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Метою вивчення навчальної дисципліни «Анатомія і фізіологія 
людини» є: професійна підготовка майбутнього педагога, який отримує 
високий рівень знань про ріст і розвиток людського організму, його 
специфіку у кожному віковому періоді, що забезпечує необхідну 
ефективність навчально-виховного процесу, застосування нових методів 
навчання, профілактику відхилень стану здоров'я, а також для використання 
здобутих знань на роботі, у власному побуті і родині. Курс покликаний 
надати майбутнім спеціалістам загальні знання анатомо-морфологічних 
особливостей будови людського організму та спадкові аномалії розвитку 
дітей з метою збереження і життя, і здоров’я людині -  що є неодмінною 
умовою щастя, всебічного розвитку особи, відчуття повноти життя.

Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність застосовувати знання, набуті у процесі навчання, у 

практичних ситуаціях.
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність до 

подальшого навчання з певним рівнем автономності та відповідальності.
Фахові (спеціальні) компетентності:
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та 
розвитку психічних явищ; критичне осмислення основних психологічних 
теорій, принципів, методів.

Програмні результати навчання:
ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті початкових професійних 
завдань.

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 
початкових професійних завдань.

Пререквізити навчальної дисципліни
Передбачено попереднє оволодіння дисциплінами «Загальна 

психологія», «Вікова психологія» , «Практикум з загальної психології», 
«Анатомія та фізіологія людини».

Постреквізити навчальної дисципліни
Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання 

дисципліни «Основи патопсихології», «Психологічне консультування», 
«Юридична психологія», «Психотерапія», «Судово-психологічна 
експертиза».

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).



Програма навчальної дисципліни

ТЕМА1. ВСТУП. ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО БУДОВУ І 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗМУ. ПРЕДМЕТ, ОБЄКТ, ЗАВДАННЯ 
ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. БІОХІМІЧНІ ТА ЦИТОЛОГІЧНІ 
ОСНОВИ СПАДКОВОСТІ.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ 
СУЧАСНОЇ ГЕНЕТИКИ. ОСОБЛИВОСТІ СПАДКОВОСТІ ЛЮДИНИ. 
Поняття про анатомію і фізіологію. Будова клітини, тканини, органів та 
систем організму. Організм -  єдина система. Історія розвитку генетики. 
Біохімічні основи спадковості: будова і синтез ДНК, будова і види РНК, 
біосинтез білка.

Цитологія -  наука про будову та функції клітин. Історія відкриття 
клітин. Клітинна теорія.

Методи сучасної цитології.
Будова клітини: поверхневий апарат, біологічні мембрани, складові 

частини, органели. Клітина як біологічна система.
Будова і функції ядра. Каріотип людини. Поділ клітини. Спадковість. 

Мінливість. Основні закономірності успадкування. Моногібридне 
схрещування. Закон одноманітності гібридів І покоління. Аналізуюче 
схрещування. Неповне домінування. Множинні алелі. Полігібридне 
схрещування. Взаємодія генів. Хромосомна теорія спадковості. 
Успадкування, зчеплене зі статтю. Групи зчеплення генів. Аналіз родоводу. 
Пенетрантність. Типи успадкування: аутосомно-домінантний, аутосомно- 
рецесивний. Генеалогічний метод вивчає закономірності передачі спадкових 
ознак людини за її родоводом. Суть його полягає у тому, щоб з ’ясувати 
родинні зв’язки і прослідкувати наявність нормальної або патологічної серед 
близьких і далеких родичів у даній родині. Типи успадкування ознак.

Основні поняття теми: алель, білки -  регулятори, репресори, 
біологічний код; гени: конституційні, регуляторні; депресія генів, екзони, 
ефектори, індуктори, компліментарність, мутації, нуклеотид, плазміди, 
репарація ДНК, реплікація ДНК, транскрипція, трансляція, генетичний 
оператор, транверсія, інверсія, транслокація; цитологія, методи цитології, 
клітина, поверхневий апарат, біологічні мембрани, ядро, хромосоми, 
цитоплазма, органели: немембранні (рибосоми, клітинний центр),
одномембранні

(ендоплазматичний ретикулум, лізосоми, комплекс Г ольджі), 
двомембранні (мітохондрії), білки, жири, вуглеводи, амінокислоти, 
нуклеїнові кислоти, біологічна система, каріотип, диплоїд, гаплоїд, гамети, 
центром ера, аутосома, ідеограма, мітоз, амітоз, інтерфаза, клітинний цикл, 
каріокінез, цитокінез. Генотип, фенотип, метод гібридологічного аналізу, 
домінантні й рецесивні ознаки. Тип успадкування, аутосомно-рецесивний тип 
успадкування, зчеплене успадкування, полігенний тип успадкування.



ТЕМА 2.АНАТОМІЯ І ФІЗФОЛОГІЯ ОПОРНО-РУХОВОЇ 
СИСТЕМИ.

Біологічне значення опорно-рухової системи. Загальні відомості про 
скелет: форма, з ’єднання, будова і хімічний склад кісток, ріст кісток, частини 
скелета. Запобігання викривленню хребта і розвитку плоскостопості.

Загальні відомості про будову м’язів та їх основні групи у людському 
тілі. Вікові особливості м’язового апарату. Профілактика та перша медична 
допомога при травматичних пошкодженнях опорно- рухового апарату.

Значення фізичної культури у розвитку опорно-рухового апарату. 
Недостатній рівень рухової активності -  гіподинамія, як фактор ризику. 
Гігієнічні основи фізичного виховання учнів. М ’язова дистрофія. Міастенія.

Основні поняття теми: типи з ’єднання кісток (суглоб, синартроз, 
діартроз), відділи скелету людини -  скелет тулуба (хребетний стовп, грудна 
клітка, 13 пар ребер), скелет кінцівок, лопатка, ключиця, передпліччя 
(променева, ліктьова кістки), зап’ястя, п’ястя, фаланги пальців, крижі, тазові 
кістки, стегнова, велика і мала гомілкові кістки, перед плесно, плесно, 
фаланги пальців стопи, череп -  мозковий і лицьовий відділи. М ’язи -  довгі, 
широкі, короткі, колові м ’язи голови (жувальні, мімічні), м ’язи грудної 
клітки (міжреберні, великий і малий грудні, передній зубчастий м’яз, 
діафрагма), м ’язи живота (прямий, пірамідальний, квадратний, широкий), 
м ’язи спини (трапецевидний, найширший), синергісти, антагоністи, згиначі, 
розгиначі, скорочення м’язів, поодиноке тетонічне скорочення м’язів, тонус 
м ’язів, сила м ’язів, втома м’язів, рухова активність, гіподинамія, постава, 
травматичні пошкодження опорно-рухового апарату, фізична культура.

ТЕМА 3. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ І ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ 
ДИХАННЯ. Біологічне значення дихання. Загальна будова органів дихання 
(носова порожнина, носоглотка, гортань, трахея, бронхи, легені). Голосові 
зв'язки. Утворення голосу. Дихальні рухи (механізм вдиху і видиху). Типи 
дихання. Глибина і частота дихання. Газообмін у легенях і тканинах. 
Регуляція дихання. Особливості дихання під час спокою та фізичної роботи. 
Дихальні вправи для формування правильної дикції. Захисні дихальні 
рефлекси. Особливості будови носової порожнини, придаткових пазух у 
дітей. Аденоїди. Зміни типу дихання у дітей з віком. Формування 
правильного дихання у дітей. Вплив фізичного навантаження на показники 
зовнішнього дихання у дітей та підлітків. Значення рухової активності для 
розвитку дихальної системи. Вплив паління на органи дихання. Дихальна 
гімнастика. Вентиляція шкільних приміщень. Причини розладів дихання та 
перша допомога при них. Перша допомога при зупинці дихання: у разі 
утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою. Інфекційні 
захворювання у дітей: риніт, фарингіт, ларингіт, трахеїд, гострий бронхіт, 
хронічний бронхіт, пневмонія, ГРВІ, бронхіальна ядуха.

Основні поняття теми: дихання, вдих, видих, життєва ємність 
легень, склад вдихувального і видихувального повітря, альвеолярне повітря, 
зв’язування кисню кров’ю, зв’язування вуглекислого газу кров’ю, дихальний



центр, рефлекторна регуляція, гуморальний вплив на дихальний центр, 
перший вдих новонародженого, дихання при фізичній роботі, зупинка 
дихання, реанімація.

ТЕМА 4. МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КРОВІ ТА 
КРОВООБІГУ ОРГАНІЗМУ.

Внутрішнє середовище організму: кров, лімфа, тканинна рідина.
Біологічне значення крові. Склад крові: плазма, формені елементи 

(еритроцити, лейкоцити, тромбоцити). Групи крові людини за системою 
АВО. резус-фактор. Аналіз крові, швидкість осідання еритроцитів, вміст 
гемоглобіну, лейкоцитарна формула. Імунітет. Роль І.І.Мечникова у 
створенні вчення про імунітет. Формування імунних реакцій організму. 
Зсідання крові як захисна реакція організму. Інфекційні хвороби і боротьба з 
ними. Органи кровообігу: серце і судини. Біологічне значення кровообігу. 
Будова і робота серця. Серцевий цикл. Регуляція роботи серця. Велике і мале 
коло кровообігу. Кровоносні судини: будова, функції. Регуляція роботи 
судин. Особливості кровообігу плоду. Профілактика та перша медична 
допомога при серцево-судинних захворюваннях, захворюваннях крові і 
кровотечах. Шкідливий вплив куріння й вживання алкоголю на серце і 
судини. Недокрів'я у дітей та підлітків, його профілактика. Значення рухової 
активності для розвитку серцево-судинної системи. Причини виникнення 
захворювань серцево-судинної системи. Реакція серцево-судинної системи на 
динамічне та статичне навантаження.

Основні поняття теми: внутрішнє середовище організму, тканинна 
рідина, лімфа, кров, плазма, формені елементи крові: еритроцити, лейкоцити 
(нейтрофіли, еозинофіли, базофіли, моноцити, лімфоцити), тромбоцити, 
кровотворення, зсідання крові (тромбоцити, тромбопластин, протромбін, 
фібриноген, фібрин), аглютинація, резус-фактор, імунітет (природний, 
штучний), велике і мале коло кровообігу (артерії, вени, капіляри), серце 
(епікард, міокард, ендокард, перикард), стулкові, півмісяцеві клапани, цикл 
роботи серця (систола, діастола), систолічний і хвилинний об’єм серця, 
іннервація серця, тиск крові, розподіл крові в організмі, особливості 
кровообігу в серці, легенях, мозку, серцево-судинні захворювання, кровотечі, 
нервова регуляція, гуморальна регуляція, склад лімфи, рух лімфи по 
лімфатичним судинам. Ішемічна хвороба серця, стенокардія, аритмія, 
тахікардія, брадикардія, гемофілія, гострий лейкоз.

ТЕМА 5. МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ. АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ 
ОСОБЛИВОСТІ ВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ.
Біологічне значення процесів виділення. Органи виділення людини. Будова і 
функції сечовидільної системи людини. Нефрон. Механізм утворення 
первинної і вторинної сечі. Запальні явища сечовидільної системи. 
Утворення каменів в нирках, можливі причини каменеутворення. 
Профілактика захворювань сечовидільної системи. Будова і функції шкіри.



Профілактика захворювань шкіри. Гігієна шкіри. Принципи загартування 
організму. Профілактика і перша допомога при тепловому, сонячному 
ударах, опіках та обмороженнях.

Основні поняття теми: органи виділення, нирки, нефрон, сечовід, 
сечовий міхур, сечівник, первинна сеча, вторинна сеча, захворювання 
сечовидільної системи: поліурія, гематурія, глюкозурія, гломерулонефрит, 
уремія, пієлонефрит; шкіра, епідерміс, дерма, підшкірна клітковина, меланін, 
інфекційні захворювання шкіри.

ТЕМА 6. МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІВ 
ТРАВНОЇ СИСТЕМИ.ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ.

Біологічне значення травлення. Система органів травлення : будова, 
функції. Особливості травлення в ротовій порожнині, шлунку, кишечнику. 
Регуляція травлення. Всмоктування в шлунково-кишковому тракті. Захисна 
властивість травного тракту. Профілактика шлунково-кишкових 
захворювань. Обмін речовин як основна функція життя. Обмін білків, жирів, 
вуглеводів. Водний і мінеральний обмін. Вітаміни. Збереження вітамінів в 
їжі. Недостатнє харчування та його наслідки: дистрофія, обмеження росту, 
затримка статевого дозрівання. Надмірне харчування, ожиріння. Зміни в 
організмі при ожирінні. Харчування. Харчовий раціон. Значення та 
фізіологічні принципи раціонального харчування. Оздоровче та лікувальне 
харчування. Роздільне і змішане харчування. Вегетаріанство як система 
харчування. Калорійність добового раціону. Якісний склад добового раціону. 
Режим та організація харчування. Профілактика харчових отруєнь. Джерела 
радіаційного забруднення їжі та його наслідки

Основні поняття теми: органи травлення (ротова порожнина, 
стравохід, шлунок, кишки), травні залози (слинні, підшлункова, печінка), 
ферменти (птіалін, мальтоза, лізоцим, пепсин, желатиназа, хімозин, ліпаза, 
трипсин, хімотрипсин, амілаза тощо), регуляція слиновиділення (умовно- 
рефлекторне і безумовно-рефлекторне), ковтання, жування, характер 
шлункової секреції, рухова функція шлунку, скорочення кишок, шлунковий 
сік, жовч, підшлунковий сік, перистальтика, дефекація, шлунково-кишкові 
захворювання: гастрит, виразкова хвороба, патологія печінки, холецистит, 
дискінезія, дисбактеріоз; обмін речовин, дисиміляція (катаболізм), асиміляція 
(анаболізм), енергетичний і пластичний обмін, етапи обміну основних 
речовин, обмін білків, обмін вуглеводів, обмін жирів, вітаміни, харчування, 
харчовий раціон, калорійність.

ТЕМА 7. ЗАЛОЗИ ВНУТРІШНЬОЇ СЕКРКЦІЇ, ВПЛИВ 
ГОРМОНІВ НА РІСТ І РОЗВИТОК ОРГАНІЗМУ.

Загальні закономірності діяльності залоз внутрішньої секреції. 
Гуморальна регуляція функцій, ендокринні залози і їх вплив на розвиток і 
формування організму. Гормони . Щитоподібна залоза. Паращитоподібні 
залози. Гіпофіз. Епіфіз. Надниркові залози. Вилочкова залоза. Підшлункова



залоза. Статеві залози. Статеве дозрівання. Гормони і стрес. Захворювання 
ендокринної системи: причини, ознаки, профілактика

Основні поняття теми: залози внутрішньої секреції, гормони, 
гуморальна регуляція, ріст, розвиток, гомеостаз, формотворні гормони, 
гормони синергісти (кортикостерон і статевий гормон), гормони антагоністи 
(адреналін, інсулін), гіпофункція, гіперфункція, гормони

щитоподібної залози -  тироксин, трийодтиронін, прищитоподібних 
залоз -  паратгормон, кальцитинон, епіфіза -  меланін, гіпофіза -  соматропін, 
АКТГ, фолікулін, тестостерон, вазоприсим, окситоцин, підшлункової залози 
-  інсулін, глюкагон, надниркових залоз -  адреналін, норадреналін, 
гідрокортизон, кортикостерон тощо.

ТЕМА 8 АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ.
Особливості нервової системи; властивості нервової системи; 

загальний план будови нервової системи. Поняття про рефлекс, рефлекторну 
дугу, збудження і гальмування, іррадіацію й індукцію в ЦНС. Властивості 
нервових центрів та процеси координації в ЦНС. Будова, розвиток і 
функціональне значення різних відділів нервової системи, будова головного 
мозку, ретикулярна формація, лімбічна система мозку, сенсорні, моторні, 
асоціативні ділянки кори великих півкуль. Вегетативна нервова система.

Основні поняття теми: аксон, дендрит, нейрон, ядра, кора, сіра і біла 
речовина, нервові волокна (мієлінові, безмієлінові); нерви (рухові, чутливі, 
змішані); синапс, медіатори -  аміни (ацетилхолін, норадреналін, дофамін, 
серотонін), амінокислоти (гліцин, глютамінова кислота та ін.), пуринові та 
нуклеотиди (АТФ); медіатори: збуджувальні, гальмівні, модулюючі; рефлекс, 
рефлекторна дуга, рецептори, аферентний шлях, нервовий центр, еферентний 
шлях, ефектор; волокна: асоціативні, комісуральні, проекційні; оболонки 
мозку: тверда, павутинна, м ’яка; нерви шийного сплетіння: великий вушний, 
поперечний нерв шиї, малий потиличний нерв, надключичні нерви -  шкірні 
нерви, м ’язові нерви, діафрагмальний нерв -  змішаний нерв; нерви плечового 
сплетіння: короткі нерви (грудні, підлопатковий і надлопатковий, тильний 
нерв лопатки, грудо-спинний нерв, підключичний, паховий), довгі нерви (при 
середній шкірний нерв плеча, при середній нерв передпліччя, серединний, 
ліктьовий, променевий, м ’язово-шкірний); поперекове сплетіння (м’язові, 
клубово-підчеревний нерв, клубово-пахвинний нерв, бічний шкірний нерв 
стегна, статево-стегновий нерв, затульний нерв, стегновий нерв); крижове 
сплетіння -  короткі нерви (нижній сідничний нерв, верхній сідничний нерв, 
статевий нерв), довгі нерви (задній шкірний нерв стегна, сідничний, 
великогомілковий, малогомілковий, литковий); куприкове сплетіння; 
довгастий мозок, міст, мозочок, середній мозок (первинні зорові бугри, задні 
слухові бугри, чорна субстанція, червоне ядро); проміжний мозок (таламус, 
епіталаму, гіпоталамус); ретикулярна формація; права і ліва півкулі; шари 
кори; смугасте тіло; огорожа; лімбічна система (мигдалеподібне тіло, 
морський коник, прозора перетинка); зони кори (рухова, сенсорна,



асоціативна); черепно-мозкові нерви, вегетативна нервова система 
(симпатична, парасимпатична).

ТЕМА 9 ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ВІКОВІ 
ОСОБЛИВОСТІ.

Значення праць І.М.Сєченова та І.І.Павлова у вивченні функцій кори 
великого мозку.

Умовні і безумовні рефлекси (умовні, набуті). Механізм утворення 
умовного рефлексу. Гальмування умовних рефлексів. Аналіз і синтез 
подразнень в корі великого мозку. Поняття про пізнавальну діяльність 
людини. Увага: фізіологічний механізм, види, властивості. Пам’ять:
фізіологічні механізми та види. Емоції: фізіологічний механізм емоцій. 
Динамічний стереотип. Типи ВНД. Сон та його гігієнічне значення.

Основні поняття теми: електроенцефалографія, сумація збудження, 
безумовне гальмування (індукційне позамежове); умовне гальмування, 
згасаюче гальмування, запізнювальне гальмування, диференційоване 
гальмування, умовне гальмо; І і ІІ сигнальна системи; чуттєвий ступінь 
пізнання (відчуття, сприймання, уявлення), логічний ступінь пізнання 
(поняття, судження, умовиводи); увага (мимовільна, довільна), властивості 
уваги (концентрація, стійкість, обсяг, переключення); зміст пам’яті (рухова, 
емоційна, обрізна, словесно-логічна), механізм пам’яті (мимовільна, 
довільна, механічне запам’ятовування), короткочасна і довготривала пам’ять; 
темперамент (сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік); сон (активний, 
пасивний), сновидіння.

ТЕМА 10.ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ І ГІГІЄНА АНАЛІЗАТОРІВ.
Значення сенсорних систем для організму людини. Зорова і слухова сенсорні 
системи. Відділи зорового аналізатора. Поняття про акомодацію, рефракцію 
Пропорційна, далекозора, короткозора рефракція. Поняття про бінокулярний 
зір. Відділи слухового аналізатора. Будова зовнішнього і середнього вуха 
Будова внутрішнього вуха. Механізм сприйняття звуку. Вестибулярний 
апарат: будова і функції. Хеморецепторні сенсорні системи. М ’язова, 
тактильна та температурна чутливість.

Основні поняття теми: аналізатор: зоровий, слуховий, очне яблуко, 
допоміжний аппарат ока, фоторецептори, акомодація, далекозорість, 
короткозорість, рефракція, світловий коефіцієнт; вухо: зовнішнє, середнє, 
внутрішнє, фоторецептори; вестибулярний апарат, отолітовий апарат, 
механорецептори, хеморецептори, пропріорецептори, інтерорецептори, 
смаковий аналізатор, нюховий аналізатор.

Форма підсумкового контролю успішності навчання
Підсумковий контроль -  це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за навчальний семестр.
З навчальної дисципліни «Анатомія і фізіологія людини» передбачено:
-  для денної форми навчання -  екзамен;



-  для заочної форми навчання -  екзамен.

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання

Критерії оцінювання аудиторної роботи Здобувачів

Б
А

Л
И

ПОЯСНЕННЯ

5

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 
заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. 
Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на 
глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики.

4

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики.

3
Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками.

2
Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення.

1

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань.

0 Відсутність на занятті

Для навчальної дисципліни «Анатомія і фізіологія людини» засобами 
діагностики знань (успішності навчання) виступають: поточне опитування; 
тестування; виконання індивідуальних завдань у формі есе, презентацій, 
аналітичних довідок;залік.



Поточний контроль здійснюється на семінарських заняттях шляхом 
усного або письмового опитування студентів. Поточний контроль 
здійснюється протягом всього семестру, пов'язаний з усіма формами 
навчального процесу та включає: оцінювання усних та письмових відповідей 
на семінарах, тестових завдань з кожної теми, виконання індивідуальних 
завдань.

Підсумковий контроль з дисципліни «Анатомія і фізіологія людини» 
здійснюється у формі екзамену відповідно до навчальної програми та 
розроблених кафедрою езкменаційних питань, затверджених у 
встановленому порядку. Перелік питань, які виносяться на екзамен 
складається на основі навчального матеріалу, що охоплює проблеми, які 
розглядалися на лекціях, семінарах та вивчалися самостійно під час 
позааудиторної роботи студента.

Студент допускається до екзамену, за наступних умов: виконання ним 
усіх видів робіт, що передбачені навчальним планом та отримання 
мінімальної кількості балів за кредитно-модульною системою, що надають 
допуск до екзамену.

Завідувач кафедри 
психології та педагогіки Олена КОВАЛЬЧУК



Додаток 1.1 до Робочої програми навчальної
дисципліни «Анатомія і фізіологія людини»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор 
Дніпропетровського 
державного університету 
внутрішніх справ 
підполковник поліції

Олександр ЮНІН

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Освітній ступінь: молодший бакалавр Спеціальність: 053 Психологія

на 2021/2022 навчальний рік

Форма навчання ДЕННА Обсяг 3 кредити ЄКТС (90 годин). 

Факультет соціально-психологічної освіти та управління 

Курс 1

Групи МБ-ПС-121
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 семест р

1

Вступ. Загальні уявлення про 
будову і функціонування організму. 
Предмет, об’єкт, завдання та 
методи дослідження. Біохімічні та 
цитологічні основи спадковості. 
Основні поняття і терміни сучасної 
генетики. Особливості спадковості 
людини

9 3 1 1 6
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ан
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1 2 3 4 5 6 7 8

2 Анатомія і фізіологія опорно- 
рухової системи. Остеологія. 9 3 1 1 6

3 Особливості будови і фізіології 
органів дихання. 9 3 1 1 6

4
Система кровообігу. Морфо- 
функціональні особливості крові. 
Будова серця, його особливості.

9 3 1
1 6

5

Морфо-функціональні особливості 
видільної системи людини. Нирки. 
Анатомо- фізіологічні особливості 
шк

9 3 1

2 6

6

Морфо-функціональні особливості 
органів травної системи. Обмін 
речовин та енергії. Основи 
раціонального харчування.

9 3 2

2 6

7
Залози внутрішньої секреції, вплив 
гормонів на ріст і розвиток 
організму.

9 3 2
2 6

8 Анатомія і фізіологія нервової 
системи. 9 3 2 2 6

9 Вища нервова діяльність та її вікові 
особливості 9 3 1 2 6

10 Вікова фізіологія і гігієна 
аналізаторів 9 3 2 2 6

Разом за семестр 90 30 14 16 60
Форма підсумкового контролю ЕКЗАМЕН

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародних відносин, протокол 
№ 17 від 25.08. 2021 р.

Завідувач кафедри 
психології та педагогіки Олена КОВАЛЬЧУК



Додаток 1.3 до Робочої програми
навчальноїдисципліни

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАКТИКУМ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Освітній ступінь молодший бакалавр Спеціальність 053Психологія
(назва ступеня вищої освіти) (шифр і назва)

на 2021/2022 навчальний рік 

Основні нормативні акти

1. Закон України «Про дипломатичну службу». ЦКР: 
Мр5://2акоп.гагїа. доу.иа/1а\¥5/5Ію\¥/2449-19.

2. Конституція України. ЦКР: 
1ії1:Р5://2акоп.гада.доу.иа/1а\¥5/5Ііо\¥/254%Р0%ВА/96-%Р0%В2%Р1%80.

3. Статут Організації Об'єднаних Націй і Статут Міжнародного 
Суду. -  Ш Р : І1ІР://гакопЗ.гада.доу.иа/1а\¥5/5Ію\¥/995 010.

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

1.Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики : навч. 
посіб. для студ. пед. ф-тів ун-тів / [Л. І. Прокопенко, О. А. Біда, Г. В. Луценко 
та ін.]. Черкаси : ЧНУ, 2011. 361 с.

2. Анатомія та фізіологія дитячого організму. Основи медичних знань. 
Валеологія : навч.-метод. посіб. / Н. І. Коцур, Л. П. Товкун, Н. І. Годун, О. М. 
Миздренко. Переяслав-Хмельницький : О. М. Лукашевич, 2014. 322 с.

3. Маруненко І. М. Генетика людини з основами психогенетики : навч. 
посіб. / І. М. Маруненко, О. В. Тимчик, Є. О. Неведомська; Київ. ун-т ім. Б. 
Грінченка. К., 2011. 230 с.

4. Маруненко І. М.Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи: 
Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2013. 184 с.

5. Маруненко І. М.Основи валеології: навч-метод. посіб. з питань 
проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. 
навч. закл.]. К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2014. 48 с.

6. Методи оцінки фізичного розвитку і здоров'я дитячого населення : 
навч. посіб. / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Каф. 
гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків ; уклад.: О. П. Івахно, І. П. 
Козярін, Ю. В. Нємцева. -  2-ге вид., переробл. і доп. К. : Центр ДЗК, 2014. 
127 с.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2449-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%d0%a0%d1%94/96-%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%82
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_010


7. Неведомська Є. О. Гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення 
практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]. 3-тє вид. перероб. 
і доп. -  К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2015. 35 с.

8. Тлумачний словник-довідник з анатомії, фізіології, патології дітей з 
основами генетики : навч. посіб. для студ. пед. ф-тів ун-тів / [О. А. Біда, Л. І. 
Прокопенко, Г. В. Луценко та ін.]. Черкаси : ЧНУ, 2011. 170 с.

9. Дворчук О. І. Особливості впливу вчителя початкових класів на 
психофізіологічний стан дитини в сензитивний період її розвитку . Вісн. 
Черкас. ун-ту. Сер. Пед. науки. -2010.-Вип. 189, ч. 1. С. 121-126.

10. Дубровинская Н. В. Психофизиология ребенка. 
Психофизиологические основи детской валеологии: учеб. пособие для вузов 
/ Н. В. Дубровинская, Д. А. Фарбер, М. М. Безруких. М.: ВЛАДОС, 2000. 144 
с.

14. Маруненко І. М. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної 
гігієни: Курс лекцій для студ. небіол. спец. вищ. пед. навч. закл. К.: ВД 
Професіонал, 2006. 480 с.

15. Маруненко І. М. Психогенетика : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. 
М. Маруненко, О. В. Тимчик, Є. О. Неведомська; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 
Київ, 2015. 292 с.

16. Маруненко І. М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи: 
навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 184 с.

17. Мойсак О. Д. Основи медичних знань і охорони здоров'я : 
навчальний посібник для студентів педагогічних закладів освіти. К .: Арістей, 
2008. 616 с.

18. Основи нейрофізіології та вищої нервової діяльності : навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних. Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені 
Т. Шевченка», 2010. 166 с.

19. Терлецька Л. Г. Психологічні властивості учнів початкових класів / 
Л. Терлецька // Бібліотека «Шкільного світу». 2003. №2 (Психолог на 
педраді). С. 38-48.

20. Чорнокульський С. Т. Анатомія центральної нервової системи. 
Навчально-методичний посібник / С. Т. Чорнокульський. К. : Книга плюс, 
2003. 160.

Монографії та інші наукові видання:

1.Корнієнко В.В. Особливості психологічного здоров'я викладачів 
вищих навчальних закладах. МаїегіаІуХІІІМіЕдтупагодо’̂ п а и к о ш -  
ргакїус2ПЄ|копґегепс|і, «Зїхаїедісгпе руїапіа з ш а їо ^ )  паикі -  2017», Т о т  7: 
РзускоІодіа і§ос|о1о§іа. Рга^о. РггетузІ: Каикаізїигііа, 2017. 42-45 с.

2.Аршава І.Ф., Корнієнко В.В., Ніканорова Ю.В. Психологічна 
адаптація студентів як фактор визначення рівня їх психологічного 
благополуччя. Матеріали Міжнародної науково-практичної заочної 
конференції: «Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість». Д.: 
ДНУ, 2017.



3.Корнієнко В.В. Про медико-психологічні характеристики дітей з 
органічним ураженням головного мозку. МаїегіаНоґ ШеХІІІ іпїегпаїіопаІ8 
сіепїійсап фгасїісаІ Сопґегепсе 8сіепїій сйогігош -  2017, 8ерїетЬег 30 -  
ОсїоЬег 7, 2017 Реда§о§ісаІ8 сіепсе8. РйіІоІодісаІ 8сіепсе8. РзусЬоІоду апй 
8осіоІо§у. РШо8орйу.: 8йейїеМ. 8сіепсе апй ейисаїіоп ЬТБ. 50-53 с.

4. Корнієнко В. В., Щеголіхіна Є. П. Про вплив інтернету на 
спілкуванняс тарших школярів. МаїегіаІ8 оґ Ше ХІІІ іпїегпайопаІ 8сіепїійс апй 
ргасїісаІ Сопґегепсе 8сіепїійс йогігош. 2017. 8ерїетЬег 30 -  ОсїоЬег 7, 2017. 
УоІите 5. РейадодісаІ 8сіепсе8. РЬіІоІодісаІ 8сіепсе8. Р8усйоІо§у апй 8осіоІоду. 
РШо8орйу.: 8йеїйеШ. 8сіепсе апй ейисаїіоп ЬТБ -  73-77 с.

5.Корнієнко В. В., Веремейчик І.О. Незадоволеність міжособистісними 
стосунками як фактор інтернет аддикції у студентів. Матеріали Міжнародної 
науково-практичної заочної конференції: «Аспекти гуманізуючого впливу 
освіти на особистість». Д.: ДНУ, 2017:
йїїр://йі8їапсе.йпи.йр.иа/икг/іпйех икг.Ьїт!

6. Корнієнко В.В. Психологічні особливості соціальної ідентифікації 
осіб з органічним ураженням головного мозку. Д.: ДНУ, 2017:
йїїр://йі8їапсе.йпи.йр.иа/икг/іпйех икг.Ьїт!

7. Корнієнко В.В., Козіна О.І. Про психологічні особливості дітей з 
органічними ураженнями головного мозку різного генезу Д.: ДНУ, 2017: 
йїїр://йі8їапсе.йпи.йр.иа/икг/іпйех икг.ііїт!

8. Шапїеппе М, ^аггеп М, Сапа^ау К. еї аІ. Тйе 8їгеп§їй їо соре: 
8рігіїиаІіїу апй їаіїй іп скгопіс Йі8еа8е. Кеїід. НєаШ. 2011. УоІ 16. Р.13.

Інформаційні ресурси в Інтернеті 
Інтернет-ресурси:

1. Ьїїр://^^^.пЬиу.§оу.иа -  Національна бібліотека України імені 
В.І.Вернадського представляє електронний каталог періодичних видань.

2. Ьїїр://^^^.ІіЬгагу.ейи-иа.пеї/ій/485/ -  Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України.

3. Ьїїр://уо§пиїуі.ги/ІіЬ/ -  колекція електронних книг.
4. йїїр://^^^.топ.§оу.иа/ -  Міністерство освіти та науки України - 

офіційний сайт.
5. Ьїїр://епс-йіс.сот/рейа§о§іс8 -  педагогічний словник.
6. йф://ик.шкірейіа.ог§/шкі -  Вікіпедія, вільна енциклопедія.
7. Шр://’№№^.при.еди.иа (еІіЬ@при.ейи.иа) -  Електронна бібліотека 

НПУ імені М.П.Драгоманова

• Ьїїр://геро8іїогу.йпи.йр.иа: 1100/?раде=іппег йер&ій=84
• Ьїїр8://8їий.сот.иа/28948/р8іЬоІощуа/кІіпісЬпа р8ійоІощуа
• Ьїїр8://рійгисЬпікі.сот/88715/р8іЬоІоаіуа/у8їир кІіпісйпа р8ійоІощуа

http://distance.dnu.dp.ua/ukr/index_ukr.html
http://distance.dnu.dp.ua/ukr/index_ukr.html
http://distance.dnu.dp.ua/ukr/index_ukr.html
http://repository.dnu.dp.ua:1100/?page=inner_dep&id=84
https://stud.com.ua/28948/psihologiya/klinichna_psihologiya
https://pidruchniki.com/88715/psihologiya/vstup_klinichna_psihologiya


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри психології та педагогіки, 
протокол № 17 від 25.08. 2021 р.

Завідувач кафедри
психології та педагогіки Олена КОВАЛЬЧУК


