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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Анатомія та фізіологія людини 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 014.11 «Середня освіта (Фізична 

культура)» 

Рік навчання І, семестр І 

Кількість кредитів: 9,  

Мова викладання: українська 

Звітність: іспит 

http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-

zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-

formy-navchannya-zi-specialnosti 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Антонова Олена Іванівна 

Профайл викладача http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/antonova-olena-

ivanivna-0 

Контактна інформація Ел. адреса: antonovaei@ukr.net  

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекційні, лабораторні і практичні заняття 

(оглядові лекції, заняття із застосуванням комп’ютерної та телекомунікаційної 

техніки, проведення бесід та дискурсій), самостійна робота з використанням 

навчальної та наукової літератури, консультування з викладачем.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Анатомія та фізіологія людини» 

є обсяг знань і навичок, які повинні одержати студенти. Рекомендована 

послідовність вивчення окремих тем пояснюється особливою значущістю 

розуміння нервових регуляторних механізмів при вивченні любої із систем 

органів. Вивчаючи будову та функцію живого організму в різних умовах його 

існування, анатомія та фізіологія розкриває широкі перспективи для 

цілеспрямованого на них впливу, що визначає її велике практичне значення. Курс 

«Анатомія та фізіологія людини» таким чином є складовою частиною загально 

http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-formy-navchannya-zi-specialnosti
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-formy-navchannya-zi-specialnosti
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-formy-navchannya-zi-specialnosti
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/antonova-olena-ivanivna-0
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/antonova-olena-ivanivna-0
mailto:antonovaei@ukr.net
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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біологічної підготовки майбутніх спеціалістів і має сугубо професійну 

спрямованість.  

. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Анатомія та фізіологія 

людини» є: 

 сформувати у студентів систему знань про будову та функції органів та 

систем організму; 

 засвоїти розвиток типових патологічних процесів; 

 систематизувати  знання про здоровий спосіб життя та його вплив на 

життєдіяльність організму людини. 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Компетентності: 

Фахові: 

ФК-9 Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові, 

фізіологічні та інші індивідуальні особливості учнів 

          ФК-14 Здатність організовувати безпечне освітнє середовище та здійснювати 

профілактично-просвітницьку роботу з учнями та іншими учасниками освітнього 

процесу щодо безпеки спортивних рухів, безпеки життєдіяльності, гігієни, а 

також фізіологічних наслідків гіпокінезії 

         ФК-17 Здатність зберігати особисте фізичне та психічне здоров’я під час 

професійної діяльності, надавати домедичну допомогу учасникам освітнього 

процесу 

Програмні результати навчання: 

Знання та розуміння: 

          ПРН-10 Зміст та шляхи реалізації оздоровчих завдань уроку. Методики 

оцінки та моніторингу фізичного здоров’я школярів. Прийоми формування 

ціннісного ставлення до індивідуального здоров’я 

           ПРН-11 Морфологічні та фізіологічні особливості людського організму в 
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онтогенезі 

           ПРН-12 Фізіологічні, біомеханічні та медико-біологічні основи м’язової 

діяльності. Механізм впливу фізичних вправ на організм людини 

 

Застосування знань та умінь: 

ПРН−20 Добирати відповідні засоби, методи навчання та розвитку 

фізичних якостей з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, курсу 

навчання тощо  

         ПРН−23 Використовувати оздоровчі стратегії роботи з учнями, що 

сприяють нівелюванню дії  патологічних та стресогенних чинників на організм 

школярів, формують у них потребу у регулярних фізичних вправах, руховій 

активності 

        ПРН-24 Володіти прийомами та методиками контролю та самоконтролю 

фізичного стану та методиками експрес-оцінки фізичного здоров’я, 

популяризувати їх у освітньому процесі. 

Структура курсу 

К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З

Л
Б

 

С
а

м
.р . 

Змістовий модуль 1. Вступ. Предмет, методи і основні етапи розвитку анатомії та 

фізіології. 

1 

1; 

1 

7 Тема № 1. Вступ. 

Ознайомлення з дисципліною. 

ПРН-11 Морфологічні 

та фізіологічні 

особливості людського 

організму в онтогенезі 

Індивідуальні 

завдання 

1 1; 

1 

7 Тема 2. Типові патологічні 

процеси  

ПРН-10 Зміст та 

шляхи реалізації 

оздоровчих завдань 

уроку. Методики 

оцінки та моніторингу 

фізичного здоров’я 

школярів. Прийоми 

формування ціннісного 

ставлення до 

індивідуального 

здоров’я 

ПРН−23 
Використовувати 

оздоровчі стратегії 

роботи з учнями, що 

Індивідуальні 

завдання 
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сприяють нівелюванню 

дії  патологічних та 

стресогенних чинників 

на організм школярів, 

формують у них 

потребу у регулярних 

фізичних вправах, 

руховій активності 

1 1; 

1 

7    Тема 3. Загальна фізіологія 

збудження. 

ПРН-10 Зміст та 

шляхи реалізації 

оздоровчих завдань 

уроку. Методики 

оцінки та моніторингу 

фізичного здоров’я 

школярів. Прийоми 

формування ціннісного 

ставлення до 

індивідуального 

здоров’я 

 ПРН-11 Морфологічні 

та фізіологічні 

особливості людського 

організму в онтогенезі 

ПРН-12 Фізіологічні, 

біомеханічні та 

медико-біологічні 

основи м’язової 

діяльності. Механізм 

впливу фізичних вправ 

на організм людини 

Індивідуальні 

завдання 

1 1; 

1 

7 Тема 4. Фізіологія системи 

крові. Кров’яні тільця. 

ПРН-10 Зміст та 

шляхи реалізації 

оздоровчих завдань 

уроку. Методики оцінки 

та моніторингу 

фізичного здоров’я 

школярів. Прийоми 

формування ціннісного 

ставлення до 

індивідуального 

здоров’я 

Індивідуальні 

завдання 

1 1; 

1 

7 Тема 5. Анатомія та фізіологія 

серцево-судинної системи. 
 ПРН-11 

Морфологічні та 

фізіологічні 

особливості людського 

організму в онтогенезі 

Індивідуальні 

завдання 

1 1; 

1 

7 Тема 6. Рух крові по судинах. ПРН-12 Фізіологічні, 

біомеханічні та медико-

біологічні основи 

м’язової діяльності. 

Механізм впливу 

фізичних вправ на 

Індивідуальні 

завдання 
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організм людини 

1 1; 

1 

7 Тема 7. Нейрогуморальна 

регуляція кровообігу. 

ПРН-10 Зміст та шляхи 

реалізації оздоровчих 

завдань уроку. 

Методики оцінки та 

моніторингу фізичного 

здоров’я школярів. 

Прийоми формування 

ціннісного ставлення до 

індивідуального 

здоров’я 

Індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 2. Анатомія та фізіологія дихання. 

1 

1; 

1 

7 Тема 8. Анатомія та фізіологія 

дихання. Значення дихання. 

ПРН-10 Зміст та 

шляхи реалізації 

оздоровчих завдань 

уроку. Методики оцінки 

та моніторингу 

фізичного здоров’я 

школярів. Прийоми 

формування ціннісного 

ставлення до 

індивідуального 

здоров’я 

Індивідуальні 

завдання 

1 1; 

1 

7 Тема 9. Анатомія та фізіологія 

травлення. 
 ПРН-11 

Морфологічні та 

фізіологічні 

особливості людського 

організму в онтогенезі 

Індивідуальні 

завдання 

1 1; 

1 

7 Тема 10. Секреторна функція 

кишечнику. 

ПРН-12 

Фізіологічні, 

біомеханічні та медико-

біологічні основи 

м’язової діяльності. 

Механізм впливу 

фізичних вправ на 

організм людини 

Індивідуальні 

завдання 

1 1; 

1 

7 Тема 11. Обмін речовин і 

енергії. 

ПРН-10 Зміст та 

шляхи реалізації 

оздоровчих завдань 

уроку. Методики оцінки 

та моніторингу 

фізичного здоров’я 

школярів. Прийоми 

формування ціннісного 

ставлення до 

індивідуального 

здоров’я 

Індивідуальні 

завдання 

1 1; 

1 

7 Тема 12. Обмін речовин. 

Перетворення енергії в 

організмів. 

 ПРН-11 
Морфологічні та 

фізіологічні 

особливості людського 

організму в онтогенезі 

Індивідуальні 

завдання 
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1 1; 

1 

7 Тема 13. Анатомія та 

фізіологія ендокринних залоз. 

ПРН-12 

Фізіологічні, 

біомеханічні та медико-

біологічні основи 

м’язової діяльності. 

Механізм впливу 

фізичних вправ на 

організм людини 

Індивідуальні 

завдання 

1 1; 

1 

7 Тема 14. Виділення. Значення 

процесів виділення. 

ПРН-10 Зміст та 

шляхи реалізації 

оздоровчих завдань 

уроку. Методики оцінки 

та моніторингу 

фізичного здоров’я 

школярів. Прийоми 

формування ціннісного 

ставлення до 

індивідуального 

здоров’я 

Індивідуальні 

завдання 

1 

1; 

1 

7 Тема 15. Організм людини в 

сучасних умовах. 
ПРН−20 

Добирати відповідні 

засоби, методи 

навчання та розвитку 

фізичних якостей з 

урахуванням 

індивідуальних 

особливостей учнів, 

курсу навчання тощо  

 

Індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 3. Загальна анатомія та фізіологія нервової системи. 

1 1; 

1 

7 Тема 16. Загальна анатомія та 

фізіологія нервової системи. 

ПРН-10 Зміст та 

шляхи реалізації 

оздоровчих завдань 

уроку. Методики оцінки 

та моніторингу 

фізичного здоров’я 

школярів. Прийоми 

формування ціннісного 

ставлення до 

індивідуального 

здоров’я 

Індивідуальні 

завдання 

1 1; 

1 

7 Тема 17. Проведення 

збудження і гальмування у 

центральній нервовій системі. 

 ПРН-11 

Морфологічні та 

фізіологічні 

особливості людського 

організму в онтогенезі 

Індивідуальні 

завдання 

1 1; 

1 

7 Тема 18. Анатомія та 

фізіологія центральної 

нервової системи. 

ПРН-12 
Фізіологічні, 

біомеханічні та медико-

біологічні основи 

м’язової діяльності. 

Механізм впливу 

Індивідуальні 

завдання 
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фізичних вправ на 

організм людини 

1 1; 

1 

7 Тема 19. Ретикулярна 

формація і лімбічна система 

мозку. 

ПРН-10 Зміст та 

шляхи реалізації 

оздоровчих завдань 

уроку. Методики оцінки 

та моніторингу 

фізичного здоров’я 

школярів. Прийоми 

формування ціннісного 

ставлення до 

індивідуального 

здоров’я 

Індивідуальні 

завдання 

1 1; 

1 

7 Тема 20. Кора великих півкуль 

головного мозку. 
 ПРН-11 

Морфологічні та 

фізіологічні 

особливості людського 

організму в онтогенезі 

Індивідуальні 

завдання 

2 
2; 

2 
7 

Тема 21. Фізіологія вищої 

нервової діяльності. 

ПРН-12 

Фізіологічні, 

біомеханічні та медико-

біологічні основи 

м’язової діяльності. 

Механізм впливу 

фізичних вправ на 

організм людини 

Індивідуальні 

завдання 

2 
2; 

2 
7 

Тема 22. Вища нервова 

діяльність. Дві сигнальні 

системи діяльності та їх 

єдність. 

        ПРН-24 Володіти 

прийомами та 

методиками контролю 

та самоконтролю 

фізичного стану та 

методиками експрес-

оцінки фізичного 

здоров’я, 

популяризувати їх у 

освітньому процесі. 

Індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 4. Анатомія та фізіологія аналізаторів. 

2 
2; 

2 
7 

Тема 23. Анатомія та 

фізіологія аналізаторів. 

ПРН-10 Зміст та 

шляхи реалізації 

оздоровчих завдань 

уроку. Методики оцінки 

та моніторингу 

фізичного здоров’я 

школярів. Прийоми 

формування ціннісного 

ставлення до 

індивідуального 

здоров’я 

Індивідуальні 

завдання 

2 
2; 

2 
7 

Тема 24. Слуховий, нюховий, 

смаковий аналізатори. 
 ПРН-11 

Морфологічні та 

фізіологічні 

особливості людського 

Індивідуальні 

завдання 



10 

  

організму в онтогенезі 

2 
2; 

2 
12 

Тема 25. Анатомія та 

фізіологія рухового 

аналізатора. 

ПРН-12 
Фізіологічні, 

біомеханічні та медико-

біологічні основи 

м’язової діяльності. 

Механізм впливу 

фізичних вправ на 

організм людини 

Індивідуальні 

завдання 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання  

 
№ 

з/п 
Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 
Завдання до практичних 

та лабораторних занять 

http://193.189.127.179:5010/ 

Вчасність виконання завдань 

2 

Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

http://193.189.127.179:5010/ Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці теми 
Правильність, вчасність 

виконання завдань 

 

При оцінюванні студента враховується наступне:  

         Модульно-рейтингова система оцінки знань передбачає 100 бальну шкалу, 

тобто 100 балів – це максимальна кількість балів, які студент може отримати за 

академічну успішність в процесі вивчення предмету за вищевказаний об’єм 

кредиту.  Оцінка знань студента за семестр враховує оцінки, отримані за всі види 

проведених занять, за поточне і модульне тестування (наприклад, за виконання 

практичних, лабораторних занять, і так далі) з урахуванням вагових коефіцієнтів. 

Опитування (відповідь чи доповнення) – 0-5 балів.  

 

 

Поточне тестування, самостійна та індивідуальна 

робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль №1,2             Змістовий 

 модуль № 3,4 

          

         20 

 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7-

15 

Т16-

23 

Т24 Т25 

8 8 8 8 4 4 16 16 4 4 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Студент зобов’язаний відвідувати заняття всіх видів відповідно до 

встановленого розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд.  

2. За наявності об’єктивних причин (напр.: хвороба, працевлаштування, 

міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в онлайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 

3. Умови допуску до підсумкового контролю:  

       – відвідування (або відпрацювання) усіх занять;   

       – наявність конспекту лекції чи самопідготовки;  

       – активна участь у практичних заняттях (відповіді на запитання, доповнення);  

       – вчасне виконання домашніх завдань з самостійної роботи;   

       – складання підсумкових завдань за змістовним модулем.  

       4. Умови щодо дедлайнів та перескладання:   

       – роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за 

вид діяльності балів);  

      – перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин (напр.: 

участь у змаганнях, конференціях тощо) і оцінюється без зниження оцінки. 

         5. Академічна доброчесність 
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У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється відповідним 

протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять. 

4. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних занять. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

6. Засоби діагностики знань: вправи, тести. 

Рекомендована література 

Базова 

          1. Антонова О.І. Основи медичних знань : навчальний посібник. Кременчук: 

ПП Щербатих О.В.,  2019.  126 с. ISBN 978–617–639–225–5. 

          2. Антонова О.І., Мосьпан В.О. Основи нормальної та патологічної 

фізіології: навчальний посібник.  Кременчук: ПП Щербатих О.В.,  2016. 128 с. 

ISBN 978–617–639–085–5. (Затверджено МОН України як навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів. Лист №1/11-10205 від 20.07.2015) 

(1/2часть). 

         3. Вільховий В. Ф. Атлас органів заочеревного простору. К. :  Астрея, 1995. 

200 с. 

         4. Лупирь В. М.  Анатомія опорно-рухового апарату. Харків – Полтава.: 

Медицина,  1996. 195 с.  

         5. Общий курс физиологии человека и животных / А. Д. Ноздрачев, Ю. И. 

Баженов, И. А. Баранникова, И. С. Бреслав. М. : Высшая школа,  1990. Т. 2.  528 с.  

         6. Основи медичних знань та методи лікування  / За Девідсоном; 1, 2 т.   К.: 

УКСП, 1994. 308 с.  

         7. Род Р. Сили, Тренд Д. Стивенс, Филип Тейт. Анатомия и физиология. К.: 

Олимпийская література, 2007. Книга I.  1223 с. 

        10. Род Р. Сили, Тренд Д. Стивенс, Филип Тейт. Анатомия и физиология. К.: 

Олимпийская література, 2007. Книга 2.  1225 с. 

        11. Шкляр Б. С. Диагностика внутренних болезней. К.:  Вища школа, 1971.  

250 с. 

 

Додаткова: 

         O. Antonova, A.V. Pasenko Melatonin deficiency or excess and various-genesis 

stressful situations influence on liver functioning // Фізіологічний журнал. Київ, 2017. 

Т. 63(5).  С. 55–61.   ISSN 2522-9028 https://doi.org/10.15407/fz63.05.055. 

 

https://doi.org/10.15407/fz63.05.055
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Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

 

        Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, 

досягнення духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з 

обмеженими функціональними можливостями й відображає стан розвитку 

демократичних процесів і гуманізації суспільства. Для інтеграції студентів із 

обмеженими можливостями в освітній процес Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського створена система дистанційного 

навчання на основі сучасних педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних 

технологій. Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна 

знайти за посиланням:  http://krnu.org/enrol/index.php?id=599; 

http://krnu.org/enrol/index.php?id=213. 

 

 

 

            

http://krnu.org/enrol/index.php?id=599
http://krnu.org/enrol/index.php?id=213

