
 

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ 



1.  Загальна інформація про дисципліну 

 

Силабус освітнього компоненту 

 «Нормальна фізіологія»  

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я  

Освітня програма: Фармація, промислова фармація 

Рівень вищої освіти  магістр 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

(Moodle) 

https://mku.edu.ua Moodle 

Викладач (ПІБ, науковий 

ступінь, наукове звання, 

посада) 

Авраменко Анатолій Олександрович, доктор медичних наук, 

доцент 

Контактна інформація 

викладача (телефон, E-mail 

викладача) 

097 – 63 – 71 - 807; 

066 – 274 – 11 - 64 (aaahelic@gmail.com) 

Консультації Дні консультацій за графіком проведення консультацій / або за 

попередньою домовленістю 

Мова викладання українська 

2. Опис дисципліни 

Анотація дисципліни Протягом одного семестру здобувачі вищої освіти вивчають 

«Нормальна фізіологія». Теми лекцій розкривають проблемні 

питання відповідних розділів дисципліни «Нормальна фізіологія» 

— механізм функціонування окремих структур людського 

організму та організму як єдиного цілого, а також механізм 

взаємодії організму із зовнішнім середовищем. Отримані в 

результаті вивчення курсу знання можна будуть корисними при 

догляді за хворими, при маніпуляційному втручанні, застосуванні 

методів функціональної діагностики, інтерпретації результатів 

досліджень тощо. 

Пререквізити «Біологія і екологія», на базі середньої освіти. 

Постреквізити Патологічна фізіологія, перша долікарська допомога. 

Формат проведення 

дисципліни 

Очний, змішаний (поєднання традиційних форм навчання з 

елементами електронного навчання через систему Moodle), 

дистанційний. Для заочної форми здобуття освіти можливим є 

поєднання очного та дистанційного форматів викладання 

дисципліни. 

Мета викладання 

дисципліни  

висвітлити основні та другорядні механізми функціонування 

органів і систем, вікові особливості, регуляцію та методи 

оцінювання їхньої діяльності, вплив на них факторів довкілля. 

3. Перелік компетентностей відповідно до освітньої програми 

Загальні компетентності 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. 

Спеціальні (фахові, СК 2. Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та 



предметні) компетентності 

 

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. 

4. Програмні результати навчання відповідно до освітньої програми 

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. 

5. Ознаки дисципліни 

Семестр Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота  

Вид 

підсумкового 

контролю 

1-й 3 90 12 78 екзамен 

6. Обсяг дисципліни 

Види навчальної роботи Загальна кількість годин 

Лекції 4 

Практичні заняття 8 

Самостійна робота 78 

Всього 90 

7. План вивчення навчальної дисципліни 

Тема Кількість годин 

лекції практичні 

заняття 

самостійна 

робота 

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

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

Основні принципи регуляції фізіологічних функцій 
0 0 6 

Тема 2. Фізіологія та властивості збудливих тканин. Механізм 

утворення та проведення збудження. Фізіологія скелетних та 

гладких м’язів опорно-рухового апарату 

0 1 6 

Тема 3. Фізіологія нейрона. Збудження та гальмування в 

ЦНС. Інтегративна функція нейронних ланцюгів 
0 1 6 

Тема 4. Фізіологія спинного та великого мозку 2 0 6 

Тема 5. Нервова регуляція вегетативних функцій 0 0 6 

Тема 6. Фізіологія ендокринної системи 0 2 6 

Змістовний модуль 2. Фізіологія систем кровообігу, крові та дихання 

Тема 7. Фізіологія серцево-судинної системи, механізм її 

регуляції. Особливості регіонарного кровообігу 
0 1 6 

Тема 8. Фізіологія крові 1 0 6 

Тема 9. Фізіологія дихання, механізм його регуляції 0 1 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 
1 0 6 

Тема 11. Фізіологія виділення 0 1 6 

Тема 12. Фізіологія дистантних і контактних аналізаторів 0 1 6 

Тема 13. Фізіологія вищої нервової діяльності 0 0 6 

Загальна кількість годин 4 8 78 

8. Самостійна робота здобувача 

Тема Завдання для самостійної роботи 

здобувачів 

Рекомендована 

література 

Тема 1. Фізіологія як наука, її завдання. 

Експеримент. Основні принципи 

регуляції фізіологічних функцій 

Самостійне опрацювання 

літератури з теми заняття, 

тестовий контроль  

1-4, 6-8, 11 

Тема 2. Фізіологія та властивості 

збудливих тканин. Механізм утворення 

та проведення збудження. Фізіологія 

скелетних та гладких м’язів опорно-

рухового апарату 

Самостійне опрацювання 

літератури з теми заняття, 

тестовий контроль  

1-4, 6-8, 9 

Тема 3. Фізіологія нейрона. Збудження та 

гальмування в ЦНС. Інтегративна 

функція нейронних ланцюгів 

Самостійне опрацювання 

літератури з теми заняття, 

тестовий контроль  

1-4, 6-8, 9 

Тема 4. Фізіологія спинного та великого 

мозку 

Самостійне опрацювання 

літератури з теми заняття, 

тестовий контроль  

1-4, 6-8, 11 

Тема 5. Нервова регуляція вегетативних 

функцій 

Самостійне опрацювання 

літератури з теми заняття, 

тестовий контроль  

1-4, 6-8, 13 

Тема 6. Фізіологія ендокринної системи Самостійне опрацювання 

літератури з теми заняття, 

тестовий контроль  

1-4, 6-8, 11 

Тема 7. Фізіологія серцево-судинної 

системи, механізм її регуляції. 

Особливості регіонарного кровообігу 

Самостійне опрацювання 

літератури з теми заняття, 

тестовий контроль  

1-4, 6-8, 13 

Тема 8. Фізіологія крові Самостійне опрацювання 

літератури з теми заняття, 

тестовий контроль  

1-4, 6-8, 11 

Тема 9. Фізіологія дихання, механізм 

його регуляції 

Самостійне опрацювання 

літератури з теми заняття, 

тестовий контроль  

1-4, 6-8, 13 

Тема 10. Фізіологія травлення, обміну 

енергії та речовин. Терморегуляція 

Самостійне опрацювання 

літератури з теми заняття, 

тестовий контроль  

1-4, 6-8, 9 

Тема 11. Фізіологія виділення Самостійне опрацювання 

літератури з теми заняття, 

тестовий контроль  

1-4, 6-8, 13 

Тема 12. Фізіологія дистантних і 

контактних аналізаторів 

Самостійне опрацювання 

літератури з теми заняття, 

тестовий контроль  

1-4, 6-8, 16 

Тема 13. Фізіологія вищої нервової 

діяльності 

Самостійне опрацювання 

літератури з теми заняття, 

тестовий контроль  

1-4, 6-8, 16 

9. Технічне та програмне забезпечення (обладнання) 



У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з 

адміністрацією, методистом та викладачем з приводу проведення занять та консультацій. У 

міжсесійний період комп’ютерну техніку для комунікації з адміністрацією, методистом, 

викладачами та підготовки рефератів, доповідей, презентацій. 

10. Список літератури 

Основна література 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 

література 

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. Основы физиологии человека: В 3-х т. / Под ред. Б.И. Ткаченко. — 

СПб: Международный фонд истории науки, 1994. 

12. Физиология человека / Под ред. Г.И. Косицкого. — М.: Медицина, 1985. 

— 560 с. 

13. Физиология человека: В 3-х т.: Пер. с англ. / Под ред. Р. Шмидта и 

Г. Тевса. — М.: Мир, 1996. 

14. Фізіологія: Навч. посібник / За ред. В.Г. Шевчука. — Вінниця: Нова 

книга, 2005. 

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

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

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

17. 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. 

18. Sembulingam K., Sembulingam P. Essentials of Medical Physiology. 

Jaypee Brothers Medical Publishers. 8th ed., 2019. 1186 p. 

Інформаційні 

ресурси в Інтернеті 

1. Міністерство охорони здоров'я України. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.moz.gov.ua.  

2. Cпециалізоване медичне інтернет-видання для лікарів, провізорів, 

фармацевтів, студентів медичних та фармацевтичних вузів. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.morion.ua.  

3. Всесвітня організація охорони здоров'я. – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.who.int.  

11. Політика навчальної дисципліни 

Робочою програмою з дисципліни передбачена позаудиторна та аудиторна форми самостійної 

роботи. Під час позааудиторної форми самостійної роботи студент виконує домашні завдання, 

проводить підготовку до лекцій, практичних і семінарських занять, контрольних робот і 

тестувань. Під час самостійної роботи під контролем викладача студент приймає участь у 

http://www.moz.gov.ua/
http://www.morion.ua/
http://www.who.int/


наукових гуртках, конференціях, виконує дослідницьку роботу, готує наукові тези, доповіді, 

рецензує роботи інших студентів, приймає участь у конкурсах, олімпіадах, вікторинах, 

виготовленні наочності, підготовки технічних засобів навчання. Під час аудиторних практичних 

занять велика частина часу (не менше 60%) відводиться основному етапу заняття: самостійній 

роботі студентів під керівництвом викладача з професійно-орієнтованими завданнями 

(реальними об'єктами майбутньої професійної діяльності – ситуаційними завданнями, 

результатами лабораторних досліджень, рентгенограмами або їх моделями). 

Залишок часу - на аналіз і спільне обговорення результатів самостійної роботи студентів з 

корекцією помилок. Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 

Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час іспиту або 

диференційного заліку. 

Студент, який не ліквідував протягом двох тижнів пропуски занять, без дозволу декана 

факультету на заняття і відпрацювання на кафедрі не допускається. 

Студент, який пропустив заняття з поважних причин, отримує дозвіл на відпрацювання занять за 

індивідуальним графіком не більш, ніж одного заняття на день. Заняття вважається 

відпрацьованим, якщо студент отримав позитивну оцінку. Пропущені практичні заняття 

відпрацьовуються відповідно графіку відпрацювань кафедри: протягом семестру – двічі на 

тиждень (у робочий день з 14.30 до 16.00 та суботу – день відпрацювань і консультацій з 9.00 до 

13.00). 

Протягом семестру в робочий день відпрацьовується не більш одного заняття, в суботу – всього 

не більше трьох. Студент, який своєчасно без поважної причини не виконав навчальну програму 

в повному обсязі на кінець семестру має право виключно за дозволом декану факультету 

ліквідувати поточну академічну заборгованість після його закінчення в межах екзаменаційної 

сесії. Після закінчення семестру відпрацювання на кафедрах проходять щоденно. Студент має 

право відпрацювати не більше трьох занять в день. Термін ліквідації поточної академічної 

заборгованості не пізніше ніж за 2 дні до початку повторного перескладання іспитів відповідно 

до графіку перескладань, затвердженому ректором. Студент зобов’язаний перескладати 

незадовільні оцінки з дисципліни, якщо середній бал його поточної успішності не досягає 

мінімального рівня – 3,00, але не пізніше дня проведення підсумкового контролю. 

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання курсу 

     Об’єктом оцінювання є рівень засвоєння програмного 

матеріалу дисципліни різного характеру та рівня складності на 

проміжних чи заключних етапах його вивчення.  

     Завданням оцінювання є перевірка: рівня засвоєння певного 

теоретичного матеріалу; набутих навичок виконання різного 

характеру практичних і розрахункових робіт з опорою на 

теоретичні знання; уміння самостійно опрацьовувати теоретичний 

матеріал і осмислювати зміст теми чи розділу; уміння публічно чи 

письмово представляти певний матеріал (презентація); уміння 

інтегрувати необхідні знання із дисциплін, вивчених  раніше; 

уміння аналізувати, синтезувати й оцінювати інформацію тощо.  

     Оцінювання поточного і семестрового контролю здійснюється 

за 100-бальною шкалою з наступним переведенням у національну 

шкалу (чотирибальну – «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно» чи вербальну – «зараховано», «не зараховано») та 

шкалу ЄКТС 

Критерії оцінювання 

письмової роботи 

1. Повнота відповіді або виконання завдання; 

2. Рівень сформованості логічних умінь: елементарні дії; 

операція, правило, алгоритм; правила визначення понять; 

формулювання законів і закономірностей; структурування 

суджень, умовиводів, доводів, описів. 



 

Критерії оцінювання роботи 

здобувачів на практичних 

заняттях 

1. Повнота відповіді або виконання завдання. 

2. Рівень самостійності здобувача. 

3. Рівень навчально-пізнавальної діяльності. 

Критерії оцінювання 

самостійної роботи 

здобувачів 

 

1. Повнота відповіді або виконання завдання. 

2. Рівень самостійності здобувача. 

3. Сформованість навчально-інформаційних умінь. 

4.  Сформованість навчально-інтелектуальних умінь. 

5. Рівень сформованості фахових вмінь (вміння застосовувати 

на практиці набуті знання).  

Умови допуску до 

підсумкового контролю  

Підсумковий контроль у формі заліку, екзамену здійснюється на 

основі зарахування всіх виконаних здобувачами завдань (для 

цього отримані бали сумуються, а їх кількість не повинна бути 

меншою, ніж 50 % завдань 

 

  



Узагальнені критерії оцінювання відповіді здобувача на екзамені 

 

За 

шкалою 

ECST 

Сума балів Оцінка 

за нац. 

шкалою 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів 

А 
90-100 

 
5 відмінно 

Глибокі знання передбаченого програмного матеріалу. 

Грамотні і логічні відповіді на поставлені запитання. 

Здобувач приймає правильні рішення при розв’язанні 

практичних завдань, бездоганно володіє прийомами 

роботи з устаткуванням, приладами та комп’ютером; 

самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, 

явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну 

позицію. 

В 82-89 4 добре 

Знання суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, 

зв’язків між ними. Здобувач самостійно засвоює знання у 

стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, 

абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти 

допущені помилки. 

С 
75-81 

 
4 добре 

Знання суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, 

зв’язків між ними. Здобувач самостійно засвоює знання у 

стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, 

абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти 

допущені помилки. 

D 
64-74 

 
3 задовільно 

Знання неповні, поверхневі. Здобувач відновлює основний 

навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, не вміє 

самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний 

вирішувати завдання за зразком. Володіє елементарними 

вміннями навчальної діяльності. 

E 
60-63 

 
3 задовільно 

Відповідь здобувача при відтворенні навчального матеріалу 

елементарна, фрагментарна, обумовлюється початковим 

уявленням про предмет вивчення. 

 

 

FХ 
35-59 

 

2 

незадовільно 
з можливістю 

повторного 

складання  

Незнання значної частини навчального матеріалу, 

суттєві помилки у відповідях на питання, невміння 

застосувати теоретичні положення при розв’язанні 

практичних задач.  

 

F 

1 -34 

 

2 

незадовільно 
з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 

Незнання значної частини навчального матеріалу, 

суттєві помилки у відповідях на питання, невміння 

орієнтуватися при розв’язанні практичних задач, 

незнання основних фундаментальних положень.  

 

 


