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Кафедра загальномедичних дисциплін і психосоматики 
 

Назва дисципліни Фізіологія 

Викладач (-і) Лагодич Тетяна Сергіївна 

Портфоліо  
викладача (-ів) 

 

Контактний тел. +38(067)-209-88-57 

E-mail: lagodych.t.s@gmail.com 

Сторінка дисципліни на сайті   

Консультації вівторок, 2 години, 16.00-17.30, ауд. стомат. корпусу 

 
1. Коротка анотація до дисципліни.  

Фізіологія як навчальна дисципліна: 
а) ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної та біологічної фізики, 
медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, морфологічних дисциплін й інтегрується з 
цими дисциплінами; 
б) закладає основи вивчення студентами патофізіології та пропедевтики клінічних дисциплін, 
що передбачає інтеграцію  викладання з цими дисциплінами та формування умінь 
застосовувати знання з фізіології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності; 

2. Мета: Основною метою вивчення дисципліни як науки є системний підхід до вивчення 
суті фізіологічних процесів, функцій окремих органів, систем і цілого організму. 

 Аналіз регульованих параметрів й створення висновків про механізми регуляції 
фізіологічних функцій організму та його систем. 

 Аналіз стану здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв. 
 Пояснювати  фізіологічні основи методів дослідження функцій організму. 
 Пояснювати механізми інтегративної діяльності організму. 

Завдання: Використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись 
відповідних етичних та юридичних норм (знання теоретичних дисциплін), шляхом прийняття 
обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами (на клінічних 
дисциплінах): 
застосовувати сучасні методи діагностики захворювань ротової порожнини та щелепно-лицевої 
ділянки.   
визначати необхідність методів дослідження: лабораторних (аналіз крові, аналіз сечі), 
рентгенологічних, оцінювати результати обстеження; 

3. Формат курсу: очний (offline) 
4. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності): 

Табл.1 
Компетентність Ступінь сформованості 

компетентності 
Оцінювання 

- інтегральна: 
здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у професійній діяльності 
або у процесі навчання, що передбачає 
застосування певних теорій та 
методів; 

Частково, в аспекті виконання 
завдань, передбачених 
професійною діяльністю за 
спеціалізацією освітньої 
програми 

Підсумкове (залік) 



4 
 

- загальні: 
Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. Здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу; 

Повністю. Співвідноситься з 
метою курсу 

Поточне, рубіжне 
(модульний 
контроль), 
підсумкове (залік) 

- спеціальні (фахові, предметні): 
Встановлювати причини та наслідки 
різних порушень з метою успішного 
лікування хворого. Попередження 
захворювань та їх поширення. 

Частково. Разом з іншими 
освітніми компонентами 
освітньої програми 

Поточне, рубіжне 
(модульний 
контроль), 
підсумкове (залік) 

Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел 

Частково. Разом з іншими 
освітніми компонентами 
освітньої програми 

Поточне, рубіжне 
(модульний 
контроль), 
підсумкове (залік) 

Здатність забезпечувати дотримання 
нормативно-правових та морально-
етичних норм поведінки 

Повністю. Співвідноситься з 
метою курсу 

Поточне, рубіжне 
(модульний 
контроль), 
підсумкове (залік) 

5.   Тривалість курсу. 180 годин (6 кредити ЄКТС), з них: 120 годин аудиторної роботи;  
60 годин – самостійної роботи.  

6. Статус дисципліни: обов'язкова 
7. Пререквізити:  
Навчальна дисципліна ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, латинської 

мови, етики, філософії, екології, медичної та біологічної фізики, медичної хімії, біологічної та 
біоорганічної хімії, морфологічних дисциплін й інтегрується з цими дисциплінами; закладає 
основи вивчення студентами патофізіології, патоморфології, деонтології та пропедевтики 
клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та 
формування умінь застосовувати знання з фізіології в процесі подальшого навчання й у 
професійній діяльності; 

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – 
9. Політика курсу:  
- Передбачає роботу в команді.  
- Клімат в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної самоіронії.  
- Виконання завдань у встановлений термін.  
- Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та 

консультацій викладача.  
- Дотримання академічної доброчесності. 
- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними. 
10. Зміст дисципліни: Курс складається з двох модулів і 16 змістових модулів. Кожен 

модуль, у свою чергу, складається з лекційної частини і  практичних занять:   
  Кількість годин  

Назви змістових модулів і тем 
 денна форма   
  у тому числі  

 усього л п лаб.  інд СРС 
1 2 3 4 5  6 7 

Модуль 1. “Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції”  
Змістовий модуль 1. Введення в фізіологію 

Тема 1. 

Предмет і задачі фізіології. Методи 
фізіологічних досліджень 
 2 - 1 - - 1 

Тема 2. Основні етапи розвитку фізіології 1 - - - - 1 
Разом за змістовим модулем 1 3 - 1 - - 2 
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Змістовий модуль 2. Фізіологія збудливих структур  
Тема 
3. 

Функції клітинної мембрани. Механізми 
транспортування речовин через мембрану 3,25 0,25 2 - - 1 

Тема 
4. 

Мембранні потенціали. Потенціалу спокою і 
потенціал дії 4,75 0,75 3 - - 1 

Тема 
5. 

Проведення збудження нервовими волокнами та 
через нервово-м’язовий синапс 5 1 3 - - 1 

Тема 6. Властивості і механізми скорочення та 
розслаблення скелетних м’язів 4 - 3 - - 1 
Разом за змістовим модулем 2 17 2 11 - - 4 

Змістовий модуль 3. Біологічна регуляції функцій організму  
Тема 7. Біологічна регуляція, контури біологічної 

регуляції.       
Рефлекторний принцип діяльності центральної нервової 
системи (ЦНС) 6 2 3 - - 1 
Тема 8. Синапси центральної нервової системи. 
Процеси 

збудження та гальмування у ЦНС 4 - 3 - - 1 
Разом за змістовим модулем 3 10 2 6 - - 2 

Змістовий модуль 4. Нервова регуляція моторних функцій  
Тема 9. Роль спинного мозку в регуляції моторних 
функцій 4,5 0,5 3 - - 1 
Тема 10. Роль стовбура мозку у регуляції моторних 
функцій 4,5 0,5 3 - - 1 
Разом за змістовим модулем 4 9 1 6 - - 2 

Змістовий модуль 5. Нервова регуляція вісцеральних функцій 
Тема 11. Структурно-функціональна організація 
автономної нервової системи, її роль у регуляції 
вісцеральних функцій 5 1 3 - - 1 
Разом за змістовим розділом 5 5 1 3 - - 1 

Змістовий модуль 6. Гуморальна регуляція вісцеральних функцій  
Тема 12. Гуморальна регуляція, її фактори, механізми 
дії гормонів на клітини-мішені, регуляція секреції 
гормонів 5 1 3 - - 1 
Тема 
13. 

Роль гормонів у регуляції процесів психічного, 
фізичного розвитку, лінійного росту тіла 5 1 3 - - 1 

Тема 
14. Роль гормонів у регуляції статевих функції       
Тема 
15. Роль гормонів у регуляції гомеостазу 

6 1 3 - - 2 Тема 16. Роль гормонів у регуляції адаптації організму 
Разом за змістовим модулем 6 16 3 9 - - 4 

Змістовий модуль 7. Фізіологія сенсорних систем 
Тема 17. Загальна характеристика сенсорних систем 

7 2 3 - - 2 Тема 
18. Сомато-сенсорна система       
Тема 19. Зорова сенсорна система 

4 - 3 - - 1 Тема 
20. Слухова сенсорна система       
Тема 21. Нюхова сенсорна система 1 - - - - 1 
Разом за змістовим модулем 7 12 2 6 - - 4 

Змістовий модуль 8. Фізіологічні основи поведінки  
Тема 
22. Фізіологічні основи поведінки 3,5 0,5 2 - - 1 
Тема 
23. Фізіологія емоцій 2,5 0,5 1 - - 1 
Разом за змістовим модулем 8 6 1 3 - - 2 

Змістовий модуль 9. Фізіологічні основи вищої нервової діяльності людини (ВНД)  
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Тема 24. Типи ВНД 4 - 3 - - 1 
Тема 25. Фізіологія сну, його форми і фази. Сучасні 
теорії       
розвитку сну та його розлади – індивідуальна 
самостійна робота студентів 3 - - - 3 - 
Разом за змістовим модулем 9 7 - 3 - 3 1 
Тема 26. Практичні навички з загальної фізіології та 
вищих інтегративних функцій 5 - 2 - - 3 

Усього 
годин 90 12 50 - 3 25 

Модуль 2. “Фізіологія вісцеральних систем”  
Змістовий модуль 10. Система крові 

Тема 1. Система крові. Функції крові, фізико-хімічні 
властивості крові 4 0,5 3 - - 0,5 
Тема 
2. Фізіологія еритроцитів 4 0,5 3 - - 0,5 
Тема 
3. 

Захисні функції крові. Фізіологія лейкоцитів. 
Групи крові       

Тема 4. Види та фізіологічні механізми гемостазу при 
пошкоджені стінки судин. Фізіологія тромбоцитів 6 1 3 - - 2 
Разом за змістовим модулем 10 14 2 9 - - 3 

Змістовий модуль 11. Система кровообігу  
Тема 5. Загальна характеристика системи кровообігу. 
Фізіологічні властивості серцевого м’язу 4 0,5 3 - - 0,5 
Тема 6. Фізіологічні основи електрокардіографії 3,5 - 3 - - 0,5 
Тема 7. Насосна функція серця, його роль у 
гемодинаміці, фізіологічні основи методів дослідження 2 - - - - 2 
Тема 8. Регуляція діяльності серця 4 0,5 3 - - 0,5 
Тема 9. Системний кровообіг, закони гемодинаміки, 
роль судин у кровообігу 4,5 1 3 - - 0,5 
Тема 10. Регуляція кровообігу 4 - 3 - - 1 
Тема 11. Регіональний кровообіг та його регуляція 3 - - - - 3 
Тема 12. Динаміка лімфообігу 3 - - - - 3 
Разом за змістовим модулем 11 28 2 15 - - 11 

Змістовий модуль 12. Система дихання  
Тема 13. Загальна характеристика системи дихання. 
Зовнішнє дихання 4,25 0,25 3 - - 1 
Тема 14. Газообмін у легенях 

4,75 0,75 3 - - 1 Тема 15. Транспортування газів кров ю 
Тема 16. Регуляція дихання 5 1 3 - - 1 
Разом за змістовим розділом 12 14 2 9 - - 3 

Змістові модуль: 13. Енергетичний обмін. 14. Терморегуляція  
Тема 17. Енергетичний обмін та методи його 
дослідження 

4 - 3 - - 1 Тема 18. Температура тіла та регуляція її сталості 
Разом за змістовими розділами 13, 14 4 - 3 - - 1 

Змістовий модуль 15. Система травлення 
Тема 19. Загальна характеристика та функції системи 
травлення       
Тема 20. Травлення у ротовій порожнині. Роль смакової 
і нюхової сенсорних систем 4,5 1 3 - - 0,5 
Тема 
21. Травлення у шлунку 4 - 3 - - 1 
Тема 
22. 

Травлення у 12-палій кишці. Роль підшлункового 
соку та жовчі у процесах травлення 

2,5 - 2 - - 0,5 Тема 23. 
Травлення у кишках 2 - 1 - - 1 
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Разом за змістовим модулем 15 13 1 9 - - 3 
Змістовий модуль 16. Система виділення  

Тема 24. Загальна характеристика системи виділення. 
Роль нирок у процесах виділення, механізми 
сечоутворення 3,75 0,75 2 - - 1 

Тема 25. Роль нирок у підтриманні гомеостазу 2,25 0,25 1 - - 1 
Розробити схему контуру біологічної регуляції 
параметрів 
гомеостазу за участю нирок – індивідуальна 
самостійна робота студентів 5 - - - 5 - 
Разом за змістовим модулем 16 11 1 3 - 5 2  
Тема 26. Практичні навички з фізіології вісцеральних 
систем 4 - 2 - - 4 

Усього годин 90 8 50 - 5 27 
РАЗОМ 180 20 100 - 8 52 

11. Форми і методи навчання.  
Основними видами навчальних аудиторних занять є лекції, практичні заняття, 

консультації.  
При викладанні лекційного матеріалу передбачено поєднання таких форм і методів 

навчання, як лекція-бесіда, лекція-візуалізація, лекція – дискусія, проблемна лекція. 
Лекція-бесіда забезпечує безпосередній контакт викладача з аудиторією і дозволяє 

привернути увагу студентів до найбільш важливих питань теми лекції, визначити у процесі 
діалогу особливості сприйняття навчального матеріалу. Студенти мають можливість 
обмірковувати поставлені запитання, робити самооцінку рівня своєї підготовки, навчитися 
самостійно формулювати висновки і узагальнення.  

Лекція-візуалізація включає візуальну форму подачі лекційного матеріалу технічними 
засобами навчання. Читання такої лекції зводиться до розгорнутого або короткого 
коментування викладачем візуальних матеріалів, що переглядаються.  

Лекція – дискусія припускає організований викладачем вільний обмін думками в 
інтервалах між логічними розділами лекції. 

Проблемна лекція. Викладач, створивши проблемну ситуацію, спонукає студентів до 
мислительних дій її розв’язання, крок за кроком підводячи до цілі. Проблемні лекції сприяють 
розвитку теоретичного мислення, пізнавального інтересу до предмета, забезпечують 
професійну мотивацію, корпоративність. 

При проведенні практичних занять передбачено поєднання таких форм (фронтальна, 
групова, індивідуальна) і інтерактивних методів навчання як робота у малих групах, ділові та 
рольові ігри, дискусія, публічний виступ, обговорення проблемних ситуацій, мозковий штурм, 
групові проекти та кейс-завдання, виконання практичних робіт і аналіз результатів.  

Студенти працюють з інформацією вдома, зокрема друковані джерела і використання 
мережі Інтернет (див. рекомендовану літературу), під час занять виконуються усні та письмові 
завдання, виступи з доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально, 
моделюється поведінка у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено 
такі проекти:  

- Виступ за темою індивідуального завдання (тематика і критерії оцінювання див.: 
Робоча навчальна програма дисципліни, п.п. 7.3.) – метод проектів. 

- Виступ-інформування за темами практичних занять. 
Метою застосування названих методів є: 

- Навчання студентів наукової творчості в оволодінні знаннями. 
- Уміння пошуку джерел інформації, відбору необхідної інформації. 
- Формування самостійного мислення, розвиток науково-дослідницьких вмінь. 

12. Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 
(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view). 
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Система оцінювання навчальних досягнень  

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ьн

а 
к-

ст
ь 

ба
лі

в 
за

 о
ди

ни
цю

 

Модуль 1 Модуль 2 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в 

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь 

м
ак

си
м

ал
ьн

а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в 

 

Відвідування лекцій 20 12 12 8 8 
Відвідування практичних занять 34 17 17 17 17 
Робота на практичному занятті 68 17 34 17 34 
Виконання завдань для самостійної роботи - - - - - 
Виконання модульної роботи 50 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 8 1 3 1 5 
Разом 180  91  89 
Максимальна кількість балів:                                                               180 
           180:100=1,81. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,81 = загальна кількість балів. 

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.  
Під час вивчення курсу виконуються 2 ІНДЗ (завдання див.: Робоча навчальна програма 

дисципліни, п.п.7.3.). Критерії оцінювання: 
- змістовність – 3 бали 
- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали. 
Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів.  

14. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових модулів і 

здійснюється у вигляді виконання індивідуальних завдань-кейсів у формі презентації за 
тематикою самостійного вивчення матеріалу відповідного змістового модуля (5 хв. зі слайдами). 
Під час модульного контролю оцінюються такі компоненти:  

- Слайди до презентації – 5 балів 
- Повнота розкриття теми – 10 балів 
- Якість інформації – 5 балів 
- Самостійність та креативність – 5 балів 
Максимальна кількість балів - 25 балів. 

15. Форми проведення кінцевого контролю та критерії оцінювання:  
Іспит.  

16. Орієнтовний перелік питань для кінцевого комплексного контролю (див.: Робоча 
навчальна програма дисципліни, п.п. 7.5). 

17. Шкала відповідності оцінок 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 
68-74 D 

задовільно  
60-67 Е  
35-59 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 
1-34 

F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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18. Рекомендовані джерела (література): 
Основна (базова): 

1. Фізіологія. 3а редакцією проф. В.Г.Шевчука. Вінниця: Нова книга, 2012. - 452 c. 
2. Фізіологія. За ред. В.Г.Шевчука. Навчальний посібник. Вінниця: Нова книга. 2005. – 564 с.  
3. Фізіологія людини. Вільям Ф.Ганонг. Переклад з англ. Львів: БаК, 2002 – 784 с. 
4. Физиология человека: в 3-х томах. Перевод с англ. Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса. М: Мир, 

1996, 2005. – 876 с. 
5. Медицинская физиология. А.К.Гайтон, Дж.Э.Холл. Перевод с английского. М.: Логосфера, 

2008. – 1296 с. 
6. Textbook of medical physiology. Arthur C. Guyton, John E. Hall, 11th ed. 2006. – 1116 p. 
7. Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних вузах. Київ, 

2006 р. 
8. Педагогіка вищої медичної освіти. С.Д.Максименко, М.М.Філоненко. Київ, 2014.  
9. Нормальная физиология Том 1,3. Общая физиология. / под ред. В.Н.Яковлева. – М.: 

Академия. – 2006. – 240 с. 
10. Физиология человека. Под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько. В 2-х томах. – М.: 

Медицина, 1997. 
Т.1 – 448с., Т.2 –368 с. 

11. Українсько-англійський ілюстрований медичний словник Дорланда (переклад 30-го, 
американського видання). У двох томах. – Львів: „Наутілус”. – 2007. – 2272 с. 
12. Мороз В.М., Братусь Н.В., Власенко О.В. та ін. Фізіологія нервової системи. Навчальний 

посібник для медичних вузів. – Вінниця-Київ. – 2001. – 213 с.  
13. Основы физиологии человека. Под ред. Б.И.Ткаченко. В 2-х томах. СПб., 1994. Т.1 – 567с., 

Т.2 – 413с.  
14. Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: Ученик для студентов 

медицинских вузов. 
– М.: ООО „Медицинское информационное агенство”. – 2007. – 520 с.  

15. Мищенко В.М., Мищенко И.В. Физиология системы гемостаза. – Полтава. – ООО „АСМИ”. 
– 2003. –124 с.  

16. Нормальная физиологи: Курс физиологии функциональных систем/Под ред. К.В. Судакова. 
– Москва: Медицинское информационное агентство. – 718 с.  

17. В.И. Филимонов, Руководство по общей и клинической физиологии. - Москва: 
Медицинское информационное агентство, 2002. – 958 с.  

18. Коробков А.В., Чеснокова С.А. Атлас по нормальной физиологии/Под ред. Н.А. 
Агаджаняна. – Москва: Высшая школа, 1986. – 398 с.  

19. Практикум по нормальной физиологии/Под ред. П.А. Агаджаняна, А.В. Коровкова. – 
Москва: Высшая школа, 1983.  

20. Руководство к практическим занятиям по физиологии /Под ред. Г.И. Косицкого, В.Г. 
Полянцова. – Москва: Медицина, 1988. 

21. Безруких М.М. и др. Возрастная физиология. – Москва: Издательский центр „Академия”, 
2002. 

22. Физиология центральной нервной системы/Под ред. Т.В. Алейникова. - Ростов-на-Дону: 
Феникс,2000. 

23. Батуев А.С. Высшая нервная деятельность. – Москва: Высшая школа, 1991.  
24. Данилова Н.Н., Крилова А.Л., Физиология высшей нервной деятельности. – Ростов-на-

Дону: Феникс,1999. 
25. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності. – Київ: Ельга, Ніка центр, 2003. 
26. Константинов А.И. Основы сравнительной физиологии сенсорных систем. – Ленинград: 

ЛГУ, 1980. 
27. Глазырина Л.В. Механизмы регуляции вегетативных функций организма. – Москва: 

Высшая школа,1983. 
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28. Уэст Дж. Физиология дыхания. Основы.: Пер. с англ. – Москва: Мир, 1988. – 200 с. 
29. Морган Д., Хеллер Л. Физиология сердечно-сосудистой системы: Пер. с англ. – Санкт-

Петербург:Питер. – 2000. – 256 с. 
30. Вандер А. Физиология почек: Пер. с англ.- Санкт-Петербург: Питер. – 2000. – 283 с. 
31. Теппермен Дж, Теппермен Х. Физиология обмена веществ и эндокринной системы: Пер.с 

англ. –Москва: Мир, 1989. – 653 с. 
32. Ходжкин А. Нервный импульс: Пер. с англ. – Москва: Мир, 1965. – 125 с. 
33. Хухо Ф. Нейрохимия. Основы и принципы: Пер. с англ. – Москва: Мир, 1990. – 384 с.  
34. Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для 

викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. – Книга плюс. – 2005. – 383 с. 
 

Додаткова: 
Електронні ресурси  

1. Проект сприяння академічній доброчесності в Украні (SAIUP) - Американські Ради. – Назва 
з екрану. – Режим доступу: http://www.saiup.org.ua/. 

2. Етичний кодекс викладача та студента [Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу]. – Назва з екрану. – Режим доступу: 
http://nung.edu.ua/files/attachment_news/etic_codex.pdf. 

3. Кодекс честі викладача державного вищого навчального закладу [Криворізький 
національний університет]. – Назва з екрану. – Режим доступу: 
ktu.edu.ua/uploads/files/.../kodex_vykladacha.doc. 

4. Про Етичний кодекс ученого України. – Назва з екрану. – Режим доступу: 
www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-090415-2-0.pdf.  

5. Committee on Publication Ethics: (COPE): Promoting integrity in research publication. – Назва з 
екрану. – Режим доступу: publicationethics.org/.  

6. Plagiarism.org - Best Practices for Ensuring Originality in Written Work. – Назва з екрану. – 
Режим доступу: www.plagiarism.org/.  

7. Publication Integrity and Ethics. – Назва з екрану. – Режим доступу: www.integrity-ethics.com/. 
8. Рекомендації до пошуку наукової інформації за допомогою інтернет-ресурсів. – Назва з 

екрану. – Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/1sUBDV-
qvUxuAfoi1yNW47y.../edit?hl=uk.  

9. Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій. Ч. 1. – Назва з 
екрану. – Режим доступу: https://library.ukma.edu.ua/.../Styli_oformlennya_bibliohrafichnykh.  

10. VAK.in.ua - Автоматичне оформлення джерел по ВАК України. – Назва з екрану. – Режим 
доступу: http://www.vak.in.ua/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ   «Фізіологія» 
Разом: 180 год., з них 20 год. – лекції, 96 год. – практичні заняття, самостійна робота – 60 год., 

екзамен – 4 год. 
Кількість балів 180 балів 
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за навчальну 
дисципліну 

Модулі Модуль 1 Модуль 2 
Назва модуля Загальна фізіологія та вищі інтегративні 

функції (91) 
Фізіологія вісцеральних систем (89) 

Лекції 1-12 (по 1 балу) 1-8 (по 1 балу) 

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

2. Проведення збудження нервовими 
волокнами та через нервово-
м’язовий синапс. 

3. Загальні принципи біологічної 
регуляції. Нервова регуляція. 
Рефлекторний принцип діяльності 
ЦНС.  

4. Роль різних рівнів ЦНС у регуляції 
рухових функцій, в тому числі, 
рухових функцій зубо-щелепної 
системи. 

5. Збудження та гальмування в 
центральній нервовій системі. 
Принципи координації рефлекторної 
діяльності. 

6. Фізіологія автономної нервової 
системи, її роль у регуляції 
вісцеральних функцій.  

7. Гуморальна регуляція вісцеральних 
функцій, роль гормонів у регуляції. 

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

9. Роль АНС та ендокринних залоз у 
адаптації організму до дії стресових 
факторів. 

10. Сенсорні системи (аналізатори). 
Сомато-сенсорна система. 

11. Фізіологія ноцицептивної та 
антиноцицептивної систем. 

12. Вищі інтегративні функції нервової 
системи. Фізіологічні основи 
поведінки. Роль потреб та 
мотивацій. Фізіологія емоцій. Стан 
щелепно-лицевої ділянки і поведінка 
людини. 

1. Загальна характеристика системи 
крові. Кров як засіб транспорту і 
внутрішнє середовище організму.  
Фізіологія еритроцитів. 

2. Захисні функції крові. Імунітет. 
Групи крові. 
Судинно-тромбоцитарний та 
коагуляційний гемостаз. 

3. Система кровообігу. Фізіологічні 
властивості серцевого м’яза. 
Регуляція діяльності серця. 

4. Роль судин у кровообігу. 
Регуляція кровообігу. 

5. Система дихання. Основні етапи 
дихання. 

6. Регуляція дихання. 
7. Система травлення. Роль 

смакової та нюхової сенсорних 
систем. Травлення у ротовій 
порожнині. 

8. Система виділення. Регуляція 
утворення і виділення сечі. 
 
 
 

 
 

Практичні 
заняття 

51 бал 51 бал 

Теми 
практичних 
занять 

1. Предмет і задачі фізіології. Методи 
фізіологічних досліджень. Функції 
клітинної мембрани. Механізми 
транспортування речовин через 
мембрану. 

1. Система крові. Дослідження 
фізико-хімічних властивостей 
крові. 

2. Дослідження кількості 
еритроцитів та гемоглобіну в 
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2. Реєстрація потенціалу спокою і 
потенціалу дії нервових та м’язових 
волокон. 

3. Дослідження проведення збудження 
нервовими волокнами та через 
нервово-м’язовий синапс. 
Дослідження потенціалу дії цілісних 
нервів та м’язів. 

4. Дослідження механізмів скорочення 
скелетних м’язів. 

5. Загальна характеристика біологічної 
регуляції. Дослідження 
рефлекторної дуги 

6. Дослідження процесів збудження та 
гальмування в центральній нервовій 
системі 

7. Дослідження ролі спинного мозку в 
регуляції рухових функцій організму 

8. Дослідження ролі стовбура мозку в 
регуляції рухових функцій організму 

9. Дослідження механізмів нервової 
регуляції вісцеральних функцій 
організму 

10. Дослідження механізмів 
гуморальної регуляції вісцеральних 
функцій організму 

11. Дослідження ролі гормонів у 
регуляції фізичного, психічного, 
статевого розвитку 

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

13. Дослідження сомато-сенсорної 
системи. 

14. Дослідження зорової та слухової 
сенсорних систем. 

15. Фізіологічні основи поведінки. 
Дослідження ролі мотивацій та 
емоцій в поведінкових реакціях. 
Дослідження утворення і 
гальмування умовних рефлексів. 
Стан щелепно-лицевої ділянки і 
поведінка людини. 

16. Дослідження вищої нервової 
діяльності людини, типологічних 
властивостей нервової системи. 

17. Практичні навички з загальної 
фізіології та вищих інтегративних 
функцій. 

крові. 
3. Захисні функції крові. 

Дослідження групової належності 
крові. Дослідження зсідання 
крові 

4. Система кровообігу. Дослідження 
фізіологічних властивостей 
серцевого м’яза 

5. Реєстрація та аналіз 
електрокардіограми. 
Дослідження насосної функції 
серця 

6. Дослідження регуляції діяльності 
серця 

7. Роль судин у кровообігу. 
Дослідження артеріального тиску 
в людини 

8. Дослідження регуляції 
кровообігу 

9. Система дихання. Дослідження 
зовнішнього дихання 

10. Дослідження дифузії, транспорту 
газів кров’ю 

11. Дослідження регуляції дихання 
12. Дослідження енергетичного 

обміну та терморегуляції 
13. Система травлення. Дослідження 

травлення у порожнині рота. Роль 
смакової та нюхової сенсорних 
систем 

14. Дослідження травлення у шлунку 
15. Дослідження травлення у кишках 
16. Дослідження механізмів 

утворення сечі. Дослідження 
участі нирок у підтриманні 
гомеостазу 

17. Практичні навички з фізіології 
вісцеральних систем. 

Самостійна 
робота 

1 (3 бали) 2 (5 балів) 

Поточний модульна контрольна робота № 1 модульна контрольна робота № 2 
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контроль (25 балів) (25 балів) 
Підсумковий 
контроль 
(іспит) 

Розрахунковий коефіцієнт 
180:100=1,81. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,81 = загальна кількість 

балів. 
 
 
 
 
 

 


