
 



 



1. Мета дисципліни – сформувати знання про закономірності походження і 

становлення в процесі еволюції і індивідуального розвитку особини організації та 

функціонування систем організму людини та механізми їх регуляції і взаємодії при 

пристосуванні до зовнішнього середовища. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

 

 
1. Успішне опанування курсів «Анатомія людини», «Біоорганічна та біологічна хімія», 

«Гістологія, цитологія та ембріологія», «Латинська мова та медична 

термінологія», «Медична хімія», «Медична біологія», «Медична та біологічна 

фізика». 

 

 
2. Вміти самостійно застосовувати теоретичні знання з наведених вище дисциплін, 

працювати з науково-методичною літературою та електронними базами даних. 

 

 
3. Володіти елементарними навичками роботи з мікроскопом. 

 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна "Фізіологія" є частиною програми професійної підготовки фахівців освітнього 

рівня "Магістр" галузі знань 22 "Охорона здоров'я" спеціальності 222 "Медицина" 

освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" професійної кваліфікації "лікар", що 

передбачає засвоєння студентами знань про закономірності еволюції, структурну 

організацію та функціонування фізіологічних систем людського організму та механізми 

функціональних зв’язків між ними. Знання, отримані з дисципліни «Фізіологія», - це 

фундамент формування навичок, які можна застосувати в галузі клінічної медицини для 

обґрунтування клінічного діагнозу, пояснення особливостей перебігу патологічних 

процесів, вирішення діагностичних, терапевтичних та хірургічних завдань. 

Предметом вивчення дисципліни «Фізіологія» є функціонування людського організму, 

його органів і систем, а також принципи та методи його дослідження. Організація процесу 

навчання здійснюється відповідно до системи передачі (трансферу) кредитів відповідно 

до вимог Болонського процесу. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

 

1. формування знань про фізіологічні механізми функціонування органів і систем 

організму людини; 

 

2. здатність інтерпретувати фізіологічні показники з позицій норми та патології; 

формування вміння обирати найбільш раціональні методи фізіологічного дослідження; 

 

3. формування вмінь застосовувати знання з фізіології для обґрунтування діагнозу та 

розуміння патогенезу різних патологічних процесів. 



Відповідно до вимог Стандарту про вищу освіту України (другий (магістерський) рівень 

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

спеціальність 222 "Медицина") дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти 

наступних компетентностей: 

 

інтегральна: 

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

характеру у сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем 

автономії. 

 
загальні: 

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 4. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 7. Здатність працювати в команді. 
ЗК 9. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК 10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

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

 

спеціальні (фахові, предметні): 

СК 17. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально- 

економічних та біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції. 

СК 21. Зрозуміло і неоднозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з 

проблем охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, 

які навчаються. 

СК 24. Дотримання етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними 

тваринами. 



5. Результати навчання за дисципліною (семестр 3): 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 
4. автономність та відповідальність); 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 
навчання 

 
Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код 

Результати навчання 

1 Знати    

1.1. предмет та задачі фізіології, методи 

фізіологічних досліджень, функції 

клітинної мембрани, види 

транспорту речовин через клітинні 

мембрани 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

1.2. механізми розвитку потенціалу 

спокою та потенціалу дії в нервових 

та м’язових волокнах та 

інтерпретувати їх параметри 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

1.3. механізми передачі інформації в 

синапсах ЦНС,  роль 

нейромедіаторів    та 

нейромодуляторів; механізми 

розвитку збудження та гальмування 
та їх роль у інтегративній функції 

центральної нервової системи 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 2; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

1.4. організація рухових систем 

організму, які об'єднують структури 

різних рівнів центральної нервової 

системи; механізми інтегративної 

діяльності, що лежать в основі 

свідомості та сну 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 2; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

1.5. механізми впливу вегетативної 

нервової системи на вісцеральні 

функції організму 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

1.6. механізми гормонального 

контролю: механізми 

гомеостатичного контролю; 

неспецифічна реакція на адаптацію 

організму; лінійний ріст тіла, 

фізичний, психічний та сексуальний 
розвиток 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

1.7. функції сенсорної системи, її 

структурних елементів та опорних 

структур на основі критеріїв, 

диференційованих для кожної 

сенсорної системи 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 4; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

1.8. механізми виникнення біологічних 

потреб та мотивацій, навчання, 

пам’яті та уточнюють їх значення та 

роль у формуванні різних 

успадкованих та набутих форм 
поведінки 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 4; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

2 Вміти    

2.1. інтерпретувати механізми блокади 

нервово-м’язової провідності 

збудження, пояснити роль факторів, 

від яких залежить сила скорочення 

м’язів 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 



2.2. проаналізувати принципи 

рефлекторної координації при 

забезпеченні адаптивних реакцій 

тіла: схематично зображати різні 

рефлекторні дуги 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 2; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

6 

2.3. робити висновки про стан шляхів 

центральної нервової системи, 

оцінювати їх роль у забезпеченні 

сенсорних та рухових функцій; 
аналіз нормальної ЕЕГ людини 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 2; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

6 

2.4. проаналізувати зміни вісцеральних 

функцій при активації симпатичної 

або парасимпатичної нервової 

системи; схематично малювати 

вегетативні рефлекторні дуги 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

6 

2.5. проаналізувати регульовані 

параметри та зробити висновки про 

стан регуляторних гормональних 

механізмів розвитку лінійного росту 

організму 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

6 

2.6. проаналізувати регульовані 

параметри та зробити висновки про 

функцію гомеостатичного контролю 

гормонів 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

2.7. пояснити фізіологічні основи 

методів дослідження кожної з 

сенсорних систем, оцінити зорову та 

слухову гостроту 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 4; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

6 

2.8. пояснити фізіологічні основи 

формування умовних рефлексів; 

оцінити основні пізнавальні функції 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 4; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

3 Комунікація    

3.1. Спілкуватися з колегами та 

аудиторією як в усній, так і в 

письмовій формі; забезпечити 

професійну наукову дискусію з 

питань фізіології 

Лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

 
 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях 

5 

3.2. Демонструвати навички письмового 

пояснення та презентації власних 

результатів досліджень 

Лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях 

5 

4. Автономність та відповідальність    

4.1. Орієнтуватися у ключових питаннях 

з фізіології людини; проводити 

відбір та аналіз сучасної літератури 

за заданим науковим напрямом, 

мати навички аналізу первинних 

даних та планування власних 

фізіологічних дослідницьких робіт. 

Самостійна 

робота 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях 

5 



5. Результати навчання за дисципліною (семестр 4): 
 
 

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

4. автономність та відповідальність); 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 
навчання 

 
Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код 

Результати навчання 

 

1 

 

Знати 

   

1.1. Поняття про крові, механізми її 

регуляції, засновані на аналізі 

параметрів гомеостазу: об'єм 

крові, кислотно-лужний баланс, 

осмотичний тиск, кількісний та 

якісний склад плазми та 

утворених елементів крові 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

1.2. Поняття про кровообіг. 

Фізіологічні властивості 

серцевого м’язу 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 2; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

1.3. Основні механізми роботи серця 

та регуляція серцевої діяльності 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 2; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

1.4. Роль судин у серцево-судинній 

системі. Основні принципи 

кровообігу 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 2; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

1.5. Механізми регуляції кровотоку 

судинами. Регулювання 

системного кровообігу 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 2; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

1.6. Основні відділи дихальної системи

 та механізми 

газорегуляційного гомеостазу на 

основі аналізу фізіологічних 

критеріїв функцій виконавчих 

структур  системи, що 

забезпечують процеси дихання 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

1.7. Загальні поняття обміну речовин в 

організмі, механізми регулювання 

інтенсивності обміну речовин, 

пластична та енергетична роль 

поживних речовин 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

1.8. Нервові та гуморальні механізми 

терморегуляції, температурної 

регуляції організму під час зміни 

температури зовнішнього 
середовища 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 



1.9. Основні відділи травної системи та 

механізми регуляції її 

фізіологічних функцій 

(секреторна, рухова, 

всмоктування поживних речовин) 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 4; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

 

1.10. 
 

Функція сечовиділення, 

механізми регуляції гомеостазу, 

аналіз констант гомеостазу: об'єм 

циркулюючої крові, концентрація 

іонів, осмотичний тиск, кислотно- 

лужний баланс 

 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

Модульна контрольна робота 4; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

 

5 

 

2 

 

Вміти 

   

2.1. Оцінити кількісні та якісні 

показники крові: показник 

гематокриту, кількість 

еритроцитів, гемоглобін, 

лейкоцити, тромбоцити, формула 

лейкоцитів, колірний індекс, 

швидкість осідання еритроцитів, 

час згортання крові, час кровотечі 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

2.2. Проаналізувати регульовані 

параметри, що характеризують 

функціональний стан серця, 

зробити висновки про механізми 

регуляції функцій серця 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 2; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

2.3. Пояснити фізіологічні основи 

методів дослідження системи 

кровообігу: ЕКГ,   ПКГ, 

сфігмографія   тощо, 

проаналізувати вікові особливості 

функціональних  параметрів 

кровоносної системи людини 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 2; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

2.4. Проаналізувати основні механізми 

регуляції системної та локальної 

гемодинаміки 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 
самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 2; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

2.5. Проаналізувати регульовані 

параметри, що характеризують 

стан газообміну та зробити 

висновки щодо механізмів 

регуляції процесу дихання людини 

в різних умовах 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

2.6. Проаналізувати вікові зміни 

витрат енергії та їх регулювання, 

пояснити фізіологічні основи 

методів прямої та непрямої 

калориметрії 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 



2.7. Пояснити фізіологічні основи 

методів дослідження 

терморегуляції: термометрія, 

термографія,  пітливість, 

інфрачервоне випромінювання, 

проаналізувати вікові особливості 

терморегуляції людини та її 

регулювання 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

2.8. Формулювати висновки про стан 

процесів травлення в кожній 

частині травного каналу на основі 

аналізу стану секреторної, рухової, 

абсорбційної функцій та їх 

регуляції 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 4; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

2.9. Пояснити фізіологічні основи 

методів дослідження видільної 

функції нирок, стану сечового 

міхура, сечівника у людини 

Лекція, 

лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 4; 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях; іспит 

5 

 

3 

 

Комунікація 

   

3.1. Спілкуватися з колегами та 

аудиторією в усній та 

письмовій формі; забезпечити 

професійну наукову дискусію з 

питань фізіології 

Лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

 

 
Оцінювання на лабораторних 

заняттях 

1 

3.2. Продемонструйте навички 

письмового пояснення та 

презентації власних результатів 

досліджень 

Лабораторні 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях 

1 

 

4. 

 

Автономність та 

відповідальність 

   

4.1. Орієнтуватися у ключових 

питаннях з фізіології людини; 

проводити відбір та аналіз 

сучасної літератури за заданим 

науковим напрямом, мати 

навички аналізу первинних даних 

та планування власних 

фізіологічних дослідницьких 

робіт. 

Самостійна 

робота 

Оцінювання на лабораторних 

заняттях 

3 



6. Співвідношення результатів вивчення дисципліни з результатами програмного навчання 

(семестр 3) 
 

 

 

 

 

Результати навчання 

дисципліни (код) 
 

Програмні результати 

навчання (назва) 

 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

 

1.5 

 

 

1.6 

 

 

1.7 

 

 

1.8 

 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

 

2.6 

 

 

2.7 

 

 

2.8 

 

 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

4.1 

ПРН 1. Мати ґрунтовні знання із 

структури професійної діяльності. 

Вміти здійснювати професійну 

діяльність, що потребує оновлення 

та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний 

розвиток, здатність до подальшого 

професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

  

 

 
+ 

 

 

 
+ 

     

 

 
+ 

  

 

 
+ 

   

 

 
+ 

 

 

 
+ 

  

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

 

 
+ 

 

ПРН 2. Розуміння та знання 

фундаментальних і клінічних 

біомедичних наук, на рівні 

достатньому для вирішення 

професійних задач у сфері охорони 
здоров'я. 

    
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

  
 

+ 

  
 

+ 

 
 

+ 

   
 

+ 

  
 

+ 

  

ПРН 21. Відшуковувати необхідну 

інформацію у професійній літературі 

та базах даних інших джерелах, 

аналізувати, оцінювати та 
застосовувати цю інформацію. 

 

+ 

 

+ 

               

+ 

 

+ 

 

+ 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (семестр 4) 
 

 

 

Результати навчання 

дисципліни (код) 
 

Програмні результати 

навчання (назва) 

 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

1.3 

 

 

1.4 

 

 

1.5 

 

 

1.6 

 

 

1.7 

 

 

1.8 

 

 

1.9 

 

 
 

1.10 

 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

 

2.6 

 

 

2.7 

 

 

2.8 

 

 

2.9 

 

 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

4.1 

ПРН 1. Мати грунтовні знання із 

структури професійної 

діяльності. Вміти здійснювати 

професійну діяльність, що 

потребує оновлення та інтеграції 

знань. Нести відповідальність за 

професійний розвиток, здатність 

до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем 
автономності. 

 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

   

 

 

+ 

 

 

 

+ 

       

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

ПРН 2. Розуміння та знання 

фундаментальних і клінічних 

біомедичних наук на рівні 

достатньому для вирішення 

професійних задач у сфері 

охорони здоров’я. 

 
 

+ 

  
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

   

ПРН 21. Відшукувати необхідну 

інформацію у професійній 

літературі та базах даних, інших 

джерелах, аналізувати, 

оцінювати та застосовувати цю 
інформацію. 

 

 

+ 

 
 

+ 

     
 

+ 

  
 

+ 

 
 

+ 

   
 

+ 

         
 

+ 



7. Схема формування оцінки (семестр 3). 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1, 1.2; 2.1 (теми розділу 1), 

– 6 балів / 3 бали 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.3, 1.4; 2.2, 2.3 (теми розділу 2) 

– 6 балів / 3 бали 

3. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.5,1.6; 2.4-2.6 (теми розділу 3), 

– 6 балів / 3 бали 

4. Модульна контрольна робота 4 – РН- 1.7,1.8; 2.7,2.8 (теми розділу 4), 

– 6 балів / 3 бали 

5. Оцінювання усних/письмових відповідей на 18 лабораторних заняттях - РН 

1.1. – 1.8; 2.1. – 2.8; 3.1,3.2; 4.1. – 36 балів / 18 балів 

 
- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 

навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 

не дадаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. Формою проведення іспиту в 3-му семестрі є 

тестова контрольна робота. Результати навчання, які оцінюються в тестовій контрольній роботі, 

є в темах розділів 1.1-2.8. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за тестову 

контрольну роботу на іспиті, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. Результати іспиту 

вважаються незадовільними, якщо здобувачем освіти набрана кількість балів, що складає 

менше 60 відсотків від максимальної кількості балів за іспит – 24 бали, в такому випадку оцінка 

за іспит – 0 балів. 

 

- умови допуску до складання іспиту 

Необхідною умовою допуску до іспиту є відпрацювання усіх лабораторних занять та виконання 

4-х модульних контрольних робіт. Модульна контрольна робота вважається виконаною успішно, 

якщо є не менше 50 відсотків правильних відповідей. Здобувач освіти не допускається до іспиту, 

якщо під час семестру отримав менше ніж 20 балів. 

7.2 Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи 1, 2, 3, 4 проводяться після завершення лекцій і лабораторних занять 

із відповідних розділів. Оцінювання усних/письмових відповідей проводиться впродовж 

семестру під час проведення лабораторних занять. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



7. Схема формування оцінки (семестр 4). 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1; 2.1. (теми розділу 1), 

– 7 балів/ 3,5 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.2-1,5; 2.2-2.4. (теми розділу 2) 

- 7 балів/ 3,5 балів 

3. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.6-1.8; 2.5- 2.7. (теми розділу 3), 

–7 балів/ 3,5  балів 

4. Модульна контрольна робота 4 – РН 1.9-1.10; 2.8- 2.9. (теми розділу 4), 

–7 балів/ 3,5  балів 

5. Оцінювання усних/письмових відповідей на 16 лабораторних заняттях - РН 1.1. 

– 1.10; 2.1. – 2.9; 3.1, 3.2; 4.1. – 32 бали / 16 бал 

 
- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 

навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки 

не дадаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. Формою проведення іспиту в 4-му семестрі є 

тестова контрольна робота. Результати навчання, які оцінюються в тестовій контрольній роботі, 

є в темах розділів 1.1-2.9. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за тестову 

контрольну роботу на іспиті, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. Результати іспиту 

вважаються незадовільними, якщо здобувачем освіти набрана кількість балів, що складає 

менше 60 відсотків від максимальної кількості балів за іспит – 24 бали, в такому випадку оцінка 

за іспит – 0 балів. 

 
- умови допуску до складання іспиту 

Необхідною умовою допуску до іспиту є відпрацювання усіх лабораторних занять та виконання 

4-х модульних контрольних робіт. Модульна контрольна робота вважається виконаною успішно, 

якщо є не менше 50 відсотків правильних відповідей. Здобувач освіти не допускається до іспиту, 

якщо під час семестру отримав менше ніж 20 балів. 

7.2 Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи 1, 2, 3, 4 проводяться після завершення лекцій і лабораторних занять 

із відповідних розділів. Оцінювання усних/письмових відповідей проводиться впродовж 

семестру під час проведення лабораторних занять. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план (семестр 3) 

 

 

 
 

№ 

 

 
 

Назва роботи 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

за
н

я
т
т
я

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

ії
 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
*
 

1 
Розділ 1.“Введення в фізіологію. Фізіологія збудливих 

тканин.” 
4 12 

 
18 

2 Лекція 1. Предмет та задачі фізіології. Фізіологія 

клітинних мембран. Біелектричні явища в збудливих 

тканинах 

2 
   

 

3 
Лабораторне заняття 1. Предмет та задачі фізіології. 

Методи фізіологічних досліджень. Функції клітинної 

мембрани. Види транспорту речовин через клітинні 
мембрани 

  

3 

  

4 Самостійна робота. Основні етапи розвитку фізіології. 

Історія фізіології у ХІХ і ХХ ст. Українська школа 
фізіології 

   9 

5 Лабораторне заняття 2 Реєстрація потенціалу спокою та 

потенціалу дії збудливих тканин 

 3   

6 Лекція 2. Проведення збудження по нервових волокнах 

та через нервово-м'язовий синапс. Фізіологія скелетних 
м'язів, механізм м'язового скорочення 

2    

7 Лабораторне заняття 3. Дослідження механізмів 

проведення збудження по нервових волокнах та передачі 

нервового імпульса через нервово-м'язовий синапс 

 3   

8 Лабораторне заняття 4. Вивчення механізмів м'язового 

скорочення. Запис поодинокого та тетанічного м'язового 

скорочення. Модульна контрольна робота 1 

 3   

9 Самостійна робота. Властивості гладких м’язів, 

механізми їх скорочення та розслаблення. Особливості 

скорочення і розслаблення гладких м’язів. Міогенна 

регуляція сили скорочення гладкої мускулатури. Роль 

іонів кальцію та кальмодуліну в регуляції сили скорочення 

гладких м’язів, джерела іонів кальцію. 

Регулювання сили скорочення вісцеральних м'язів 

порожнистих органів, травного каналу 

   9 

10 Розділ 2.“ Біологічна регуляція функцій організму. 

Нервова регуляція моторної активності організму”. 

6 18  21 

11 Лекція 3. Нервова регуляція функцій організму. 

Властивості центральних синапсів. Збудження та 

гальмування в ЦНС. Поняття про рефлекторну дугу 

2    

12 Самостійна робота. Нейромедіаторні речовини 

(ацетилхолін, норадреналін, дофамін, серотонін, гліцин, 

глутамат, NO тощо) та нейромодулятори (нейропептиди, 
нейростероїди тощо). 

   5 

13 Лабораторне заняття 5. Дослідження властивостей 

центральних синапсів. Дослідження процесів гальмування 
у центральній нервовій системі 

 3   

14 Лабораторне заняття 6. Біологічна регуляція функцій 

організму. Аналіз рефлекторної дуги 

 3   



15 Самостійна робота. Негативний зворотній зв’язок роль у 

керуючих схемах біологічного регулювання. Приклади 
позитивного зворотного зв’язку у фізіологічних системах. 

   5 

16 Лекція 4. Роль спинного мозку та стовбура мозку в 

регуляції рухових функцій організму 

2    

17 Самостійна робота. Участь спинного мозку в регуляції 

рухових функцій. Спінальні рефлекси. Спінальний шок. 
Роль стовбура мозку в регуляції рухових функцій. 

   6 

18 Лабораторне заняття 7. Дослідження ролі спинного 

мозку у регуляції рухових функцій організму 

 3   

19 Лабораторне заняття 8. Дослідження ролі стовбура 

мозку у регуляції рухових функцій організму 

 3   

20 Лекція 5. Роль мозочка та переднього мозку у регуляції 
рухових функцій організму та забезпечення гомеостазу 

2    

21 Самостійна робота. Роль переднього мозку та мозочка в 

регуляції рухових функцій організму. Регуляція системної 

діяльності організму. Практичні навички дослідження 

фізіології збудливих структур та регуляції нервовою 

системою функцій організму 

   5 

22 Лабораторне заняття 9. Дослідження ролі мозочка та 

переднього мозку у регуляції рухових функцій організму 
та забезпечення гомеостазу 

 3   

23 Лабораторне заняття 10. Вивчення функцій кори 

великих півкуль. Дослідження електроенцефалограми у 

людини. Фізіологія сну. Модульна контрольна робота 2 

 3   

24 Розділ 3.“ Нервова регуляція вісцеральних функцій. 

Гуморальна регуляція вісцеральних функцій”. 

6 15  18 

25 Лекція 6. Фізіологія автономної нервової системи 2    

26 Самостійна робота. “Тривога” і “Стрес” реакції 

симпатичної нервової системи. Фармакологія 
вегетативної нервової системи 

   6 

27 Лабораторне заняття 11. Дослідження механізмів 

нервової регуляції вісцеральних функцій організму 

 3   

28 Лекція 7. Гуморальна регуляція вісцеральних функцій. 

Роль ендокринних залоз у процесах регуляції фізичного, 

розумового та статевого розвитку організму 

2    

29 Самостійна робота. Основні механізми дії гормону на 

клітини-мішені. мембранні та внутрішньоклітинні 

рецептори, G-білки, другі месенджери та їх роль. 

Ендокринні функції яєчка і яєчників та їх регуляція. Петля 

регуляції гіпоталамо-гіпофіза секрецією гормонів 

яєчок. Гормональні та нервові шляхи ерекції та регуляції 

еякуляції. 

   6 

30 Лабораторне заняття 12. Дослідження механізмів дії 

гормонів 

 3   

31 Лабораторне заняття 13. Дослідження ролі гормонів у 

регуляції процесів росту та розвитку організму 

 3   

32 Лекція 8. Роль ендокринних залоз у регуляції гомеостазу 

та неспецифічної адаптації організму 

2    

33 Самостійна робота. Роль кальцитоніну, паратормону та 

кальцитріолу у підтримці концентрації кальцію та 

фосфату в крові. Вплив інших гормонів на обмін кальцію 

(глюкокортикоїди, соматотропін, інсуліноподібні фактори 

   6 



 росту I, гормони щитоподібної залози, естроген, інсулін).     

34 Лабораторне заняття 14. Дослідження ролі гормонів у 

регуляції метаболізму глюкози та кальцію 

 3   

35 Лабораторне заняття 15. Дослідження ролі гормонів у 

регуляції гомеостазу, адаптації до стресових чинників, 

статевого розвитку та функцій. Модульна контрольна 
робота 3 

 3   

36 Розділ 4. “Фізіологія сенсорних систем. Фізіологічні 

основи поведінки. Фізіологічні основи вищої нервової 

діяльності організму”. 

4 9  19 

37 Лекція 9. Фізіологія сенсорних систем 2    

38 Самостійна робота. Загальна характеристика сенсорних 

систем. Сомато-сенсорна система. Фізіологічні основи 
болю та наркозу. Нюх. Смак. 

   6 

39 Лабораторне заняття 16. Дослідження сомато-сенсорної 

чутливості, нюху та смаку 

 3   

40 Самостійна робота. Зір. Слух.    6 

41 Лабораторне заняття 17. Дослідження слухової та зорової 

сенсорної системи 

 3   

42 Лекція 10. Вищі інтегративні функції. Фізіологічні основи 

вродженої та набутої поведінки. Фізіологічні основи 
пам'яті. 

2    

43 Самостійна робота. Перша та друга сигнальні системи. 

Мовлення та його функції. Сучасний погляд на 

виробництво мовлення та функції мозку в спілкуванні. 

Функціональна асиметрія кори головного мозку, концепція 

домінантних / не домінантних півкуль та їх взаємодії. Типи 

вищої нервової діяльності, їх класифікація, фізіологічні 

основи, методи дослідження. Біологічні ритми та їх 
фізіологічна роль. 

   7 

44 Лабораторне заняття 18. Дослідження фізіологічних 

основ поведінки, роль потреб та мотивацій. Дослідження 

механізмів пам’яті та фізіологічної ролі емоцій. 

Дослідження фізіологічних основ набутої поведінки: 

вивчення механізмів формування та гальмування 

умовних рефлексів. Дослідження типів вищої нервової 
діяльності люди. Модульна контрольна робота 4 

 3   

45 РАЗОМ 20 54  76 
 

Загальний об’єм 150 годин, включаючи: 

Лекції – 20 годин 

Лабораторні заняття – 54 годин 

Самостійна робота – 76 годин 



р
о
б
о
т
а
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1 Розділ 1. “Фізіологія крові” 4 12  16 

2 Лекція 1. Кров. Фізико-хімічні властивості крові. Фізіологія 

еритроцитів. Групи крові. 
2    

3 Самостійна робота. Кровоутворення. Анемія та поліцитемія. Відсіки 

рідини в організмі: позаклітинна і внутрішньоклітинна рідина; 

інтерстиціальна рідина та набряки; визначення об’ємів конкретних 

відділень рідини для тіла; онкотичний тиск і швидкість альбуміну / 

глобуліну; класифікація білків плазми. 

   8 

4 Лабораторне заняття 1. Дослідження фізико-хімічних властивостей 
крові. 

 3   

5 Лабораторне заняття 2. Дослідження кількості еритроцитів та 

гемоглобіну у крові. 

 3   

6 Лекція 2. Гемостаз. Фізіологія тромбоцитів. Згортання крові. 

Антикоагулянтні властивості крові. Захисні властивості крові. 
Фізіологія лейкоцитів 

2    

7 Самостійна робота. Алергія. Переливання. Трансплантація тканин та 

органів. Лейкемія та лейкопенія. Взаємодія між вродженим та 

набутим імунітетом 

   8 

8 Лабораторне заняття 3. Дослідження механізмів згортання крові  3   

9 Лабораторне заняття 4. Дослідження групових систем крові. 

Фізіологія лейкоцитів. Модуль 1 

 3   

10 Розділ 2. “Кровообіг” 2 15  16 

11 
Лекція 3. Фізіологічні властивості серцевого м'яза. Провідна система 

серця та електричні властивості міокарда. Насосна функція серця, 

серцевий цикл. Регуляція діяльності серця. Методи дослідження 

діяльності серця, основні положення електрокардіографії. Роль судин 

у кровообігу. Основні принципи 
гемодинаміки. Регуляція руху крові по судинах 

2 
   

12 
Лабораторне заняття 5. Дослідження фізіологічних властивостей 

серцевого м'яза та механізмів проведення збудження провідною 

системою серця 

 
3 

  

13 
Лабораторне заняття 6. Дослідження насосної функції серця, 

серцевий цикл 

 
3 

  

14 
Самостійна робота. Векторокардіогтафія. Гормональна регуляція 

серцевої діяльності. М’язовий кровотік і серцевий викид під час 
фізичних навантажень; коронарний кровообіг. Серцева недостатність. 

   
8 

15 
Лабораторне заняття 7. Методи дослідження діяльності серця, 

реєстрація електрокардіограми у людини 

 
3 

  



16 
Лабораторне заняття 8. Дослідження регуляції діяльності серця  

3 
  

17 
Самостійна робота. Мікроциркуляція та лімфатичні система: 

капілярний обмін рідини, інтерстиціальна рідина 

   
8 

18 
Лабораторне заняття 9. Тиск крові у судинах. Дослідження 

артеріального тиску та пульсу в людини. Дослідження механізмів 

мікроциркуляції. Moдуль 2 

 
3 

  

19 Розділ 3. “Система дихання. Обмін речовин та терморегуляція” 
4 

12 
 

12 

20 
Лекція 4. Система дихання. Зовнішнє дихання. Газообмін у легенях. 

Транспортування газів кров’ю. Регуляція дихання 

2    

21 
Самостійна робота. Значення миготливого епітелію. Зв'язок між 

легеневим кровообігом і вентиляцією легенів. Легеневий набряк, 

плевральна рідина. 

   
4 

22 
Лабораторне заняття 10. Система дихання. Дослідження 

зовнішнього дихання 

 
3 

  

23 
Лабораторне заняття 11. Дослідження дифузії, транспорту газів 

кров’ю 

 
3 

  

24 
Самостійна робота. Регулювання дихання під час фізичних 

навантажень при підвищеному та зниженому барометричному тиску. 

Регуляція першого вдиху новонародженої дитини. Дихання у віковому 

аспекті 

   
4 

25 
Лабораторне заняття 12. Дослідження регуляції дихання  

3 
  

26 
Лекція 5. Фізіологічні основи обміну речовин та терморегуляції 2    

27 
Самостійна робота. Фізіологічні норми харчування. Норми білків, 

жирів, вуглеводів відносно віку, видів праці та стану організму 

(вагітність, період лактації тощо). Фізіологічні основи окислення. 

Вікові та статеві особливості терморегуляції. 

   
4 

28 
Лабораторне заняття 13. Дослідження енергетичного обміну та 

терморегуляції Moдуль 3 

 
3 

  

29 
Розділ 4. “Травлення. Сечовиділення”. 4 

9 
 

13 

30 
Лекція 6. Травлення у ротовій порожнині та шлунку. Травлення в 

кишках. Фізіологічні основи голоду та насичення. 

2    

31 
Самостійна робота. Фізіологічні основи методів дослідження функцій 

травного каналу. 

   
4 

32 
Лабораторне заняття 14. Травлення. Дослідження травлення у 
ротовій порожнині та шлунку 

 
3 

  

33 
Самостійна робота. Фізіологічні основи сучасних методів 

дослідження секреторної, рухової, абсорбційної функцій травної 

системи 

   
4 

34 
Лабораторне заняття 15. Дослідження травлення у кишках  

3 
  

35 
Лекція 7. Сечовиділення. Механізми утворення сечі. Регуляція 

утворення та виділення сечі. Роль нирок у забезпеченні підтримання 

гомеостазу 

2    

36 
Лабораторне заняття 16. Дослідження механізмів утворення сечі. 

Дослідження участі нирок у забезпеченні підтримання гомеостазу. 

Moдуль 4 

 
3 

  



37 
Самостійна робота. Механізми контролю об'єму крові та обсягу 

позаклітинної рідини. Регулювання кислотно-основного балансу. 

Фізіологічні основи методів дослідження функції нирок. Вікові зміни 
утворення сечі та сечовипускання. 

   
5 

38 
Консультації «Фізіологія вісцеральних систем»   1  

39 
РАЗОМ 14 48 1 57 

 

 

 

Загальний об’єм 120 годин, включаючи: 

Лекції – 14 годин 

Лабораторні заняття – 48 годин 

Консультації – 1 година 

Самостійна робота– 57 годин 



9. Рекомендована література: 

1. Фізіологія / В.Г. Шевчук, В.М. Мороз та ін. // Вінниця:Нова Книга. – 2017, С. 447 

 

2. Фізіологія людини в запитаннях та відповідях / В.І. Філімонов // Вінниця:Нова Книга. – 2017, 

С. 455 

 

3. Підручник з медичної фізіології. Артур К. Гайтон, Джон Е. Холл, 11-е видання. 2006. - 1116 с. 

 

4. В.О. Куровська, О.М. Подпалова / Фізіологія: робочий зошит. Частина І // ВПЦ "Київський 

університет", 2020. С. 185 

 

 

 

 

 
Інтернет ресурси: 

 

1. https://www.nas.gov.ua/UA/Org/publication/books/Pages/default.aspx?OrgID=0000331 

2. http://biph.kiev.ua/uk/UPhSNews 

3. http://www.physiologyinfo.org/mm/What-is-Physiology 

4. http://www.medicalnewstoday.com/articles/248791.php 

5. http://www.physoc.org/ 

6. http://www.physiologyweb.com/ 
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