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1. Мета навчальної дисципліни: Формування у студентів адекватних наукових уявлень 

про клінічні аспекти фізіологічних процесів людського організму. Формування у студентів 

знання та навички з організації діагностичних методів, а також методів профілактики 

захворювань шляхом розуміння відмінностей між нормою та патологією. 

2. Попередні вимоги до оволодіння або вибору дисципліни: 

1. Успішне засвоєння дисциплін «Анатомія людини», «Гістологія, цитології та ембріології», 

«Фізіологія» та «Біоорганічна та біологічна хімія». 

2. Знання теоретичних основ анатомії, фізіології, хімії, біохімії. 

3. Уміння самостійно застосовувати знання з анатомії, фізіології, хімії, біохімії та інших 

навчальних дисциплін, користуватися комп’ютером, працювати з науковою літературою. 

3. Анотація дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Клінічна фізіологія» присвячена вивченню основних принципів 

клінічного мислення, розгляду загальних принципів функціонування живого організму в 

умовах різних патологій та екстремальних ситуацій. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

- знати основи фізіології з клінічними аспектами, характерними для різних вікових, 

професійних та нозологічних груп населення; 

- знати особливості діагностики різних патологій системи організму людини. 

Відповідно до вимог Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої 

освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 22 "Охорона здоров'я", спеціальність 222 

"Медицина") дисципліна «Клінічна фізіологія» передбачає набуття наступних компетенцій: 

інтегральні: 

Здатність розв'язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та інноваційного 

характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем 

автономії. 

загальні: 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 04. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 06. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 07. Здатність працювати в команді. 

ЗК 09. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

ЗК 11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

спеціальні (професійні, предметні): 

СК 01. Здатність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані. 

СК 02. Здатність до визначення необхідного переліку лабораторних та інструментальних 

досліджень та оцінки їх результатів. 

СК 03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу захворювання. 

СК 25. Дотримання професійної та академічної доброчесності, нести відповідальність за 

достовірність отриманих наукових результатів. 

СК 26. Здатність до розуміння особливостей клітинної та тканинної пластичності, 

характеру структурно-функціональних змін клітин та тканин різних типів за різних 

фізіологічних станів фізіологічної системи. 

СК 27. Здатність до розуміння закономірностей реалізації спадковості і мінливості на 

молекулярному, клітинному, організмовому і популяційному рівнях. 

СК 29. Здатність розв’язувати ситуаційні задачі та вирішувати завдання на основі розуміння 

фізіологічних процесів. 

СК 31. Здатність аналізувати результати взаємодії біологічних систем різних рівнів 

організації, їхньої ролі у біосфері та можливості використання у медицині. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

 
Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

 

Код 

 

Learning outcomes 

1. Знати 

1.1 Загальна характеристика лекції, Підсумкова 10 
 фізіологічних процесів. Фізіологічні практичні модульна  

 процеси при розладах опорно- заняття, контрольна робота;  

 рухового апарату, вісцеральних самостійна оцінка виконання  

 органів та інтеграційних систем робота практичних робіт,  

   оцінка усних  

   відповідей та  

   доповнень, оцінка  

   вирішення  

   дослідницьких  

   завдань; лекційний  

   тест.  

1.2 Фізіологічні основи методів лекції, Підсумкова 10 
 діагностики опорно-рухового апарату практичні модульна  

 та соматичних розладів заняття, контрольна робота;  

  самостійна оцінка виконання  

  робота практичних робіт,  

   оцінка усних  

   відповідей та  

   доповнень, оцінка  

   вирішення  

   дослідницьких  

   завдань; лекційний  

   тест.  

1.3 Фізіологічні основи діагностичних лекції, Підсумкова 10 
 методів інтеграційних систем I та II практичні модульна  

 (залози внутрішньої секреції, заняття, контрольна робота;  

 серцево-судинна система, лімфоїдні самостійна оцінка виконання  

 органи, нервова система, органи робота практичних робіт,  

 чуття, шкірні покриви)  оцінка усних  

   відповідей та  

   доповнень, оцінка  

   вирішення  

   дослідницьких  

   завдань; лекційний  

   тест.  

1.4. Специфіка міжсистемних порушень: лекції, Підсумкова 10 
 генетичні, біохімічні, морфологічні та практичні модульна  

 фізіологічні механізми заняття, контрольна робота;  

  самостійна оцінка виконання  

  робота практичних робіт,  

   оцінка усних  

   відповідей та  
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   доповнень, оцінка 

вирішення 

дослідницьких 

завдань; лекційний 

тест. 

 

1.5. Фізіологічні механізми адаптації та лекції, Підсумкова 10 
 екстремальні стани практичні модульна  

  заняття, контрольна робота;  

  самостійна оцінка виконання  

  робота практичних робіт,  

   оцінка усних  

   відповідей та  

   доповнень, оцінка  

   вирішення  

   дослідницьких  

   завдань; лекційний  

   тест.  

2. Вміти 

2.1 дослідити механізми порушень практичні Підсумкова 10 
 опорно-рухового апарату, заняття, модульна  

 вісцеральних органів та інтеграційних самостійна контрольна робота;  

 систем робота оцінка виконання  

   практичних робіт,  

   оцінка усних  

   відповідей та  

   доповнень, оцінка  

   вирішення  

   дослідницьких  

   завдань  

2.2 виявити фізіологічні основи практичні Підсумкова 8 
 діагностичних процедур опорно- заняття, модульна  

 рухового апарату та соматичних самостійна контрольна робота;  

 систем: порушення та діагностика робота оцінка виконання  

 опорно-рухового апарату та травної,  практичних робіт,  

 дихальної, сечостатевої систем  оцінка усних  

   відповідей та  

   доповнень, оцінка  

   вирішення  

   дослідницьких  

   завдань  

2.3 виявити фізіологічні основи практичні Підсумкова 8 
 діагностичних процедур заняття, модульна  

 інтеграційних систем: залоз самостійна контрольна робота;  

 внутрішньої секреції, серцево- робота оцінка виконання  

 судинної системи, лімфоїдних органів  практичних робіт,  

   оцінка усних  

   відповідей та  

   доповнень, оцінка  

   вирішення  

   дослідницьких  

   завдань  
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2.4. виявити фізіологічні основи 

діагностичних процедур 

інтеграційних систем: нервової 

системи, органів чуття, шкірних 

покривів 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумкова 

модульна 

контрольна робота; 

оцінка виконання 

практичних робіт, 

оцінка усних 

відповідей та 

доповнень, оцінка 

вирішення 

дослідницьких 

завдань 

8 

2.5. виявити фізіологічні основи 

діагностичних процедур та дослідити 

фізіологічну специфіку міжсистемних 

розладів 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Підсумкова 

модульна 

контрольна робота; 

оцінка виконання 

практичних робіт, 

оцінка усних 

відповідей та 

доповнень, оцінка 

вирішення 

дослідницьких 

завдань 

8 

3. Комунікація 

3.1 Представити результати власної 

науково-практичної роботи з 

використанням сучасних технологій, 

правильно провести дискусію 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінка виконання 

практичних робіт, 

оцінка усних 

відповідей  та 

доповнень, оцінка 

вирішення 

дослідницьких 

завдань. 

4 

4. Автономність та відповідальність 

4.1. Орієнтуватися у фундаментальних 

питаннях клінічної фізіології, 

охорони здоров’я; здійснити відбір та 

аналіз сучасної літератури з цього 

медичного напрямку, 

використовувати її, а також програм 

обробки даних для планування, 

отримання та аналізу результатів 

власних досліджень та наукової 

роботи. 

індивідуальна 

робота 

Оцінка виконання 

практичних робіт, 

оцінка усних 

відповідей та 

доповнень, оцінка 

вирішення 

дослідницьких 

завдань. 

4 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 
 
 

Результати навчання з дисципліни 

(код) 
 

Програмні результати 

навчання (назва) 

 
 

1.1 

 
 

1.2 

 
 

1.3 

 
 

1.4 

 
 

1.5 

 
 

2.1 

 
 

2.2 

 
 

2.3 

 
 

2.4 

 
 

2.5 

 
 

3.1 

 
 

4.1 

ПРН 02. Розуміння та знання фундаментальних 

і клінічних біомедичних наук, на рівні 

достатньому для вирішення професійних задач 

у сфері охорони здоров’я 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  

ПРН 05. Збирати скарги, анамнез життя та 

захворювання, оцінювати психомоторний та 

фізичний розвиток пацієнта, стан органів та 

систем організму, на підставі результатів 

лабораторних та інструментальних досліджень 

оцінювати інформацію щодо діагнозу (за 

списком 4), враховуючи вік пацієнта. 

   

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

ПРН 07. Призначати та аналізувати додаткові 

(обов’язкові та за вибором) методи обстеження 

(лабораторні, функціональні та/або 

інструментальні) (за списком 4), пацієнтів із 

захворюваннями органів і систем організму для 

17 проведення диференційної діагностики 

захворювань (за списком 2). 

     

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

ПРН 11. Визначати підхід, план та тактику 

ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних 

пологів та післяпологового періоду шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення за 

існуючими алгоритмами та стандартними 

схемами. 

   

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

   

 
+ 

  

 
+ 

  

ПРН 12. Проводити оцінку загального стану 

новонародженої дитини шляхом прийняття 

обґрунтованого рішення за існуючими 

алгоритмами та стандартними схемами, 

дотримуючись відповідних етичних та 

юридичних норм. 

   

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

      

ПРН 13. Проводити оцінку та моніторинг 

розвитку дитини, надавати рекомендації з 

вигодовування та особливостей харчування 

залежно від віку, організовувати проведення 
профілактичних щеплень за календарем. 

           
 

+ 

 
 

+ 

ПРН 19. Планувати та втілювати систему 

протиепідемічних та профілактичних заходів, 

щодо виникнення та розповсюдження 
захворювань серед населення. 

      
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

ПРН 27. Вільно спілкуватися державною та 

англійською мовою, як усно так і письмово для 

обговорення професійної діяльності, 
досліджень та проектів. 

           
+ 

 
+ 
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ПРН 28. Приймати ефективні рішення з 

проблем охорони здоров’я, оцінювати потрібні 

ресурси, враховувати соціальні, економічні та 
етичні наслідки. 

           
+ 

 
+ 

ПРН 29. Планувати, організовувати та 

проводити заходи зі специфічної профілактики 

інфекційних захворювань, в тому числі згідно з 

Національним календарем профілактичних 

щеплень, як обов‘язкових так і 

рекомендованих. Управляти залишками 

вакцин, організовувати додаткові вакцинальні 

кампанії, у т.ч. заходи з імунопрофілактики. 

           

 

 
+ 

 

 

 
+ 

ПРН 30. Застосовувати сучасні методи 

цитологічного та гістологічного аналізу для 

визначення фізіологічного статусу клітини 

та/або тканини в нормі та при патології, на 

різних етапах онто- та гістогенезу, при зміні 
параметрів локального оточення. 

        

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

  

ПРН 31. Застосовувати сучасні методи 

клінічного аналізу для визначення 

фізіологічного статусу клітини та/або тканини 

в нормі та при патології. 

        
+ 

 
+ 

 
+ 

  

ПРН 32. Формувати систему аналізу та 

інтерпретувати нові результати, спираючись на 

поглиблені знання етіології та патогенезу 

певного патологічного стану. 

           
+ 

 
+ 
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7. Схема формування оцінки. 

 

7.1 Форми оцінювання студента: 

 

- семестрове оцінювання: 

1. Підсумкова модульна контрольна робота: РН 1.1 – 2.5 – 40 балів / 20 балів 

2. Оцінка виконання практичних робіт: РН 1.1 – 4.1 – 32 бали / 16 балів 

3. Оцінка усних відповідей та доповнень: РН 1.1 – 4.1 - 16 балів / 8 балів 

4. Оцінка вирішення дослідницьких завдань: РН 1.1 – 4.1 – 8 балів / 4 бали 

3. Лекційний тест: РН 1.1 – 1.5 - 4 бали / 2 бали 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка за залік (60 балів і вище) виставляється як сума балів за всіма успішно 

оціненими результатами навчання під час проведення аудиторних занять; оцінки нижче 

мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. Позитивну оцінку за залік 

(зараховано) студент отримує лише за умови виконання всіх практичних робіт та написання 

підсумкової контрольної роботи. Обов’язковим для отримання позитивної оцінки є 

відпрацювання всіх передбачених програмою практичних робіт. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

7.2 Організація оцінювання: 

Оцінка виконання практичних робіт, оцінка усних відповідей та доповнень, оцінка 

вирішення дослідницьких завдань на практичних заняттях та лекційних тестів проводиться 

протягом семестру. Оцінка результатів підсумкової контрольної роботи проводиться на 

прикінці семестру. Підсумкова оцінка формуться як сума всіх форм семестрового 

контролю. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
 
 

Зараховано 60-100 

Не зараховано 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни Тематичний план 

 

№ 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 
Самостійна робота 

1 
Загальна характеристика фізіологічних 

процесів 2 
  

2 
Фізіологія опорно-рухового 

внутрішніх органів 

апарату та  
2 

 

 
3 

Фізіологічні процеси при порушеннях з 

боку опорно-рухового апарату та 

внутрішніх органів 

   
3 

4 Фізіологія інтеграційних систем  2  

5 Порушення інтеграційних систем   3 

6 
Фізіологічні основи діагностичних 

методів опорно-рухового апарату 2 
  

7 
Порушення та діагностика опорно-рухового 

апарату – фізіологічне підґрунтя 

 
2 

 

8 
Сучасні методи діагностики стану опорно- 

рухового апарату 

  
3 

9 
Фізіологічні основи методів діагностики 

соматичних розладів 2 
  

10 
Фізіологічні процеси при порушеннях з 

боку травної системи 

 
2 

 

11 Діагностика травної системи   3 

12 
Фізіологічні процеси при порушеннях з 

боку дихальної системи 

 
2 

 

13 Діагностика дихальної системи   3 

14 
Фізіологічні процеси при порушеннях з 

боку сечостатевого апарату 

 
2 

 

15 Діагностика сечостатевого апарату   3 

 

16 

Фізіологічні основи діагностичних 

методів інтеграційної системи I (залози 

внутрішньої секреції, серцево-судинна 

система, лімфоїдні органи) 

 

2 

  

17 
Фізіологія інтеграційної 

ендокринна система 

системи І:  
2 

 

18 
Порушення та діагностика залоз 

внутрішньої секреції 

  
3 

19 
Фізіологія інтеграційної системи І: серцево- 

судинна система 

 
2 

 

20 
Порушення та діагностика серцево- 

судинної системи 

  
3 
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21 
Фізіологія інтеграційної системи І: 

лімфоїдні органи 

 
2 

 

22 
Порушення та діагностика лімфоїдних 

органів 

  
3 

 

23 

Фізіологічні основи діагностичних 

методів інтеграційної системи II 

(нервова система, органи чуття, шкірні 

покриви) 

 

2 

  

24 
Клінічні аспекти фізіології нервової 

системи 

 
2 

 

25 
Порушення та діагностика нервової 

системи 

  
3 

26 Клінічні аспекти фізіології органів чуття  2  

27 Порушення та діагностика органів чуття   4 

28 Клінічні аспекти фізіології покровів тіла  2  

29 
Порушення та діагностика шкірних 

покривів 

  
4 

30 
Фізіологічні механізми адаптації та 

екстремальні стани 2 
  

31 
Фізіологічні механізми міжсистемних 

порушень 

 
2 

 

32 
Дослідження та діагностика міжсистемних 

розладів 

  
4 

33 Характеристики реактивності органів  2  

34 Адаптаційні синдроми  2  

35 Екстремальні стани   4 

36 Підсумкова модульна контрольна робота  2  

ВСЬОГО: 12 32 46 
 

Загальний обсяг - 90 годин, в тому числі: 

Лекції - 12 годин 

Практичні заняття - 32 годин 

Самостійна робота - 46 годин 
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9. Рекомендовані джерела: 

 

Основні: (Базові) 
1. Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз та ін. // Вінниця: Нова Книга. – 2017. 

2. Фізіологія людини в запитаннях та відповідях / В.І. Філімонов // Вінниця: Нова Книга. – 

2017. 

3. Підручник з медичної фізіології. Артур К. Гайтон, Джон Е. Холл, 11-е видання, 2006. 

4. Textbook of medical physiology Arthur C. Guyton, John E. Hall.— 11th ed., 2006. 

5 .Vander, Arthur J. – Human Physiology: the mechanisms of body function / Arthur Vander, 

James Sherman, Dorothy Luciano. – 7th., 1993 

6. William F.Ganong – Review of Medical Physiology. – 20th., 2001 

 
Додаткові: 

1. Test problems in physiology (State licence examination KROK – 1) / O.A. Obukhova, V.Yu. 

Garbuzova // Суми: Вид-во СумДУ. – 2011. – 106 с. 

2. Anatomy and Physiology – Open Textbook - BC Open Textbooks 

https://opentextbc.ca/anatomyandphysiology/ 
3. ДО «Центр тестування» : [офіц. сайт]. - URL : testcentr.org.ua 

 

www.ucl.ac.uk/anaesthesia/.../RespPhysiolLong.pdf 

www.kumc.edu/AMA-MSS/Study/phys3.htm 

www.sciencedirect.com/science/journal/00345687 

https://opentextbc.ca/anatomyandphysiology/
http://www.ucl.ac.uk/anaesthesia/.../RespPhysiolLong.pdf
http://www.kumc.edu/AMA-MSS/Study/phys3.htm
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00345687

