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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисциплін 

1. Біологія (курс середнього навчального закладу) 

2. Хімія (курс середнього навчального закладу) 

3. Безпека життєдіяльності (курс середнього навчального закладу) 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 

1. Усіх дисциплін, пов’язаних з життєдіяльностю людини 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

Дисципліна спрямована на формування соціально-особистісної 

компетенції студента. 

Метою вивчення дисципліни є надати студентам знання про устрій та 

принципи функціонування організму людини та про фактори, які впливають 

на стан здоров’я. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Знати: 

- основні речовини організму людини; 

- основи будови тканин та органів; 

- енергетичну та пластичну функцію організму; 

- основні компоненти їжі та процеси їх засвоювання організмом; 

- процеси метаболізму; 

- якісний та кількісний склад продуктів харчування необхідний для 

нормального функціонування організму; 

- вплив харчових домішок на стан здоров’я; 

- результати нестачі та надлишку продуктів харчування; 

- механізм дії наркотичних речовин на організм; 

- можливі наслідки зловживання курінням, алкоголем та наркотичними 

засобами; 

- вплив зовнішніх факторів на стан організму; 

- рол мікроорганізмів у життєдіяльності організму; 

- принципи адаптації організму до умов життєдіяльності; 



- роль гормонів у життєдіяльності організму; 

- основні гормони, їх функції; 

- яким чином залежать процеси виробки гормонів від зовнішніх та 

внутрішніх факторів; 

- структуру м’язової системи організму; 

- сутність аеробних та анаеробних процесів; 

- вплив фізичних навантажень на стан м’язової системи та на загальний 

стан організму. 

Вміти: 

- розраховувати енергетичну та харчову цінність продуктів харчування; 

- складати індивідуальні раціони харчування; 

- аналізувати та корегувати власний режим харчування; 

- оцінити доброякісність харчового продукту; 

- визначити для себе раціональний режим роботи та відпочинку; 

- контролювати емоціональний стан організму; 

- визначити особистий режим фізичного навантаження; 

- надати першу долікарську допомогу при харчових отруєннях; 

- надати першу долікарську допомогу при серцевих нападах; 

- надати першу долікарську допомогу при травмах та опіках; 

- надати першу долікарську допомогу при отруєннях ліками та 

предметами побутової хімії; 

- надати першу долікарську допомогу при отруєннях наркотичними 

речовинами; 

- розраховувати параметри свого організму за допомогою програмного 

забезпечення. 

3. Зміст робочої програми 

Модуль 1 

Тема 1. Вступ (1 год.) 

- Поняття «здоров'я». Фактори, які впливають на здоров’я людини 

- Необхідність вивчення власного організму 



- Організм та свідомість 

Тема 2. Будова організму людини (1 год.) 

- Елементний склад організму 

- Основні речовини організму: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, 

мінерали, ферменти, гормони 

- Клітина, як основна структурна одиниця живого організму. Будова 

клітини 

- Тканини організму 

- Органи 

- Системи організму 

Тема 3. Травна, нервова, гормональна системи та видільна системи 

організму (4 год.) 

- Травна система, органи та їх функції. Шлях їжі в організмі 

- Нервова система, відділи нервової системи 

- Гормональна система. Органи внутрішньої секреції. Гормони 

- Вода, її роль в організмі. Потреба організму у воді 

- Видільна система. Нірки 

Тема 4. Обмін речовин (2 год.) 

- Енергетична та пластична функції організму 

- Обмін речовин в організмі, катаболізм і анаболізм як складові частини 

метаболізму 

- Харчові волокна 

- Білковий обмін. Розкладання та синтез 

- Жировий обмін. Депонування жирів 

- Обмін вуглеводів. Глікемічний індекс 

Модуль 2 

Тема 5. Серцево-судинна, кровоносна та дихальна системи (2 год.) 

- Серце. круги кровообігу 

- Судини. Артерії та вени 

- Кров. Осмотичні явища. Склад крові та аналіз 



- Шлях повітря в організмі. Засвоєння кисню 

Тема 6. Захисні системи організму. Шкіра. Мікроорганізми (2 год.) 

- Імунна система 

- Імунітет. Вакцини та сироватки 

- Алергії 

- Інші захисні системи 

- Шкіряний покров 

- Адаптація організму до зовнішніх умов 

- Види мікроорганізмів 

- Основи гігієни 

Тема 7. Загальні принципи здорового способу життя (4 год.) 

- Збалансованість раціонів харчування 

- 10 найбільш шкідливих продуктів харчування 

- Ожиріння та анорексія 

- Харчові домішки 

- Генно модифіковані організми 

- Упаковка та зберігання харчових продуктів 

- Фальсифікація продуктів харчування 

- Вплив отруйних та наркотичних речовин на організм 

- Фізичні навантаження. Гіподинамія 

- Органи чуття, принцип роботи 

- Психологічний стан людини. Депресія. Стрес 

- Надання першої допомоги при найбільш поширених ушкодженнях 

організму 

- Побутові предмети, побутова хімія, косметика, ліки, 

психостимулятори, допінги, анаболіки 

 

У лабораторному практикумі розглядаються основні компоненти їжі, їх 

властивості та процеси перетворення при травленні, різноманітні види 

мікроорганізмів: мікроби, гриби, дріжджі, фізіологічні процеси у живому 



організмі. Лабораторна робота по фізіології проводиться у віртуальному 

режимі. 

На практичних заняттях студенти за допомогою он-лайн тестів 

визначають власні параметри свого тіла, тип індивідуального обміну 

речовин. За допомогою он-лайн калькуляторів розраховують індивідуальні 

раціони харчування з урахуванням їх енергетичної та харчової цінності. 

Самостійно робота передбачає самоаналіз стану здоров’я, соціальної 

адаптованості та схильності до стресу. 
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