




ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Фізіологія» відповідно до Стандарту 

вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я», 

спеціальності 222 «Медицина» 

 

Робоча навчальна програма дисципліни – є нормативним документом 

університету, що розробляється колективом кафедри для кожної навчальної 

дисципліни на основі галузевого стандарту вищої освіти відповідно до навчального 

плану. 

Робоча навчальна програма має забезпечувати: відповідність змісту галузевих 

стандартів вищої освіти через безпосередній зв'язок змісту дисципліни з цілями 

вищої освіти (уміннями  та здатностями фахівця, що визначені в ОКХ); відповідність 

ліцензійним та акредитаційним умовам та вимогам; відповідність «Стандартам і 

рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти»; 

можливість використання дисциплінарних компетенцій як інформаційної бази для 

формування засобів діагностики; однозначність критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень. 

Робоча навчальна програма дисципліни за своїм змістом є документом, що 

визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця, алгоритм вивчення 

навчального матеріалу дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, що 

виключає дублювання навчального матеріалу при вивченні спільних для різних 

курсів проблем, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію 

оцінювання знань студентів. 

Робоча навчальна програма як нормативний документ, що закладає ідеологію 

змісту освіти та організації навчального процесу, визначає навчально-методичні 

засади діяльності кафедри; на її основі розробляються усі навчально-методичні 

матеріали для забезпечення освітнього процесу, у т. ч. для самостійної роботи 

студентів.
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ФІЗІОЛОГІЯ як навчальна дисципліна: 

- формує комплекс знань щодо функції органів і систем людини та механізмів їх 

регуляції. 

- базується на вивченні студентами медичної біології, медичної хімії, анатомії 

людини, гістології, цитології і ембріології та інтегрується з цими дисциплінами; 

- інтегрується із подальшими дисциплінами патологічної фізіології, пропедевтики 

внутрішніх хвороб, терапії, хірургії, медичної реабілітації; 

- закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій в 

процесі життєдіяльності. 

 

 

1. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МЕТА навчальної дисципліни «Фізіологія» випливає із  цілей освітньої-

професійної програми підготовки випускників вищого медичного навчального 

закладу та визначається змістом тих системних знань та умінь, котрими 

повинен оволодіти лікар-спеціаліст. Знання, які студенти отримують із 

навчальної дисципліни, є базовими для блоку дисциплін, що забезпечують  

природничо-наукову  і   професійно-практичну підготовку. 

 

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна. 

Дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей: 

 
Загальні компетентності(ЗК) 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК-4 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

ЗК-5 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК-6 Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 

ЗК-7 Здатність працювати в команді. 

ЗК-8 Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК-11 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 



ЗК-12 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

Фахові компетентності(ФК) 

ФК-2 Здатність до визначення необхідного переліку 

лабораторних та інструментальних досліджень та оцінки їх 

результатів. 

ФК-3 Здатність до встановлення попереднього та клінічного 

діагнозу захворювання. 

Програмні результати навчання(ПРН) 

ПРН-2 Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи 

стандартну процедуру на підставі результатів 

лабораторних та інструментальних досліджень (за списком 

4). 

ПРН-14 Визначати джерело та/або місце знаходження потрібної 

інформації залежно від її типу; отримувати необхідну 

інформацію з визначеного джерела; обробляти та 

проаналізувати отриману інформацію. 

ПРН-21 Формувати цілі та визначати структуру особистої 

діяльності. Вміти приймати обґрунтоване рішення, 

обирати способи та стратегії спілкування для забезпечення 

ефективної командної роботи. Нести відповідальність за 

вибір та тактику способу комунікації. 

ПРН-24 Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у 

своїй фаховій діяльності. 

ПРН-25 Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки 

(власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення 

типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі 

діяльності 

 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Дисципліна складається з наступних розділів: 

Розділи: 

Введення в фізіологію. Фізіологія клітини 

Фізіологія збудливих структур. 

Нервова регуляція функцій організму 

Роль ЦНС у регуляції рухових функцій 

Фізіологія сенсорних систем 

Вищі інтегративні функції нервової системи 

Роль автономної нервової системи у регуляції вісцеральних функцій. Вища 

нервова діяльність людини. 

Гуморальна регуляція та роль ендокринних залоз у регуляції вісцеральних 

функцій 

Фізіологічні основи трудової діяльності та спорту 

Енергетичний обмін. Терморегуляція. 
 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:  

А) лекції; 

Б) практичні заняття (семінарські заняття); 

В) самостійна робота студентів; 

Г) консультації. 



 

Лекції охоплюють основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем 

навчальної дисципліни, розкривають основні проблемні питання відповідних 

розділів дисципліни. 

Практичні заняття (семінарські заняття) передбачають детальний розгляд 

студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни з 

викладачем і формування вміння та навичок їх практичного застосування 

шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань та 

вирішення ситуаційних задач. 

Самостійна робота студентів передбачає оволодіння студентом навчальним 

матеріалом, а саме самостійне опрацювання окремих тем навчальної 

дисципліни у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, а також 

передбачає підготовку до усіх видів контролю. Навчальний матеріал 

дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння 

студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль 

поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні 

аудиторних занять. 

Консультації (індивідуальні або групові) проводяться з метою допомоги 

студентам розібратись та роз'яснити складні для самостійного осмислення 

питання, вирішити складні проблеми, які виникли при самостійному 

опрацюванні навчального матеріалу при підготовці до практичного заняття, 

підсумкового заняття або перед іспитом. 

 

При вивченні дисципліни використовують адекватні методи навчання. 

 

За джерелами знань використовують методи навчання: словесні – розповідь, 

пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – 

практична робота, вирішення задачі. За характером логіки пізнання 

використовуються методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, 

індуктивний, дедуктивний. За рівнем самостійної розумової діяльності 

використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

 Розділ 1. Вступ у фізіологію. Фізіологія клітини. 

Тема 1. Предмет, задачі і принципи фізіології. Методи фізіологічних 

досліджень. Фізіологія клітини та субклітинних структур. Взаємозв’язок між 

структурою й функцією. Функції клітин, тканин, органів, фізіологічних систем 

організму. Гомеостаз. Вікові та статеві особливості функцій.Фізіологія як 

наукова основа медицини про функції організму, шляхи збереження здоров’я і 

працездатності. Принципи фізіології, як науки. Значення фізіології у підготовці 

лікаря. Фізіологія – це наука, яка вивчає об’єктивні закономірності функцій 

організму людини та його структур (систем, органів, тканин, клітин) у їх 

єдності та взаємодії організму з зовнішнім середовищем. Рівні будови 

організму людини та його функції. Методи фізіологічних досліджень: 

спостереження, експерименти, моделювання. Фізіологічна характеристика 

функцій, їх параметри. Єдність організму й зовнішнього середовища. 
 



Тема 2. Основні етапи розвитку фізіології 

Становлення і розвиток фізіології.  Українська фізіологічна школа. 

 

 Розділ 2. Фізіологія збудливих структур 

 

Тема 3. Функції клітинної мембрани. Механізми транспортування речовин 

через мембрану. 

Будова та функції клітинних мембран. Мембранні білки. Транспортування 

речовин через мембрани. Рецептори мембран, їх функції. Електрогенна 

природа натрій-калієвого насосу. Роль кальцієвих насосів у транспортуванні 

іонів кальцію через мембрани. Екзоцитоз, ендоцитоз.  

 

Тема 4. Мембранні потенціали. Потенціал спокою і потенціал дії 

Збудливість як основа реакції тканини на подразнення. Мембранний потенціал 

спокою (ПС). Потенціал дії (ПД), механізми походження, методи реєстрації, 

фази ПД, параметри ПД. Фізіологічна роль ПД. Зміни збудливості клітини під 

час розвитку ПД. Рівень критичної деполяризації.  

 

Тема 5. Проведення збудження нервовими волокнами та через нервово-

м’язовий синапс 

Механізми проведення нервового імпульсу. Швидкість проведення збудження. 

Нервово-м’язовий синапс, будова, функції. Потенціал кінцевої пластинки 

(ПКП). Фізіологічні механізми блокади нервово-м’язової передачі. Механізм 

передачі збудження через електричний синапс. Медіатори, функція, значення 

у клінічній практиці. 

 

Тема 6. Властивості і механізми скорочення та розслаблення скелетних м’язів. 

Механізми поєднання збудження та скорочення у м’язових волокнах. 

Фізіологія м’язів. Типи м’язових волокон. Типи скорочення м’язів. Залежність 

між довжиною м’язового волокна та його напруженням. Залежність між 

швидкістю скорочення м’язів та їх навантаженням. Енергетика м’язового 

скорочення. Рухові одиниці. Сила й робота м’язів. Динамометрія. 

Електроміографія. 

 

Тема 7. Властивості гладких м’язів, механізми їх скорочення та розслаблення. 

Типи гладких м’язів. Мембранні потенціали гладких м’язів. Процеси 

спряження збудження і скорочення. Міогенна регуляція сили скорочення 

гладких м’язів. Регуляція сили скорочення вісцеральних м’язів порожнистих 

органів, травного каналу та судин. Роль іонів кальцію і кальмодуліну в 

регуляції сили скорочення, джерела іонів кальцію, значення у клінічній 

практиці. 

 

 Розділ 3. Нервова регуляція функцій організму 

 

Тема 8. Біологічна регуляція, контури біологічної регуляції. Рефлекторний 

принцип діяльності центральної нервової системи (ЦНС). 

Біологічна регуляція, її види, контури параметри, роль зворотного зв’язку. 

Нервова регуляція функцій. Нейрон види нейронів, функції, нейроні системи. 

Рефлекс, види рефлексів, їх фізіологічне та клінічне значення. Нервові центри. 



Принципи координації рефлексів.  

 

Тема 9. Синапси центральної нервової системи. Процеси збудження і 

гальмування у ЦНС 

Синапси ЦНС, механізми передачі інформації. Нейромедіатори. Процеси 

збудження та гальмування у ЦНС. Збуджувальні синапси, їх нейромедіатори. 

Гальмівні синапси, їх нейромедіатори. Пресинаптичне гальмування. 

Центральне гальмування. Сумація збудження та гальмування нейронами ЦНС. 

Рівні ЦНС, їх взаємодія при забезпечені пристосувальних реакцій організму. 

 

 

 Розділ 4. Роль ЦНС у регуляції рухових функцій 

 

Тема 10. Роль спинного мозку в регуляції рухових функцій 

Провідникова функція спинного мозку, її роль у регуляції рухових функцій, 

значення у клінічній практиці. Рухові системи спинного мозку. Аналіз 

сенсорної інформації спинним мозком.  Пропріорецептори. М’язові веретена. 

Рефлекси розтягування. Сухожильні рецептори, їх функції, рефлекси. 

Згинальні та розгинальні шкірно-м’язові рефлекси. Поперечний переріз 

спинного мозку і спінальний шок.  

 

Тема 11. Роль стовбура мозку у регуляції рухових функцій 

Роль заднього мозку у регуляції рухових функцій. Роль середнього мозку у 

регуляції рухових функцій. Роль ретикулярної формації у регуляції рухових 

функцій. 

 

Тема 12. Роль переднього мозку та мозочка у регуляції рухових функцій. 

Регуляція системної діяльності організму 

Роль таламуса й гіпоталамуса у регуляції рухових функцій. Роль базальних 

ядер у регуляції рухових функцій. Роль моторних зон кори у регуляції рухових 

функцій. Роль мозочка у регуляції рухових функцій. Роль кори головного мозку 

у формуванні системної діяльності організму. Вікові особливості 

функціонування кори головного мозку. Роль лімбічної системи у формуванні 

системної діяльності організму. 

 

 Розділ 5. Фізіологія сенсорних систем 

 

Тема 13. Сомато-сенсорна система. Ноцицепція та антиноцицепція 

Значення сенсорних систем у пізнаванні світу. Структурно-функціональна 

організація сенсорної системи. Рецептори. Провідниковий відділ сенсорної 

системи. Провідні шляхи: специфічні та неспецифічні канали передачі 

інформації. Таламус як колектор аферентних шляхів. Кірковий відділ 

сенсорної системи. Процеси вищого кіркового аналізу та синтезу аферентних 

збуджень. Взаємодія сенсорних систем. Кодування інформації та обробка її в 

різних відділах сенсорної системи. Сомато-сенсорна система. Фізіологічні 

основи болю. Ендогенна антиноцицептивна (знеболююча) система, її 

структурно-функціональна організація, опіатні та неопіатні механізми, 

фізіологічна роль та клінічне значення. Фізіологічні основи знеболювання та їх 

використання у клінічній практиці. Температурна сенсорна система.  



Тема 14. Тактильна сенсорна система 

Рецептори, провідниковий відділ, кірковий відділ, методи дослідження, їх 

клінічне значення. Поріг тактильної чутливості. 

 

Тема 15. Зорова сенсорна система 

Рецепторний відділ, провідниковий відділ, центральний кірковий відділ. 

Бінокулярний зір. Колірний зір. Функціональні методи оцінки зору. Темнова та 

світлова помірна адаптація. Довільні рухи очей.  

Тема 16. Слухова сенсорна система 

Рецепторний відділ, провідниковий відділ, центральний кірковий відділ. 

Звукопровідні, сприймаючі та аналізуючі структури. Центральні механізми 

аналізу звукової інформації. Сприйняття висоти, сили звуку і локалізація 

джерела звуку. Сенсоневральна та кондуктивна туговухість. Методи 

діагностики та їх клінічне значення. 

 

Тема 17. Вестибулярна сенсорна система 

Рецепторний відділ, провідниковий відділ, центральний кірковий відділ. 

Сприйняття положення голови у просторі та напрямку руху.  

 

Тема 18. Смакова сенсорна система 

Фізіологічна роль смакової сенсорної системи. Рецепторний відділ, 

провідниковий відділ, центральний кірковий відділ. Смакові відчуття. 

 

Тема 19. Нюхова сенсорна система 

Рецепторний, провідниковий і кірковий відділи, центральний аналіз інформації 

на різних рівнях. Класифікація запахів. 

 

Тема 20. Внутрішні (вісцеральні) сенсорні системи 

Сенсорна система тиску в кровоносних судинах і тиску у внутрішніх 

порожнистих органах. Хімічний склад внутрішнього середовища організму, 

хемосенсорні детекції травної системи. Осмотичний тиск внутрішнього 

середовища організму. Рецептори, провідниковий відділ, центральний 

кірковий відділ. 

 

 Розділ 6. Вищі інтегративні функції нервової системи 

 

Тема 21. Фізіологічні основи поведінки. Фізіологія емоцій. 

Вищі інтегративні функції нервової системи, методи її дослідження. 

Фізіологічні основи поведінки. Внутрішні потреби організму. Біологічна 

мотивація. Мотиваційне збудження. Вроджені (безумовно-рефлекторні) форми 

поведінки. Інстинкти, їх значення для пристосувальної діяльності організму. 

Емоції, їх види, нейрофізіологічні механізми формування, біологічна роль. 

Лімбічна система і вплив тривалого емоційного напруження при дії стресових 

факторів на стан вісцеральних систем організму, використання у клінічній 

практиці. Синдром «вигорання» у лікарській практиці та шляхи його 

запобігання. Типи вищої нервової діяльності, їх класифікація, фізіологічні 

основи, методи дослідження. Перша і друга сигнальні системи. Мова. Функції 

мови. Функціональна асиметрія кори великих півкуль головного мозку, 

концепція домінантної півкулі, функції недомінантної півкулі, взаємодія 



півкуль. Мислення, свідомість і самосвідомість. Фізіологія сну, його види і 

фази, електрична активність головного мозку. Біологічні ритми, їх фізіологічна 

роль та значення для формування функціональних розладів. 

 
 Розділ 7. Роль автономної нервової системи у регуляції вісцеральних функцій. Вища нервова 

діяльність людини. 

 

Тема 22. Структурно-функціональна організація автономної нервової системи, її роль у регуляції 

вісцеральних функцій 

 

Організація автономної нервової системи. Автономні ганглії. Автономні рефлекси. 

Нейромедіатори автономної нервової системи. Види циторецепторів (холінергічні, адренергічні, 

пуринергічні, серотонінергічні та інші). Блокатори передачі збудження у синапсах, клінічне 

значення. Ентеральна нервова система. Центральне регулювання вісцеральних функцій. 

Інтегративні центри регуляції вісцеральних функцій. Стовбур мозку. 

 

 Розділ 8. Гуморальна регуляція та роль ендокринних залоз у регуляції вісцеральних функцій 

 

Тема 23. Гуморальна регуляція, її фактори, механізми дії гормонів на клітини-мішені, регуляція 

секреції гормонів 

Характеристика та класифікація факторів гуморальної регуляції. Взаємозв’язок нервової та 

гуморальної регуляції. Організація ендокринної системи. Ендокринні залози, ендокринні клітини, 

гормони. Механізми дії гормонів. Регуляція секреції гормонів. Гіпоталамо–гіпофізарна система. 

Роль ліберинів і статинів. Саморегуляція чутливості рецепторів. Ендокринна функція жирової 

тканини. Фізіологічні функції, механізми дії адипокінів. Вплив циркадіанних біоритмів на 

вивільнення гормонів. Ендокринна функція ендотелію, фактори ендотеліального походження. 

Гормонорезистентність та інтерналізація рецепторів.  

 

Тема 24. Роль гормонів у регуляції процесів психічного, фізичного розвитку, лінійного росту тіла. 

Роль гормонів у регуляції статевих функції 

Аденогіпофіз. Процеси росту та розвитку. Регуляції синтезу й секреції соматотропіну, циркадні 

ритми. Щитоподібна залоза, гормони, регуляція синтезу й секреції, механізми дії на клітини-

мішені. Роль інших гормонів, що впливають на процеси росту (інсулін, стероїдні гормони гонад, 

кортизол). Вікові особливості функцій ендокринних залоз. Статева диференціація, розвиток і 

функції репродуктивної системи. Період статевого дозрівання. Гормональна регуляція статевих 

залоз. Жіноча статева система, її структура й функції. Гормони яйників, їх роль, регулювання 

функції яйників. Менструальний цикл. Вагітність. Гормони плаценти. Лактація. Чоловіча статева 

система, її структура й функції. Сперматогенез. Ендокринна функція яєчок, регулювання функції 

яєчок, контур регуляції за участі гіпоталамо-гіпофізарної системи. Ерекція та еякуляція, 

гормональні й нервові механізми регуляції. 

 

Тема 25. Роль гормонів у регуляції гомеостазу. Роль гормонів у регуляції адаптації організму 

Гормони підшлункової залози. Гормональна регуляція підтримання сталості концентрації глюкози 

в крові. Баланс кальцію в організмі. Роль вазопресину, окситоцину. Гормони мозкової речовини 

наднирникових залоз (катехоламіни), їх роль в організмі, регулювання секреції. Гормони кори 

наднирникових залоз. Поняття про стрес і стресові фактори. Загальний адаптаційний синдром 

(Г.Сельє). Види адаптації організму. 

 

Розділ 9. Фізіологічні основи трудової діяльності та спорту 

 

Тема 26. Трудова діяльність, теорії розвитку втоми, оптимальні режими 

Фізіологічні основи праці. Особливості фізичної і розумової праці. Сила, витривалість, 

працездатність. Механізми втоми та відновлення. Взаємозв’язок фізичної та розумової праці 

Тренування, як метод підвищення резистентності.  

 

 Розділ 10. Енергетичний обмін. Терморегуляція. 



 

Тема 27. Енергетичний обмін та методи його дослідження 

Обмін речовин в організмі. Обмін речовин між організмом та зовнішнім середовищем.  

Організм як відкрита термодинамічна система. Калорійна цінність різних харчових речовин. 

Основний обмін. Енергетичні затрати організму при різних видах праці. Потреба у білках, жирах, 

вуглеводах у залежності від віку, виду праці й стану організму.  

 

Тема 28. Температура тіла та регуляція її сталості 

Температури внутрішнього середовища як умова метаболічних процесів. Температура шкіри і 

внутрішніх органів людини, добові коливання, терморегуляція. Фізіологічні основи загартування. 

Вікові і статеві особливості терморегуля



 

 Розділ 11. Система крові 

           

 Тема 29. Система крові. Функції крові, фізико-хімічні властивості 

Система крові, основні функції, склад і об’єм крові, фізіологічні константи крові, 

механізми їх регуляції. 

 

 Тема 30. Фізіологія еритроцитів 

Еритроцити, кількість, будова, функції. Гемоглобін. Гемоліз. Швидкість осідання 

еритроцитів (ШОЕ). Кровотворення, вікові зміни. 

 

 Тема 31. Захисні функції крові. Фізіологія лейкоцитів. Групи крові 

Імунітет, його види. Лейкоцитарна формула, лейкоцитоз та лейкопенія. Вікові зміни 

імунітету. Групи крові, методи визначення. Фізіологічні основи переливання крові. 

Кровозамінники.  

 

Тема 32. Фізіологія тромбоцитів. Види та фізіологічні механізми гемостазу при 

пошкодженні стінки судини. 

Гемостаз. Тромбоцити, їх кількість, функції. Коагуляційний гемостаз. Вікові зміни 

системи гемостазу. Антикоагулянти, їх види, механізми дії, клінічне значення. 

Регуляція зсідання крові. Позасудинні рідини організму. 

 

 Розділ 12. Система дихання 

 

 Тема 33. Загальна характеристика системи дихання. Зовнішнє дихання 

Структура та функції системи дихання. Дихальний цикл. Значення миготливого 

епітелію. Тиск у плевральній порожнині. Еластичні властивості легень. Поверхневий 

натяг альвеол. Сурфактанти. Показники зовнішнього дихання. Зв'язок процесів 

дихання, жування і ковтання. Недихальні функції легень. 

 

Тема 34. Газообмін у легенях. Транспорт газів кров'ю. Газообмін у тканинах 

Дифузія і транспорт газів. Напруга газів, розчинених у крові. Аерогематичний бар'єр. 

Легеневий кровообіг та вентиляція легень. Крива дисоціації оксигемоглобіну. 

Киснева ємність крові. Бікарбонаи і карбогемоглобін. Газообмін між кров’ю і 

тканинами. 

 

Тема 35. Регуляція дихання 

Структури які забезпечують генерацію основного ритму дихання. Вплив газового 

складу та рН артеріальної крові на дихання. Центральні та периферичні 

хеморецептори. Гіперкапнія, гіпоксія. Рецептори розтягнення легень. Рефлекс 

Геринга–Бреєра. Роль інших рецепторів у регуляції дихання. Захисні дихальні 

рефлекси. Дихання при фізичному навантаженні, при підвищеному і зниженому 

барометричному тиску. Регуляція першого вдиху новонародженої дитини. 

Особливості регулювання дихання у дітей та в різні вікові періоди. Інтервальне 

гіпоксичне тренування. 

 

 

 Розділ 13. Серцево-судинна система 



 

 

Тема 36. Загальна характеристика системи кровообігу. Фізіологічні властивості 

серцевого м’язу 

Система кровообігу, будова серця, функції, автоматизм серця, провідна система, 

фізіологія типових кардіоміоцитів, механізми скорочення та розслаблення періоди 

рефрактерності.  

 

Тема 37. Фізіологічні основи електрокардіографії 

Нормальна ЕКГ, динаміка збудження в серці, інтерпретація фізіологічних 

властивостей серця за ЕКГ. 

 

 

Тема 38. Нагнітальна функція серця, його роль у гемодинаміці, фізіологічні основи 

методів дослідження 

Серцевий цикл, робота клапанного апарату протягом серцевої діяльності. Фракція 

викиду, систолічний та хвилинний об’єми крові, вікові особливості. Фізіологічні 

основи ультразвукової ехокардіографії, доплерокардіографії, тощо. 

 

Тема 39. Регуляція діяльності серця 

Регуляція серцевої діяльності. Залежність сили скорочення серця від довжини 

кардіоміоцитів та опору вигнанню крові. Вплив парасимпатичних та симпатичних 

нервів на фізіологічні властивості серцевого м’язу. Серцеві рефлекси. Вплив іонного 

складу плазми крові на діяльність серця. Вплив гормонів на діяльність серця. 

 

Тема 40. Системний кровообіг, закони гемодинаміки, роль судин у кровообігу 

Функціональна класифікація кровоносних судин. Основні закони гемодинаміки. 

Системний кровообіг. Механізм судинного тонусу, периферичний опір судин. 

Фактори, що забезпечують рух крові по судинах, швидкості руху крові в різних 

відділах судинного русла. Кров’яний тиск, фактори, що його визначають. 

Фізіологічні основи вимірювання кров’яного тиску. Артеріальний пульс. 

Сфігмограма. Мікроциркуляція. Механізми обміну рідини та інших речовин між 

кров’ю та тканинами; клінічне значення. Фізіологічна характеристика ємкісних 

судин. Особливості венозного руху крові.  

 

Тема 41. Регуляція кровообігу 

Тонус судин і його регуляція, особливості гладких м’язів судин. Регуляції судин 

мікроциркуляторного русла. Роль речовин, які виділяє ендотелій. Регуляція 

системного кровообігу. Серцево-судинний центр. Рефлексогенні зони, 

барорецептори і хеморецептори каротидного синусу та дуги аорти. Рефлекси з 

рецепторів передсердь і великих вен. Механізми нервової і гуморальної регуляції 

діяльності серця, тонусу судин та об’єму крові за умов пристосувальних реакцій. 

Фізіологічні передумови порушення рівня кров’яного тиску. Нервові та гуморальні 

механізми регуляції кров’яного тиску. Вікові особливості кровообігу Регуляція 

кровообігу при зміні положення тіла та при фізичній роботі. 

Тема 42. Регіональний кровообіг та його регуляція 

Особливості регіонального кровообігу (коронарного, мозкового, легеневого, 

черевного) та механізми регуляції. Кровообіг плоду.  



 

 

Тема 43. Динаміка лімфообігу 

Лімфа, її утворення та функції. Механізми руху лімфи по лімфатичних судинах. 

 

 Розділ 14. Система травлення 

 

Тема 44. Система травлення. Дослідження травлення в порожнині рота. Роль 

смакової та нюхової сенсорних систем. Секреторна функція слинних залоз. 

Морфо-функціональна характеристика системи травлення. Типи травлення 

(порожнинне, мембранне, внутрішньоклітинне), механізми регуляції. Моторика 

травного каналу. Роль мікрофлори травної системи для резистентності епітеліального 

бар’єру та процесів травлення. Механізми голоду та насичення. 

Фізіологічні основи методів дослідження функцій травного каналу. Харчова 

мотивація. Гормони жирової тканини (адипокіни) у регуляції споживання їжі. 

Фунціональні гастроентерологічні розлади та методи їх оцінювання. Харчова 

поведінка. Слиновиділення. Кількість, склад та властивості слини, регуляція секреції 

слини. Жування, ковтання, мікрофлора ротової порожнини. 

 

Тема 45. Дослідження травленння у шлунку. Дослідження травлення у 12-палій 

кишці. 

Секреторна діяльність шлункових залоз, властивості шлункового соку. Механізми 

секреції хлористоводневої кислоти, ензимів, слизу та їх регуляція. Нервова та 

гуморальна регуляція секреції шлункових залоз. Мікрофлора шлунку, її клінічне 

значення. Моторна функція шлунка, її регуляція.  

 

Функції дванадцятипалої кишки. Фізіологічна активність підшлункової залози. 

Кількість, склад і властивості підшлункового соку. Нервова та гуморальна регуляція 

панкреатичної секреції. Функції печінки. Участь жовчі у процесах травлення. 

Утворення жовчі, її склад і властивості. Регуляція утворення жовчі і виділення її у 

12-палу кишку.  

 

Тема 46. Дослідження травлення у кишках. Особливості моторики та всмоктування. 

Кишкова секреція, склад і властивості кишкового соку. Регуляція кишкової секреції. 

Порожнинний та мембранний гідроліз харчових речовин, методи дослідження. 

Моторика тонкої кишки, її регуляція. Травлення у товстій кишці. Моторика товстої 

кишки, її регуляція. Роль мікрофлори. Акт дефекації. Всмоктування у різних відділах 

травного каналу. 

 

 Розділ 15. Система виділення 

 

Тема 47. Дослідження механізмів утворення сечі  

 

Морфо-функціональна характеристика видільної системи. Нефрон як функціональна 

одиниця нирок. Особливості кровопостачання нирок. Процеси утворення сечі. 

Дослідження клубочкової фільтрації за кліренс тестами. Діурез. Склад первинної і 

вторинної сечі. Дослідження сечі.  

 



 

Тема 48. Дослідження участі нирок у підтримці гомеостазу та гомеокінезу  

 

Ренін-ангіотензин-альдостеронова система, передсердний натрійуретичний гормону. 

Роль нирок в регуляції кислотно лужного балансу, концентрації натрію, калію, води. 

Регулювання концентрації кальцію і фосфатів та порушення при захворюваннях 

нирок. Вікові особливості сечоутворення та сечовиділення. Сечовипускання. 

Фізіологічні основи методів оцінювання ниркових функцій. 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

 

Тема Лекції Практичні 

заняття 

СРС 

Семестр 3 

Розділ 1. Вступ в фізіологію 

1 Вступ в курс фізіології. Збудливі тканини. Біопотенціали. 

Предмет і завдання фізіології. Методи фізіологічних 

досліджень. 

 3 2 

Розділ 2. Фізіологія збудливих структур 

2 Загальні принципи біологічної регуляції. Молекулярно-

біологічні засади сучасної фізіології. 

2   

3 Дослідження подразливості та збудливості та нервових та 

м’язових волокон. 

  2 

4 Дослідження проведення збудження нервовими волокнами 

та через нервово-м’язовий синапс. Дослідження ПД 

цілісних нервів і м’язів 

 3  

5 Дослідження механізмів скорочення скелетних м’язів. 

Фізіологічні властивості гладких м’язів. Міокіни, їх 

фізіологічне значення. Дослідження фізичного розвитку. 

Практичні навички з фізіології збудливих структур. 

 3  

Розділ 3. Нервова регуляція функцій організму 

6 Нервова регуляція. Принципи координації рефлекторної 

діяльності. Збудження та гальмування в ЦНС. 

2   

7 Загальна характеристика біологічної регуляції. 

Дослідження рефлекторної дуги. Дослідження процесів 

збудження та гальмування в центральній нервовій системі 

(ЦНС). 

 3  

  Розділ 4. Роль ЦНС у регуляції рухових функцій 

8 Дослідження ролі спинного мозку та стовбура мозку у 

регуляції рухових функцій організму 

2 3  

9 Роль різних рівнів ЦНС у регуляції рухових функцій. Роль 

спинного мозку в регуляції рухових функцій. Роль 

стовбура мозку в регуляції рухових функцій. 

2   

10 Роль переднього мозку й мозочка в регуляції рухових 

функцій, системної діяльності організму 

2   

11 Дослідження ролі переднього мозку і мозочка у регуляції 

рухових функцій організму. Регуляція системної 

діяльності організму. Практичні навички з фізіології ЦНС 

 3  

Розділ 5. Фізіологія сенсорних систем 

12   Сенсорні системи. Зорова та слухова сенсорні системи. 2   

13 Сомато-сенсорна система. Фізіологічні основи болю та 

знеболювання. 

2   



 

14 Дослідження сомато-сенсорної системи. Біль та 

антиноцицепція. 

 3  

15 Дослідження зорової та слухової сенсорних систем.  3  

16 Вестибулярна сенсорна система.   4 

17 Смакова та нюхова сенсорні системи. 

Внутрішні (вісцеральні) сенсорні системи. 

  4 

Розділ 6. Вищі інтегративні функції нервової системи 

18 Вища нервова діяльність. Процеси утворення та 

гальмування умовних рефлексів. Пам’ять. Фізіологічні 

основи поведінки. Роль потреб, мотивацій та емоцій 

2   

Розділ 7. Роль АНС у регуляції вісцеральних функцій. Вища нервова діяльність людини 

19 Роль АНС у регуляції вісцеральних функцій. 2   

20 Практичні навички з фізіології сенсорних систем та вищих 

інтегративних функцій. 

 3  

21 Дослідження механізмів нервової регуляції вісцеральних 

функцій організму. 

 3  

22 Фізіологія сну.   4 

Розділ 8. Гуморальна регуляція та роль ендокринних залоз у регуляції вісцеральних функцій 

організму. 

23 Фізіологічні основи гуморальної регуляції вісцеральних 

функцій. Внутрішньоклітинний сигналінг. 

2 3  

24 Роль ендокринних залоз у регуляції процесів фізичного, 

психічного та статевого розвитку організму.  

2 3  

25 Роль ендокринних залоз у регуляції гомеостазу, 

неспецифічної адаптації організму 

2 3  

26 Дослідження ролі гормонів у регуляції гомеостазу та 

адаптації організму до дії стресових факторів. 

 3  

27 Циркадіадні ритми та їх значення для інтегративної 

діяльності організму. 

  2 

Розділ 9. Фізіологія трудової діяльності і спорту 

28 Втома та адаптація 2   

29 Дослідження адаптації організму до фізичного 

навантаження. 

  4 

30 Динамічний стереотип поведінки лікаря. Синдром 

«вигорання» у лікарській практиці та шляхи його 

запобігання. 

  4 

Розділ 10. Енергетичний обмін. Терморегуляція 

31 Фізіологічне дослідження механізмів енергетичного 

обміну та терморегуляції 

2 3  

32 Практичні навички з фізіології ендокринної системи, 

енергетичного обміну та терморегуляції. 

 3 2 

Розділ 11. Система крові 

33 Загальна характеристика системи крові. Кров як засіб 

транспорту і внутрішнє середовище організму. 

Фізіологічні властивості еритроцитів. Фізіологічні основи 

гемотрансфузіології. 

2   

34 Захисні функції крові. Судинно-тромбоцитарний та 

коагуляційний гемостаз. Роль антикоагулянтів, плазмінів. 

2   

35 Підготовка до практичних занять – теоретична 

самопідготовка та опрацювання практичних навичок. 

  30 

36 Аналіз літератури та обговорення індивідуальної 

самостійної роботи 

  4 

37 Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану 

аудиторних занять 

  2 
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38 Фізіологія системи крові. Дослідження фізико-хімічних 

властивостей крові. Дослідження кількості еритроцитів та 

гемоглобіну в крові 

2 3  

39 Дослідження групової приналежності крові. Фізіологічні 

основи гемотрансфузіології 

 3  

40 Дослідження захисних властивостей крові у протидії 

чужорідному впливу. Дослідження системи зсідання та 

протизсідання. Практичні навички з фізіології системи 

крові. 

 3  

Розділ 12. Система дихання 

41  Система дихання. Основні етапи дихання. Механізми 

регулювання дихання.  

2   

42 Система дихання. Дослідження зовнішнього дихання  3  

43 Дослідження дифузії та транспорту газів кров`ю. 

Дослідження регуляції дихання. Практичні навички у 

фізіології системи дихання. 

 3  

Розділ 13. Система кровообігу 

44  Система кровообігу. Фізіологічні властивості серцевого 

м’язу  

2   

45 Фізіологія серцево-судинної системи. Дослідження 

фізіологічних властивостей серцевого м’яза. 

 3  

46 Дослідження динаміки збудження серця. Реєстрація та 

аналіз електрокардіограми. 

 3  

47 Нагнітальна функція серця. Регуляція діяльності серця. 2   

48 Дослідження нагнітальної функції серця. Дослідження 

регуляції діяльності серця. 

 3  

49 Роль судини у кровообігу. Закони гемодинаміки. Регуляція 

системного та регіонального кровообігу. 

2   

50 Дослідження артеріального тиску в людини. Роль судин у 

кровообігу. Закони гемодинаміки. 

 3  

51 Дослідження регуляції кровообігу. Лімфообіг. 

Особливості регіонального кровообігу та його регуляція. 

Практичні навички з фізіології серцево-судинної системи 

 3  

52 Динаміка та механізми контролю лімфообігу 2  3 

53  Сучасні діагностичні методи оцінювання роботи серця 

та стану судин  

  8 

54   Сучасні методи діагностики індивідуального стану 

серцево-судинної системи 

2  2 

Розділ 14. Система травлення 

55 Система травлення. Травлення у ротовій порожнині. 

Фізіологічні основи голоду та насичення. Фізіологічні 

основи харчування 

2   

56 Система травлення. Дослідження травлення в порожнині 

рота. Роль смакової та нюхової сенсорних систем. 

Секреторна функція слинних залоз. 

 3  

57   Cистема травлення. Травлення та всмоктування у 

шлунку і кишках 

2   

58 Дослідження травлення у шлунку. Дослідження травлення 

у дванадцятипалій кишці 

4 3  

59 Дослідження травлення у кишках. Особливості моторики 

та всмоктування. Практичні навички з фізіології системи 

травлення. 

2 3  



 

Розділ 15. Система виділення 

60 Система виділення. Механізми утворення сечі 2   

61 Дослідження механізмів утворення сечі. Невидільні 

функції нирок 

 3  

62 Роль нирок у підтриманні гомеостазу 2   

63 Регулювання водно-електролітного балансу за участю 

нирок. 

2  6 

64 Дослідження участі нирок у підтриманні гомеостазу та 

гомеокінезу. Практичні навички з фізіології системи 

виділення 

2 3  

65 Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка 

до опрацювання практичних навичок 

  35 

66 Підготовка до підсумкового контролю   16 

 ІСПИТ  4  
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ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 
з.п 

ТЕМА 
К-сть 
годин 

1. Вступ в курс фізіології. Збудливі тканини. Біопотенціали. 2 

2. Загальні принципи біологічної регуляції. Молекулярно-біологічні засади 
сучасної фізіології. 

2 

3. Нервова регуляція. Принципи координації рефлекторної діяльності. 
Збудження та гальмування в ЦНС. 

2 

4. Роль різних рівнів ЦНС у регуляції рухових функцій. Роль спинного мозку в 

регуляції рухових функцій. Роль стовбура мозку в регуляції рухових 
функцій. 

2 

5. Роль переднього мозку й мозочка в регуляції рухових функцій, системної 
діяльності організму. 

2 

6. Сенсорні системи. Зорова та слухова сенсорні системи. 2 

7. Сомато-сенсорна система. Фізіологічні основи болю та знеболювання. 2 

8. Вища нервова діяльність. Процеси утворення та гальмування умовних 

рефлексів. Пам’ять. Фізіологічні основи поведінки. Роль потреб, мотивацій 

та емоцій. 

2 

9. Роль АНС у регуляції вісцеральних функцій. 2 

10. Фізіологічні основи гуморальної регуляції вісцеральних функцій. 
Внутрішньоклітинний сигналінг. 

2 

11. Роль ендокринних залоз у регуляції процесів фізичного, психічного та 
статевого розвитку організму. 

2 

12. Роль ендокринних залоз у регуляції гомеостазу, неспецифічної адаптації 
організму. 

2 

13. Втома та адаптація. 2 

14. Фізіологічні основи енергетичного обміну. Терморегуляція. 2 

15. Загальна характеристика системи крові. Кров як засіб транспорту і внутрішнє 

середовище організму. Фізіологічні властивості еритроцитів. Фізіологічні 
основи гемотрансфузіології. 

2 

16. Судинно-тромбоцитарний та коагуляційний гемостаз. 

Захисні функції крові. 
Роль антикоагулянтів, плазмінів. 

2 
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17. Система кровообігу.  2 



 

18. Фізіологічні властивості серцевого м’язу. 2 

19. Система дихання. Основні етапи дихання.  2 

20. Механізми регулювання дихання. 2 

21. Нагнітальна функція серця.  2 

22. Регуляція діяльності серця. 2 

23. Роль судини у кровообігу. Закони гемодинаміки. 2 

24. Регуляція системного та регіонального кровообігу. 2 

25. Система травлення. 

 

2 

26. Травлення у ротовій порожнині. 2 

27. Фізіологічні основи голоду та насичення.  2 

28 Фізіологічні основи харчування. 2 

29. Травлення та всмоктування у шлунку і кишках. 2 

30. Система виділення.  2 

31. Механізми утворення сечі. 2 

32. Роль нирок у підтриманні гомеостазу. 2 
 Разом за другий семестр 16 

 РАЗОМ 48 

 

 

 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

 

№ 

з.п 
ТЕМА 

К-ть 

годин 

Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції 

1. Предмет і завдання фізіології. Методи фізіологічних досліджень. Дослідження 
подразливості та збудливості та нервових та м’язових волокон. 

3 

2. Дослідження проведення збудження нервовими волокнами та через нервово- 
м’язовий синапс. Дослідження ПД цілісних нервів і м’язів. 

3 

3. Дослідження механізмів скорочення скелетних м’язів. Фізіологічні властивості 

гладких м’язів. Міокіни, їх фізіологічне значення. Дослідження фізичного 
розвитку. Практичні навички з фізіології збудливих структур. 

3 

4. Загальна характеристика біологічної регуляції. Дослідження рефлекторної 

дуги. Дослідження процесів збудження та гальмування в центральній нервовій 
системі (ЦНС). 

3 

5. Дослідження ролі спинного мозку та стовбура мозку у регуляції рухових 
функцій організму. 

3 

6. Дослідження ролі переднього мозку і мозочка у регуляції рухових функцій 

організму. Регуляція системної діяльності організму. Практичні навички з 
фізіології ЦНС. 

3 

7. Дослідження сомато-сенсорної системи. Біль та антиноцицепція. 3 

8. Дослідження зорової та слухової сенсорних систем. 3 

9. Фізіологічні основи поведінки. Дослідження утворення та гальмування 

умовних рефлексів. Дослідження типів ВНД. Дослідження ролі мотивацій та 
емоцій в поведінкових реакціях. 

3 

10. Практичні навички з фізіології сенсорних систем та вищих інтегративних 
функцій. 

3 

11. Дослідження механізмів нервової регуляції вісцеральних функцій організму. 3 



 

12. Гуморальна регуляція та роль ендокринних залоз у регуляції вісцеральних 
функцій організму. 

3 

13. Дослідження ролі гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого 
розвитку. 

3 

14. Дослідження ролі гормонів у регуляції гомеостазу та адаптації організму до дії 
стресових факторів. 

3 

15. Дослідження механізмів енергетичного обміну та терморегуляції. 3 

16. Практичні навички з фізіології ендокринної системи, енергетичного обміну та 
терморегуляції. 

3 
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Фізіологія вісцеральних систем: крові, кровообігу, травлення та виділення. 

1. Фізіологія системи крові. Дослідження фізико-хімічних властивостей крові. 
Дослідження кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові. 

3 

2. Дослідження групової приналежності крові. Фізіологічні основи 
гемотрансфузіології. 

3 

3. Дослідження системи зсідання та протизсідання. Дослідження захисних 
властивостей крові у протидії чужорідному впливу. Практичні навички з 
фізіології системи крові. 

3 

4. Система дихання. Дослідження зовнішнього дихання. 3 

5. Дослідження дифузії та транспорту газів кров`ю. Дослідження регуляції 
Дихання. Практичні навички з фізіології системи дихання. 

3 

6. Фізіологія серцево-судинної системи. Дослідження фізіологічних 
властивостей серцевого м’яза. 

3 

7. Дослідження динаміки збудження серця. Реєстрація та аналіз 
електрокардіограми. 

3 

8. Дослідження нагнітальної функції серця. Дослідження регуляції діяльності 
серця. 

3 

9. Дослідження артеріального тиску в людини. Роль судин у кровообігу. Закони 
гемодинаміки. 

3 

10. Дослідження регуляції кровообігу. Лімфообіг. Особливості регіонального 
кровообігу та його регуляція. Практичні навички з фізіології серцево - 
судинної системи. 

3 

11. Система травлення. Дослідження травлення в порожнині рота. Роль смакової 
та нюхової сенсорних систем. Секреторна функція слинних залоз. 

3 

12. Дослідження травлення у шлунку. Дослідження травлення у дванадцятипалій 
кишці. 

3 

13. Дослідження травлення у кишках. Особливості моторики та всмоктування. 
Практичні навички з фізіології травлення. 

3 

14. Дослідження механізмів утворення сечі. Невидільні функції нирок. 2 
15. Дослідження участі нирок у підтриманні гомеостазу та гомеокінезу. Практичні 

навички з фізіології системи виділення. 
3 

16. Підготовка до підсумкового контролю та іспиту 4 
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 РАЗОМ: 96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ з.п 
ТЕМА 

К-сть 
годин 

Загальна фізіологія. Вищі інтегративні функції. 

1. Підготовка до практичних занять – теоретична 
самопідготовка та опрацювання практичних навичок. 

30 

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних 

занять: 

4 

 Історія розвитку фізіології в Україні. 

Внесок робіт О.О. Богомольця, Р.Е. Кавецького, П.Г. Костюка в розвиток 

світової фізіології. Одеська фізіологічна школа.  
 

4 

 Вестибулярна сенсорна система 4 
 Смакова та нюхова сенсорні системи 4 

 Фізіологія сну 4 

 Дослідження адаптації організму до фізичного 
навантаження 

4 

 Циркадіадні ритми та їх значення для інтегративної 
діяльності організму. 

4 

3. Індивідуальна самостійна робота:  

 Аналіз літератури та обговорення індивідуальної 
самостійної роботи 

4 

4. Підготовка до підсумкового рейтингового контролю 8 
 РАЗОМ: 70 

 

 

Фізіологія вісцеральних систем дихання, крові, кровообігу, травлення та виділення 

1. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка до 

опрацювання практичних навичок. 

35 

2. Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних 

занять: 

 

3. Сучасні діагностичні методи оцінювання роботи серця 
та стану судин. 

8 

4. Сучасні методи діагностики індивідуального стану серцево-судинної 

системи ( холтерівське 
моніторування, медичні гаджети). 

2 

5. Динаміка та механізми контролю лімфообігу. 3 

6. Регулювання водно-електролітного балансу за участю 
нирок. Невидільні функції нирок. 

6 

7. Підготовка до підсумкового модульного контролю 16 

РАЗОМ: 70 

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА: 

 

Участь у роботі студентського наукового гуртка та виступи на наукових 

форумах. 

Участь у студентській олімпіаді з навчальної дисципліни. 



 

 

МЕТОДИ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

тестування (усне, письмове, комп’ютерне); 

структуровані письмові роботи; 

структурований контроль практичних навичок; 

контроль виконання практичної роботи; 

усне опитування; 

усна співбесіда. 

 

Форми контролю: 

Попередній (вхідний) контроль слугує засобом виявлення наявного рівня знань 

студентів для використання їх викладачем на практичному занятті як 

орієнтування у складності матеріалу. Проводиться з метою оцінки міцності 

знань та з метою визначення ступеня сприйняття нового навчального 

матеріалу. 

 

Поточний контроль – контроль самостійної роботи студентів щодо вивчення 

навчальних матеріалів. Здійснюється на кожному практичному занятті 

відповідно до конкретних цілей теми з метою перевірити ступінь та якість 

засвоєння матеріалу, що вивчається. На всіх практичних заняттях 

застосовується об’єктивний контроль теоретичної підготовки та засвоєння 

практичних навичок із метою перевірки підготовленості студента до заняття. В 

процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота студента щодо 

повноти виконання завдань, рівня  засвоєння навчальних матеріалів, 

оволодіння практичними навичками аналітичної, дослідницької роботи та ін. 

 

Рубіжний (тематичний) контроль засвоєння розділу (підрозділу) відбувається 

по завершенню вивчення блоку відповідних тем шляхом тестування та/або 

усної співбесіди та/або виконання структурованих ззавдань. Тематичний 

контроль є показником якості вивчення тем розділів дисципліни та засвоєння 

студентами практичних навичок, а також пов'язаних із цим пізнавальних, 

методичних, психологічних і організаційних якостей студентів. Проводиться 

на спеціально відведеному – підсумковому – занятті. 

 

Проміжний контроль - полягає в оцінці засвоєння студентами навчального 

матеріалу на підставі виконання ним певних видів робіт на практичних 

(семінарських) заняттях за певний період. Проводиться у формі семестрового 

заліку на останньому практичному (семінарському) занятті в семестрі. 

 

Підсумковий контроль здійснює контролюючу функцію, проводиться з метою 

оцінки результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або 

на окремих його завершених етапах. Проводиться у формі заліку, 

диференційованого заліку або іспиту з метою встановлення змісту знань 

студентів за обсягом, якістю та глибиною, а також вміннями застосувати їх у 

практичній діяльності. Під час підсумкового контролю враховуються 

результати складання здачі усіх видів навчальної роботи згідно із структурою 

робочої програми. 



 

 

ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ 

ПО ЗАВЕРШЕННЮ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Оцінка з навчальної дисципліни складається з двох складових: 

1. оцінювання поточної успішності  

2. оцінка на іспиті. 

 

Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти: 

студент отримує дві оцінки: першу – за традиційною 4-бальною шкалою і 

другою за 200-бальною системою із подальшим ранжуванням за рейтинговою 

шкалою (ECTS) для забезпечення умов академічної мобільності, надання 

можливості продовжити навчання з цієї дисципліни в іншому ВНЗ або в іншій 

країні. Отриманий за дисципліну середній бал дозволяє здійснити конвертацію 

в оцінку за 200-бальною шкалою. 

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом 

оцінок за 4-ри бальною шкалою під час вивчення дисципліни, шляхом 

обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після 

коми. Отримана величина конвертується у бали за багатобальною шкалою 

таким чином: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конвертація традиційної оцінки з дисципліни та суми балів за шкалою ECTS 

 

Бали з дисципліни Оцінка за 4-ри бальною шкалою 
Від 180 до 200 балів 5 

Від 150 до 179 балів 4 

Від 139 балів до мінімальної 

кількості балів, яку повинен 

набрати студент 

3 

Нижче мінімальної кількості балів, 

яку повинен набрати студент 
2 

Оцінка ECTS Статистичний показник 

«А» Найкращі 10 % студентів 

«В» Наступні 25 % студентів 

«С» Наступні 30 % студентів 

«D» Наступні 25 % студентів 

«E» Останні 10 % студентів 



 

 

 

Методичне забезпечення 

o Робоча навчальна програма дисципліни 

o Тези лекцій з дисципліни 

o Методичні рекомендації та розробки для викладача 

o Методичні вказівки до практичних занять для студентів 

o Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів 

o Тестові та контрольні завдання до практичних занять 

o Питання та завдання до підсумкового контролю (іспиту) 
  

 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

1. Фізіологія : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / В. Г. Шевчук, В. М. Мороз, С. 

М. Бєлан [та ін.], за ред. В. Г. Шевчука. - Вид. 2, випр. і доповн. – Вінниця : Нова 

книга. - 2015. - 448 с. 

2. Шевчук В.Г. Фізіологія: підручник / В.Г.Шевчук. - Вінниця: «Нова книга», 2017. - 

448с.  

3. Філімонов В.І.Фізіологія людини: підручник/ В.Ф.Філімонов.- К.: Медицина, 2013. - 

816 с.  

 

Допоміжна 

1. Ровний А. С. Фізіологія рухової активності : підручник / А. С. Ровний, В. А. Ровний, 

О. О. Ровна. – Харків : ХНАДУ, 2014. – 343 с. 

2. Годун Н. І. Фізіологія вищої нервової діяльності : навчально-методичний посібник / 

Н. І. Годун. – Переяслав-Хмельницький : О. М. Лукашевич, 2014. – 158 с. 

3. Вовканич Л. С. Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : навчальний 

посібник : у 2 ч. / Л. С. Вовканич, Д. І. Бергтраум.  – Львів : ЛДУФК, 2013. – 195 с. 

4. Human Movement, Structure and Function / Nigel Palastanga, Roger Soames. - 6th ed., 

2013. – 652 p. 

 

 

Інформаційні ресурси 

 

Центр тестування – база ліцензійних тестових завдань Крок – 1 

htpp://testcentr.org.ua/  
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