
Опис навчальної дисципліни 

Фізіологія людини 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

Третій, четвертий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКТС–7), аудиторні години: лекції – 48, 

практичні – 64. 

Лектори:  

к. біол. н., доцент Копко І.Є. 

Результати навчання:  

знати:  зміст основних понять навчальної дисципліни: фізіологію органів і систем органів 

організму людини; механізми процесів життєдіяльності клітини; взаємозв'язок будови 

органів з виконуваними функціями; механізми нейрогуморальної регуляції процесів 

життєдіяльності організму; фактори, які сприяють збереженню здоров’я та порушують 

його; саморегуляцію функцій організму; 

вміти: загальна компетентність: визначати проблему що стосується предмета вивчення; 

аналізувати різні фізіологічні механізми та принципи функціонування структур організму 

на молекулярному, субклітинному, клітинному органному та системному рівнях; 

інтерпретувати отримані результати, робити висновки та давати рекомендації;  

компетентність, що відповідає предмету: володіти основними фізіологічними методами 

дослідження організму людини; проводити елементарне дослідження та аналіз діяльності 

серцево-судинної і дихальної систем при фізичних навантаженнях; коригувати фізичні 

навантаження за фізіологічними показниками; розрізняти ступінь втоми юних 

спортсменів;  пояснювати процеси, що відбуваються в організмі під час виконання 

фізичних вправ; проведення фізіологічних досліджень та способи оцінки їх результатів; 

розробляти та реалізація індивідуальних оздоровчо-тренувальних програм; володіти 

навичками самоконтролю при організації самостійних оздоровчо- тренувальних програм; 

використовувати знання щодо біохімічних механізмів удосконалення якостей рухової 

діяльності, сучасних методів, спрямованих на розвиток швидкісно-силових можливостей і 

витривалості школярів для ефективного керуванням навчальним процесом; визначати 

реакції організму на фізичні навантаження і міри тренованості. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– анатомія людини; 

– біохімія; 

– патологічна фізіологія; 

– гігієна. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Фізіологія як наука. Організм та його фізіологічні функції. Фізіологія збудливих тканин. 

Фізіологія м’язів. Загальна фізіологія нервової системи. Роль ЦНС у регуляції рухових 

функцій. Фізіологія ВНД. Фізіологічні основи довільної регуляції рухової діяльності 

людини. Загальна характеристика сенсорних систем. Роль гормонів у регуляції процесів 

психічного, фізичного розвитку, лінійного росту тіла. Фізіологія серцево-судинної 

системи. Фізіологія дихання. Фізіологія травлення. Обмін речовин і енергії. 

Терморегуляція. Фізіологія виділення. Рухова активність і здоров’я. Фізіологічна 

класифікація фізичних вправ. Фізіологічна характеристика станів, які виникають під час 

спортивної діяльності. Фізіологічна характеристика втоми. Фізіологічна характеристика 

процесів відновлення. Фізична працездатність та її показники. Фізіологічні механізми 

формування рухових навичок. Натренованість. Фізіологічне обґрунтування оздоровчого 



ефекту засобів фізичної культури. Фізіологічні особливості впливу фізичних навантажень 

на організм дітей, жінок та осіб літнього віку. Фізична працездатність в особливих умовах 

довкілля. 

Рекомендована література: 
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англ. Дж. Х. Уилмор, Д. Л. Костилл ]. - К: Олимпийская литература, 1997. - 503 с. 

8. Фізіологія людини (модуль І): навч.- метод.посіб. для проведення лабораторних та 

практичних занять для студентів напрямів підготовки «Здоров’я людини» та «Фізичне 

виховання»/ І. Є. Копко, В. М. Філь. - Дрогобич : Редакційний відділ ДДПУ. - 2011. - 

80 с. 

9. Фізіологія людини (модуль ІІ): навч.- метод.посіб. для проведення ла.бораторних та 

практичних занять для студентів напрямів підготовки «Здоров’я людини» та «Фізичне 

виховання»/ І. Є. Копко, В. М. Філь. - Дрогобич : Редакційний відділ ДДПУ. - 2012. -81 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: підсумкова контрольна робота, співбесіда з лектором; 

– підсумковий контроль: екзамен. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

анатомії, фізіології та валеології. 


