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                         ВСТУП 
 

Робоча програма дисципліни  «Нормальна фізіологія»  складена відповідно до освітньої 

програми «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського)  рівня вищої освіти. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 

Освітній ступінь магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов’язкова 

Кількість кредитів ECTS 3 

Загальна кількість годин 90 

Форма підсумкового контролю екзамен  

Показники навчальної дисципліни  

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Семестр 1 1 

Кількість аудиторних годин:   

лекції 18 4 

практичні заняття 27 8 

Самостійна робота, год. 45 78 

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання 
2,5 - 

Індивідуальні науково-дослідні 

завдання 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: викладання дисципліни «Нормальна фізіологія» — навчити студентів розуміти 

механізм функціонування окремих структур людського організму та організму як єдиного 

цілого, а також механізм взаємодії організму із зовнішнім середовищем, розвинути вміння 

використовувати знання при догляді за хворими, при маніпуляційному втручанні, 

застосуванні методів функціональної діагностики, інтерпретації результатів досліджень тощо. 

 

Завдання: висвітлити основні та другорядні механізми функціонування органів і систем, 

вікові особливості, регуляцію та методи оцінювання їхньої діяльності, вплив на них факторів 

довкілля. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 предмет, мету його вивчення, завдання та значення для майбутньої практичної 

діяльності; 

 загальні питання фізіології збудливих тканин; 

 загальні питання фізіології опорно-рухового апарату; 

 механізм функціонування різних органів і систем, їхню нейрогуморальну 

регуляцію; 

 вікові особливості функцій організму, їх регуляцію; 

 методи і параметри дослідження функцій органів і систем, їхні фізіологічні 

особливості; 

 зміни діяльності органів і систем за умов впливу різних факторів довкілля; 
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 механізм інтегративної діяльності організму. 

Студенти повинні вміти: 

 робити висновок про стан та регуляцію функцій органів і систем; 

 аналізувати вікові особливості функцій організму та їхню регуляцію; 

 аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних 

критеріїв; 

 пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функцій організму; 

 пояснювати механізм інтегративної діяльності організму; 

 інтерпретувати механізм і закономірності функціонування збудливих структур; 

 аналізувати стан сенсорних процесів у забезпеченні життєдіяльності людини. 

Студенти мають бути поінформовані про: 

 сучасні функціональні методи обстеження людини; 

 вікові та статеві особливості функцій організму; 

 вплив зовнішнього середовища на функції організму. 

Набуття компетентностей: 

 

ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 8 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність 

спілкуватися іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує 

ефективну професійну діяльність. 

ЗК 12 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

СК 2 Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та постраждалим у 

екстремальних ситуаціях та при невідкладних станах. 

СК 4 Здатність забезпечувати раціональне застосування рецептурних та безрецептурних 

лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту згідно з фізико-

хімічними, фармакологічними характеристиками, біохімічними, 

патофізіологічними особливостями конкретного захворювання та 

фармакотерапевтичними схемами його лікування. 

СК 5 Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування 

населенням лікарських засобів згідно даних щодо їх клініко-фармацевтичних 

характеристики, а також з урахуванням суб’єктивних ознак та об’єктивних 

клінічних, лабораторних та інструментальних критеріїв обстеження хворого. 

РН 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

РН 13 Надавати домедичну допомогу хворим при невідкладних станах та постраждалим 

у екстремальних ситуаціях. 

 

 

 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовний модуль 1. Вступ. Фізіологія як наука. Фізіологія збудливих тканин 

 

Тема 1. Фізіологія як наука, її завдання. Експеримент. Основні принципи 

регуляції фізіологічних функцій 

Визначення фізіології як науки, об’єкта її досліджень, завдань. Визначення основних 

понять фізіології: функція, процес, фізіологічна норма, механізм, реакція, подразнення. 

Фізіологія як наукова основа медицини, шляхів збереження здоров’я і працездатності, її 

значення в підготовці медичного працівника. 

Методи фізіологічних досліджень: спостереження, експеримент, моделювання, види та 

умови проведення. Етапи відтворення експерименту. 

Рівні будови організму людини та його функції. Єдність організму та довкілля. 
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Гомеостаз, механізми, що його забезпечують (обмін речовин, компенсація, адаптація). 

Характеристика розвитку фізіології як науки, відкриття.  

Фізіологічна регуляція, її роль у взаємозв’язку органів і систем організму, вплив 

довкілля. Три рівні регуляції функцій організмів: метаболічний, гуморальний, нервовий. 

Теорія функціональних систем П.К. Анохіна. “Позитивний” і “негативний” зворотний 

зв’язок. Регуляція зі збурення та відхилення. 

 

Тема 2. Фізіологія та властивості збудливих тканин. Механізм утворення та 

проведення збудження. Фізіологія скелетних та гладких м’язів опорно-рухового апарату 

Клітина як одиниця фізіологічних процесів. Подразливість і збудливість як основа 

реакції тканини у відповідь на подразнення. Збудження, сучасне уявлення про будову й 

функції клітинних мембран, їхні види. Рецептори мембран, функції. 

Транспорт йонів та інших речовин через мембрани, його види, механізм реалізації. 

Йонні канали та помпи, види та функції. Фактори, які впливають на транспорт йонів через 

мембрани. 

Мембранний потенціал спокою (МПС), механізм походження, методи реєстрації, 

параметри. Фізіологічна роль МПС. Властивості збудливих тканин: поріг сили подразника 

(реобаза), корисний час, хронаксія.  

Дослідження електричних потенціалів в історичному аспекті. Значення для практичної 

медицини. 

Потенціал дії (ПД), його фази, методи реєстрації , параметри ПД, поняття про поріг 

збудження. Йонні механізми розвитку ПД. Фізіологічна роль ПД.  

Зміни збудливості клітини під час розвитку ПД. Періоди абсолютної та відносної 

рефрактерності, механізм походження, фізіологічне значення. 

Зміни мембранного потенціалу під час дії електричного струму як подразника. 

Локальна відповідь, рівень критичної деполяризації. Внутрішньоклітинний та позаклітинний 

шляхи підведення струму до тканини. Полярний закон подразнення Пфлюгера. 

Механізм проведення нервового імпульсу мієліновими та безмієліновими нервовими 

волокнами. Швидкість проведення збудження, фактори, від яких вона залежить. 

Функції й властивості скелетних м’язів. Типи м’язових волокон. Типи скорочення 

м’язів залежно від зміни їхньої довжини та напруження: ізометричні, ізотонічні. Властивості 

м’язів в організмі. Рухові одиниці. Сила й робота м’язів. Енергетика м’язового скорочення, 

фази теплоутворення. Фізіологія та властивості гладких м’язів. Автоматія. 

 

Тема 3. Фізіологія нейрона. Збудження та гальмування в ЦНС. Інтегративна 

функція нейронних ланцюгів 

Нейронні ланцюги та нервові центри. 

Синапси ЦНС, будова, механізм передачі інформації. Нейромедіатори, їхні види. 

Процеси збудження та гальмування в ЦНС. Збуджувальні синапси, їх нейромередіатори, 

розвиток збуджувального постсинаптичного потенціалу, параметри, фізіологічна роль. Гальмівні 

синапси, їх нейромедіатори. Постсинаптичне та пресинаптичне гальмування, механізм розвитку. 

Види постсинаптичного гальмування. 

 

Тема 4. Фізіологія спинного та великого мозку 

Особливості будови спинного мозку: сіра та біла речовини, передні, задні та бокові 

роги, сегментарність, потовщення. Висхідні та низхідні провідні шляхи спинного мозку. 

Особливості функціонування пірамідного тракту. Спинномозкові рефлекси: розтягнення, 

ритмічні, тонічні, шкірні. Спінальний шок, видові особливості. 

Особливості будови довгастого мозку та мосту. Види черепномозкових нервів, функції. 

Рефлекторна функція заднього мозку: статичні та статокінетичні рефлекси, тонічні лабіринтні 

та шийні рефлекси. 

Особливості будови середнього мозку. Децеребраційна ригідність. Статичні, 
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статокінетичні, орієнтовні та сторожові рефлекси. 

Функціональна організація кори великого мозку. Сенсорні, моторні та асоціативні зони 

кори, їхня роль у регуляції функцій та зв’язок зі структурами ЦНС. Роль кори у формуванні 

системної діяльності організму. 

Функціонально-структурна організація мозочка, його аферентні та еферентні зв’язки, 

їхня фізіологічна роль. Роль мозочка в програмуванні, ініціації та контролюванні рухів. 

Наслідки видалення або ураження мозочка. 

Функціонально-структурна організація лімбічної системи: гіпокампу, мигдалин, 

гіпоталамусу, лімбічної кори. Їхня роль у забезпеченні емоцій. 

 

Тема 5. Нервова регуляція вегетативних функцій 

Структурно-функціональна організація автономної нервової системи. Симпатичний, 

парасимпатичний та метасимпатичний відділи, їхня роль у регуляції вісцеральних функцій. 

Автономні ганглії, функції. Механізм передавання збудження в синапсах симпатичної 

та парасимпатичної нервових систем. Вплив симпатичного, парасимпатичного та 

метасимпатичного відділів на функції організму. 

 

Тема 6. Фізіологія ендокринної системи 

Структурно-функціональна організація ендокринної системи. Ендокринні залози, їхні 

гормони та значення. Основні механізми дії гормонів. Регуляція секреції гормонів. Механізм 

взаємодії ендокринних залоз. 

Гіпотоламо-гіпофізарна система. Роль ліберинів і статинів. Аденогіпофіз, його 

гормони, механізм впливу. Щитоподібна залоза, її гормони та вплив на обмін речовин. 

Прищитоподібні залози, їхні гормони та функції. Ендокринна функція підшлункової залози. 

 

Змістовний модуль 2. Фізіологія систем кровообігу, крові та дихання 

 

Тема 7. Фізіологія серцево-судинної системи, механізм її регуляції. Особливості 

регіонарного кровообігу 

 

Загальна характеристика системи кровообігу, її роль в організмі. 

Будова серця, його функції. Серцевий м’яз, його будова, функції. Фізіологічні 

властивості міокарда та їхні особливості. Автоматизм серця, ритму. Провідна система, її 

функціональні особливості, швидкість проведення збудження структурами серця. Механізм 

скорочення та розслаблення кардіоміцитів. 

Серцевий цикл, його фазова структура. Тиск крові в порожнинах серця та робота 

клапанного апарату під час серцевої діяльності. Систолічний і хвилинний об’єм крові, 

серцевий індекс. Робота серця. 

Регуляція серцевої діяльності: міогенна, нервова, гуморальна. Залежність сили 

скорочення від довжини кардіоміцитів (закон Франка—Старлінга), частоти скорочення серця 

та опору вигнанню крові. Механізми впливів парасимпатичних та симпатичних нервів на 

фізіологічні властивості серцевого м’яза. Механізм гуморального впливу на діяльність серця: 

катехоламінів, тироксину тощо. 

Основні закони гемодинаміки. Механізм формування судинного тонусу. Загальний 

периферичний опір судин. Лінійна та об’ємна швидкість руху крові. Час повного кругообігу 

крові. Кров’яний тиск: артеріальний (систолічний, діастолічний, пульсовий, середній), 

капілярний, венозний; фактори, що його визначають. Фізіологічні основи вимірювання 

кров’яного тиску. Артеріальний пульс, його основні параметри. 

Роль серцево-судинного центру в регуляції судинного тонусу. Основні рефлексогенні 

зони: баро- і хеморецептори каротидного синусу та дуги аорти. Пресорні та депресорні 

рефлекси. 

Взаємозв’язок нервової та гуморальної регуляції при різних пристосувальних реакціях. 
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Фізіологічні передумови порушення рівня кров’яного тиску. Регуляція кровообігу під час 

зміни положення тіла та фізичної роботи. 

Фізіологічні особливості регіонарного кровообігу: легеневого, коронарного, мозкового, 

черевного. 

Кровообіг плода. Зміни кровообігу після народження. 

Лімфа, її склад, кількість, функція. Механізм утворення та руху лімфи по лімфатичних 

судинах. 

 

Тема 8. Фізіологія крові 

Поняття про систему крові. Основні функції крові. Склад і об’єм крові в людини. 

Гематокритний показник. Основні фізіологічні константи крові, механізм регуляції. 

Плазма, склад, роль білків плазми. Осмотичний і онкотичний тиски. Регуляція сталості 

осмотичного тиску. Кислотно-основний стан крові, роль буферних систем у регуляції його 

сталості. Буферні системи, види, механізм функціонування. Швидкість осідання еритроцитів 

(ШОЕ). 

Групи крові: системи АВ0, СDЕ та ін. Антигенні структури еритроцитів. Методи 

визначення груп крові. Поняття про сумісність крові. Фізіологічні основи переливання крові. 

Кровозамінники, види, характеристика. 

Еритроцити: будова, кількість, функції. Життєвий цикл еритроцитів. Осмотична 

резистентність еритроцитів, види. Гемоглобін, будова, властивості, види, сполуки. Кількість 

гемоглобіну, колірний показник. Гемоліз, види. Поняття про еритрон як фізіологічну систему. 

Регуляція кількості еритроцитів у крові. 

Лейкоцити, кількість, види. Поняття про лейкоцитоз та лейкопенію. Лейкоцитарна 

формула. Функції різних видів лейкоцитів. Регуляція кількості лейкоцитів. Поняття про 

імунітет, його види. 

Тромбоцити, їх кількість, функції. 

 

Тема 9. Фізіологія дихання, механізм його регуляції 

 

Будова та функції системи дихання, значення для організму. Основні етапи процесу 

дихання. Зовнішнє дихання. Дихальний цикл. Біомеханіка вдиху і видиху. Тиск у плевральній 

порожнині, його зміни при диханні. Еластичні властивості легень і стінок грудної клітки. 

Сурфактанти (поверхнево-активні речовини), їх значення та функції. Статичні та динамічні 

показники функції зовнішнього дихання. 

Склад повітря, що вдихається, видихається, альвеолярного. Парціальний тиск газів 

(РСО2, РО2) в альвеолярному повітрі, їх напруга в крові. Механізм обміну газів між повітрям, 

що вдихається, та альвеолярною сумішшю газів; між альвеолами та кров’ю у легеневих 

капілярах. Дифузійна здатність легень. Співвідношення легеневого кровообігу та вентиляції 

легень. Анатомічний та фізіологічний “мертвий простір”. 

Крива дисоціації оксигемоглобіну, фактори, що її змінюють. Киснева ємність крові. 

Газообмін між кров’ю та тканинами. 

Структури ЦНС, що регулюють ритм дихання: дихальний, пневмотоксичний та 

апнейстичний центри заднього мозку. Вплив газового складу та рН артеріальної крові на 

частоту та глибину дихання. Роль центральних і периферійних рецепторів у забезпеченні 

газового гомеостазу. 

 

Змістовний модуль 3. Фізіологія органів травлення, обміну речовин, виділення та 

взаємодії організму і навколишнього середовища 

 

Тема 10. Фізіологія травлення, обміну енергії та речовин. Терморегуляція 

Основні функції системи травлення: секреторна, моторика, всмоктування тощо. Типи 

травлення: порожнинне, мембранне, внутрішньоклітинне. Основні принципи та механізм 
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регуляції травлення. Періодична діяльність органів травлення. Фази секреції головних травних 

залоз. 

Травлення в ротовій порожнині. Роль смакової сенсорної системи, її взаємозв’язок з 

нюховою сенсорною системою. 

Механічне та хімічне оброблення їжі. Слиновиділення. Склад і властивості слини, її 

значення в травленні, механізм секреції та регуляції. 

Жування, регуляція. Ковтання, його фази, регуляція. Секреторна діяльність шлункових 

залоз. Склад і властивості шлункового соку, механізм секреції та регуляція виділення. Фази 

регуляції секреції: мозкова, шлункова, кишкова. Моторна функція шлунка, її регуляція. 

Травлення в дванадцятипалій кишці, особливості секреції та моторики, нервова та 

гуморальна регуляція. 

Склад і властивості травного секрету підшлункової залози, його роль у травленні. 

Нервова та гуморальна регуляція панкреатичної секреції. 

Роль печінки в травленні. Утворення жовчі, склад і властивості. Види жовчі, методи 

дослідження. Регуляція утворення жовчі та виділення її в дванадцятипалу кишку. 

Секреторна функція кишки, склад і властивості кишкового соку, його роль у травленні. 

Регуляція кишкової секреції. Моторна діяльність тонкої кишки, види і регуляція. 

Обмін речовин між організмом і зовнішнім середовищем як основні умови життя і 

збереження гомеостазу. Енергетичний обмін. Організм як відкрита термодинамічна система. 

Енергетичний баланс організму. Фізична калориметрія. Калорійна цінність різних харчових 

речовин. Пряма і непряма калориметрія. Калоричний коефіцієнт 1 літра кисню. Дихальний 

коефіцієнт. Основний обмін, величина, умови його дослідження. Стандартний обмін, методи 

визначення. Загальний обмін. Енергетичні витрати організму під час різних видів праці. 

Значення обміну речовин для життєдіяльності організму. Основні етапи обміну 

речовин, біологічне значення. Біологічне значення вуглеводів, жирів, білків, мінеральних 

солей, води та вітамінів, особливості обмінів у людському організмі. Харчова, пластична та 

енергетична цінність вуглеводів, жирів, білків. Вікові особливості регуляції всіх видів обміну. 

 

Тема 11. Фізіологія виділення 

Система виділення, її будова, функції. Органи виділення (нирки, шкіра, легені, травний 

канал), їхня участь у підтриманні гомеостазу організму. Нефрон як структурна й 

функціональна одиниця нирки. Кровообіг у нирці, його особливості. Основні процеси 

сечоутворення: фільтрація, реабсорбція, секреція в канальцях, механізм. Секреторні процеси в 

канальцях. Кінцева сеча. Коефіцієнт очищення (кліренс). Визначення швидкості фільтрації в 

нирках. 

Регуляція сечоутворення. Участь нирок у підтриманні азотистого балансу, параметрів 

гомеостазу. Роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи в регуляції водно-сольового 

обміну. 

 

Тема 12. Фізіологія дистантних і контактних аналізаторів 

Поняття про сенсорні системи та аналізатори, їхня структурно-функціональна 

організація. Провідниковий та кірковий відділи сенсорної системи, функціональна 

характеристика. 

Структурно-функціональна організація зорової сенсорної системи. Оптична система 

ока. Фоторецептори: палички та колбочки, фотохімічні процеси. Поле зору. Рефракція та 

акомодація. Провідниковий і кірковий відділи зорової сенсорної системи. Сучасні уявлення 

про сприйняття кольору. Основні форми порушення сприйняття кольору. Фізіологічні основи 

методів дослідження зорових функцій. 

Структурно-функціональна організація слухової сенсорної системи. Звукопровідні, 

сприймаючі та аналізуючі структури. Провідниковий та кірковий відділи слухової сенсорної 

системи. Теорія сприйняття звуків. Бінауральний слух. 

Структурно-функціональна організація вестибулярної сенсорної системи, її 
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рецепторний, провідниковий і кірковий відділи. Сприйняття положення голови в просторі та 

напрямку руху. 

 

Тема 13. Фізіологія вищої нервової діяльності 

Поняття про вищу нервову діяльність (ВНД), методи її дослідження. Роль вчення 

І.М. Сєченова та І.П. Павлова в розвитку ВНД. 

Фізіологічні основи поведінки. Вроджені (безумовно-рефлекторні) форми поведінки. 

Інстинкти, значення для пристосування організму. Набуті (умовно-рефлекторні) форми 

поведінки. Види умовних рефлексів, механізм утворення та зберігання. 

Потреби, мотивації та емоції, фізіологічні механізми їхнього формування, біологічна 

роль. 

Гальмування умовно-рефлекторної діяльності, види, механізм формування, біологічна 

роль. 

Роль кори великого мозку для функціонування ВНД. Функціональна асиметрія кори 

великих півкуль. Поняття про першу та другу сигнальні системи. Фізіологічні основи 

формування мови. Мовні центри. Фонація та артикуляція. 

 

 

                                      4.  СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л пр се

м. 

інд с. 

р. 

л пр с інд. с. 

р. 

Змістовний модуль 1. Вступ. Фізіологія як наука. Фізіологія збудливих тканин 

Тема 1. Фізіологія як наука, її 

завдання. Експеримент. Основні 

принципи регуляції 

фізіологічних функцій 

6 1 2 0 0 3 6 0 0 0 0 6 

Тема 2. Фізіологія та властивості 

збудливих тканин. Механізм 

утворення та проведення 

збудження. Фізіологія скелетних 

та гладких м’язів опорно-

рухового апарату 

7 2 2 0 0 3 7 0 1 0 0 6 

Тема 3. Фізіологія нейрона. 

Збудження та гальмування в 

ЦНС. Інтегративна функція 

нейронних ланцюгів 

6 1 2 0 0 3 7 0 1 0 0 6 

Тема 4. Фізіологія спинного та 

великого мозку 
7 2 2 0 0 3 8 2 0 0 0 6 

Тема 5. Нервова регуляція 

вегетативних функцій 
6 1 2 0 0 3 6 0 0 0 0 6 

Тема 6. Фізіологія ендокринної 

системи 
6 1 2 0 0 3 8 0 2 0 0 6 

Змістовний модуль 2. Фізіологія систем кровообігу, крові та дихання 

Тема 7. Фізіологія серцево-

судинної системи, механізм її 

регуляції. Особливості 

регіонарного кровообігу 

7 1 2 0 0 4 7 0 1 0 0 6 

Тема 8. Фізіологія крові 8 2 2 0 0 4 7 1 0 0 0 6 
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Тема 9. Фізіологія дихання, 

механізм його регуляції 
7 1 2 0 0 4 7 0 1 0 0 6 

Змістовний модуль 3. Фізіологія органів травлення, обміну речовин, виділення та 

взаємодії організму і навколишнього середовища 

Тема 10. Фізіологія травлення, 

обміну енергії та речовин. 

Терморегуляція 

8 2 2 0 0 4 7 1 0 0 0 6 

Тема 11. Фізіологія виділення 7 1 2 0 0 4 7 0 1 0 0 6 

Тема 12. Фізіологія дистантних і 

контактних аналізаторів 
7 1 2 0 0 4 7 0 1 0 0 6 

Тема 13. Фізіологія вищої 

нервової діяльності 
8 2 3 0 0 3 6 0 0 0 0 6 

ВСЬОГО 
90 18 27 0 0 45 90 4 8 0 0 

7

8 

 

 

5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п Назва теми 

Кількість 

годин 

ДФН ЗФН 

1.  Тема 1. Фізіологія як наука, її завдання. Експеримент. Основні 

принципи регуляції фізіологічних функцій 
2 0 

2.  Тема 2. Фізіологія та властивості збудливих тканин. Механізм 

утворення та проведення збудження. Фізіологія скелетних та гладких 

м’язів опорно-рухового апарату 

2 1 

3.  Тема 3. Фізіологія нейрона. Збудження та гальмування в ЦНС. 

Інтегративна функція нейронних ланцюгів 
2 1 

4.  Тема 4. Фізіологія спинного та великого мозку 2 0 

5.  Тема 5. Нервова регуляція вегетативних функцій 2 0 

6.  Тема 6. Фізіологія ендокринної системи 2 2 

7.  Тема 7. Фізіологія серцево-судинної системи, механізм її регуляції. 

Особливості регіонарного кровообігу 
2 1 

8.  Тема 8. Фізіологія крові 2 0 

9.  Тема 9. Фізіологія дихання, механізм його регуляції 2 1 

10.  Тема 10. Фізіологія травлення, обміну енергії та речовин. 

Терморегуляція 
2 0 

11.  Тема 11. Фізіологія виділення 2 1 

12.  Тема 12. Фізіологія дистантних і контактних аналізаторів 2 1 

13.  Тема 13. Фізіологія вищої нервової діяльності 3 0 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

Тема 1. Фізіологія як наука, її завдання. Експеримент. Основні принципи 

регуляції фізіологічних функцій 
3 6 

Тема 2. Фізіологія та властивості збудливих тканин. Механізм утворення та 

проведення збудження. Фізіологія скелетних та гладких м’язів опорно-

рухового апарату 

3 6 
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Тема 3. Фізіологія нейрона. Збудження та гальмування в ЦНС. Інтегративна 

функція нейронних ланцюгів 
3 6 

Тема 4. Фізіологія спинного та великого мозку 3 6 

Тема 5. Нервова регуляція вегетативних функцій 3 6 

Тема 6. Фізіологія ендокринної системи 3 6 

Тема 7. Фізіологія серцево-судинної системи, механізм її регуляції. 

Особливості регіонарного кровообігу 
4 6 

Тема 8. Фізіологія крові 4 6 

Тема 9. Фізіологія дихання, механізм його регуляції 4 6 

Тема 10. Фізіологія травлення, обміну енергії та речовин. Терморегуляція 4 6 

Тема 11. Фізіологія виділення 4 6 

Тема 12. Фізіологія дистантних і контактних аналізаторів 4 6 

Тема 13. Фізіологія вищої нервової діяльності 3 6 

  

 

 

 7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: методи усного контролю, методи 

письмового контролю, методи практичного контролю, дидактичні тести, спостереження, 

методи графічного контролю, методи програмованого і лабораторного контролю. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 

студентами та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 

- систематичний поточний контроль знань здійснюється під час семінарських і 

практичних занять у формі вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки 

доповідей за темою заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації 

самостійних завдань. 

- модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за 

теоретичними питаннями, написання студентами поточних письмових тестових завдань, 

практичних завдань за змістовними модулями ;   

- оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі 

перевірки змісту роботи та її захисту у формі доповіді, реферату.   

- індивідуальне завдання  перевіряється на відповідність оформлення згідно з 

вимогами, а також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів, 

висновків. 

Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, семінарські заняття, 

самостійну роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня 

засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань 

студентів здійснюється в двох формах: поточний контроль (письмові роботи – протоколи 

практичних занять, контрольні) і підсумковий контроль (залік). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю здобувач вищої 

освіти отримує максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль 

становить 60 балів, за підсумковий – 40. Здобувач вищої освіти, який за результатами 

поточного контролю набрав менше 30 балів, не допускається до заліку (підсумкового 

контролю).  

 

 

Оцінювання знань студентів проводиться за національною шкалою та шкалою 

ECTS таким чином: 
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Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національ

ною 

шкалою 

Оцінка 

за шкалою ECTS Критерії оцінок 

 Оці

нка 
Пояснення 

90-100 Відмінно A 

Відмінно 

(відмінне виконання 

лише з незначною 

кількістю помилок) 

“Відмінно” – студент детально знає 

теоретичний матеріал та матеріал 

самостійної роботи, уміє давати 

визначення основних понять, 

розуміє сутність основних положень 

теорії та вільно їх трактує, оперує 

термінологією з курсу. Виконав 

ІНДЗ.  На запитання викладача за 

програмою курсу відповідає не 

вагаючись. Опрацював теми для 

самостійного вивчення.  

82–89 

Добре 

B 

Дуже добре  

(вище середнього 

рівня з кількома 

помилками) 

“Дуже добре” – студент знає 

теоретичний матеріал, виконав 

самостійну роботу. Виконав ІНДЗ. 

Вміє самостійно аналізувати 

матеріал та самостійно 

використовувати його у практичних 

розрахунках. На запитання 

відповідає. 

75–81 C 

Добре 

(в загальному вірне 

виконання з певною 

кількістю суттєвих 

помилок) 

“Добре” – Все вище вказане виконує 

не повною мірою, однак знає теорію. 

Здатний виконувати засвоєні види 

діяльності та окремі операції на 

практиці.  Виконує завдання 

викладача. При відповідях на 

запитання вагається, але знаходить 

вірні рішення. Опрацював теми для 

самостійного вивчення.  

67–74 

Задовіль

но 

D 

Задовільно 

(непогано, але зі 

значною кількістю 

недоліків) 

”Задовільно” – знає основні 

теоретичні положення, при 

повторенні матеріалу відразу працює 

якісніше. Відповідає на більшу 

частину запитань викладача. 

Опрацював теми для самостійного 

вивчення. 

60–66 E 

Достатньо 

(виконання 

задовольняє 

мінімальним 

критеріям) 

“Достатньо” – все вище вказане 

виконує не повною мірою, однак 

виконав тем для самостійного 

опрацювання. На більшу частину 

запитань викладача відповідає. 

35–59 
Незадові

льно 

  
FX 

Незадовільно 

 

“Незадовільно (з можливістю 

повторного складання)” – не 

виконані вимоги для оцінки 

“достатньо”, але студент  виконує 

додаткові завдання в межах 

програми курсу (ІНДЗ). 
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1–34 F 

   Незадовільно  

   (з обов’язковим 

повторним курсом) 

“Незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом)” – не виконані 

вимоги на рівні “достатньо”, не 

виконані додаткові завдання. 

        

                            

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

                               (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

Вага кожної теми в межах одного модулю є однаковою. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за поточну 

навчальну діяльність вираховується шляхом ділення кількості балів (100), що відповідають 

оцінці «5», на 10 практичних занять, що містять контрольні роботи по 10 балів за виконану 

контрольну роботу (10*10=100). дорівнює 100 балам. 

 Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 

діяльність та вираховується шляхом ділення кількості балів (60), що відповідають оцінці «3», 

на кількість тем у модулі. 

Підсумковий контроль 

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які 

повністю відвідали всі аудиторні заняття з дисципліни, передбачені робочою навчальною 

програмою, виконали всі види завдань та при вивченні модуля набрали за поточну діяльність 

кількість балів, не меншу за мінімальну. Здобувачу вищої освіти, який не відвідав частину 

аудиторних навчальних занять чи не виконав частину навчальних завдань, передбачених 

робочою навчальною програмою з поважної причини, вносяться корективи до 

індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до 

визначеного терміну. 

Максимальна кількість балів 100, в тому числі за поточну навчальну діяльність та 

виконану контрольну роботу – 60 балів (100*0,6=60). 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю на 

контрольному занятті і включає контроль теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється у формі тестового контролю рівня 

теоретичної підготовки здобувачі вищої освіти. Кожному здобувачу вищої освіти 

пропонуються 30 тестових завдань. Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач 

вищої освіти за результатами підсумкового модульного контролю – 40 (100* 0,4=40). 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач вищої освіти  

набрав не менше 25 балів. 

Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та підсумкової 

оцінки, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок 

відповідно до переліків, визначених робочою навчальною програмою. 

Оцінка з навчальної дисципліни Нормальна фізіологія" виставляється лише здобувачам 

вищої освіти, яким зараховані обидва модулі з дисципліни. 

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з 

дисципліни здобувачам вищої освіти, які мають наукові публікації або зайняли призові місця 

за участь в олімпіаді з дисципліни серед інших навчальних закладів України, доповіді на 

наукових студентських конференціях та інше. 

                                       

Критерії оцінювання відповідей студентів на семінарських(практичних) заняттях 

Враховується: 

1. рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

4. використання додаткової літератури; 

5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 
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Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 

теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 

поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 

судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і 

послідовний характер. Студент володіє способами концентрованого 

викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 

переформатуванні запитання.  У відповіді майже не трапляються 

мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у 

послідовності викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є 

доказова база. Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 

новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 

помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 

та послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 

формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент 

використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У 

відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 

2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише 

окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 

висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві 

помилки. 

 

Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для семінарських занять, 

завдання для самостійної та індивідуальної робот, презентації результатів дослідження, 

тестові завдання,  контрольні роботи. 

 

 

Заочна форма навчання 

 

№ 
Вид діяльності 

(завдання) 
Критерії оцінювання 

Максимальна 

кількість балів 

1 Практичні заняття  10 практичних занять, що містять контрольні 

роботи по 10 балів за виконану контрольну 

роботу (10*10=100). 

100*0,6=60 

3. Залік Тестовий 30 тестів, максимальна кількість 

балів 100 

 

100*0,4=40 

 

 Всього  100 

 

Примітка: за умови відсутності іспиту, підсумковий контроль проводиться у формі заліку і 

складається з  поточного контролю, максимальна сума балів має становити  100 балів. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Для оцінки й вибору методів навчання  використовується низка наявних класифікацій, 

здійснених на основі різних засад :  

- за джерелом знань (  словесні, наочні й практичні методи)  

- за відповідним етапом навчання, на кожному з яких розв'язують специфічні завдання 

(орієнтація на методи підготовки тих, кого навчають, до вивчення матеріалу, що передбачає 

пробудження інтересу, пізнавальної потреби, актуалізацію базових знань, необхідних умінь і 

навичок; та методи вивчення нового матеріалу; та методи конкретизації й поглиблення знань, 

набування практичних умінь і навичок, які сприяють використанню пізнаного; та методи 

контролю й оцінки результатів навчання); 

- за способом керівництва навчальною діяльністю безпосередні або опосередковані 

(методи пояснення педагога й різноманітні методи організації самостійної роботи студентів); 

- за логікою навчального процесу (опора на індуктивні й дедуктивні, аналітичні й 

синтетичні методи); 

- за дидактичними цілями   (методи організації діяльності студентів, методи 

стимулювання діяльності, наприклад, конкурси, змагання, ігри, заохочення й інші методи 

перевірки й оцінки.) 

  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
1. Підручники. 

2. Методичні розробки проведення практичних занять. 

3. Комплекти завдань для комплексних контрольних робіт. 

4. Матеріали лекцій та практичних занять для мультимедійних презентацій. 

5. Методичні рекомендації щодо організації лекційних, практичних занять, 

індивідуально-дослідної роботи, самостійної роботи студентів,.     

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

 

1. Плахтій П. Фізіологія людини: Практикум. — Кам’янець-Подільський, 2005. — 234 с. 

2. Плахтій П. Фізіологія людини. Обмін речовин і енергозабезпечення м’язової діяльності: 

Навч. посіб. — К., 2006. — 464 с. 

3. Плахтій П. Фізіологія людини. Нейрогуморальна регуляція функцій: Навч. посіб. — К., 

2007. — 333 с. 

4. Посібник з нормальної фізіології / За ред. В.Г. Шевчука, Д.Г. Наливайка. — К.: 

Здоров’я, 1995. — 368 с. 

5. Фізіологічне акушерство: Підручник / І.Б. Назарова, В.Б. Самойленко. — К.: Медицина, 

2009. — 408 с. 

6. Фізіологія людини: Підручник / В.І. Філімонов. — К.: Медицина, 2011. — 488 с. 

7. Філімонов В.І. Фізіологія людини: Підручник. — К., 2010. — 776 с. 

8. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. — К.: Вища шк., 

2003. 

 

Додаткова 

9. Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини: Пер. з англ. — Львів: БаК, 2002. — 784 с. 

10. Нормальна фізіологія / За ред. В.І. Філімонова. — К.: Здоров’я, 1994. — 608 с. 

11. Физиология человека: В 3-х т.: Пер. с англ. / Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. — М.: Мир, 

1996. 

12. Фізіологія: Навч. посібник / За ред. В.Г. Шевчука. — Вінниця: Нова книга, 2005. 

13. C Costanzo L. S. Physiology. Elsevier. 6th ed., 2017. 528 p 

14. Barrett K. E., Barman S. M., Yuan J., Brooks H. L. Ganong's Review of Medical Physiology. 



 

 

15 

15 

McGraw Hill Professional. 26th edition, 2019. 752 p. 

15. Guyton А., Hall J. E. Textbook of Medical Physiology. Elsevier. 14
th

 Edition, 2021.1820 

p.\Koeppen B. M., Stanton B. A. Berne and Levy Physiology. Elsevier. 7
th

 edition, 2018. 880 

p. 

16. Sembulingam K., Sembulingam P. Essentials of Medical Physiology. Jaypee Brothers Medical 

Publishers. 8th ed., 2019. 1186 p. 

 

                                                  12.ПОСИЛАННЯ НА  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
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