
Каталог учебной дисциплины (модуля) 
 

Название учебной дисциплины  
(модуля) 

Возрастная физиология и школьная 
гигиена 

Код и название специальности 1-02 01 01 История и 
обществоведческие дисциплины 

Курс обучения 3 
Семестр обучения 5 
Количество учебных часов учебной 
дисциплины  (модуля): 

34 

лекционные 20 
семинарские  
практические 14 
лабораторные  
Форма отчетности Зачет  
Количество кредитов 2 

Содержание дисциплины 
Возрастная физиология и школьная гигиена изучает функции организма 
детей и подростков, базовые гигиенические требования к внешней среде 
обучения и воспитания школьника, организации учебно-воспитательного 
процесса.  
В ходе изучения дисциплины студенты изучат: основные закономерности 
роста и развития организма в его взаимоотношении с внешней средой; 
возрастные особенности опорно-двигательного аппарата и методы 
профилактики его нарушений у детей. Рассмотрят гигиенические требования 
к оборудованию школ, физиологию нервной системы и ее возрастные 
особенности; высшую нервную деятельность и ее возрастные особенности. 
Неврозы у детей и их профилактику. Возрастные особенности зрительного и 
слухового анализаторов. Меры профилактики нарушений зрения и слуха. 
Возрастные особенности желез внутренней секреции, сердечно-сосудистой 
системы и системы крови, органов дыхания, органов пищеварения. 
Гигиенические требования к питанию школьников. Нормы, рацион и режим 
питания. Профилактику заболеваний органов пищеварения. Возрастные 
особенности органов мочевыделительной системы. Профилактику 
заболеваний органов мочевыделительной системы. Возрастные особенности 
строения и функций кожи. Гигиену кожи, одежды, обуви. Гигиену внешней 
среды школьников как условие сохранения их здоровья. Физиолого-
гигиенические основы организации учебно-воспитательного процесса и 
режима дня учащихся. 
 
Зав. кафедрой морфологии и  
физиологии человека и животных       И.А.Жукова 
  



Каталог вучэбнай дысцыпліны (модуля) 
 

Назва вучэбнай дысцыпліны 
(модуля) 

Узроставая фізіялогія і школьная 
гігіена 

Код і назва спецыяльнасці 1-02 01 01 Гісторыя і грамадазнаўчыя 
дысцыпліны 

Курс навучання 3 
Семестр навучання 5 
Колькасць вучэбных гадзін вучэбнай 
дысцыпліны (модуля): 

34 

лекцыйныя 20 
семінарскія  
практычныя 14 
лабараторныя  
Форма выніковага кантролю Залік  
Колькасць крэдзітаў 2 

Змест дысцыпліны 
Узроставая фізіялогія і школьная гігіена вывучае функцыі арганізма дзяцей і 
падлеткаў, базавыя гігіенічныя патрабаванні да навакольнага асяроддзя 
навучання і выхавання школьніка, арганізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу. 
У ходзе вывучэння дысцыпліны студэнты вывучаць: асноўныя 
заканамернасці росту і развіцця арганізма ў яго ўзаемаадносінах з 
навакольным асяроддзем; ўзроставыя асаблівасці апорна-рухальнага апарата 
і метады прафілактыкі яго парушэнняў у дзяцей. Разгледзяць гігіенічныя 
патрабаванні да абсталявання школ, фізіялогію нервовай сістэмы і яе 
ўзроставыя асаблівасці; вышэйшую нервовую дзейнасць і яе ўзроставыя 
асаблівасці. Неўрозы ў дзяцей і іх прафілактыку. Ўзроставыя асаблівасці 
зрокавага і слыхавога аналізатараў. Меры прафілактыкі парушэнняў зроку і 
слыху. Ўзроставыя асаблівасці залоз унутранай сакрэцыі, сардэчна-
сасудзістай сістэмы і сістэмы крыві, органаў дыхання, органаў стрававання. 
Гігіенічныя патрабаванні да харчавання школьнікаў. Нормы, рацыён і рэжым 
харчавання. Прафілактыку захворванняў органаў стрававання. Ўзроставыя 
асаблівасці органаў мочавыдзяляльнай сістэмы. Прафілактыку захворванняў 
органаў мочавыдзяляльнай сістэмы. Ўзроставыя асаблівасці будовы і 
функцый скуры. Гігіену скуры, адзення, абутку. Гігіену знешняга асяроддзя 
школьнікаў як ўмову захавання іх здароўя. Фізіёлага-гігіенічныя асновы 
арганізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу і рэжыму дня навучэнцаў.  

 
 

Заг. кафедры марфалогіі і  
фізіялогіі чалавека і жывелы       І.А.Жукава 

 
 
 


