
 



 

1. Загальна інформація про викладача 

Викладач: завідувач кафедрою, доцент, д.біол.н. ПавловСергій Васильович 
e-mail: svpavlov1980@gmail.com 
тел.+380977970884 
Kaфедра клінічної лабораторної діагностики 

Aдpeca:вул.Академіка Амосова, 83 

Викладач: доцент, д.біол.н. Горбачова Світлана Василівна 

e-mail:swgor18@gmail.com 

Викладач: доцент, к.мед.н.Бухтіярова Ніна Вікторівна 
e-mail:nVb21nm@gmail.com 
Викладач: доцент, к.мед.н. Біленький Сергій Андрійович 

e-mail:belenkiysergey1958@gmail.com 

Викладач:ст.викладач, к.фарм.н. Баранова Людмила Володимирівна 

e-mail:evseevaludmila@ukr.net 

Викладач:асистент, к.мед.н. Левченко Катерина Віталіївна 

e-mail:levchenko_katya@ukr.net 

Викладач:асистент Бурлака Кристина Анатоліївна 

e-mail:burlakakristina98@gmail.com 

Викладач:асистент Нікітченко Юлія Вікторівна 

e-mail:julianikitchenko25@gmail.com 

Викладач:асистент Марічева Олена Олександрівна 
e-mail:elena5.1992.10@gmail.com 
Викладач: асистент Робота Дмитро Вадимович 
e-mail:dmitryrobota25@gmail.com 
2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

Назва дисципліни: «Фізіологія» 

Код навчальної дисципліни:  

Кількість кредитів з дисципліни: 135годин, 4,5 кредити ЄКТС (лекцій 34 

годин/практичних занять 34 годин/самостійної роботи 67 годин). 

3. Данна дисципліна викладається на 2 курсі в ІІIсеместрі. 

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

Пререквізіти:медична біологія, анатомія людини, латинська мова, медична 

хімія, медична та біологічна фізика,  біологічна та біоорганічна хімія. 

Постреквізіти:фармакологія, патологічна фізіологія, внутрішня медицина з 

оцінкою результатів досліджень, педіатрія з оцінкою результатів досліджень, 

хірургія з оцінкою результатів досліджень. 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна «Фізіологія»є обов’язковою для вивченнязгідно 

Освітньо-кваліфікаційної програми вищої освіти України першого рівня в 

галузі знань «Охорона здоров’я» спеціальності 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування». Програма навчальної дисципліни розроблена на 

основі типової програми з урахуванням інтегральних, фахових та 

спеціальних компетентностей. Вивчаючи дану дисципліну студент здобуває 

наступні компетентності 

Інтегральні компетентності 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні 
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проблеми у медичнійпрофесійнійдіяльності, щохарактеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  

2. Знання та розумінняпредметноїобласті та 

розумінняпрофесійноїдіяльності.  

3. Здатністьзастосовуватизнання у практичнихситуаціях 

4. Здатністьвчитися і оволодіватисучаснимизнаннями 

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізуінформації з різнихджерел.  

6. Здатністьприйматиобґрунтованірішення.  

7. Здатністьпрацювати в команді 

8. Здатністьздійснюватибезпечнудіяльність.  

9. Здатністьоцінювати та забезпечуватиякістьвиконуванихзавдань і 

обов’язків. 

Спеціальні компетентності 
1. Здатність використовувати знання проморфологічні зміни тканин і 
органів для діагностики патологічних станів 
2. Здатність виявляти зв’язок етіопатогенезу захворювань з клінічними 
проявами та результатами додаткових методів дослідження 
3. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для 
діагностики онкопатології 
4. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень у клініці 
внутрішніх хвороб 
5. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для 
діагностики дитячих хвороб 
6. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для 
діагностики захворювань хірургічного профілю 
7. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для 
діагностики дерматовенерологічних хвороб 
8. Здатність використовувати результати лабораторних досліджень для 
діагностики інфекційних хвороб та визначення ефективності 
протиепідемічних заходів 

  9. Здатність надавати першу медичну допомогу та забезпечувати 

лабораторно-діагностичну складову в умовах війни та надзвичайних ситуацій 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни  

Метоювивчення навчальної дисципліни «Фізіологія» є 

забезпечення високого рівня знань з докліничних дисциплін,  необхідних для 

здійснювання професійної діяльності медичного лаборанта для вирішення 

завдань та проблем у біохімічних та цитолого-гістохімічних, 

токсикологічних, санітарно-гігієнічних лабораторіях як клінічних, так й 

науково-дослідницьких закладах.  

5.3 Завдання вивчення дисципліни  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізіологія» є здобуття 

базових знань та практичних навичок, як основи вивчення студентами 

клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами та 



формування умінь застосування знань з фізіології в процесі подальшого 

навчання і у професійній діяльності лаборанта. 

5.4 Зміст навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна складається з 1 модулю, 8 змістових модулів,в які 

входить17практичних занять,17 лекцій та підсумковий контроль. 

Підсумковий контроль проводиться після вивчення всіх тем з дисципліни у 

формі іспита. 

1. Предмет і завдання фізіології. Методи фізіологічних досліджень. 

Фізіологічні властивості збудливих тканин. Реєстрація потенціалу 

спокою і потенціалу дії нервових і м'язових волокон. 

2. Властивості і механізми скорочення та розслаблення скелетних і 

гладеньких мязів. 

3. Біологічна регуляція, контури біологічної регуляції. Рефлекторний 

принцип діяльності центральної нервової системи (ЦНС). Синапси 

центральної нервової системи. Процеси збудження і гальмування у 

ЦНС. 

4. Роль спинного мозку та стовбура мозку у регуляції рухових функцій. 

Роль переднього мозку та мозочка у регуляції рухових функцій. 

5. Структурно-функціональна організація автономної нервової системи, її 

роль у регуляції вісцеральних функцій. 

6. Гуморальна регуляція, її фактори, механізми дії гормонів на клітини-

мішені, регуляція секреції гормонів.  

7. Роль гормонів у регуляції процесів психічного, фізичного розвитку, 

лінійного росту тіла, та регуляції гомеостазу. 

8. Загальна характеристика сенсорних систем. Зорова, слухова та 

вестибулярна сенсорні системи. Нюхова і смакова сенсорні системи. 

Ноцицепція. 

9. Вища нервова діяльність (ВНД). Придбані форми організації поведінки 

(імпринтинг, умовні рефлекси). Фізіологічні основи пам'яті. 

Особливості ВНД людини. Фізіологічні основи розумового мислення. 

Фізіологічна характеристика сну. Фізіологія емоцій. 

10. Фізико-хімічні та газотранспортні властивості крові. 

11. Захисні функції крові. Антигенні властивості крові. Система гемостазу. 

12. Фізіологія зовнішнього дихання. Транспорт газів кров’ю. Регуляція 

дихання. 

13. Властивості серцевого м’яза. Автоматизм. Серцевий цикл. Регуляція 

діяльності серця. Фізіологія судинної системи. Мікроциркуляторне 

русло. Регуляція діяльності судинного тонусу. 

14. Травлення в ротовій порожнині, шлунку, тонкому і товстому 

кишківнику. 

15. Моторна функція шлунково-кишкового тракту. Всмоктування в 

шлунково-кишковому тракті. 

16. Обмін енергії. Терморегуляція. Обмін речовин. Фізіологія харчування. 

17. Фізіологія виділення. Механізм утворення сечі. Роль нирок у 

підтриманні гомеостазу 

 

 



Лекції: 

1. Введення в курс фізіології. Збудливі тканини. Біопотенціали. 

Проведення збудження по нерву і нервово-м’язовому синапсу. 

Властивості скелетних і гладких м’язів та механізм їх скорочення. 

Загальні принципи біологічної регуляції. Нервова регуляція. 

Рефлекторний принцип діяльності ЦНС.   

2. Роль різних центрів ЦНС у регуляції рухових функцій. Роль спинного 

мозку та стовбура у регуляції рухових функцій. Роль мозочку та 

переднього мозку в регуляції рухових функцій, системної діяльності 

організму. 

3. Роль автономної нервової системи у регуляції вісцеральних функцій.  

4. Загальні принципи гуморальної регуляції. Гуморальна регуляція 

вісцеральних функцій організму. 

5. Роль ендокринних залоз у регуляції процесів фізичного, психічного та 

статевого розвитку. 

6. Сенсорні системи (аналізатори). Сомато-сенсорна система. Слухова та 

вестибулярна сенсорні системи. Зорова сенсорна система. Фізіологія 

болю та знеболювання. Нюх. Смак. 

7. Нейрофізіологічні основи вищої нервової діяльності. Процеси 

утворення та гальмування умовних рефлексів. Пам'ять. 

8. Особливості ВНД людини. Фізіологічні основи розсудливого 

мислення. Нейрофізіологічні основи поведінки. Роль потреб, мотивацій 

та емоцій. Фізіологія сну. 

9. Фізіологія формених елементів крові. Групи крові.  

10. Види та механізми гемостазу. Фізіологія тромбоцитів. 

11. Система дихання. Основні етапи дихання. Регуляція дихання. 

12. Фізіологічні властивості серцевого м'яза. Насосна функція серця, 

регуляція діяльності серця. 

13. Регуляція руху крові по судинах. Регуляція системного кровообігу. 

Роль судин у кровообігу. Основні принципи кровообігу. 

14. Система травлення. Роль смакової та нюхової сенсорних систем. 

Травлення у ротовій порожнині. Травлення у шлунку та 12-палій 

кишці. 

15. Травлення та всмоктування у кишках. Фізіологічні основи голоду та 

насичення. 

16. Обмін речовин. Терморегуляція. 

17. Система виділення. Роль нирок у підтриманні гомеостазу. 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни  
№ 

тижня 

Назва теми Форми організації 

навчання та 

кількість годин 

Форма 

лекційного 

заняття 

Завдання для 

самостійної роботи 

1 Предмет і завдання 

фізіології. Методи 

фізіологічних 

досліджень. 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

годиниз 

Засвоїти матеріал про 

значення фізіології як 

науки, ознайомитися з 

приладами для 



Фізіологічні 

властивості 

збудливих тканин. 

Реєстрація 

потенціалу спокою і 

потенціалу дії 

нервових і м'язових 

волокон. 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної проблеми 

викладачем та її 

обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 

оцінювання. 

використання

м презентації 

 

фізіологічних 

досліджень, правилами 

техніки безпеки; 

ознайомитися з 

вимогами до 

оформлення протоколів 

практичних занять. 

Засвоїти матеріал про 

природу і методи 

вивчення біострумів; 

вивчити фізіологічні 

властивості збудливих 

тканин. 

2 Властивості і 

механізми 

скорочення та 

розслаблення 

скелетних і 

гладеньких мязів. 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної проблеми 

викладачем та її 

обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 

оцінювання. 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

годиниз 

використання

м презентації 

 

Вивчити механізми 

поширення збудження 

по нервовим волокнам і 

механізм передачі 

збудження з нерва на 

м'яз, навчитися 

розраховувати 

швидкість поширення 

збудження по нерву. 

Вивчити фізіологічні 

властивості м'язів, 

особливості їх функцій. 

Оволодіти методом 

динамометрії, 

ознайомитися з 

електроміографією. 

3 Біологічна регуляція, 

контури біологічної 

регуляції. 

Рефлекторний 

принцип діяльності 

центральної нервової 

системи (ЦНС). 

Синапси центральної 

нервової системи. 

Процеси збудження і 

гальмування у ЦНС. 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної проблеми 

викладачем та її 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

годиниз 

використання

м презентації 

 

Вивчити механізми 

функціональної 

нейронної організації 

ЦНС, рефлекторний 

принцип її діяльності та 

особливості поширення 

збудження в ЦНС. 

Вивчити механізми 

збудження і 

центрального 

гальмування. Засвоїти 

матеріал про нервові 

центри, їх властивості. 



обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 

оцінювання. 

Вивчити основні 

принципи координації 

рефлекторної 

діяльності ЦНС. 

4 Роль спинного мозку 

та стовбура мозку у 

регуляції рухових 

функцій. Роль 

переднього мозку та 

мозочка у регуляції 

рухових функцій. 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної проблеми 

викладачем та її 

обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 

оцінювання. 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

годиниз 

використання

м презентації 

 

Вивчити механізми 

регуляції рухів на рівні 

спинного мозку. 

Вивчити роль стовбура 

мозку в регуляції 

рухових функцій 

організму. Аналізувати 

деякі параметри при 

здійсненні рухових 

рефлексів і механізми 

активації рецепторів. 

Робити висновки про 

стан провідних шляхів 

ЦНС, оцінювати їх 

роль в забезпеченні 

сенсорних та рухових 

функцій. Вивчити роль 

переднього мозку, 

мозочка в регуляції 

рухових функцій 

організму 

5 Структурно-

функціональна 

організація 

автономної нервової 

системи, її роль у 

регуляції 

вісцеральних 

функцій. 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної проблеми 

викладачем та її 

обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

годиниз 

використання

м презентації 

 

Застосовувати данні 

про основні 

закономірності 

функціонування 

вегетативної нервової 

системи, її роль в 

регуляції функцій 

організму. Вміти 

досліджувати деякі 

вегетативні реакції 

людини. 

 



оцінювання. 

6 Гуморальна 

регуляція, її 

фактори, механізми 

дії гормонів на 

клітини-мішені, 

регуляція секреції 

гормонів.  

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної проблеми 

викладачем та її 

обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 

оцінювання. 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

годиниз 

використання

м презентації 

 

Вивчити загальні 

механізми гуморальної 

і гормональної 

регуляції фізіологічних 

функцій її роль в 

регуляції функцій 

організму. Знати 

основні закономірності 

функціонування 

ендокринної системи. 

7 Роль гормонів у 

регуляції процесів 

психічного, 

фізичного розвитку, 

лінійного росту тіла, 

та регуляції 

гомеостазу. 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної проблеми 

викладачем та її 

обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 

оцінювання. 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

годиниз 

використання

м презентації 

 

Вивчити фізіологічні 

властивості гормонів, 

механізми їх впливу на 

функції організму, 

регуляцію утворення. 

 

8 Загальна 

характеристика 

сенсорних систем. 

Зорова, слухова та 

вестибулярна 

сенсорні системи. 

Нюхова і смакова 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

годиниз 

використання

м презентації 

 

Вивчити будову і 

функції зорового, 

слухового і 

вестибулярного, 

смакового, нюхового 

аналізаторів.Вміти 

визначати гостроту 



сенсорні системи. 

Ноцицепція. 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної проблеми 

викладачем та її 

обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 

оцінювання. 

зору. Вивчити 

механізми сприйняття 

звуку,  смаку, запаху. 

Вивчити основні 

закономірності 

функціонування 

ноцицептивної і 

антиноцицептивної 

систем організму. 

 

9 Вища нервова 

діяльність (ВНД). 

Придбані форми 

організації 

поведінки 

(імпринтинг, умовні 

рефлекси). 

Фізіологічні основи 

пам'яті. Особливості 

ВНД людини. 

Фізіологічні основи 

розумового 

мислення. 

Фізіологічна 

характеристика сну. 

Фізіологія емоцій. 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної проблеми 

викладачем та її 

обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 

оцінювання. 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

годиниз 

використання

м презентації 

 

Вивчити особливості 

мозку людини, 

значення першої і 

другої сигнальних 

систем, мовної функції, 

міжпівкульних 

відмінностей в роботі 

мозку. Вивчити 

фізіологічні основи 

механізмів, що 

забезпечують 

природний сон. 

Вивчити 

функціональне 

призначення емоцій, 

причини їх виникнення 

та прояви. 

 

10 Фізико-хімічні та 

газотранспортні 

властивості крові. 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної проблеми 

викладачем та її 

обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

години з 

використання

м презентації 

 

Вивчити основні 

фізико-хімічні 

властивості та функції 

крові, константи 

плазми, механізми 

регуляції осмотичного 

тиску та кислотно-

лужної рівноваги. 

Вивчити фізіологічну 

роль еритроцитів. 

Опанувати практичні 

навички: швидкості 

осідання еритроцитів, 

визначення кількості 

гемоглобіну та 

кольорового показника 



завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 

оцінювання. 

крові. 

11 Захисні функції 

крові. Антигенні 

властивості крові. 

Система гемостазу. 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної проблеми 

викладачем та її 

обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 

оцінювання. 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

години з 

використання

м презентації 

 

Вивчити основні 

захисні властивості 

крові, механізми 

регуляції вродженого і 

адаптивного 

специфічного та 

неспецифічного 

імунітету, механізми 

зсідання крові, 

фізіологічну роль 

тромбоцитів. 

12 Фізіологія 

зовнішнього 

дихання. Транспорт 

газів кров’ю. 

Регуляція дихання. 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної проблеми 

викладачем та її 

обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 

оцінювання.оцінюв

ання. 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

години з 

використання

м презентації 

 

Вивчити механіку 

легеневого дихання, 

механізми обміну газів 

в легенях. Уміти 

визначати легеневі 

об'єми і ємності. 

Вивчити механізми 

дифузії і транспорту 

газів кров'ю. 

 



13 Властивості 

серцевого м’яза. 

Автоматизм. 

Серцевий цикл. 

Регуляція діяльності 

серця. Фізіологія 

судинної системи. 

Мікроциркуляторне 

русло. Регуляція 

діяльності судинного 

тонусу. 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної проблеми 

викладачем та її 

обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 

оцінювання. 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

години з 

використання

м презентації 

 

Вивчити 

характеристику 

електричної активності 

окремих кардіоміоцитів 

і в цілому серця, 

походження окремих 

компонентів ЕКГ. 

Вивчити походження 

тонів серця, місця їх 

звукової проекції на 

грудній клітці. Вміти 

аускультувати тони 

серця. Знати механізми 

пересування крові по 

судинах. Уміти 

визначати артеріальний 

тиск і пальпувати 

пульс. Вивчити 

механізми нервової і 

гуморальної регуляції 

діяльності серця. 

 

14 Травлення в ротовій 

порожнині, шлунку, 

тонкому і товстому 

кишківнику. 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної проблеми 

викладачем та її 

обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 

оцінювання.. 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

години з 

використання

м презентації 

 

Вивчити особливості 

травлення в порожнині 

рота і основні 

закономірності 

травлення в шлунку. 

Вивчити основні 

закономірності 

травлення в тонкому і 

товстому кишківнику, 

їх регуляцію. 

15 Моторна функція 

шлунково-

кишкового тракту. 

Всмоктування в 

шлунково-

кишковому тракті. 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

години з 

використання

м презентації 

Вивчити особливості 

моторної і 

всмоктувальної функції 

ШКТ, а також 

механізми їх регуляції. 

Вивчити відділи ШКТ, 

в яких всмоктуються 

поживні речовини, 

вітаміни, 



студентів; 

-постановку 

загальної проблеми 

викладачем та її 

обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 

оцінювання. 

мікроелементи, вода. 

Знати механізми 

транспорту речовин у 

відділах ШКТ. 

 

16 Обмін енергії. 

Терморегуляція. 

Обмін речовин. 

Фізіологія 

харчування. 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної проблеми 

викладачем та її 

обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 

оцінювання. 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

години з 

використання

м презентації 

Вивчити механізми 

обміну енергії, методи 

розрахунку основного 

обміну. Уміти 

розраховувати 

енерговитрату за 

даними 

газообміну.Вивчити 

механізми обміну 

речовин, їх регуляцію. 

Уміти складати 

харчовий раціон. 

 

17 Фізіологія 

виділення. Механізм 

утворення сечі. Роль 

нирок у підтриманні 

гомеостазу 

Тривалість заняття 

2 академічні 

години 

Практичне заняття 

включає: 

-проведення 

попереднього 

контролю знань, 

умінь і навичок 

студентів; 

-постановку 

загальної проблеми 

викладачем та її 

обговорення за 

участю студентів; 

-розв’язування 

завдань з їх 

обговореннями; 

Тривалість 

заняття 2 

академічні 

години з 

використання

м презентації 

Вивчити будову і 

функції органів 

системи виділення і 

механізми їх регуляції. 



-розв’язування 

контрольних 

завдань, їх 

перевірку, 

оцінювання.. 

 

6. Самостійна робота студента  

До самостійної роботи входять наступні види 

1. Підготовка до заняття 

2. Написання рефератів 

На самостійну роботу надається 67 академічних годин. 

Графік консультацій викладачів на порталі кафедри 

7.1 Основна література  

1. Фізіологія людини. В. І. Філімонов, К. Медицина, 2017 – 772 с. 

2. Гжегоцький М.Р., Філімонов В.І., Петришин Ю.С., Мисаковець О.Г. 

Фізіологіялюдини. – К.: Книга плюс, 2015. – 496 с. 

3. Ганонг В. Ф. Фізіологіялюдини: Підручник / Переклад з англ. Наук. ред. 

перекладу М. Гжегоцький, В. Шевчук, О. Заячківська. – Львів. БаК. – 2016. – 

784 с. 

4 Фізіологія / За ред. В.Г. Шевчука. – Вінниця: Нова книга, 2016. – 452 с. 

5. Фізіологія. Короткий курс: навчальний посібник для медичних і 

фармацевтичних ВНЗ / [В.М.Мороз, М.В. Йолтухівський, Н.В, Бєліктаін. ]заред..: 

проф.. В.М. Мороза, проф.. М.В. Йолтухівського. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 

408 с. 

 

7.2 Додаткова література  

1. Фізіологія людини. ВільямФ.Ганонг. Переклад з англ. Львів: БаК, 2017 

– 784 с. 

2. Українсько-англійський ілюстрований медичний словник Дорланда 

(переклад 30-го, американського видання). У двох томах. – Львів: „Наутілус”. 

– 2017. – 2272 с. 
8. Контроль і оцінка результатів навчання 

Оцінювання знань студентів з відповідних тем проводиться за 4-

бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) з подальшим 

перерахунком у багатобальну шкалу згідно з середнім балом, який 

розраховується на останньомузанятті за допомогою таблиці конвертації 

балів.  

Самостійна робота студентів, яка передбачена в теміпорядіз 

аудиторною роботою, оцінюєтьсяпід час поточного контролю теми на 
відповідномузанятті. Засвоєння тем, яківиносятьсялише на самостійну 

роботу, контролюєтьсяпід час підсумкового модульного контролю.  

Поточний контроль включає оцінювання початкового рівня знань (усне або 

письмове експрес-опитування, тестовий контроль з використанням 

тестових завдань), оцінювання основного етапу практичного заняття 

(контроль професійних умінь під час вирішення типових ситуаційних 

задач), оцінювання кінцевого рівня знань на занятті (вирішення 

ситуаційних задач III рівня, тестовий контроль). «5» - знання і розуміння 

всього програмного матеріалу в повному обсязі; 



- послідовне, логічне, обґрунтоване, безпомилкове викладення 

матеріалу; 

- вірне формулювання висновків та узагальнень; 

- самостійне, впевнене і правильне застосування знань при вирішенні 

практичної частини. 

-відповіді на більш 80% тестів 

«4» - знання та розуміння всього програмного матеріалу в цілому; 

- послідовне, логічне, обґрунтоване викладення матеріалу; 

- допущення окремих несуттєвих помилок під час відповіді; 

- правильне і без особливих труднощів застосування знань при 

вирішенні практичних завдань. 

-відповіді на більш 60% тестів 

«3» - знання та розуміння тільки основного програмного матеріалу в обсязі, 

який дозволяє застосувати наступний програмний матеріал; 

- спрощене викладення матеріалу; 

- допущення окремих суттєвих помилок під час відповіді; 

- нечітке та непослідовне застосування окремих знань під час вирішення 

практичних завдань. 

-відповіді на більш 40% тестів 

«2» - поверхневе знання і розуміння основного програмного матеріалу в 

обсязі, який дозволяє застосувати наступний програмний матеріал; 

- непослідовне викладення матеріалу з допущенням багатьох істотних 

помилок; 

- невміння робити висновки та узагальнення; 

- невміння застосувати знання під час вирішення практичних завдань. 

- відповіді меньш ніж 40% тестів 

8.1. Види контролю. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному практичному 

занятті, що знаходить відображення в оцінці за традиційною 4-х бальною 

системою, з подальшим перерахунком у багатобальну шкалу згідно з 

середнім балом, який розраховується на останньому занятті за допомогою 

таблиці конвертації балів.  

Сума балів з усіх практичних занять становить поточний підсумок. На 

останньому занятті проводиться підсумковий модульний контроль. Оцінка за 

модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності(у балах) 

та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється 

при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні 

модуля становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 

балів. За результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менш, ніж 50 балів. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності використовується 

єдина шкала, яка визначає фіксовані значення для максимально можливої 

(110 балів, якщо поточні оцінки –«відмінно») та мінімально необхідної (60 

балів, якщо поточні – «задовільно») кількості балів. Бали за поточну 

успішність прив’язуються до середньоїарифметичної оцінки за традиційною 



п’ятибальною системою незалежно від кількості занять в розділі. 

Наприкінці вивчення дисципліни проводиться іспит. Іспит складається з 

80 тестових питань або ситуаційних задач. Максимальна кількість балів 

80. Іспит вважається складеним, якщо студент набрав не менш 50 балів. 

8.2. Форми контролю 

1. За охватом студентів: фронтальний, індивідуальний, парний, 

груповий; 

2. За способом реалізації: усний, письмовий; 

3. За способом організації: контроль викладачем, взаємоконтроль, 

самоконтроль; 

Контроль проводиться за допомогою теоретичнихпитаннь з подальшою 

співбесідою, ситуаційних задач, тестових завдань 

9. Політика навчальної дисципліни  

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме 

1. Самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених навчальною дисципліною. 

2. Посилання на джерела інформації у разі її використання 

 


