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1. Загальна інформація
Назва дисципліни 'сОфо -2/У
Викладач (-і) X S

\ tv

Контактний телефон викладача
Е-таі1 викладача
Формат дисципліни Нормативна
Обсяг дисципліни 180 год
Посилання на сайт дистанційного навчання maem.kiev.ua
Консультації

2. Анотація до курсу
Дисципліна «Фізіологія» належить до розділу 
Загальної підготовки навчального плану 
підготовки здобувачів вищої освіти другого 
освітнього (магістерського) рівня.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 
закономірності функцій та процесів у цілісному 
організмі та його частинах (системах, органах, 
тканинах, клітинах), виявлення причин, механізмів й 
закономірностей життєдіяльності організму на 
різних етапах онто- і філогенезу у взаємодії з 
навколишнім середовищем у динаміці життєвих 
процесів.

3. Мета та цілі курсу
Мета викладання навчальної дисципліни 
«Фізіологія» випливає із цілей освітньо- 
професійної програми підготовки здобувачів 
другого освітнього (магістерського) рівня вищої 
освіти та визначаються змістом тих системних 
знань і умінь, котрими повинен оволодіти лікар.

Знання, які студенти отримують із навчальної 
дисципліни "Фізіологія", є базовими для блоку 
дисциплін, що забезпечують природничо-наукову і 
професійно-практичну підготовку, 
завданнями вивчення дисципліни «Фізіологія» є: - 
розкриття фізіології людини як науки про 
життєдіяльність організму у взаємодії його із 
зовнішнім середовищем. Фізіолгія людини є 
важливою теоретичною та біологічною основою 
медичних знань, які спрямовані на підтримку 
здоров’я людини та її активної діяльності

4. Результати навчання (компетентності)
По завершенню вивчення дисципліни «Фізіологія» студенти повинні 

знати:
-  Процеси збудження і їх показники у збудливих структурах.
-  Механізми поширення збудження по нервах, в ЦНС та в ефекторних системах.
-  Загальні принципи регуляції функцій організму та її конкретних механізмів.
-  Функціональні системи організму, іх роль у забезпеченні пристосувальних реакцій 
організму.
-  Механізми функціонування окремих органів та систем.
-  Механізми регуляції органів та систем.
-  Нормальні показники функціонування організму людини.

вміти:
-  Оцінювати показники фракційного зондування шлунка.
-  Оцінювати показники фракційного зондування 12-палої кишки.
-  Визначати зміст гемоглобіну крові.
-  Визначати групову належність крові в системах АВО і Rh-фактору.
-  Оцінювати загальний аналіз крові.
-  Оцінювати лейкоцитарну формулу крові.
-  Вимірювати артеріальний тиск за методом Короткова.
-  Аналізувати нормальну електрокардіограму.
-  Робити фазовий аналіз серцевого циклу на підставі полікардіограми.
-  Проаналізувати ехоКГ.
-  Робити аналіз статичних показників зовнішнього дихання.
-  Аналізувати спірограму (оцінка статичних та динамічних показників зовнішнього дихання).
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Компетентності
Інтегральна:
- здатність трактувати загально-біологічні закономірності, що лежать в основі процесів 
життєдіяльності людини.
Загальні:
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність вчитися і оволодівати сучасним знаннями;
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
- здатність приймати обґрунтовані рішення;
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
- визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 
Спеціальні (фахові, предметні):

знання принципів побудови і функціонування ефекторних тканин організму; 
знання механізмів нейрогуморальної регуляції функцій організму; 

знання основних форм вродженої і набутої поведінки людини і тварин; 
занання основних принципів застосування досліджень з фізіології людини.

Матриця компетентностей

№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність

Інтегра льна компетентність
Здатність розв'язувати типові та складні с легалізовані задач і та практичні про блеми у професійній діял 
ьності у галузі охорони здоров'я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здій снення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог.

Загал ьні компетентності
1 Здатність 

застосовувати 
знання з
фізіології людини 
в практичних 
ситуаціях

Мати
спеціалізовані 
концептуальні 
знання, які набуті у 
процесі навчання

Вміти
розв'язувати 
складні задачі і 
проблеми, які 
виникають у 
професійній 
діяльності

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних
висновків, знань 
та пояснень, що 
їх обґрунтовують 
до фахівців та 
нефахівців

Відповідати за 
прийняття рішень у 
складних умовах

2 Знання та 
розуміння 
предметної 
області фізіології 
людини

Мати глибокі 
знання із структури 
професійної 
діяльності

Вміти
здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань

Здатність
ефективно
формувати
комунікаційну
стратегію у
професійній
діяльності

Нести
відповідальність за 
професійний

*
розвиток, здатність 
до подальшого 
професійного 
навчання з високим 
рівнем автономносі
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3 Здатність до 
вибору стратегії 
спілкування, 
здатність 
працювати в 
команді, навички 
міжособистісної 
взаємодії

Знати тактики та 
стратегії
спілкування, закони 
та способи 
комунікативної 
поведінки

Вміти обирати 
способи та 
стратегії 
спілкування для 
забезпечення 
ефективної 
командної 
роботи

Використовувати 
стратегії 
спілкування та 
навички
міжособистісної
взаємодії

Нести
відповідальність 
за вибір та 
тактику способу 
комунікації

4 Здатність до 
абстрактного 
мислення, 
аналізу та 
синтезу, здатність 
вчитися і бути 
сучасно 
навченим

Знати способи 
аналізу, синтезу та 
подальшого 
сучасного навчання

Вміти
аналізувати
інформацію,
приймати
обґрунтовані
рішення, вміти
отримувати
сучасні знання

Встановлювати 
відповідні 
зв'язки для 
досягнення 
цілей

Нести
відповідальність за 
своєчасне набуття 
сучасних знань

5 Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій

Мати глибокі знання 
в галузі
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій, що 
застосовуються у 
професійній 
діяльності

Вміти
використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
галузі, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань.

Використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності

Нести відповідаль
ність за розвиток 
професійних знань 
та умінь.

6 Здатність 
оцінювати та 
забезпечувати 
якість
виконуваних робіт

Знати методи 
оцінювання 
показників якості 
діяльності

Вміти
забезпечувати
якісне
виконання
робіт

Встановлювати 
зв'язки для 
забезпечення 
якісного 
виконання робіт

Нести
відповідальність за 
якісне виконання 
робіт

7 Визначеність і 
наполегливість 
щодо поставлених 
завдань і взятих 
обов'язків

Знати обов'язки та 
шляхи виконання 
поставлених 
завдань

Вміти визначити 
мету та
завдання бути 
наполегливим 
та сумлінним 
при виконанні 
обов'язків

Встановлювати
міжособистісні
зв'язки для
ефективного
виконання
завдань та
обов'язків

Відповідати за 
якісне виконання 
поставлених 
завдань

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
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1 Знання 
принципів 
побудови і 
функціонування 
ефекторних 
тканин організму

Знати перебіг 
основних 
метаболічних 
шляхів
організму за 
фізіологічних умов, 
напрямки їх 
гормональної 
регуляції та основні 
причини їх 
спадкових і 
набутих порушень

Описувати 
механізми 
функціонуванн 
я фізіологічних 
систем 
організму 
людини та їх 
регуляцію

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних
висновків, знань 
та пояснень 
щодо даного 
питання

Нести
відповідальність 
за якість 
виконаної роботи

2 Знання механізмів 
нейрогуморальної 
регуляції функцій 
організму.

Знати
фізіологічні 
механізми, що 
лежать в основі 
функціонування 
органів
шлунковокишкового 
тракту, нирок, 
нервової та 
м'язової систем, 
сполучної тканини, 
ендокринних 
залоз

Вміти вірно
підбирати
адекватні
методи для
вивчення
фізіологічних
процесів у
організмі
людини

Характеризувати
особливості
протікання
фізіологічних
функцій різних
органів

Нести
відповідальність 
за прийняття 
рішення при 
самостійному виборі 
навичок
вивчення літературі^, 
присвяченої 
фізіології людини.

3 Знання основних 
форм вродженої і 
набутої 
поведінки 
людини і тварин

Мати
спеціалізовані 
знання про людину, 
ії органи та 
системи

Вміти
користуватись
методами
статистичного
аналізу
експериментал
ьних
результатів

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних
висновків, знань 
та пояснень 
щодо даного 
питання

Нести
відповідальність
за прийняття
рішення щодо
оцінювання
результатів
експерементальних
досліджень

4 Знання основних 
принципів 
застосування 
досліджень 3 
фізіології людини

Знати роль і 
особливості 
застосування 
досліджень 3 
фізіології людини

Проводити
розрахунки
фізіологічних
показників

Встановлювати 
зв'язки для 
дискусії при 
виборі
фізіологічних
показників

Нести
відповідальність
за прийняття
рішення щодо
оцінювання
результатів
лабораторних
досліджень

_______________________________ 5. Організація навчання курсу_____________
_ _ ________________________________ Обсяг, курсу______________ ______
Вид заняття__________________________________ Загальна кількість годин 180
Лекції_________________________________________ 20_________________
Практичні (семінарські) заняття___________ ______ 100 *___________________
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Самостійна робота 60
Ознаки курсу

Семестри Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/вибір 
ко вий

3-4 221 Стоматологія 2 нормативний
Тематика курсу

Тема, план Форма заняття Література Завдання, год Вага Термін
оцінки виконан

ня
Змістовний модуль 1 Введення в фізіологію

Предмет і Лекція [1-7] 1 Згідно
задачі Практичні 3 розкладу
фізіології. СРС 2
Методи
фізіологічних
досліджень
Основні етапи Лекція [1-7] 0 Згідно
розвитку Практичні 0 розкладу
фізіології. СРС 2
Історія
розвитку
фізіології у XIX
столітті. Внесок
робіт
І.М.Сєченова,
І.П.Павлова,
П.КАнохіна,
П.Г.Костюка в
розвиток
світової
фізіології.
Українська
фізіологічна
школа

Змістовний модуль 2 Фізіологія збудливих структур
Мембранні Лекція [1-7] 1 Згідно
потенціали. Практичні [1] 3 розкчаду
Потенціалу СРС 2
спокою 1
потенціал дії

Проведення Лекція [1,5,7] 0 Згідно
збудження Практичні 3 * розкладу
нервовими СРС 2
волокнами та
через нервово-
м’язовий
синапс
Властивості Лекція [1,5,7] 0 Згідно
скелетних Практичні 3 розкладу
м’язів та СРС 2
механізми їх
скорочення

Змістовий модуль 3. Нервова регуляція функцій організму
Загальна Лекція [1,3,6] 1 Згідно
характеристика Практичні з. розкчаду
органів чуття. СРС 2
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Сомато- 
сенсорна 
система. 
Фізіологічні 
основи болю.
Зорова сенсорна 
система

Лекція
Практичні
СРС

[1,3,6] 0
3
2

Згідно
розкладу

Слухова
сенсорна
система.
Вестибулярна
сенсорна
система.
Присінок.

Лекція
Практичні
СРС

[1,3,6] 1
3
3

Згідно
розтаду

Смакова
сенсорна
система.
Нюхова
сенсорна
система

Лекція
Практичні
СРС

[1,3,6] 0
0
2

Згідно
розкладу

Змістовий модуль 5. Роль центральної нервової системи в регуляції рухових функцій
Роль спинного 
мозку в 
регуляції 
рухових 
функцій

Лекція
Практичні
СРС

[1-5] 0
3
2

Згідно
розтаду

Роль стовбура
мозку в
регуляції
рухових
функцій. Роль
переднього
мозку і мозочка
в регуляції
рухових
функцій
організму

Лекція
Практичні
СРС

[1-5] 2
3
2

Згідно
розкладу

Змістовий модуль 6. Роль автономної нервової системи в регуляції вісцеральних функцій
Структурно-
функціональна
організація
автономної
нервової
системи, її роль
у регуляції
вісцеральних
функцій

Лекція
Практичні
СРС

[1-7] 2
3
2

*

Згідно
розкладу

Змістовий модуль 7. Гуморальна регуляція та роль ендокринних залоз у регуляції вісцеральних
функцій

Гуморальна 
регуляція, її 
фактори, 
механізми дії 
гормонів на 
клітини-мішені, 
регуляція

Лекція
Практичні
СРС

[1-7]
[10]

2
3
2

*

Згідно
розкладу
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секреції
гормонів
Роль гормонів у
регуляції
процесів
психічного,
фізичного і
статевого
розвитку

Лекція
Практичні
СРС

[1-5]
[10]

0
3
2

Згідно
розкладу

Роль гормонів у
регуляції
гомеостазу та
адаптації
організму до дії
стресових
факторів

Лекція
Практичні
СРС

[1-5]
[10]

0
3
2

Згідно
розкладу

Змістовий модуль 8. Фізіологічні основи поведінки. Фізіологія емоцій.
Фізіологічні
основи
поведінки.
Природжені
рефлекси та
інстинкти.
Процеси і
механізми
утворення та
гальмування
умовних
рефлексів.

Лекція
Практичні
СРС

[1,4-7] 2
3
3

Згідно
розкладу

Фізіологія 
емоцій, їх види. 
Теорії емоцій та 
механізми їх 
розвитку. Типи 
ВНД. Емоційне 
напруження та 
його прояв

Лекція
Практичні
СРС

[1,4-7] 0
3
3

Згідно
розкладу

Змістовий модуль 9. Когнітивні функції.
Когнітивні 
показники: 
мовні здатності, 
праксис, ґнозис, 
пам'ять, увага, 
інтелект, 
навчання. 
Фізіологія сну.

Лекція
Практичні
СРС

[1,4-7] 2
3
3

Згідно
розкладу

Змістовий модуль 10. Фізіологічні основи трудової діяльності та спорту
М ’язова та 
розумова 
працездатність, 
їх показники та 
періоди. Теорії 
розвитку втоми. 
Взаємозв’язок 
фізичної та 
розумової 
праці.

Лекція
Практичні
СРС

[1-7] 2
3
3

А

Згідно
розкладу
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Тренування
Змістовий модуль 11. Система крові

Загальна Лекція [1-7] 2 Згідно
характеристика Практичні 3 розкладу
система крові. СРС 2
Функції крові,
фізико-хімічні
властивості
крові
Фізіологія Лекція [1-5,7] 0 Згідно
еритроцитів Практичні 3 розкладу

СРС 3
Групи крові Лекція [1-5] 0 Згідно

Практичні 3 розкладу
СРС 3

Захисні функції Лекція [1-5] 2 Згідно
крові. Практичні 3 розкладу
Фізіологія СРС 3
лейкоцитів
Види та Лекція [1-5] 0 Згідно
механізми Практичні 3 розкладу
гемостазу. СРС 3
Фізіологія
тромбоцитів

Змістовий модуль 12. Система кровообігу
Загальна Лекція [1-7] 2 Згідно
характеристика Практичні 3 розкладу
системи СРС 2
кровообігу.
Фізіологічні
властивості
серцевого м’язу
Динаміка Лекція [1-7] 0 Згідно
збудження Практичні 3 розкпаду
серця. СРС 2
Фізіологічні
основи
електрокардіогр
афії
Насосна Лекція [1-7] 1 Згідно
функція серця, Практичні 3 розкладу
його роль у СРС 2
гемодинаміці,
фізіологічні *

основи методів
дослідження
Регуляція Лекція [1-7] 1 Згідно
діяльності Практичні 3 розкладу
серця СРС 2
Системний Лекція [1-7] 2 Згідно
кровообіг. Практичні 3 розкладу
Закони СРС 2
гемодинаміки,
роль судин у
кровообігу
Регуляція Лекція [1-7] 2 Згідно
кровообігу Практичні 3* розкладу
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СРС 2
Особливості Лекція [1-7] 0 Згідно
регіонального Практичні 0 розкладу
кровообігу та СРС 2
його регуляція.
Динаміка
лімфообігу

Змістовий модуль 13. Система дихання
Загальна Лекція [1-7] 1 Згідно
характеристика Практичні 3 розкладу
системи СРС 2
дихання.
Зовнішнє
дихання
Г азообмін у Лекція [1-7] 1 Згідно
легенях. Практичні 3 розкладу
Транспортуванн СРС 2
я газів кров’ю
Регуляція Лекція [1-7] 2 Згідно
дихання Практичні 3 розкладу

СРС 2
Змістові модулі: 14. Енергетичний обмін. 15. Терморегуляці я

Енергетичний Лекція [1,3,5] 0 Згідно
обмін та методи Практичні 3 розкладу
його СРС 3
дослідження
Температура Лекція [1,3,5] 0 Згідно
тіла та Практичні 3 розкладу
регуляція її СРС 3
сталості

Змістовий модуль 16. Система травлення
Загальна Лекція [1-5] 2 Згідно
характеристика Практичні 3 розкладу
та функції СРС 2
системи
травлення.
Травлення у
ротовій
порожнині.
Роль смакової і
нюхової
сенсорних
систем
Травлення у Лекція [1-5] 1 Згідно
шлунку Практичні 3 розкладу

СРС 2
Травлення у 12- Лекція [1-5] 1 Згідно
палій кипілі Практичні 3 розкладу
Роль СРС 2
підшлункового
соку та жовчі у
процесах
травлення.
Травлення у
кишках.
Процеси Лекція [1-5] 1 Згідно
всмоктування в Практичні 3 * розкладу

10



ш кт. СРС 1
Фізіологічні 
основи голоду 
та насичення

Лекція
Практичні
СРС

[1-5] 1
0
0

Згідно
розюіаду

Змістовий модуль 17. Система виділення
Система
виділення. Роль
нирок у
процесах
виділення,
механізми
сечоутворення

Лекція
Практичні
СРС

[1-7] 2
3
2

Згідно
розкладу

Роль нирок у
підтриманні
гомеостазу

Лекція
Практичні
СРС

[1-7] 2
3
2

Згідно
розкладу

Розробити
схему контуру
біологічної
регуляції
параметрів
гомеостазу за
участю нирок -
індивідуальна
самостійна
робота
студентів

Лекція
Практичні
СРС

[1-7] 0
0
3

Згідно
розкладу

6. Система оцінювання курсу
Загальна система 
оцінювання курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, 
навичок і вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента 
оцінюється на практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки 
студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних 
занять і має на меті перевірку засвоєння студентами навчального матеріалу. 
Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням 
правильної послідовності дій, з визначенням відповідності, з визначенням 
певної ділянки на фотографії чи схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) ідентифікація збудників і переносників збудників паразитарних хвороб на 
фотографіях, макро- і мікропрепаратах;
д) контроль практичних навичок;
е) розв’язання типових задач з генетики і медичної генетики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» 
-  3, «незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у 
журналах обліку відвідування та успішності академічної групи. 
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді 
екзамену (диф.заліку, заліку) (письмово, усно).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння 
кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки 
за чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому 
враховуються усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент 
повинен отримати оцінку з кожної теми (на кожному занятті з практичної 
підготовки) . Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у
бали. Підсумкова оцінка за поточну навчальну діяльність визнається як£
середнє арифметичне (сума оцінок за кожне заняття ділиться на кількість
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занять у семестрі) та переводиться у бали за Таблицею 1.
Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у

4-бальна
ш кала

200 -

бальна
ш кала

4-бальна
ш кала

200-

бальна
ш кала

4-бальна
ш кала

200-

бальна
шкала

4-балы
шкал:

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35

1 4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32
4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12

1 4,67 187 4,14 166 3,62 145 ЗД
4,65 186 4Д2 165 3,6 144 3,07

! 4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02

1 4,57 183 4,04 162 3,52 141 3
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше
4,52 181 3,99 160 3,47 139
4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну 
навчальну діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну 
навчальну діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок 
кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за 
традиційною (національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж 
семестру, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), округленого 
до двох знаків після коми.
Оііінювання самостійної роботи студентів. 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 підсумкового 
модульного контролю. 4

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 
багатобальну ш калу (для дисциплін, що завершуються іспитом 

(диференційованим заліком))
4-

бал
ьна
піка
ла
5

4,95
4,91
4,87
4,83

120-

бальна
шкала

120
119
118
117
116

4-
бальна
шкала

4,45
4,41
4,37
4,33
4,29

120-

бальна
шкала

107
106
105
104
103

4-
бальна
шкала

3,91
3,87
3,83
3,79
3,74

120-

бальна
шкала

94
93
92
91
90

4-
бальна
шкала

3,37
3,33
3,29
3,25
3,2

120-бальн 
шкала

81
80
79
78
77

12



4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 84 Менше

3
Недостаті!ЬО

4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час 
підсумкового контролю засвоєння студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту)
заліку:

Національна шкала Бальна п ік е

«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо 
студент набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної 
шкали -  не менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як 
сума балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 2) та за підсумковий 
контроль (диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3).

Вимоги до письмової Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи, 
роботи ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ rTV.7TF.HTTR ДО

ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1. Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції
Перелік теоретичних питань
Змістовий модуль 1: Введення в фізіологію
1. Фізіологія як наука. Поняття про функції. Методи фізіологічних 
досліджень.
2. Становлення й розвиток фізіології у XIX столітті.
3. Внесок робіт Ї.М.Сєченова, І.П.Павлова, П.К.Анохіна, П.Г.Костюка у 
розвиток світової фізіології.
4. Українська фізіологічна школа.
Змістовий модуль 2: Фізіологія збудливих структур
1. Потенціал спокою, механізми походження, його параметри, 
фізіологічна роль.
2. Потенціал дії, механізми походження, його параметри, фізіологічна
роль. 4
3. Збудливість. Критичний рівень деполяризації, поріг деполяризації 
клітинної мембрани.
4. Зміни збудливості клітини при розвитку одиночного потенціалу дії.
5. Значення параметрів електричних стимулів для виникнення 
збудження.
6. Механізми проведення збудження нервовими волокнами.
7. Закономірності проведення збудження нервовими волокнами.
8. Механізми передачі збудження через нервово-м’язовий синапс.
9. Спряження збудження і скорочення. Механізми скорочення і 
розслаблення скелетних м’язів.
10. Типи м’язових скорочень: одиночні і тетанічні; ізотонічні та 
ізометричні.
Змістовий модуль 3. Нервова регуляція функцій організму 

_____________________ 1._____ Біологічна регуляція, її види та значення дня організму. Контури
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біологічної регуляції. Роль зворотного зв’язку в регуляції.
2. Поняття про рефлекс. Будова рефлекторної дуги та функції її ланок.
3. Рецептори, їх класифікація, механізми збудження.
4. Пропріорецептори, їх види, функції. Будова і функції м’язових 
веретен.
5. Механізми і закономірності передачі збудження в центральних 
синапсах.
6. Види центрального гальмування. Механізми розвитку 
пресинаптичного та постсинаптичного гальмування.
7. Сумація збудження та гальмування нейронами ЦНС.
Змістовий модуль 4. Фізіологія сенсорних систем
1. Сенсорні системи, їх будова та функції.
2. Смакова сенсорна система, її будова, функції, методи дослідження.
3. Нюхова сенсорна система, її будова та функції.
4. Сомато-сенсорна система, її будова та функції.
5. Фізіологічні механізми болю.
6. Опіатна та неопіатна антиноцицептивні системи організму, їх 
значення.
7. Фізіологічні механізми знеболення.
8. Слухова сенсорна система, її будова та функції.
9. Вестибулярна система, її функції.
10. Зорова сенсорна система, її будова та функції.
11. Основні зорові функції та методи їх дослідження.
Змістовий модуль 5: Роль ЦНС у регуляції рухових функцій
1. Рухові рефлекси спинного мозку, їх рефлекторні дуги, фізіологічне 
значення.
2. Провідникова функція спинного мозку. Залежність спінальних 
рефлексів від діяльності центрів головного мозку. Спінальний шок.
3. Рухові рефлекси заднього мозку, децеребраційна ригідність.
4. Рухові рефлекси середнього мозку, їх фізіологічне значення.
5. Мозочок, його функції, симптоми ураження.
6. Таламус, його функції.
7. Лімбічна система, гіпоталамус, їх функції.
8. Базальні ядра, їх функції, симптоми ураження.
9. Сенсорні, асоціативні і моторні зони кори головного мозку, їх функції.
10. Взаємодії різних рівнів ЦНС у регуляції рухових функцій. Локомоції, 
їх регуляція. Функціональна структура довільних рухів. Вікові зміни рухових 
функцій.
Змістовий модуль 6: Роль автономної нервової системи в регуляції 
вісцеральних функцій
1. Загальний план будови автономної нервової системи. Автономні 
рефлекси, їх рефлекторні дуги.
2. Синапси автономної нервової системи, їх медіатори, циторецептори та 
блокатори передачі збудження в синапсах.
3. Вплив симпатичної нервової системи на вісцеральні функції.
4. Вплив парасимпатичної нервової системи на вісцеральні функції.
5. Роль метасимпатичної системи в регуляції вісцеральних функцій.
6. Єдність симпатичної й парасимпатичної систем в регуляції функцій. 
Змістовий модуль 7. Гуморальна регуляція та роль ендокринних залоз у 
регуляції вісцеральних функцій
1. Гуморальна регуляція, її відмінності від нервової. Характеристика 
факторів гуморальної регуляції.
2. Властивості гормонів, їх основні впливи. Механізм дії гормонів на 
клітини-мішені.
3. Контур гуморальної регуляції. Регуляція секреції гормонів 
ендокринними залозами.
4. Роль гіпоталамо-гшофізарної системи в регуляції функцій
ендокринних залоз._________________________________ ___________________
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5. Роль соматотропіну, тироксину та трийодтироніну, інсуліну в 
регуляції лінійного росту тіла, процесів фізичного, психічного розвитку 
організму.
6. Роль кальцитоніну, паратгормону, кальцітріолу у регуляції сталості 
концентрації іонів кальцію та фосфатів у крові.
7. Роль гормонів підшлункової залози в регуляції функцій організму.
8. Роль гормонів щитоподібної залози (ТЗ, Т4) в регуляції функцій 
організму.
9. Фізіологія жіночої статевої системи, її функції, роль статевих 
гормонів.
10. Фізіологія чоловічої статевої системи, роль статевих гормонів.
11. Загальне уявлення про неспецифічну адаптацію організму до 
стресової ситуації. Роль гормонів у неспецифічній адаптації.
12. Роль симпато-адреналової системи в регуляції неспецифічної 
адаптації організму до стресової ситуації.
13. Роль гіпофізарно-наднирникової системи в регуляції неспецифічної 
адаптації організму до стресової ситуації. Основні впливи глюкокортикоїді в і 
мінералокортикоїдів на організм.
Змістовий модуль 8. Фізіологічні основи поведінки
1. Біологічні форми поведінки. Потреби та мотивації, їх роль у 
формуванні поведінки.
2. Вроджені форми поведінки. Інстинкти, їх фізіологічна роль.
3. Набуті форми поведінки. Механізми утворення умовних рефлексів, їх 
відмінності від безумовних.
4. Емоції, механізми формування. Біологічна та інформаційна теорії 
емоцій. їх роль у формуванні поведінки
Змістовий модуль 9. Когнітивні функції
1. Функції нової кори головного мозку й вища нервова діяльність 
людини.
2. Функціональна асиметрія кори великих півкуль головного мозку, його 
інтегративна функція.
3. Мова, її функції, фізіологічні основи формування.
4. Мислення. Розвиток абстрактного мислення у людини. Роль мозкових 
структур у процесі мислення.
5.Пам’ять: види і механізми утворення.
6.Типи вищої нервової діяльності людини. Темпераменти та характер.
7. Сон, його види, фази, електрична активність кори, фізіологічні механізми. 
Змістовий модуль 10. Фізіологічні основи трудової діяльності і спорту
1. Фізіологічні основи трудової діяльності людини.
2. Особливості фізичної та розумової праці. Оптимальні режими праці.
3. Фізіологічні механізми втоми. Активний відпочинок та його 
механізми.
4. Вікові зміни працездатності людини.
5. Фізіологічні основи спорту. Принципи побудови оптимальних 
режимів тренувань.

Перелік практичних завдань
1. Здійснювати розрахунки параметрів функцій та графічно відображувати 
процеси, що відбуваються у збудливих структурах.
2. Малювати схеми та пояснювати будову та механізми:
• контурів біологічної регуляції, рефлекторних дуг рухових рефлексів;
• розвитку процесів збудження й гальмування в ЦНС, процесів їх 
сумації та координації рефлексів;
• рефлекторних дуг рухових рефлексів на усіх рівнях ЦНС та провідних 
шляхів, що забезпечують взаємодію різних рівнів ЦНС;
• рефлекторних дуг автономних рефлексів, що забезпечують регуляцію
вісцеральних функцій, дії різних гормонів на клітини-мішені та регуляції їх 
секреції, контурів регуляції вісцеральних функцій за участю гормонів._______
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3. Оцінювати стан сенсорних систем за показниками дослідження їх функцій.
4. Малювати схеми будови специфічних каналів передачі інформації в 
сенсорних системах та пояснювати механізми формування відповідних 
відчуттів та образів зовнішньої дійсності.
5. Малювати схеми, що пояснюють формування біологічних форм поведінки 
та трактувати механізми кожного з її етапів, ролі емоцій у поведінці.
6. Оцінювати і трактувати результати досліджень, що характеризують типи 
ВНД людини.
7. Оцінювати стан організму при фізичному навантаженні за показниками 
функцій.

Модуль 2. Фізіологія вісцеральних систем 
Перелік теоретичних питань 
Змістовий модуль 11. Система крові
1. Загальна характеристика системи крові. Склад і функції крові.
Поняття про гомеостаз.
2. Електроліти плазми крові. Осмотичний тиск крові та його регуляція.
3. Білки плазми крові, їх функціональне значення. Швидкість осідання 
еритроцитів (ШОЕ).
4. Онкотичний тиск плазми крові та його роль.
5. Кислотно-основний стан крові, роль буферних систем крові в 
підтриманні його сталості.
6. Еритроцити, їх функції. Регуляція еритропоезу.
7. Види гемоглобіну і його сполук, їх фізіологічна роль.
8. Лейкоцити, їх функції. Регуляція лейкопоезу. Фізіологічні 
лейкоцитози.
9. Тромбоцити, їх фізіологічна роль.
10. Судинно-тромбоцитарний гемостаз, його механізми та фізіологічне 
значення.
11. Коагуляційний гемостаз, його механізми та фізіологічне значення.
12. Коагулянти, антикоагулянти, фактори фібринолізу, їх фізіологічне 
значення.
13. Фізіологічна характеристика системи АВО крові. Умови сумісності 
крові донора та реципієнта. Проби перед переливанням крові.
14. Фізіологічна характеристика резус-системи крові (СОЕ). Значення 
резус-належності при переливанні крові та вагітності.
Змістовий модуль 12. Система кровообігу
1. Загальна характеристика системи кровообігу. Фактори, які 
забезпечують рух крові по судинах, його спрямованість та безперервність.
2. Автоматизм серця. Градієнт автоматизму. Дослід Станіуса.
3. Потенціал дії атипових кардіоміоцитів сино-атріального вузла, 
механізми походження, фізіологічна роль.
4. Провідна система серця. Послідовність і швидкість проведення 
збудження у серці.
5. Потенціал дії типових кардіоміоцитів шлуночків, механізми 
походження, фізіологічна роль. Співвідношення у часі ПД та одиночного 
скорочення міокарда.
6. Періоди рефрактерності під час розвитку ПД типових кардіоміоцитів, 
їх значення.
7. Спряження збудження і скорочення в міокарді. Механізми скорочення 
і розслаблення міокарда.
8. Векторна теорія формування ЕКГ. Електрокардіографічні відведення. 
Походження зубців, сегментів, інтервалів ЕКГ.
9. Серцевий цикл, його фази, їх фізіологічна роль.
10. Роль клапанів серця. Тони серця, механізми їх походження. ФКГ, її 
аналіз.
11. Артеріальний пульс, його походження. СФГ, її аналіз.
12. Міогенні механізми регуляції діяльності серця._____________________
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13. Характер і механізми впливів симпатичних нервів на діяльність серця. 
Роль симпатичних рефлексів у регуляції серцевої діяльності.
14. Характер і механізми впливів парасимпатичних нервів на діяльність 
серця. Роль парасимпатичних рефлексів у регуляції серцевої діяльності.
15. Гуморальна регуляція діяльності серця. Залежність діяльності серця 
від зміни іонного складу крові.
16. Особливості структури і функції різних відділів кровоносних судин. 
Основний закон гемодинаміки.
17. Значення в’язкості крові для кровообігу.
18. Лінійна і об’ємна швидкості руху крові у різних ділянках судинного 
русла. Фактори, що впливають на їх величину.
19. Кров’яний тиск та його зміни в різних відділах судинного русла.
20. Артеріальний тиск, фактори, що визначають його величину. Методи 
реєстрації артеріального тиску.
21. Кровообіг у капілярах. Механізми обміну рідини між кров’ю і 
тканинами.
22. Кровообіг у венах, вплив на нього гравітації. Фактори, що визначають 
величину венозного тиску.
23. Тонус артеріол і венул, його значення. Вплив судинно-рухових нервів 
на тонус судин.
24. Міогенна і гуморальна регуляція тонусу судин. Роль речовин, які 
виділяє ендотелій судин, у регуляції судинного тонусу.
25. Гемодинамічний центр. Рефлекторна регуляція тонусу судин.
Пресорні і депресорні рефлекси.
26. Рефлекторна регуляція кровообігу при зміні положення тіла у 
просторі (ортостатична проба).
27. Регуляція кровообігу при м’язовій роботі.
28. Особливості кровообігу в судинах головного мозку та його регуляція.
29. Особливості кровообігу в судинах серця та його регуляція.
30. Особливості легеневого кровообігу та його регуляція.
31. Механізми утворення лімфи. Рух лімфи у судинах.
Змістовий модуль 13. Система дихання
1. Загальна характеристика системи дихання. Основні етапи дихання. 
Біомеханіка вдиху і видиху.
2. Еластична тяга легень, негативний тиск у плевральній щілині.
3. Зовнішнє дихання. Показники зовнішнього дихання та їх оцінка.
4. Анатомічний і фізіологічний “мертвий простір”, його фізіологічна 
роль.
5. Дифузія газів у легенях. Дифузійна здатність легень і фактори, від 
яких вона залежить.
6. Транспорт кисню кров’ю. Киснева ємність крові.
7. Крива дисоціації оксигемоглобіну, фактори, що впливають на її хід.
8. Транспорт вуглекислого газу кров’ю. Роль еритроцитів у транспорті 
вуглекислого газу.
9. Фізіологічна роль дихальних шляхів, регуляція їх просвіту.
10. Дихальний центр, його будова, регуляція ритмічності дихання.
11. Механізм першого вдиху новонародженої дитини.
12. Роль рецепторів розтягування легень і аферентних волокон блукаючих 
нервів у регуляції дихання.
13. Роль центральних і периферичних хеморецепторів у регуляції 
дихання. Компоненти крові, що стимулюють зовнішнє дихання.
14. Регуляція зовнішнього дихання при фізичному навантаженні. 
Змістовий модуль 14. Енергетичний обмін і терморегуляція
1. Джерела і шляхи використання енергії в організмі людини.
2. Методи визначення енерговитрат людини. Дихальний коефіцієнт.
3. Основний обмін і умови його визначення, фактори, що впливають на
його величину. в
4 .____Робочий обмін, значення його визначення.__________________________
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Змістовий модуль 15. Терморегуляція
1. Температура тіла людини, її добові коливання.
2. Фізіологічне значення гомойотермії. Центр терморегуляції, 
терморецептори.
3. Теплоутворення в організмі, його регуляція.
4. Тепловіддача в організмі, її регуляція.
5. Регуляція сталості температури тіла при різній температурі 
навколишнього середовища.
6. Фізіологічні основи загартування.
Змістовий модуль 16. Система травлення
1. Загальна характеристика системи травлення. Травлення у ротовій 
порожнині. Жування, ковтання.
2. Склад слини, її роль у травленні.
3. Механізми утворення слини, первинна та вторинна слина.
4. Регуляція слиновиділення. Вплив властивостей подразника на 
кількість і якість слини.
5. Методи дослідження секреторної функції шлунку у людини. Склад і 
властивості шлункового соку. Механізми секреції хлористоводневої кислоти.
6. Складно-рефлекторна (“цефалічна”) фаза регуляції шлункової 
секреції.
7. Нейрогуморальна (“шлункова і кишкова”) фаза регуляції шлункової 
секреції. Ентеральні стимулятори та інгібітори шлункової секреції.
8. Нервові і гуморальні механізми гальмування шлункової секреції.
9. Рухова функція шлунку та її регуляція. Механізми переходу 
шлункового вмісту в дванадцятипалу кишку.
10. Методи дослідження секреції підшлункового соку у людини. Склад і 
властивості підшлункового соку.
11. Фази регуляції секреторної функції підшлункової залози.
12. Методи дослідження жовчовиділення у людини. Склад і властивості 
жовчі.
13. Регуляція утворення і виділення жовчі. Механізми надходження жовчі 
у дванадцятипалу кишку.
14. Склад і властивості кишкового соку. Регуляція його секреції. 
Порожнинне і мембранне травлення.
15. Всмоктування у травному каналі. Механізми всмоктування іонів 
натрію, води, вуглеводів, білків, жирів.
16. Рухова функція кишок, види скорочень, їх регуляція.
17. Фізіологічні механізми голоду та насичення.
Змістовий модуль 17. Система виділення
1. Загальна характеристика системи виділення. Роль нирок у процесах 
виділення. Особливості кровопостачання нирки.
2. Механізми сечоутворення. Фільтрація в клубочках та фактори, від 
яких вона залежить.
3. Реабсорбція та секреція в нефроні, їх фізіологічні механізми.
4. Поворотно-протипоточно-множинна система нефронів, її фізіологічні 
механізми та роль.
5. Регуляція реабсорбції іонів натрію і води в канальцях нефронів.
6. Роль нирок у забезпеченні ізоосмії. Механізми спраги.
7. Роль нирок у забезпеченні ізоволюмії.
8. Роль нирок у забезпеченні сталості кислотно-основного стану крові.
9. Сечовипускання та його регуляція.

Перелік практичних завдань
1. Визначити вміст гемоглобіну в крові за методом Салі, оцінити 
результати.
2. Визначити групу досліджуваної крові в системі АВО, зробити
висновки. л
3 .____ Розрахувати колірний показник крові, зробити висновки._____________
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4. Визначити гематокритний показник, зробити висновки.
5. Визначити в досліджуваного рівень артеріального тиску, зробити 
висновок.
6. Визначити тривалість періоду напруження шлуночків серця на 
підставі аналізу полікардіограми, зробити висновок.
7. Визначити тривалість періоду вигнання крові з шлуночків серця на 
підставі аналізу полікардіограми, зробити висновок.
8. Визначити тривалість загальної систоли шлуночків серця на підставі 
аналізу полікардіограми, зробити висновок.
9. Визначити тривалість фази ізометричного скорочення шлуночків 
серця на підставі аналізу полікардіограми, зробити висновок.
10. Визначити напрямок і амплітуду зубців електрокардіограми в 
стандартних відведеннях. Зробити висновки.
11. Визначити тривалість серцевого циклу на підставі аналізу ЕКГ. 
Зробити висновок.
12. Розрахувати на підставі аналізу ЕКГ тривалість інтервалу Р-0. 
Зробити висновок.
13. Розрахувати на підставі аналізу ЕКГ тривалість інтервалу 0-Т. 
Зробити висновок.
14. Розрахувати на підставі аналізу ЕКГ тривалість комплексу ОЯЗ. 
Зробити висновок.
15. Визначити на підставі аналізу ЕКГ, що є водієм ритму серця. 
Аргументувати висновок.
16. Визначити у себе життєву ємність легень методом спірометрії. 
Зробити висновок.
17. Визначити у себе дихальний об’єм методом спірометрії. Зробити 
висновок.
18. Визначити у себе резервний об’єм вдиху методом спірометрії.
Зробити висновок.
19. Визначити у себе резервний об’єм видиху методом спірометрії. 
Зробити висновок.
20. Розрахувати за спірограмою дихальний об’єм, життєву ємність легень. 
Зробити висновок.
21. Розрахувати за спірограмою резервний об’єм вдиху та видиху. 
Зробити висновок.
22. Розрахувати за спірограмою хвилинний об’єм дихання. Зробити 
висновок.
23. Розрахувати за спірограмою максимальну вентиляцію легень, зробити 
висновки.
24. Розрахувати за спірограмою резерв дихання. Зробити висновок.
25. Визначити за спірограмою споживання кисню досліджуваним у стані 
спокою і протягом першої хвилини після фізичного навантаження, зробити 
висновки.
26. Визначити за спірограмою споживання кисню досліджуваним у стані 
спокою і протягом трьох хвилини після навантаження, зробити висновки.
27. Розрахувати основний обмін досліджуваного, визначивши 
споживання кисню за спірограмою, зареєстрованою у стандартних умовах, 
зробити висновок.
28. Виконати проби з затримкою дихання. Провести аналіз результатів.
29. Як і чому зміниться слиновиділення після введення людині атропіну?
30. Оцінити секреторну функцію шлунка у людини.
31. Чому при підвищенні кислотності шлункового соку рекомендують 
молочну дієту?
32. Як і чому зміниться секреція підшлункового соку при зменшенні 
кислотності шлункового соку?
33. Як позначиться на процесі травлення зменшення вмісту жовчних 
кислот у жовчі? Чому?
34. Запропонуйте засоби збільшення моторної функції кишок. Дайте їх
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фізіологічну аргументацію.
35. Як і чому зміниться кількість та склад шлункового і підшлункового 
соків при надходження до д ванадцятипалої кишки жирів?
36. Як і чому зміниться кількість і склад шлункового і підшлункового 
соків при надходженні до шлунку капустяного соку?
37. Визначити швидкість фільтрації у клубочках, зробити висновок.
38. Визначити величину реабсорбції води у нефроні. Зробити висновок.
39. Оцінити результати дослідження функції нирок за методом 
Зимницького.

Практичні заняття Модуль 1
Аудиторна робота

Т1-16 80
ТІ 7. Підсумковий тестовий контроль 20
СРС 20
Сума 120

Модуль 2
Т1-26 80
Т17. Підсумковий тестовий контроль 20
СРС 20
Сума 120

Умови допуску до підсумкового 
контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. 
Передбачає підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як 
сума оцінок за поточний контроль знань (усне 
оптування, письмове опитування, тести, перевірка 
ідентифікації мікропрепаратів, рефератів), результатів 
складання 2-х змістових модулів.

Перелік питань до екзамену
1. Рецептори та їх властивості. Класифікація рецепторів та їх завдання.
2. Гуморальна регуляція, її фактори, механізм дії гормонів на клітини-мішені.
3. Гуморальна регуляція. Механізми зворотнього зв’язку.
4. Роль гормонів у регуляції психічного, фізичного та статевого розвитку.
5. Роль гормонів у регуляції гомеостазу та адаптації організму до стресу.
6. Гіпофіз, його відділи, гормональна секреція. Регуляція гіпофізу.
7. Функції гормонів щитоподібної залози.
8. Прищитоподібні залози. Паратгормон, його функції.
9. Ендокринна функція підшлункової залози. Інсулін, глюкагон, соматостатин, їх функції.
10. Кора наднирників, її гормони. Регуляція секреції кори наднирників.
11. Жіночі статеві гормони. Фізіологічна роль
12. Чоловічі статеві гормони. Фізіологічна роль.
13. Рефлекс, рефлекторна дуга.
14. Біоелектричні явища в живих тканинах. Збудливість. Закони подразнення. Потенціал спокою, 
його параметри, механізми походження.
15. Потенціал дії, його параметри, механізми походження, фізіологічна роль.
16. Механізм і швидкість проведення збудження нервовими волокнами. Класифікація нервових 
волокон та їх властивості. Закон "Все або нічого".
17. Синапс, його структура. Механізм передачі збудження через нервово -  м’язовий синапс
18. Механізми скорочення і розслаблення скелетних м'язів. Модель Хакслі.
19. Типи м'язових скорочень: прості та тетанічні; ізотонічні та ізометричні.
20. Енергетика скорочення скелетного м’язу.
21. Особливості електромеханічного спряження у гладеньких м’язах.
22. Нервові центри, загальні риси. Гальмування в ЦНС.
23. Висхідні та низхідні провідні шляхи спинного мозку, їх функції.
24. Рефлекторний принцип координації в організмі що забезпечує адаптаційні реакції; 
принципи іррадіації, концентрації, дивергенції, конвергенції, оклюзії, домінанти.
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25. Функціональні поля кори головного мозку. їх значення.
26. Функціональна асиметрія півкуль головного мозку
27. Сомато-сенсорна система. Фізіологічні основи болю.
28. Сомато-сенсорна система, її будова та функції.
29. Смакова та нюхова сенсорні системи. Центральні шляхи.
30. Вестибулярна сенсорна система. Система півколових каналів. Завиткова система. Центральні 
шляхи вестибулярної сенсорної системи.
31. Зоровий аналізатор. Обробка інформації у сітківці. Бінокулярний зір.
32. Зоровий аналізатор. Механізми збудження фоторецепторів. Теорії цвітосприйняття.
33. Слуховий аналізатор. Механізми виникнення відчуття звуку, мікрофонний ефект завитки, 
сприйняття напрямку звуку.
34. Описати і пояснити наслідки ушкодження заднього рога спинного мозку.
35. Роль спинного мозку у рухових функціях організму.
36. Роль заднього мозку в регуляції рухових та чутливих функціях організму.
37. Децеребраційна ригідність. Механізми виникнення.
38. Роль мозочка в регуляції рухових функцій. Симптоми ураження мозочка.
39. Роль середнього мозку в регуляції' рухових і сенсорних функцій організму.
40. Гіпоталамус, його роль у регуляції функцій організму.
41. Підкіркові ядра, їх роль у регуляції рухових функцій організму. Роль нейромедіаторів у 
функціях базальних гангліїв.
42. Автономна нервова система. Її функції. Структурна організація симпатичної нервової 
системи, її трансмітери.
43. Автономна нервова система, Її функції. Структурна організація парасимпатичної нервової 
системи, її трансмітери.
44. Вплив симпатичних нервів на діяльність серця.
45. Вплив парасимпатичних нервів на діяльність серця.
46. Роль автономної нервової системи у регуляції вісцеральних функцій організму.
47. Місцеві метасимпатичні рефлекси, їх фізіологічна роль
48. Функції сну. Електрофізіологічні характеристики сну (EEG). Цикл сон-неспання.
49. Роль мотивацій та емоцій у поведінкових реакціях.
50. Правила вироблення умовних рефлексів
51. Основні ритми електроенцефалограми
52. Типи темпераменту людини, нейрофізіологічні основи
53. Типи вищої нервової діяльності людини. Перша та друга сигнальна система. Роль мови.
54. Втоми і відновлення під час м’язової роботи та адаптації організму до фізичного 
навантаження.
55. Система крові. Фізичні та хімічні властивості крові.
56. Транспорт газів кров’ю.
57. Загальна характеристика системи крові. Склад і функції крові.
58. Еритроцити: загальна кількість, методи визначення. Функції еритроцитів. Регуляція 
еритропоезу.
59. Гемоглобін: властивості гемоглобіну, основні форми гемоглобіну. Його сполуки. Рівень 
гемоглобіну в крові.
60. Групи крові системи АБО. Визначення групи крові.
61. Резус-фактор крові. Імунологічні основи Резус конфлікту.
62. Лейкоцити, їх роль в організмі. Фізіологічні лейкоцитози, їх значення.
63. Загальна характеристика системи гемостазу. Звуження судин. Тромбоутворення. Коагуляція 
або згортання крові.
64. Коагуляційний механізм системи гемостазу. Регуляція згортання крові. Механізм системи 
протизгортання крові. Фібриноліз.
65. Провідна система серця. Швидкість проведення збудження по структурам серця.
66. Механізми скорочення і розслаблення міокарду.
67. Серцевий цикл, характеристика його фаз, їх фізіологічна роль.
68. Роль клапанів серця в гемодинаміці. Тони серця, механізми їх походження.
69. Електрокардіографія. ЕКГ аналіз. Основні елементи ЕКГ.
70. Механізми регуляції діяльності серця. Гуморальна регуляція серцевої діяльності.
71. Гуморальна регуляція діяльності серця. Вплив катехоламінів на діяльність серця.
72. Лінійна та об’ємна швидкості руху крові у різних ділянках судинного русла. Фактори що

21



впливають на їх величину.
73. Загальна характеристика кровообігу. Функціональне значення системи кровообігу.
Функціональні типи судин. Нейрогуморальної регуляції кровообігу.
74. Кров’яний тиск, його величина у різних відділах судинного русла.
75. Регуляція кров’яного тиску. Негайна та довгострокова регуляція кров'яного тиску.
76. Кровообіг у капілярах. Механізм обміну рідини між кров"ю та тканинами.
77. Кровотік у венах. Механізм регуляції. Венозний тиск. Венозне повернення крові до серця.
78. Гемодинаміка в особливих умовах організму: зміна положення тіла, фізичне навантаження,
кровотеча.
79, Коронарний кровообіг. Механізми регуляції.
80. Лімфа і лімфообіг. Склад і властивості лімфи. Механізм лімфотоку.
81. Механіка зовнішнього дихання. Механіка дихання в спокої і під час фізичних вправ. Дихальні
об’єми в спокої і під час фізичних вправ.
82. Регуляція дихання. Структурно-функціональна характеристика дихального центру, його
локалізація. Автоматична діяльність дихального центру.
83. Легеневі рецептори, їх роль регуляції дихання.
84. Респіраторні компоненти різних вісцеральних рефлексів.
85. Роль зовнішнього дихання у підтриманні кислотно-основного стану крові. Дихальний
алкалоз, дихальний ацидоз.
86. Зовнішнє дихання в умовах зниженого тиску.
87. Зовнішнє дихання в умовах підвищеного тиску.
88. Обмін речовин. Білковий обмін. Азотиста рівновага.
89, Обмін речовин. Вуглеводний обмін.
90, Обмін речовин. Жировий обмін.
91. Основний обмін. Умови визначення, статеві та вікові особливості.
92. Загальний обмін. Визначення робочої прибавки.
93. Енергетичний обмін. Дихальний коефіцієнт. Калоричний коефіцієнт.
94. Терморегуляція. Нервові і гормональні механізми терморегуляції.
95. Механізми теплоутворення в організмі.
96. Механізми тепловіддачі
97. Роль шкіри в терморегуляції
98. Травлення у порожнині рота. Склад слини, роль слини у травленні
99. Механізми утворення слини, первинна та вторинна слина
100. Фази шлункової секреції.
101. Травлення у шлунку. Склад шлункового соку, його роль у травленні.
102. Регуляція секреторної функції шлункових залоз. Фази регуляції шлункової секреції, їх
характеристика.
103. Травлення у дванадцятипалій кишці. Склад підшлункового соку. Склад жовчі.
104. Секреція підшлункової залози, фази регуляції секреції та їх характеристика. Регуляція
секреторної функції підшлункової залози,
105. Склад жовчі та її роль у травленні.
106. Травлення у тонкому кишечнику.
107. Травлення у товстому кишечнику.
108. Процеси всмоктування у шлунково-кишковому тракті.
109. Моторика шлунково-кишкового тракту, її види.
110. Захисна функція товстого кишечника.
111. Гастро-інтестінальні гормони, їх роль у регуляції травлення
112. Фізіологічні механізми голоду та насичення.
113. Загальна характеристика ниркових функцій. Ендокринна функція нирок.
114. Сечоутворення. Склад сечі.
115. Сечоутворення. Механізми клубочкової фільтрації. Швидкість клубочкової фільтрації.
Кліренс за креатиніном.
116. Сечоутворення. Механізми канальцевої реабсорбції.
117. Сечоутворення. Механізми секреції в ниркових канальвдх.
118. Роль нирок у підтриманні гомеостазу.
119. Механізми концентрування та розбавлення сечі.
120. Гуморальна регуляція ниркових функцій.

7. Політика курсу
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Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 
опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і
практичного матеріалу._______________________________________________________________________
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