


Силабус дисципліни «Фізіологія людини» для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Сестринська справа» 

спеціальності 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я 

 
ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ   2019 року  

 

 

Розробники програми: к.мед.н. Т. Бойчук, к.мед.н. Г. Попович 



1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни. 

 

Назва дисципліни Фізіологія людини 

ПІП Бойчук Тетяна Іванівна 

Контактний телефон  +380502865846 

E-mail:   tetyanaboychuk1@gmail.com 

Вебресурси Google Meet/Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

1.http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34 

2.http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9fEWZ

yBjMfxTFn5nWTU3L 

Інтернет-ресурси https://www.booksmed.com/fiziologiya/2034-fiziologiya-lyudini-

vilyam-ganong-pidruchnik.html 

http://padaread.com/?book=53463 

https://www.medpublish.com.ua/phiziologija-ljudini-pidruchnik-vnz-

v-r-a-v-philimonov/p-664.html 

Консультації Вт.  19.00-20.00  

 

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 24 

Практичні заняття 36 

Самостійна робота 30 

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Мета навчальної дисципліни. 

Метою викладання фізіології людини, як фундаментальної дисципліни медицини, є 

поглиблення знань про різні функції здорового організму та його складових, механізмів їх 

регуляції. Знання фізіології людини про життєдіяльність здорової людини, фізіологічні 

основи здорового способу життя сприяє формуванню у здобувачів клінічного мислення та 

дозволяє забезпечити їм наукове підгрунтя для діагностики здоров’я, його збереження, 

прогнозування функціональної активності людини, підвищення функціональних резервів 

організму, використання знань під час догляду за пацієнтами, маніпуляційних втручань, 

застосуванні методів функціональної діагностики, інтерпретації результатів досліджень 

тощо. 

 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання: 

ПРН 1. Проводити медсестринське суб’єктивне й об’єктивне обстеження різних 

органів, систем пацієнта та оцінювати отримані дані в умовах закладів охорони здоров’я, 

вдома, шляхом спілкування з пацієнтами різних вікових груп, їх родичами, хворою 

http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://padaread.com/?book=53463


дитиною чи її батьками; уміти збирати скарги, анамнез захворювання та життя, 

алергологічний та епідеміологічний анамнез, оцінювати анамнестичні дані. 

ПРН 3. Планувати медсестринські втручання в умовах закладів охорони здоров’я, 

вдома, непередбачуваних обставин та вміти складати план медсестринських втручань 

для вирішення дійсних та супутніх проблем пацієнтів різного віку; здійснювати 

взаємозалежні медсестринські функції. 

ПРН 8. Виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення санітарно-

протиепідемічного режиму, стабілізації функціонального стану організму, особистої 

гігієни, харчування пацієнта. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, 

письмовій формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної 

мобільності, ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 10. Застосовувати широкий спектр клінічних умінь й сучасних інноваційних 

діагностичних та лікувальних технологій з метою безпечного пацієнтоцентрованого 

догляду відповідно до клінічних протоколів та правових стандартів медсестринства. 

ПРН 14. Вміти підготувати пацієнта, здійснити забір і скерування біологічного 

матеріалу на лабораторне та інструментальне дослідження. 

ПРН 20. Своєчасно та належно вести медсестринську документацію відповідно до 

чинного законодавства, використовуючи необхідні комп’ютерні технології, здійснювати 

моніторинг та аналіз документації.   

 

3. Навчальний план з дисципліни  

 

3.1.Теми лекційних занять 
 

№ 

з/п 

Теми лекцій Рекомендовані джерела К-сть 

годин 

 Модуль 1. Вступ. Фізіологія як наука. 

Фізіологія збудливих тканин 

  

1 Фізіологія як наука, її завдання. Експеримент. 

Основні принципи регуляції фізіологічних 

функцій 

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive
/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

2. Фізіологія та властивості збудливих тканин. 

Механізм утворення та проведення збудження. 

Фізіологія скелетних та гладких м’язів опорно-

рухового апарату 

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

3. Фізіологія нейрона. Збудження та гальмування в 

ЦНС. Інтегративна функція нейронних ланцюгів 

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 
2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37


4. Фізіологія спинного та великого мозку 1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

5. Нервова регуляція вегетативних функцій. 

Фізіологія вищої нервової діяльності 

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php
?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

6. Фізіологія ендокринної системи 1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 
3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

 Модуль 2. Фізіологія систем кровообігу, крові 

та дихання 

 
 

7. Фізіологія серцево-судинної системи, механізм її 

регуляції. Особливості реґіонарного кровообігу 

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

8. Фізіологія крові 1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 
2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

9. Фізіологія дихання, механізм його регуляції 1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive
/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

 Модуль 3. Фізіологія органів травлення, 

обміну речовин, виділення та взаємодії 

організму і навколишнього середовища  

  

10. Фізіологія травлення. Фізіологія обміну енергії 

та речовин. Терморегуляція 

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php
2 

http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
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?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

11. Фізіологія виділення 1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-
moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

12. Фізіологія аналізаторів 1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f
EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

 Усього:  24 

 

 Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційних аудиторіях 

навчального корпусу № 1 

 

3.2. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

Тема практичного заняття Рекомендовані джерела К-сть 

годин 

 Модуль 1. Вступ. Фізіологія як наука. 

Фізіологія збудливих тканин 

 12 

1. Вивчення методів фізіологічних досліджень, 

механізмів розвитку потенціалу спокою й 

потенціалу дії у збудливих тканинах 

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive
/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

2. Дослідження механізмів проведення збудження 

по нервових та м'язових волокнах. Дослідження 

та аналіз рефлекторної дуги. Дослідження 

процесів збудження і гальмування в ЦНС 

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 
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3. Дослідження функцій спинного та головного 

мозку 

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

4. Дослідження впливу автономної нервової 

системи на вісцеральні функції організму 

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php
?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

5. Дослідження впливу гормонів на організм і 

забезпечення ними різних функцій 

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 
3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

6. Модульний контроль 1:  2 

 Тестовий контроль  1 

 Виконання практичних навичок  1 

 Модуль 2. Фізіологія систем кровообігу, крові 

та дихання 

 12 

1. Дослідження фізіологічних властивостей 

серцевого м'язу, впливу медикаментів, хімічних 

медіаторів, збудження блукаючого нерва на  

серцеву діяльність. Реєстрація та аналіз ЕКГ  

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

2. Дослідження гемодинаміки. Вивчення основних 

закономірностей руху крові в артеріальних і 

венозних судинах 

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php
?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

3.  Дослідження фізико-хімічних властивостей 

крові. Визначення кількості еритроцитів, 

лейкоцитів, тромбоцитів, ШОЕ та вмісту 

гемоглобіну в крові  

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 
3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 
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4. Визначення груп крові. Вивчення механізмів 

гемостазу, фізіологічних основ переливання 

крові 

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

5. Дослідження зовнішнього дихання та регуляції 

дихання 

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php
?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

6. Модульний контроль 2:  2 

 Тестовий контроль  1 

 Виконання практичних навичок  1 

 Модуль 3. Фізіологія органів травлення, 

обміну речовин, виділення та взаємодії 

організму і навколишнього середовища 

 12 

1. Дослідження травлення та всмоктування в 

ротовій порожнині, шлунку, кишківнику. 

Дослідження травних функцій печінки та 

підшлункової залози 

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php
?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

2. Дослідження енергетичного обміну. Складання 

харчового раціону. Вивчення механізмів 

теплоутворення та тепловіддачі 

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

3. Дослідження механізмів сечоутворення та 

сечовиділення 

1.http://medkol-
moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

4. Дослідження сомато-сенсорного та зорового 

аналізаторів 

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php
?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 
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5. Дослідження слухової та вестибулярної 

сенсорних систем 

1.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=34 

2.http://medkol-

moodle.net.ua/course/index.php

?categoryid=37 

3.https://drive.google.com/drive

/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9f

EWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

2 

6. Модульний контроль 3:  2 

 Тестовий контроль  1 

 Виконання практичних навичок  1 

 Усього   36 

 
 Заняття проводяться відповідно до розкладу в навчальних кімнатах коледжу 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи  

 
№ 

п/п 
Назва теми К-ть 

годин 
Місце контролю 

1. Роль вчених у розвитку світової фізіології. 

Українська фізіологічна школа 

1 Заняття НПКВ  

2. «Теорія нервізму» І.М. Сєченова та І.П. Павлова. 

Рефлекс, рефлекторна дуга, будова та види, 

фізіологічне значення. Роль рецепторів, види 

1 Заняття НПКВ  

3. Фізіологія м’язів, будова м’язового волокна. 

Механізми скорочення та розслаблення скелетних 

м’язів 

1 Заняття НПКВ  

4. Будова та функції нервово-м’язового синапсу 1 Заняття НПКВ  

5. Механізм поєднання збудження та скорочення у 

м’язових волокнах. Види тетанусу. Поняття про 

оптимум і песимум 

1 Заняття НПКВ  

6. Визначення роботи і сили м’язів. Втома м’язів 1 Заняття НПКВ  

7. Нейрон та нейроглія як структурно-функціональні 

одиниці ЦНС, їхні види, функції. Фізіологія 

нервових волокон, їх трофічна функція 

1 Заняття НПКВ  

8. Функціональна характеристика ядер таламуса та 

гіпоталамуса в регуляції організму. Роль 

ретикулярної формації в регуляції функцій 

організму 

1 Заняття НПКВ  

9. Функціональна організація та зв’язки базальних 

ядер (хвостового ядра, лушпини та блідої кулі), 

регуляція ними м’язового тонусу та складних 

рухових актів, їхньої взаємодії з гіпоталамусом і 

чорною субстанцією 

1 Заняття НПКВ  

10. Клінічні прояви в разі ушкодження базальних ядер 1 Заняття НПКВ  

11. Центральне регулювання в регуляції вісцеральних 

функцій. Роль стовбура мозку та гіпоталамуса в 

регуляції вісцеральних функцій 

2 Заняття НПКВ  

12. Поняття про стрес. Роль гормонів надниркових 

залоз під час стресу 

1 Заняття НПКВ  

http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=34
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37


13. Функціональна класифікація кровоносних судин. 

Фізіологічна характеристика резистивних, 

ємнісних, компенсаційних і обмінних судин 

1 Заняття НПКВ  

14. Нервовий і гуморальний механізми регуляції 

тонусу судин. Особливості механізмів регуляції 

судин мікроциркуляторного русла. Роль ендотелію 

в регуляції судинного тонусу 

1 Заняття НПКВ  

15. Гемостаз, види. Судинно-тромбоцитарний та 

коагуляційний гемостаз, фази, механізм розвитку, 

значення 

1 Заняття НПКВ  

16. Коагулянти та антикоагулянти, види, механізм дії, 

значення. Фібриноліз, його значення. Регуляція 

згортання крові 

1 Заняття НПКВ  

17. Дихання під час фізичної роботи, при підвищеному 

та зниженому барометричному тиску. Механізм 

першого вдиху новонародженої дитини 

1 Заняття НПКВ  

18. Роль нирок у регуляції кислотно-основного стану 

внутрішнього середовища. Сечовиділення, його 

регуляція. Фізіологічна основа дослідження 

загального аналізу сечі та проби сечі за методом 

Зимницького 

1 Заняття НПКВ  

19. Всмоктування речовин у різних відділах травного 

каналу, його механізм. Особливості всмоктування 

різних речовин, регуляція 

1 Заняття НПКВ  

20. Травлення в товстій кишці, роль 

мікрофлори.Моторика товстої кишки, регуляція. 

Акт дефекації 

1 Заняття НПКВ  

21. Фізіологічні норми харчування. Потреби білків, 

жирів, вуглеводів залежно від стану організму 

(вагітність, лактація тощо). Принципи складання 

харчового раціону 

1 Заняття НПКВ  

22. Пойкілотермія, гомойотермія. Сталість 

температури внутрішнього середовища як 

необхідна умова нормального стану метаболічних 

процесів. Добові коливання температури тіла 

людини. Фізична й хімічна терморегуляція. Обмін 

речовин як джерело утворення тепла. 

Теплоутворення й тепловіддача, механізми 

забезпечення 

1 Заняття НПКВ  

23. Центр терморегуляції. Периферійні та центральні 

терморецептори. Нервові й гуморальні механізми 

терморегуляції. Регуляція температури тіла при 

змінах температури довкілля 

1 Заняття НПКВ  

24. Структурно-функціональна організація шкірної та 

рухової (пропріоцептивної чутливості) сенсорних 

систем 

1 Заняття НПКВ  

25. Фізіологічні основи болю. Структурно-

функціональна організація ноцицептивної 

(больової) та антиноцицептивної (протибольової) 

систем, рівні оброблення інформації та 

фізіологічна роль. Фізіологічні основи 

знеболювання 

1 Заняття НПКВ  



26. Структурно-функціональна організація смакової та 

нюхової сенсорних систем, їхні рецепторні, 

провідникові та кіркові відділи, фізіологічна роль. 

Види смаків, механізм сприйняття. Класифікація 

запахів, теорії сприйняття 

1 Заняття НПКВ  

27. Типи вищої нервової діяльності, класифікація, 

фізіологічні основи, методи дослідження 

1 Заняття НПКВ  

28. Типи нервової системи людини. Поняття про силу, 

зрівноваженість та рухомість основних нервових 

процесів (збудження та гальмування) 

1 Заняття НПКВ  

29. Мислення. Роль мозкових структур у процесі 

мислення. Свідомість, її значення 

1 Заняття НПКВ  

 Усього 30  

 

4. Індивідуальні навчально-дослідні завдання не передбачені  
 

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Фізіологія людини» є обов’язковою для здобувачів ступеня 

вищої освіти «бакалавр» освітньо-професійної програми «Сестринська справа» 

спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття) 

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі здобувачами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров’я. 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях є обов’язковим з метою поточного та підсумкового 

оцінювання знань (окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає здобувач з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота) 

- за умов виникнення академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 

65% від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (1-119 балів), 

здобувач отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також  

згідно з графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
Оцінювання обов'язкової дисципліни «Фізіологія людини» є рейтинговим, 

визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності та результатів модульного 

контролю. 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf


Максимальна кількість балів, яку здобувачі можуть набрати під час засвоєння 

кожного модуля – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за 

результатами модульного контролю – 80 балів (40%). 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до 

поставлених завдань з кожної теми. Під час оцінювання навчальної діяльності здобувачів 

необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю: тестуванню, 

структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю 

практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності. 

Під час засвоєння кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність здобувачу 

виставляються оцінки за національною 4-бальною шкалою, які потім конвертуються у 

бали в залежності від кількості тем у модулі. Максимальна кількість, яку може набрати 

здобувач під час вивчення модуля складає 120 балів. Вона вираховується шляхом 

множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість оцінюваних тем у 

модулі. Мінімальна кількість балів, яку може набрати здобувач під час вивчення модуля 

складає 72 бали,  вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці 

«3», на кількість тем у модулі. 

Оцінювання самостійної роботи. 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з 

аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному 

аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не 

входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється під чса підсумкового 

модульного контролю. 

Оцінювання модульного контролю. 

Модульний контроль здійснюється після завершення вивчення всіх тем модуля на 

останньому контрольному занятті з модуля. До модульного контролю допускаються 

здобувачі, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та під час 

вивчення модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Максимальна кількість 

балів модульного контролю дорівнює 80. Модульний контроль вважається зарахованим, 

якщо здобувач набрав не менше 50 балів. 

 

Схема нарахування та розподіл балів, які отримують здобувачі 

 

Перелік модулів 
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Конвертація у бали традиційних оцінок 
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Традиційні оцінки Бали за 

виконання 

СРС 
«5» «4» «3» «2» 

Модуль 1. Вступ. Фізіологія як наука. Фізіологія збудливих тканин 

За поточну навчальну 

діяльність 

5 24 19 15 0 - 72 120 

За результатами складання модульного контролю  50 80 

За вивчення модуля   122 200 

Модуль 2. Фізіологія систем кровообігу, крові та дихання 

За поточну навчальну 

діяльність 

5 24 19 15 0 - 72 120 

За результатами складання модульного контролю  50 80 

За вивчення модуля   122 200 



Модуль 3. Фізіологія органів травлення, обміну речовин, виділення та взаємодії організму і 

навколишнього середовища 

За поточну навчальну 

діяльність 

5 24 19 15 0 - 72 120 

За результатами складання модульного контролю  50 80 

За вивчення модуля   122 200 

Підсумкова модульна оцінка  з дисципліни «Фізіологія людини» визначається як 

середнє арифметичне результатів усіх модульних контролів цієї дисципліни протягом 

терміну її вивчення. 

Конвертація кількості балів в оцінки за шкалою ЕСТS та 4-бальною (традиційною) 

шкалою 

 Оцінка за 

багатобальною  

(200) шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS Оцінка за 

чотирибальною шкалою 

180-200  А відмінно 

165-179  В добре 

150-164 С 

135-149 D задовільно 

  120 -134 Е 

70-199 FX незадовільно з можливістю 

повторного перескладання 

1-69 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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Інформаційні ресурси: 
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2. http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=37 

3. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KyH1v4HsO5g9fEWZyBjMfxTFn5nWTU3L 

4. https://www.booksmed.com/fiziologiya/2034-fiziologiya-lyudini-vilyam-ganong-pidruchnik.html 
5. http://padaread.com/?book=53463 

6. https://www.medpublish.com.ua/phiziologija-ljudini-pidruchnik-vnz-v-r-a-v-philimonov/p-

664.html 
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