладом 

занять 

Всього 28   

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, 

дослідницькі й аналітичні роботи)  

1.Особливості системи травлення у різн вікові періоди. 

2.Проблеми виховання у підлітковому віці. 

3.Роль шлюбу у житті людини. 

4.Хромосомні аномалії у дітей. 

5.Вікові зміни в системі крові. 

 

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Ріст і розвиток людини» є вибірковою для здобувачів 

освітньо-професійної програми «Сестринська справа» спеціальності 223 Медсестринство. 



Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття) 

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі здобувачами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров’я. 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях є обов’язковим з метою поточного та підсумкового 

оцінювання знань (окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає здобувач з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота) 

- за умов виникнення академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 

65% від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (1-119 балів), 

здобувач отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також  

згідно з графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
Оцінювання вибіркової дисципліни «Ріст і розвиток людини» є рейтинговим та 

визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності студента (з урахуванням тем 

самостійної роботи та ІНДР). 

Підсумковий контроль – залік включає бали за поточну роботу на навчальній 

практиці (опитування за темою, виконання самостійної роботи, вирішення тестування, 

виконання індивідуального завдання за вибором). 

Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу. 

Оцінка з вибіркової дисципліни «Ріст і розвиток людини» виставляється за 

двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». 

Критерії оцінювання (розподіл балів, які отримують студенти)  

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за поточну навчальну 

діяльність під час вивчення дисципліни та виконання індивідуальих завдань – 200 

балів. 

Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати за поточну навчальну 

діяльність під час вивчення дисципліни, для допуску до заліку – 120 балів. 

Поточний контроль здійснюється відповідно до конктретних цілей під час кожного 

практичного заняття. Поточне оцінювання здобувачів на практичних заняттях 

проводиться за традиційною 4-бальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно») з наступним перерахунком у багатобальну шкалу. 

Оцінка «відмінно» виставляється здобувачу, який у повному обсязі, глибоко і 

всебічно засвоїв програмний матеріал; вичерпно послідовно, грамотно, логічно відповідає 

на питання за темою занять, використовуючи різноманітні приклади; викладає матеріал 

без помилок та неточностей та вміє пов’язити його з раніше вивченими розділами; вільно 

вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеня складності. 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf


Оцінка «добре» виставляється здобувачу, який володіє програмним матеріалом, 

грамотно, послідовно, систематично його викладає, недопускає під час відповідей 

неточностей, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання відповідає без 

помилок; вирішує всі задачі та виконує практичні завдання, відчуваючи складнощі лише у 

найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється здобувачу, який знає весь об’єм програмного 

матеріалу, але не розуміє окремих деталей, допускає неточності під час відповідей; може 

вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою спрямовуючих питань; 

вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; 

не спроможний самостійно систематизовано дати відповідь, але на прямо аоставлені 

запитання відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється здобувачу, який не знає теоретичних основ 

теми, не вміє виконувати практичні навички, допускає грубі помилки при відповіді. 

Здобувач повинен отримати оцінку з кожної теми. 

Підсумковий бал за поточну діяльність визначається як арифметична сума балів за 

кожне заняття та за індивідуальну роботу. 

Враховуючи кількість практичних занять – 20, перерахунок оцінок у багатобальну 

шкалу здійснюється наступним чином: оцінка «відмінно» – 5,5 балів, оцінка «добре» –4,5 

балів, оцінка «задовільно» –3,5 балів, оцінка «незадовільно» – 0 балів. 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються здобувачеві лише за умов успішного 

їх виконання та захисту. Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних 

завдань, залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони 

додаються до суми балів, набраних здобувачем на заняттях під час поточної навчальної 

діяльності. У жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не 

може перевищувати 200 балів. 

Самостійна робота здобувачів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІСРС) 

Максимальна оцінка за індивідуальну самостійну роботу здобувача складає 10 балів. 

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної роботи  

№ 

критерію 

Критерій рейтингової оцінки Мах к-сть 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому 

завданню та повнота його розкриття 

3 

2 Відповідність оформлення  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина 

доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання під 

час захисту 

5 

 Максимальна кількість балів 10 

У жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може 

перевищувати 200 балів. 

Результати оцінювання заліків проводяться за двобальною шкалою: 

«зараховано» або «не зараховано».  

На останньому тематичному заняття з дисципліни після завершення розгляду теми 

заняття, викладач навчальної групи оголошує суму балів, яку кожен здобувач групи 

набрав за результатами поточного контролю та за виконання індивідуальних завдань. 

Здобувач отримує оцінку «зараховано», якщо він виконав усі види робіт, 

передбачені робочою навчальною програмою дисципліни, відвідав усі навчальні заняття – 

лекції, практичні заняття (за наявності пропусків – своєчасно їх відпрацював), набрав 

загальну кількість балів під час вивчення навчальної дисципліни не менше 120 балів. 

Здобувач отримує оцінку «незараховано», якщо він має невідпрацьовані пропуски 

навчальних занять (лекцій, практичних) та не набрав мінімальну кількість балів. 



7. Перелік інформаційних джерел  
 

Навчальна література: 

1. Ріст і розвиток людини: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.С. Тарасюк, Н.В. 

Титаренко, І.Ю. Андрієвський та ін.; за ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. Андрієвського. 

— 2-е вид., випр.,Медицина,2013 

2. Ріст і розвиток людини. Практикум: навч. посіб. / О.Ф. Гаврилюк, 

Л.С. Залюбівська. — К.: Медицина. — 2010. — 168 с. 

3. Ріст і розвиток людини: підручник / В.С. Тарасюк, Н.В. Титаренко, 

І.Ю. Андрієвський та ін.; За ред. В.С. Тарасюка, І.Ю. Андрієвського. — К.: 

Медицина, 2008. — 400 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Мультимедійне забезпечення лекцій та семінарських занять. 

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ст. 16). 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html. 

3. Наказ МОН України від 05.12.18р. № 1344. «Про затвердження стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти».  [Електронний ресурс. Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

4. Наказ МОЗ України від 01.06.2013 р. «Про затвердження протоколів медичної 

сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом та виконання основних 

медичних процедур та маніпуляцій». [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/v0460282-13. 

5. Веб-сайт Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. 

Івасюка. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.library.cv.ua/ 

6. Веб-сайт обласної науково-медичної бібліотеки м. Чернівці. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.library.chnu.edu.ua/ 

7. Веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 

8. Веб-сайт Чернівецького медичного фахового коледжу. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: www.medkol.cv.ua,  www.MOODLE 

.  
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