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АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Вивчення навчальної дисципліни «ФІЗІОЛОГІЯ»   входить до блоку 

дисциплін, що забезпечують професійно-практичну підготовку студентів, які 

навчаються за спеціалізацією «Стоматологія». 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є стан фізіологічних 

функцій організму та систем регуляції в нормі та умовах адаптації до 

змін зовнішнього  та внутрішнього гомеостазу. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна базується на попередньо 

вивчених у вузі таких навчальних дисциплінах, як біологія, анатомія 

людини, гістологія цитологія і ембріологія, медична біофізика та 

інтегрується з біохімією, що дає можливість закласти основи 

вивчення патофізіології, патанатомії, фармакології, пропедевтики 

клінічних дисциплін, тобто, основи клінічного мислення, та 

формування умінь та навичок застосовувати отримані знання в 

процесі подальшого навчання та у професійній діяльності. 

 

МЕТА КУРСУ 
1.   Метою викладання навчальної дисципліни «Фізіологія» – є здобуття 

студентами загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, 

формування системи професійних знань, методичних вмінь, навичок і 

комунікацій для вміння робити висновки про стан фізіологічних функцій 

органів, систем і організму в цілому на базі фізіологічних параметрів та 

знань про механізми нервової та гуморальної регуляції фізіологічних 

функцій організму та його систем на основі ОПП підготовки лікаря-

стоматолога відповідно до блоку двох розділів 

Мета випливає із цілей Стандарту підготовки випускників вищого 

медичного навчального закладу та визначається змістом тих системних знань 

та умінь, котрими повинен оволодіти магістр з стоматології. Знання, які 

студенти отримують із навчальної дисципліни, є базовими для блоку 

дисциплін, що забезпечують природничо-наукову та професійно-практичну 

підготовку у подальшому. 

 Основні завдання вивчення дисципліни «Фізіологія»: 

навчити студентів використовувати знання та навички, набуті при вивченні 

нормальної фізіології, в практичній діяльності лікаря – стоматолога.: 

- навчити студентів оцінювати стан фізіологічних функцій органів, 

систем і організму в цілому на підставі фізіологічних критеріїв; 

- навчити студентів аналізувати фізіологічні параметри та робити 

висновки про механізми нервової та гуморальної регуляції 

фізіологічних функцій організму та його систем; 

- навчити студентів інтерпретувати  механізми та закономірності 

функціонування структур організму; 

- навчити студентів аналізувати  та пояснювати фізіологічні основи 

методів дослідження функцій організму; 

- навчити студентів пояснювати механізми, що забезпечують  
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інтеграційну діяльність організму; 

- навчити студентів аналізувати стан здоров'я  людини за різних умов з 

урахуванням вікових особливостей функцій організму та їх регуляції. 

 

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів 

вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті).  

Загальні компетентності 

1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

2 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів: 6  

Напрям підготовки: 

22 „Охорона здоров’я” 
(шифр і назва) Нормативна 

Загальна кількість 

годин:180 

Спеціальність: 

221 «Стоматологія» (шифр і 

назва) 

Рік підготовки: 

2-й – 

Семестр 

3-й  

 
4-й 

Лекції 

Годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 105  

самостійної роботи 

студента – 75 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

10год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

34год. 51год 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

46 год. 29 

Індивідуальні завдання: 

– 

Вид контролю:  

іспит 

 

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2. Структура навчальної дисципліни 
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Розділ 1:  

«Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції» 

 

 

 

Назви розділів і базових тем 

 

Кількість годин 

денна форма 

усьог

о 

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1 

Базова тема I. Введення в фізіологію 

1. Предмет і задачі 

фізіології. Методи 

фізіологічних досліджень 

1,25 

- 0,25 

  

1 

2. Основні етапи розвитку 

фізіології. Історія розвитку 

фізіології у ХІХ столітті. 

Внесок робіт І.М.Сєченова, 

І.П.Павлова, П.К.Анохіна, 

П.Г.Костюка в розвиток 

світової фізіології. 

Українська фізіологічна 

школа 

1 

-  

  

1 

Базова тема2. Фізіологія збудливих структур 

3. Функції клітинної 

мембрани. Механізми 

транспортування речовин 

через мембрану 

3,5 

0,25- 1,25 

  

2 

4. Мембранні потенціали. 

Потенціалу спокою і 

потенціал дії 

2,75 

0,25- 0,5 

  

2 

5. Проведення збудження 

нервовими волокнами та 

через нервово-м’язовий 

синапс 

4,25 

0,25 1 

  

3 

6. Властивості скелетних 

м’язів та механізми їх 

скорочення 

4,25 

0,25 1 

  

3 

Базова тема3-4. Нервова регуляція функцій організму. Роль 

центральної нервової системи (ЦНС) у регуляції рухових функцій. 

7. Контури біологічної 

регуляції функцій. 

Рефлекторний принцип 

діяльності ЦНС 

5,5 

0,5 2   3 
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8. Синапси ЦНС. 

Збудження та гальмування 

в центральній нервовій 

системі 

5,5 

0,5 2   3 

9. Роль ЦНС в регуляції 

рухових функцій організму. 

Роль спинного мозку в 

регуляції рухових функцій 

5 

- 2 

  

3 

10. Роль стовбура мозку в 

регуляції рухових функцій 

5 
- 2 

  
3 

Базова тема5. Роль автономної нервової системи в регуляції вісцеральних 

функцій 

11. Структурно-

функціональна організація 

автономної нервової 

системи, її роль у регуляції 

вісцеральних функцій 

6 

2 2 

  2 

Базова тема6. Гуморальна регуляція та роль ендокринних залоз у регуляції 

вісцеральних функцій 

12. Гуморальна регуляція, її 

фактори, механізми дії 

гормонів на клітини-мішені, 

регуляція секреції гормонів 

4,5 

0,5 2 

  

2 

13, 14. Роль гормонів у 

регуляції процесів 

психічного, фізичного і 

статевого  розвитку 

4 

1 1 

  

2 

15, 16. Роль гормонів у 

регуляції гомеостазу та 

адаптації організму до дії 

стресових факторів 

3,5 

0,5 1 

  

2 

Змістовий розділ7. Фізіологія сенсорних систем 

17, 18. Загальна 

характеристика сенсорних 

систем. Сомато-сенсорна 

система.  

7 

1 4   2 

19, 20. Зорова сенсорна 

система. Слухова та 

вестибулярна сенсорні 

система 

4 

- 2   2 

21. Нюхова  та смакова 

сенсорні системи 

Фізіологічні основи болю та 

знеболення 

5 

1 2   2 
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Базова тема8. Вищі інтегративні функції нервової системи 

22. Фізіологічні основи 

поведінки. Роль потреб та 

мотивацій. Природжені 

рефлекси та інстинкти. 

Процеси і механізми 

утворення та гальмування 

умовних рефлексів. Пам’ять 

і навчання 

4,5 

0,5 2   2 

23. Фізіологія емоцій, їх 

види. Теорії емоцій та 

механізми їх розвитку. 

Емоційне напруження та 

його прояв 

4,5 

0,5 2   2 

Базова тема9. Вища нервова діяльність людини (ВНД) 

24. Типи ВНД. Перша і 

друга сигнальні системи. 

Мова та сучасні механізми 

її розвитку. Особливості 

асиметрії півкуль мозку.  

4,5 

0,5 2 

 

 2 

25. Фізіологія сну, його 

форми і фази. Сучасні 

теорії розвитку сну та його 

розлади – індивідуальна 

самостійна робота 

студентів* 

5,5 

0,5 2 

 

 3 

Разом за розділ 1. 90 10 34   46 

 

Розділ 2. Фізіологія вісцеральних систем 

 

 

 

Назви розділів і базових тем 

 

Кількість годин 

денна форма 

усьог

о 

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 2 

Базова тема10. Система крові 

1. Загальна характеристика 

система крові. Функції 

крові, фізико-хімічні 

властивості крові 

7 

2 3 

  

2 

2. Фізіологія еритроцитів 5 - 3   2 

3. Захисні функції крові. 5 - 3   2 
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Фізіологія лейкоцитів. 

Групи крові 

4. Види та механізми 

гемостазу. Фізіологія 

тромбоцитів 

Базова тема 11. Система кровообігу 

5. Загальна характеристика 

системи кровообігу. 

Фізіологічні властивості 

серцевого м’язу 

4 

- 3 

  

1 

6. Динаміка збудження 

серця. Фізіологічні основи 

електрокардіографії 

2,5 

- 1,5 

  

1 

7. Насосна функція серця, 

його роль у гемодинаміці, 

фізіологічні основи методів 

дослідження 

2,5 

- 1,5 

  

1 

8. Регуляція діяльності 

серця 

5 
1 3 

  
1 

9. Системний кровообіг. 

Закони гемодинаміки, роль 

судин у кровообігу 

3,5 

1 1,5 

  

1 

10. Регуляція кровообігу: 2,5 - 1,5   1 

11. Особливості 

регіонального кровообігу та 

його регуляція 

1     

1 

12. Динаміка лімфообігу 1     1 

Базова тема12. Система дихання 

13. Загальна характеристика 

системи дихання. Зовнішнє 

дихання 

4 - 3 

  

1 

14. Газообмін у легенях 

15. Транспортування газів 

кровю 

5 1 3 

  

1 

16. Регуляція дихання 5 1 3   1 

Базова тема 13. Енергетичний обмін. 14. Терморегуляція 

17. Енергетичний обмін та 

методи його дослідження 

18. Температура тіла та 

регуляція її сталості 

7 - 6  

 1 

Базова тема15. Система травлення 

19. Загальна характеристика 

та функції системи 
6 2 3  

 
1 
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травлення 

20. Травлення у ротовій 

порожнині. Роль смакової і 

нюхової сенсорних систем 

21. Травлення у шлунку 4 - 3   1 

22. Травлення у 12-палій 

кишці. Роль підшлункового 

соку та жовчі у процесах 

травлення 

3 - 2  

 

1 

23. Травлення у кишках. 

Фізіологічні основи голоду 

та насичення 

2 - 1  

 

1 

Базова тема 16. Система виділення 

24. Система виділення. Роль 

нирок у процесах 

виділення, механізми 

сечоутворення 

7 2- 3  

 

2 

25. Роль нирок у 

підтриманні гомеостазу 
5 - 3  

 
2 

Розробити схему контуру 

біологічної регуляції 

параметрів гомеостазу за 

участю нирок – 

індивідуальна самостійна 

робота студентів* 

3    

 

3 

Разом за розділом 2 90 10 51   29 

 

Теми лекцій 
 

Розділ -1: Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції 

 

№ п/п 

ТЕМА  Кількість 

годин 

1.  Введення в курс фізіології. Загальна фізіологія 

збудливих тканин. Рефлекторний принцип діяльності 

ЦНС  

2 

2.  Роль автономної нервової системи у регуляції 

вісцеральних функцій. 

2 

3.  Гуморальні механізми регуляції фізіологічних функцій. 2 

4.  Загальні принципи функціонування сенсорних систем. 

Фізіологія больової аналізаторної системи.  

2 

5.  Фізіологічні основи поведінки. Природжені та набуті 2 
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форми організації поведінки. Типи ВНД. Пам'ять і 

навчання. 
 РАЗОМ 10 

 

Розділ -2:  Фізіологія вісцеральних систем 

 

№ з. 

п. 
ТЕМА 

Кількіс

ть 

годин 

1. Система крові. Фізико-хімічні властивості крові. 

Антигенні властивості крові. Процеси гемостазу.  

2 

2. Система кровообігу. Регуляція діяльності серця. 

Регуляція артеріального тиску 

2 

3. Система дихання. Регуляція дихання. 2 

4. Система травлення. Роль смакової та нюхової сенсорних 

систем. Травлення у ротовій порожнині 

2 

5. Система виділення. Механізми регуляції процесу 

виділення.  

2 

 РАЗОМ 10 

 
 

Теми практичних занять 
 

Розділ -1: Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції 

 

№ 

з.п. 
ТЕМА 

Кількіст

ь годин 

1. Предмет і задачі фізіології. Методи фізіологічних 

досліджень. Функції клітинної мембрани. Механізми 

транспортування речовин через мембрану. Мембранні 

потенціали.  Реєстрація потенціалу спокою і потенціалу 

дії нервових та м’язових волокон 

2 

2. Проведення збудження нервовими волокнами та через 

нервово-м’язовий синапс. Властивості скелетних м’язів 

та механізми їх скорочення. Дослідження проведення 

збудження нервовими волокнами та через нервово-

м’язовий синапс. Дослідження потенціалу дії цілісних 

нервів та м’язів. 

2 

3. Контури біологічної регуляції функцій. Рефлекторний 

принцип діяльності ЦНС.  Синапи ЦНС. Дослідження 

рефлекторної дуги 

2 

4. Збудження та гальмування в центральній нервовій 

системі. Фізіологічна характеристика нервових центрів. 

Загальна характеристика біологічної регуляції. 

2 
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Дослідження процесів збудження та гальмування в 

центральній нервовій системі 

5.  Роль ЦНС в регуляції рухових функцій організму. Роль 

спинного мозку та стовбура мозку в регуляції рухових 

функцій. Дослідження ролі стовбура мозку в регуляції 

рухових функцій організму. 

2 

6.  Роль мозочка,таламуса, базальних ядер та моторної зони 

кори в регуляції рухових функцій. Дослідження 

моторної функції мозочка. 

2 

7. Структурно-функціональна організація автономної 

нервової системи, її роль у регуляції вісцеральних 

функцій.  Дослідження механізмів нервової регуляції 

вісцеральних функцій організму. 

2 

8.  Гуморальна регуляція, її фактори, механізми дії 

гормонів на клітини-мішені, регуляція секреції гормонів. 

Дослідження механізмів гуморальної регуляції 

вісцеральних функцій організму. 

2 

9. Дослідження ролі гормонів у регуляції процесів 

психічного, фізичного і статевого  розвитку. 

Дослідження ролі гормонів у регуляції гомеостазу та 

адаптації організму до дії стресових факторів 

2 

10. Загальна характеристика сенсорних систем. Сенсорні 

функції рецепторів, спинного мозку та стовбуру мозку. 

Дослідження властивості рецепторів.  

2 

11. Сенсорні функції кори великих півкуль. Інтегративні 

системи мозку. Сомато-сенсорна система. Дослідження 

сомато-сенсорної системи. 

2 

12. Зорова сенсорна система. Слухова  та вестибулярна 

сенсорні системи. Дослідження зорової та слухової 

сенсорних систем 

2 

13. Нюхова та смакова сенсорні системи. Фізіологічні 

основи болю та знеболення. Дослідження больової 

чутливості. 

2 

14. Фізіологічні основи поведінки. Роль потреб та 

мотивацій. Природжені рефлекси та інстинкти.  

Фізіологія емоцій, їх види. Теорії емоцій та механізми їх 

розвитку. Емоційне напруження та його прояв Стан 

щелепно-лицевої ділянки і поведінка людини 

2 

15. Набуті форми організації поведінки. Процеси і 

механізми утворення та гальмування умовних рефлексів. 

Пам’ять і навчання. Дослідження механізмів пам’яті. 

 

2 

16  Типи ВНД. Перша і друга сигнальні системи. Мова та 2 
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сучасні механізми її розвитку. Особливості асиметрії 

півкуль мозку. Дослідження вищої нервової діяльності 

людини, типологічних властивостей нервової системи. 

17 Фізіологія сну, його форми і фази. Сучасні теорії 

розвитку сну та його розлади. ЕЕГ дослідження сну. 

2 

 РАЗОМ 34 

 

Розділ 2. Фізіологія вісцеральних систем. 

№ 

п

/

п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Дослідження фізико-хімічних і газотранспортних 

властивостей крові. Дослідження швидкості осідання 

еритроцитів. 

3 

2. Захисні функції крові. Дослідження кількості лейкоцитів. 

Кооперативні взаємини між уродженою й адаптивною 

ланкою імунітету, механізми їхньої регуляції. Антигенні 

властивості крові. Дослідження групової приналежності 

крові, резус фактора. 

3 

3. Система гемостазу. Система згортання й протисгортаючі 

механізми. Дослідження показників гемостазу.  

3 

4. Дослідження фізіологічних властивостей серцевого м'яза. 

Серцевий цикл. Електричні прояви діяльності серця. 

3 

5. Дослідження насосної функції серця. Фонокардіографія. 

Дослідження регуляції серцевої діяльності.  

3 

6. Фізіологія кровоносних судин. Дослідження артеріального 

тиску в людини. Функціональна характеристика судин, 

роль судинного русла в кровообігу. Фізіологічні основи 

дослідження судинного русла. 

3 

7. Механізми регуляції судинного тонусу. Дослідження стану 

механізмів регуляції системного кровообігу, вікові 

особливості. 

3 

8. Система подиху. Дослідження зовнішнього подиху.  

. 

3 

9 Дослідження дифузії, транспорту газів кров'ю 3 

10. Дослідження регуляції подиху. Вікові особливості системи 

подиху. 

3 
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11 Система травлення. Дослідження травлення в порожнині 

рота й у шлунку, механізми його регуляції 

3 

12. Дослідження травлення в тонкому й у товстому 

кишечнику, механізми їхньої регуляції. Дослідження ролі 

жовчі й панкреатичного соку в травленні.. 

3 

13. Дослідження моторної й всмоктувальної функції системи 

органів травлення й механізмів їхньої регуляції. 

3 

14. Дослідження енергетичного обміну. 

 

3 

15 Дослідження системи терморегуляції 3 

16. Дослідження механізмів утворення сечі. 3 

17. Роль нирок у підтримці гомеостазу. Механізми регуляції 

видільних процесів. Участь у виділенні шкіри легенів, 

травної системи 

3 

 Разом 51 

 

 

Самостійна робота  
Розділ -1: Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції 

 

№ 

з.п. 
ТЕМА 

Кількість 

годин 

1. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка з 

використанням розробленого он-лайн курсу «САМОСТІЙНА 

РОБОТА СТУДЕНТІВ З НОРМАЛЬНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ДЛЯ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ “CТОМАТОЛОГІЯ» з обов’язковою 

реєстрацією на порталі університету, та опрацювання 

практичних навичок (опис у практикумі на сайті кафедри)).  

34 

2. САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМ, ЯКІ НЕ ВХОДЯТЬ ДО 

ПЛАНУ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ: 
 

 1. Історія розвитку фізіології у ХІХ столітті   10 

 Внесок робіт І.М.Сєченова, І.П.Павлова, Ю.В.Чаговця, 

П.Г.Костюка в розвиток світової фізіології. Українська фізіологічна 

школа 

2. Фізіологія збудливих тканин. 

3. Поняття про стоматанализатор (Полянцев та інш).  

4. Фізіологія сну. Теорії сну. 

 

 

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНА САМОСТІЙНА РОБОТА: 1)створенню 

презентацій до вивчаємих тем; 2)робота в студентському 

науковому гуртку; 

3) участь у науково-практичних конференціях, підготовка допові на 

студентських наукових конференціях, участь у 

олімпіадах.    

 

2 
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 РАЗОМ 46 

№ з.п. 

Розділ 2. Фізіологія вісцеральних систем. 

ТЕМА 

Кількість 

годин 

1. 
Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка з 

використанням розробленого он-лайн курсу «САМОСТІЙНА 

РОБОТА СТУДЕНТІВ З НОРМАЛЬНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ДЛЯ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ “CТОМАТОЛОГІЯ» з обов’язковою 

реєстрацією на порталі університету, та опрацювання 

практичних навичок (опис у практикумі на сайті кафедри)). 

20 

2. 
САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМ, ЯКІ НЕ ВХОДЯТЬ ДО 

ПЛАНУ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ: 

 

 
Динаміка лімфообігу 

1 

 
Фізіологія регіонального кровообігу 

1 

3. ІНДИВІДУАЛЬНА САМОСТІЙНА РОБОТА: 

1) Розробити схему контуру регуляції гомеостазу за участю 

нирок; 

2) створенню презентацій до вивчаємих тем; 

3) робота в студентському науковому гуртку; 

4)  участь у науково-практичних конференціях 

2 

4. Підготовка до іспитів 5 

 
РАЗОМ 

29 

 

Оцінювання 

 

Підсумковий роздільний контроль здійснюється по завершенню 

вивчення всіх базових тем 1 розділу у вигляді заліку на останньому занятті у 

III семестрі.  

В IV семестрі студенти складають усний іспит, який здійснюється по 

завершенню вивчення всіх тем. Форма проведення  стандартизована і 

включає контроль теоретичної та практичної підготовки 

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності  

Оцінювання поточної навчальної діяльності здійснюється на кожному 

практичному занятті за відповідною темою і має на меті перевірку засвоєння 

студентами навчального матеріалу. Форма проведення поточного контролю 

під час навчальних занять визначається робочою навчальною програмою. 
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Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну 

навчальну діяльність при вивченні дисципліни для допуску до іспиту – 110. 

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну 

навчальну діяльність при вивченні дисципліни для допуску до іспиту – 60. 

Студент може відпрацювати пропущенні теми або перескладати їх на 

позитивну оцінку викладачу під час його консультацій (індивідуальної 

роботи зі студентами) під час вивчення дисципліни, тим самим набрати 

кількість балів не меншу за мінімальну, щоб бути допущеним до 

підсумкового контролю. 

 

Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом 

оцінок за традиційною шкалою під час вивчення дисципліни, шляхом 

обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків 

після коми та введення цього значення до формули: 

КБ=(СА/5)*200, де 

КБ -  кількість балів 

СА – середнє арифметичне 

 

Орієнтовні критерії оцінювання поточної навчальної діяльності 

Практичні заняття з фізіології є структурованими і передбачають 

комплексне оцінювання у балах всіх видів діяльності (навчальних завдань), 

які студенти виконують під час практичного заняття: 

1) На початковому етапі практичного заняття здійснюється тестовий 

контроль: тести містять 20 тестових завдань вибіркового типу з однією 

правильною відповіддю. Його результати оцінюються позитивно, якщо 

студент дав не менше 70% правильних відповідей; студент не отримує балів 

якщо кількість правильних відповідей менше 70%. У загальній оцінці 

поточної навчальної діяльності цей етап становить 20%. 

2) На основному етапі практичного заняття оцінюються: 

2.1) виконання практичних робіт (досліджень), запис протоколу 

досліджень відповідно до вимог, уміння аналізувати й інтерпретувати 

результати досліджень і правильно зробити висновки; 

2.2) вирішення ситуаційних задач, малювання графіків, схем, контурів 

регуляції. 

У загальній оцінці поточної навчальної діяльності цей етап становить 

50%, якщо студент правильно виконав практичні роботи (дослідження), 

записав протокол досліджень відповідно до вимог, зумів проаналізувати й 

інтерпретувати результати дослідження, зробити обґрунтовані висновки і 

вирішив всі запропоновані ситуаційні задачі, інші завдання. 

Студент набирає 40% оцінки, якщо він правильно виконав практичні 

роботи (дослідження), записав протокол досліджень відповідно до вимог, 

зумів проаналізувати й інтерпретувати результати дослідження, зробити 

обґрунтовані висновки і вирішив не менше половини запропонованих задач. 



15 

 

Студент набирає 30% оцінки, якщо він правильно виконав практичні 

роботи (дослідження), записав протокол досліджень відповідно до вимог, 

зумів проаналізувати й інтерпретувати результати дослідження, зробити 

обґрунтовані висновки, але вирішив менше половини із запропонованих 

завдань. 

Студент не набирає балів, на основному етапі навчальної діяльності 

якщо він не зумів правильно виконати практичні роботи (дослідження), або 

записати протокол досліджень відповідно до вимог, або проаналізувати й 

інтерпретувати результати досліджень, або зробити обґрунтовані висновки. 

На кінцевому етапі практичного заняття контроль теоретичної і 

практичної підготовки здійснюється за допомогою вирішення комплексних 

ситуаційних задач, створення контурів регуляції та інших завдань, що 

дозволяють оцінити ступінь досягнення навчальної мети. Він оцінюється 

позитивно при умові, що студент правильно вирішив не менше 70% тестових 

завдань або вирішив всі ситуаційні задачі та інші завдання. При умові, що 

студент не вирішив всі запропоновані ситуаційні задачі студент не отримує 

жодного балу. У загальній оцінці поточної начальної діяльності цей етап 

становить 30%. 

Комплексне оцінювання навчальної діяльності здійснюється 

виставленням традиційної оцінки, яка конвертується у бали відповідно у 

кожному з розділів, студент отримує на практичному занятті: 

оцінку «5» - якщо він виконав правильно не менше 90% навчальних 

завдань; 

оцінку «4» - якщо він виконав правильно не менше 80% навчальних 

завдань; 

оцінку «3» - якщо він виконав правильно не менше 60% навчальних 

завдань; 

оцінку «2» - якщо він виконав правильно менше 60% навчальних 

завдань; 

На кінцевому етапі заняття викладач виставляє набрану суму балів і 

традиційну оцінку в журналі успішності і зошиті студента для 

практичних занять, де повинні виконуватись всі завданні і записуватись 

протоколи досліджень, ставить свій підпис і дату. 

Оцінювання іспиту. 

Іспит здійснюється по завершенню вивчення дисципліни. До іспиту 

допускаються студенти, котрі виконали всі види навчальних завдань, 

відвідали усі аудиторні навчальні заняття передбачені навчальною 

програмою та при вивченні дисципліни набрали за поточну навчальну 

діяльність не меншу за мінімальну (60 балів). 

«Іспит» – форма підсумкового контролю з завершеної дисципліни. 

Кінцева оцінка з завершеної дисципліни включає 50% оцінювання поточної 

успішності та 50% іспиту (заноситься до електронної відомості вручну). Саме 

іспит складається з тестової частини та проводиться у формі тестування на 

паперових носіях з залученням потужностей центру тестування (або 
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комп’ютерного тестування) для потоку або кількох академічних груп (курсу) 

(50% від оцінки за іспит, або 25% – за дисципліну) та усної співбесіди з 

екзаменаторами (50%  від оцінки за іспит, або 25% – за дисципліну). 

Іспит проводиться в окремий день, спочатку тестова частина, після – 

усна співбесіда з екзаменатором. Форма проведення усної частини іспиту 

(екзаменаційний білет, ситуаційні задачі тощо) та критерії оцінювання 

розробляються кафедрою та затверджуються цикловими методичними 

комісіями. 

Іспит проводиться відповідно до графіку навчального процесу, 

складеного навчальним відділом та затвердженим ректором (першим 

проректором). 

Якщо студент не склав однієї із складових частин іспиту, він вважається 

таким, що іспит склав «незадовільно». На перескладанні студент перескладає 

ту частину іспиту, яку він не склав. Перескладання іспиту відбувається 

відповідно складеного навчальним відділом та відповідним деканатом 

графіку. Кафедра подає паперову відомість з іспиту в деканат не пізніше 

наступного дня після дати складання. 

Орієнтовні критерії оцінювання: 

Комплексна кількість балів, яку студент набирає за результатами іспиту, 

має такі складові:  

1) за результатами комп’ютерного тестового контролю студент 

отримує: 

бал % бал % 

40 100 32 81-80 

39 99-98 31 79-77 

38 97-95 30 76-74 

37 94-93 29 73-72 

36 92-90 28 71-68 

35 89-87 27 67-65 

34 86-85 26 64-63 

33 84-82 25 62 

 

2) Критерії оцінки за теоретичні питання 

 

Кількість балів Критерії оцінки 

8 Відповідь правильна, повна 

 

7 Відповідь правильна, повна, допускаються дрібні 

неточності, які не впливають на суть відповіді. 

Студент їх виправляє самостійно. 

6 Студент допускає помилки у відповіді, але здатний 

самостійно їх виправити. 

5 Відповідь в цілому правильна, але не повна, 

поверхнева.  Помилки та неточності, допущені при 
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усній відповіді, студент здатний виправити після 

додаткових запитань.  Допускається не більше двох не 

виправлених помилок.   

4 (незадовільно) Відповідь невірна.  Після додаткових запитань ніяких 

виправлень не дано.  Крім визначень і дефініцій 

студент не може дати ніяких пояснень про механізми 

фізіологічних процесів, нормативах показників 

гомеостазу. 

 

Критерії оцінки за розв’язання ситуаційних задач та практичні навички 

Рівень 

практичних 

знань 

Кількість балів 

 

Критерії оцінки 

 

Рішення 

ситуаційних 

задач 

 

8 Вірна відповідь і здатність самостійно без 

помилки обґрунтувати свій висновок 

7 Відповідь правильна, повна, допускаються не 

більше двох дрібних неточностей, які не 

впливають на суть відповіді. Висновок 

аргументований. 

6 По суті вірна відповідь, обґрунтування 

висновку після додаткових запитань 

викладача. 

5 Спочатку помилковий висновок виправлений 

після додаткових запитань викладача.   

4 (незадовільно) Неправильна відповідь і неможливість знайти 

помилки і їх виправити. 

 

Вміння 

(практичні 

навички) 

8 Студент виконує роботу в повному обсязі і 

пояснює алгоритм своїх дій, робить висновки 

самостійно. 

7 Студент може виконати роботу в повному 

обсязі і пояснити алгоритм своїх дій. Зробити 

висновки самостійно, допустивши не більше 2 

незначних неточностей, що не впливають на 

су відповідь. 

6 Студент допускає помилки в роботі, але 

здатний самостійно їх виправити і закінчити 

дослідження правильно. Обґрунтування 

висновку після додаткових запитань 

викладача. 

5 Результат виходить після кількох помилок, 

після втручання викладача. 

4 (незадовільно) Цілковита нездатність виконати роботу і 

незнання алгоритму її виконання. 
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Підсумкова оцінка за усну частину іспиту визначається як сума балів усіх 

відповідей по білету. 

Наприклад: 5+7+8+6+5 =31 

 

Самостійна робота студентів. 

Самостійна індивідуальна робота студентів оцінюється за кожен вид 

роботи з урахуванням якості її виконання. Конкретна кількість балів за 

індивідуальну роботу визначається відповідно предметною методичною 

комісією і залежить від рівня, на якому вона виконана (кафедральний, 

університетський, регіональний, або державний тощо ). Заохочувальні бали 

за рішенням Вченої ради додають до кількості балів з дисципліни студентам, 

які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з 

дисципліни серед ВНЗ України та інше. 

Максимальна кількість балів 10, мінімальна – 1 бал. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для заліку 

170-200 А 

 

 

зараховано 

160-169 В 

140-159 С 

121-139 D 

110-120 Е  

<110 FX 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

 F 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Академічні очікування від студентів/-ок 

Вимоги до курсу 

Очікується, що студенти та студентки відвідуватимуть всі лекційні та 

практичні заняття. Якщо вони пропустили заняття, необхідно відпрацювати 

його. Для цього потрібно взяти дозвіл у деканаті, вивчити відповідний 

матеріал та відвідати кафедру (ауд. 23), де черговий/-а викладач/-ка працює      

згідно графіку . 
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Письмові та домашні завдання треба виконувати повністю та вчасно, 

якщо у студентів/-ок виникають запитання, можна звернутися до свого/-єї 

лектора/-ки або викладача/-ки особисто,   

Під час лекційних занять студентам та студенткам рекомендовано 

вести конспект заняття та зберігати достатній рівень тиші. Ставити питання 

до лектора/-ки – це абсолютно нормально. 

 Практичні заняття  

Активна участь під час обговорення в аудиторії,  студенти/-ки мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  

- сприйнятливість та неупередженість, 

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати особистість 

опонента/-ки, 

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати свою 

позицію під впливом доказів, 

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних узагальнювань, 

описує свої почуття і формулює свої побажання з опорою на власні 

думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

  

Від студентів/-ок очікується зацікавленість участю у міських, 

всеукраїнських та міжнародних конференціях, конкурсах та творчих 

фестивалях з предметного профілю. Увесь професорсько-викладацький склад 

кафедри може здійснювати наукове керівництво.  

 

Охорона праці 

На першому практичному занятті з курсу буде роз`яснено основні 

принципи охорони праці шляхом проведення відповідного інструктажу. 

Очікується, що кожен та кожна повинні знати, де найближчий до аудиторії 

евакуаційний вихід, де знаходиться вогнегасник,  як їм користуватися тощо. 

 

Поведінка в аудиторії 

 Основні «так» та «ні» 

Студентству важливо дотримуватися правил належної поведінки в 

університеті. Ці правила є загальними для всіх, вони стосуються також і 

всього професорсько-викладацького складу та співробітників/-ць, і 

принципово не відрізняються від загальноприйнятих норм, але враховують 

певні національно-культурні особливості. 

Під час занять дозволяється:  

- залишати аудиторію на короткий час за потреби та за дозволом 

викладача/-ки; 

- пити безалкогольні напої; 
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- фотографувати слайди презентацій; 

- брати активну участь у ході заняття (див. Академічні очікування від 

студенток/-ів). 

заборонено: 

- їсти (за виключенням осіб, особливий медичний стан яких потребує 

іншого – в цьому випадку необхідне медичне підтвердження); 

- палити, вживати алкогольні і навіть слабоалкогольні напої або 

наркотичні засоби; 

- нецензурно висловлюватися або вживати слова, які ображають честь 

і гідність колег та професорсько-викладацького складу; 

- грати в азартні ігри; 

- наносити шкоду матеріально-технічній базі Університету (псувати 

інвентар, обладнання; меблі, стіни, підлоги, засмічувати приміщення 

і території); 

- галасувати, кричати або прослуховувати гучну музику в аудиторіях і 

навіть у коридорах під час занять. 

         

 Плагіат та академічна доброчесність  

Кафедра  фізичної реабілітації, спортивної медицини, 

фізичного виховання і здоров'я підтримує нульову толерантність 

до плагіату. Від студентів та студенток очікується бажання постійно 

підвищувати власну обізнаність в академічному письмі. На перших заняттях 

проводитимуться інформаційні заходи щодо того, що саме вважати плагіатом 

та як корректно здійснювати дослідницько-науковий пошук. 

 


