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● Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання 

 

Метою і завданням навчальної дисципліни “Основи  фізіології, біології та анатомії” є отримання базових 
знань з загальної біології, анатомії та фізіології людини.  

Предмет навчальної дисципліни “Основи біології, анатомії та фізіології людини” – внутрішня будова та 
фізіологія функціональних систем людини на всіх рівнях, починаючи з клітинного до рівня організму. 

Важливе освітнє значення курсу «Основи  фізіології, біології та анатомії» полягає у її міждисциплінарності 
та базовості для подальшої магістерської програми. Враховуючи специфіку навчальної дисципліни, деякі 
поняття та навчальний матеріал вивчаються англійською мовою. У процесі викладання предмету 
використовуються слайди, відеоматеріали та наукова література англійською мовою. 
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The purpose of the discipline is the formation of basic knowledge in the field of general biology and functioning 
of the human body. The course is focused on studying  the anatomy and physiology of the human body, mastering 
the main modern approaches to the analysis of physiological systems of the human body, and the skills of working 
with laboratory animals and cells as physiological models. The course is dedicated to teaching students the 
principles of modern approaches to the study of physiological systems and functions of the human body in normal 
and pathological conditions.  

Given the specifics of the academic discipline, some concepts and educational material are studied in English. 
Slides, video materials and scientific literature in English are used in the process of teaching the subject. 

2. Необхідні попередні знання та навички, результати навчання 

Необхідні попередні знання та навички: 

Навчальна дисципліна “Основи  фізіології, біології та анатомії” спирається на базові знання вступників 

з біології, фізики, хімії та навичках роботи с науковою літературою, що були отримані під час здобуття ступеня 

бакалавра.  Для навчання бажаною є бакалаврська освіта, в якій один з цих предметів був головним. 

Мотивація і навички самостійної роботи є необхідними. Бажано мати сертифікати зі знання англійської мови 

на рівні В2 або вище (або їх еквіваленти). 

 

Результати навчання: 

Навчальна дисципліна “Основи  фізіології, біології та анатомії” пов’язана із усіма дисциплінами 

фахової підготовки зі спеціальності 091 Біологія, її викладання формує у студентів базові навички, які 

необхідні для проведення наукових досліджень, підготовки кваліфікаційних робіт, публікацій, презентацій 

та проектів, та є необхідною складовою їх подальшої науково-дослідної роботи.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни “Основи  фізіології, біології та анатомії” та згідно з 
вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання:  

 
Знання:   

● Основні біологічні закони функціонування живих систем  

● Анатомія функціональних систем організму людини 

● Фізіологія функціональних систем організму людини  

● Принципи і механізми передачі збудження між клітинами і тканинами  

● Поняття про нервові мережі  

● Нервова та гуморальна регуляція функцій організму людини 

● Функціональні взаємозв’язки в організмі та принципи діагностики порушень . 

 
Вміння:   

  • Логічно і послідовно формулювати основні принципи і закони, за якими функціонує людський 
організм 

• Знаходити основні елементи будови організму людини на макетах 

● Здійснювати пошук наукової інформації 

           • Самостійно працювати з літературою по анатомії та фізіології людини 

 

Набути досвід: застосування знань, отриманих при вивченні фундаментальних курсів,  
при аналізі біологічних систем. 
 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Tема 1. Предмет фізіології. Основні фізіологічні  поняття. 

Предмет фізіології. 

Основні фізіологічні поняття. 

Гомеостаз.  



Механізми регуляції функцій.  

Методи фізіологічних досліджень.  

Внутрішнє рідке середовище організму.  

 

Tема 2. Фізіологія кровоносної системи 

Кров, лімфа, тканинна рідина.  

Фізико-хімічні властивості  крові.  

Формені елементи крові. Їхня характеристика, функції.  

Гемоглобін, його властивості, функції.  

Захисні функції крові.  

Кровотворна функція.  

 

Tема 3. Фізіологія дихання. 

Фізіологія дихання.  

Механізм вдиху і видиху. 

 Легенева і альвеолярна вентиляція.  

Газообмін.  

Локалізація та структура дихального центру.  

Рефлекторна і гуморальна регуляція дихання.  

 

Tема 4. Фізіологія серцево-судинної системи та її регуляція. 

Фізіологія серцево-судинної системи.  

Будова і властивості серцевого м'яза.  

 Автоматія серця та її природа.  

Провідна система серця.  

Іннервація серця. Рефлекторна і гуморальна регуляція роботи серця. 

 

Tема 5. Фізіологія серцево-судинної системи та її регуляція. Продовження 

Кровоносні судини. Їхні властивості . 

Капіляри. Транскапілярний обмін.  

Іннервація кровоносних судин.  

Судинний тонус.  

Судиноруховий центр, його робота.  

Рефлекторна і гуморальна регуляція кровообігу.  

 

Tема 6. Фізіологія травлення та регуляція. 

Фізіологія травлення.  

Методи дослідження функцій травного апарату.  

Травлення у ротовій порожнині. Регуляція слиновиділення.  

Травлення у шлунку. Склад  та властивості шлункового соку. Фази шлункової секреції. Регуляція травлення у 

шлунку.  

 

Tема 7. Фізіологія травлення та регуляція. Продовження. 

Травлення у тонкому кишечнику. 

 Підшлункова залоза та печінка.  

Товстий кишечник.  

Всмоктування поживних речовин.  

Регуляція роботи травного апарату.  

 

Tема 8. Обмін речовин та енергії. 



Обмін речовин та енергії.  

Методи досліджень.  

Терморегуляція. Її механізми.  

 

Tема 9. Фізіологія виділення. 

 Фізіологія виділення.  

Механізми сечоутворення.  

Нервово-гуморальна регуляція сечоутворення.  

Залози внутрішньої секреції.  

Механізм дії гормонів.  

Гіпоталамо-гіпофізарна система та її роль у регуляції функцій.  

  

Tема 10. Біопотенціали. Проведення збудження по тканинах різного типу. 

Основні властивості збудливих тканин.  

Мембранний потенціал спокою та дії.  

Механізм їхньої генерації. Іонні канали та насоси. 

 Зміни збудливості мембрани під час генерації потенціалу дії. 

Механізм проведення збудження по нервових волокнах. 

 

Tема 11. Структура і функції рухового апарату. 

Структура і функції рухового апарату людини.  

Електрична активність м'язів. Типи м'язових скорочень.  

Нейромоторні одиниці.  

Механізм м'язового скорочення.  

 

4. Матеріал, що винесений на самостійне вивчення  

1. Лімфа, лімфоутворення 

2. Порожнинне і мембранне травлення в тонкому кишківнику 

3. Властивості нервових центрів 

4. Осмотичний гемоліз 

5. Компетентності, які набуває студент в результаті навчання 

Інтегральна компетентність (ІК) 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі біології за напрямами  
молекулярна фізіологія, біофізика, біомедицина та нейронауки при здійсненні професійної діяльності або у 
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог. 
Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК01. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК04. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК01. Здатність користуватися новітніми досягненнями біомедицини, біофізики, молекулярної фізіології та 
нейронаук, необхідними для професійної, дослідницької та/або інноваційної діяльності. 
ФК03. Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями, працювати з джерелами 
навчальної та наукової інформації, самостійно опановувати нові знання з молекулярної фізіології, біофізики, 
біомедицини та нейронаук. 



ФК06. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології та біомедицини на основі загального 
аналізу розвитку науки і технологій. 
ФК09. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові методи розв’язання науково-
теоретичних та прикладних задач молекулярної фізіології, біофізики, біомедицини та нейронаук. 

 

5. Навчальні матеріали та ресурси 

1. https://www.brainfacts.org/the-brain-facts-book 

2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

3. https://eduportal.kau.org.ua/course/view.php?id=67 

4. http://scitation.aip.org/ 

5. http://www.sciencemag.org/ 

6. Клевець М. Ю., Манько В. В., Гальків М. О., Іккерт О. В., Бичкова С. В. Фізіологія людини і тварин (фізіологія 
нервової, м'язової і сенсорних систем) : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / - 312 cт., - Львів – 2012 

У вільному доступі: https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/Fiziol_vypr_2012.pdf 

7. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. – К. Вища школа. – 2003.  

8. Stuart Ira Fox “Human Physiology”, 15th Edition  ISBN 13:9781259864629 – 2019 

9. J. Gordon Betts, Kelly A. Young, James A Wise. “Anatomy and Physiology” ISBN 13: 9781938168130 - 2021 

https://openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology 

 

Програмою навчальної дисципліни передбачено проведення лекцій та семінарських/практичних занять. 
Методичною підтримкою вивчення курсу є використання інформаційного ресурсу, на якому представлено 
комплекс матеріалів курсу (https://eduportal.kau.org.ua/course/view.php?id=44): лекції, література, домашні 
роботи студентів тощо. Всі матеріали надаються у вільний доступ студентів після відповідної лекції і 
адаптовані для використання при організації навчання у дистанційному режимі. 

6. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Відвідування занять  

Відвідування лекцій не є обов’язковим. Однак, студентам рекомендується відвідувати заняття, оскільки на 

них викладається теоретичний матеріал та розвиваються навички, необхідні для виконання домашніх 

завдань, модульних контрольних робіт, здачі іспитів і, що найбільш важливо, проведення досліджень у 

лабораторіях. Відвідування лекції і виконання відповідного домашнього завдання оцінюється в 2-5 балів в 

залежності від складності. Пропущену лекцію рекомендується прослухати в записі і зробити домашнє 

завдання; в іншому випадку бали за неї не нараховуються. Додаткові бали (1-5 на кожній лекції) можна 

отримати за активність студента на заняттях, а також за доповіді власної презентації (за темою питання, яке 

виникло під час попередніх лекцій і не отримало чіткої відповіді).  

Рейтинг студента розраховується за 100 бальною шкалою. 

1. Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за: 

– участь у лекціях і виконання домашньої роботи за темою лекцій; активність та мотивацію, творчий 
підхід, використання самостійно здобутих знань; додаткові індивідуальні завдання (60-70 балів) та 
виконання модульної контрольної роботи (30-40 балів); загалом не більше 100 балів за модуль (два модулі 
на семестр). 
 

2. Критерії нарахування балів за модуль: 

2.1. Виконання домашніх робіт оцінюється за такими критеріями: 
– бездоганно виконана робота, вчасно здана робота  –  максимальна оцінка; 

– є незначні недоліки у виконанні –  максимальна оцінка мінус 1 бал; 

– порушення графіку здачі  –  максимальна оцінка мінус 1 бал; 

https://www.brainfacts.org/the-brain-facts-book
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://eduportal.kau.org.ua/course/view.php?id=67
http://scitation.aip.org/
http://www.sciencemag.org/
https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/Fiziol_vypr_2012.pdf
https://openstax.org/details/books/anatomy-and-physiology


2.2. Модульна контрольна робота складається з декількох завдань, які оцінюються окремо в залежності 
від складності. Загальна максимальна оцінка складає 30-40 балів, в залежності від складності даного 
модулю. 

 
3. Проведення диференційованого заліку. Залік проходить в усній формі (за матеріалами лекцій). Метою 
контролю є перевірка рівня засвоєння матеріалу, здобутих навичок та компетентностей, здатності 
використання студентом отриманих знань для подальшого навчання.  
 
 Календарний контроль: проводиться двічі на семестр за кожним модулем як моніторинг поточного 
стану виконання вимог силабусу. Умовою успішного закриття модулю є отримання не менше 60 балів. 
Умовою допуску до екзамену є отримання не менше 120 балів за два модулі.  
 
 Підсумкова оцінка: O=M1*0,2+M2*0,2+Е*0,6, де М1 – оцінка за перший модуль, М2 – оцінка за другий 
модуль, Е – оцінка за екзамен/залік. 

 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 
 

Кількість балів Шкала ЄКТС Оцінка 

90-100 A Відмінно 

85-89 B 
Добре 

75-84 C 

65-74 D 
Задовільно 

60-64 E 

Менше 60 FX Незадовільно 

Не виконані умови допуску  Не допущено 
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