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1. Мета навчальної дисципліни «Фізіологія регіонарного кровообігу»  -

ознайомити студентів з закономірностями функціонування реґіонарного 

кровообігу для  забезпечення органів і тканин поживними речовинами та 

пластичним матеріалом, здійснення в них газообміну та гуморальної регуляції. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів знання з фізіології та анатомії, цитології, 

біохімії, фізіології крові і дихання, гістології,  та ін. дисциплін, уміння 

працювати з науково-методичною літературою, користуватися 

комп’ютером. 

3. Анотація навчальної дисципліни:  
 

 “Фізіологія реґіонарного кровообігу”  охоплює вивчення   

морфофункціональних особливостей кровообігу в окремих органах і тканинах 

(у  легенях, серці, скелетних м’язах, шлунку, печінці, шкірі та ін.) і механізмів 

саморегуляції та нейрогуморальної регуляції реґіонарного кровообігу. а також 

значення та можливостей практичного застосування набутих знань в галузі 

науки та інших сферах, зокрема, у медицині. Методи та прийоми досліджень 

фізіології реґіонарного кровообігу можуть застосовуватись як у дослідженнях 

суміжних наук, так і в міждисциплінарних науках.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) сформувати уявлення про реґіонарний кровообіг, поняття про саморегуляцію  

реґіонарного кровообігу та її механізми; 

2) засвоїти особливості реґіонарного кровообігу в різних органах і тканинах 

організму та механізми його регуляції;  

3) дати студентам наукові уявлення про регіонарний кровообіг в органах і 

тканинах під час реалізації гомеостатичних і поведінкових реакцій організму та 

взаємодію при цьому регуляторних механізмів кровообігу. 

 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти (восьмий рівень НРК України), галузь знань 09 «Біологія», 

спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами таких 

компетентностей:  

інтегральної: 

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі біології при 

здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

спеціальні (фахові, предметні):  

 СК1. Здатність користуватися новітніми досягненнями біології, 

необхідними для професійної, дослідницької та/або інноваційної 

діяльності. 
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 СК5. Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з 

використанням сучасних методів та обладнання. 

 СК12. Здатність адекватно застосовувати існуючі та розробляти нові 

методи розв’язання науково-теоретичних та прикладних задач біології. 

 СК49. Здатність застосовувати методи, методичні підходи та алгоритми 

аналізу системних принципів організації механізмів регуляції 

фізіологічних функцій.  

 СК50. Поглиблене розуміння класичних і сучасних теорій щодо процесів 

регуляції фізіологічних функцій організму. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

                

Результат навчання 
(1. - знати; 2. - вміти; 3.-комунікація; 4.- 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати                                                                                                                          

1.1 Докази того, що регіонарний 

кровообіг є об’єктивним 

показником діяльності серцево-

судинної системи.  

Лекція 

самостійна 

робота 

 

Модульна 

контрольна робота, 

реферат,  іспит 

15 

1.2 Основні поняття фізіології 

регіонарного кровообігу.  

Методи та прийоми досліджень 

реґіонарної гемодинаміки, основні 

підходи до оцінки ризиків з а умов 

застосування новітніх біологічних, 

біотехнологічних методів та 

технологій. 

Лекція 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

реферат, іспит 

15 

1.3 Знати структурні та функціональні 

особливості судинного русла 

різних органів і тканин, а також 

механізми саморегуляції та 

нейрогуморальної регуляції 

реґіонарного кровообігу.  

Лекція 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота  

реферат, іспит 

15 

1.4 Знати гемодинаміку в органах і 

тканинах під час реалізації 

гомеостатичних і поведінкових 

реакцій організму та взаємодію 

при цьому регуляторних 

механізмів  кровообігу. 

Лекція 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна робота, 

реферат, іспит 

15 

 

 

 

 

 Вміти                                                                                                                               

2.1  Вміти охарактеризувати морфо-

функціональні особливості 

судинного русла окремих органів і 

тканин та вибирати відповідні 

методи для вивчення кровообігу.   

Лекція 

лабораторні 

роботи 

Модульна 

контрольна робота, 

оцінювання лаб. 

робіт, 

 

10 

2.2 Пояснювати нейрофізіологічні Лекція Модульна 10 
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механізми регуляції реґіонарного 

кровообігу та обґрунтовувати 

висновки, отримані в ході 

лабораторних занять.  

лабораторні 

роботи 

контрольна робота, 

оцінювання 

лаб.робіт, 

 

 Комунікація  

3.1 Представляти результати 

наукового пошуку у формі 

доповідей з використанням 

сучасних технологій, коректно 

вести дискусію 

Лабораторні 

роботи 

Реферат 10 

 Автономність та відповідальність 

4.1 Вміти самостійно працювати з 

науковою та навчально-

методичною літературою, 

здійснювати пошук та 

узагальнювати науково-технічну 

інформацію та використовувати її 

для планування, отримання й 

аналізу результатів власної 

науково-дослідної і науково-

технічної роботи . 

Самостійна 

робота 

Реферат 10 

 

 

 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання   

 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 4.1 

ПР8. Застосовувати під час проведення досліджень 

знання особливостей розвитку сучасної біологічної 

науки, основні методологічні принципи наукового 

дослідження, методологічний і методичний 

інструментарій проведення наукових досліджень за 

спеціалізацією. 

+ + + + +    

ПР19. Вирішувати науково-теоретичні, науково-

дослідні та прикладні задачі біології відповідними 

методами. 
 +   +    

ПР40. Вміти узагальнювати різноманітні 

експериментальні дані та обґрунтовувати тезу про 

єдність організму людини і тварин як єдиного цілого з 

середовищем їхнього існування на основі знань про 

будову та механізми функціонування різних органів та 

систем організму спираючись на поглиблені знання з 

дисциплін професійно-практичної підготовки. 

+     + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1:  РН 1.1; 1.2,1.3, 2.1,– 20 балів/10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2:  РН 1.4; 2.2  – 20 балів/10 балів 

3.Лабораторні роботи: РН 2.1–2.2, 3.1– 10 балів/ 5 балів 

3. Реферат РН 1.1–1.4, 3.1, 4.1 –10 балів/ 5 балів 

 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумкова форма контролю за яким 

встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими 

результатами навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до 

підсумкової оцінки не додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-1.4. Максимальна кількість балів, яка 

може бути отримана здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною 

шкалою.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковим для допуску до іспиту є успішна здача 2 модульних контрольних робіт, за 

кожну з модульних робіт не менше 50% правильних відповідей, лабораторних робіт не 

нижче 5 балів та рефератів, за реферат - оцінка не нижче 5 балів. Студент не 

допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1, і 2 проводяться після завершення лекцій з розділів 1, і 2 

відповідно. Оцінка рефератів та лабораторних робіт проводиться упродовж лекційного 

курсу.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни.  

 

Тематичний план занять 

 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекці

ї 

Лабо-

ратор

ні 

С/Р 

кон
суль
таці

і 

Змістовий модуль 1  

«Загальна характеристика та основні поняття фізіології  

регіонарного кровотоку. Кровообіг в легенях, серці, мозку  

та в органах шлунково-кишкового тракту» 

 

 

 

 

16 

 

 

6 

 

 

50 

 

 

4 

 

 

1 
Вступ. Предмет, завдання, основні поняття та методи 

фізіології реґіонарного кровообігу. 
2    

2 ТЕМА 1.  Кровообіг у легенях і серці. 4 2   

3 Тема 2. Мозковий кровообіг. 2    

 

Самостійна робота Вентиляційно-перфузійне відношення 

Д.Веста, його нерівномірність у різних ділянках 

легень. Співвідношення між нервовими та  

гуморальними факторами регуляції 

кровопостачання серця. Методики дослідження 

кровообігу в серці. Нервова та гуморальна регуляція 

мозкового кровообігу. Саморегуляція мозкової 

гемодинаміки. 

  22  

4 Тема 3. Кровообіг в органах травної системи. 4 2   

5 
Тема 4. Печінковий кровообіг та його нейрогуморальний 

контроль. 
4 2   

 

Самостійна робота  Кровотік в слизовій оболонці шлунка та 

його взаємозв’язок з активністю секреторних 

залоз. Морфофункціональні особливості судинного 

русла кишок і брижі. Мікроциркуляція крові у 

підшлунковій залозі. Морфо-фунціональні 

особливості ворітних судин печінки. Ємнісні 

печінкові судини і їхня участь у депонуванні крові 

залозою.Роль гіпоталамуса у регуляції кровообігу в 

печінці. 

  28  

Змістовий модуль 2 

«Кровообіг в нирках, м’язах і кістках, у шкірі, статевих 

 органах та  ендокринних залозах. Регіонарний кровообіг в 

 різних органах і тканинах під час реалізації гомеостатичних і  

поведінкових реакцій організму» 

 

 

12 

 

 

  8 

 

50 

 

4 

 

6 Тема 5. Кровообіг у нирках, скелетних м’язах і кістках. 4 2   

7 Тема 6. Кровообіг у шкірі та його регуляція 2 2   

 
Самостійна робота  Особливості кровопостачання 

нефрона.Нейрогуморальний контроль кровообігу в 
  26  
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нирках.Механізми регуляції гемодинаміки в 

скелетних м’язах.Кровопостачання кісток. 

Регуляція кісткового кровообігу. Регуляція 

капілярного кровообігу в шкірі. Роль кровоносної 

системи шкіри в процесах терморегуляції. Система 

теплообмінників. 

8 

Тема 7. Морфофункціональні особливості судинного русла 

статевих органів, ендокринних залоз та регуляція 

кровообігу в них. 

4 2   

9 
Тема 8. Регіонарний кровообіг під час реалізації 

гомеостатичних і поведінкових реакцій організму. 
2 2   

 

Самостійна робота Кровотік в невагітній матці та під час 

вагітності і пологів. Зміни кровопостачання 

статтевих органів, зумовлені проявом статтевих 

рефлексів. Регуляція лімфообігу. Гіпоталамо-

гіпофізарна ворітна система та її значення. 

Механізми термінової, короткотривалої та 

довготривалої регуляції кровообігу, спрямовані на 

підтримання оптимального режиму роботи серцево-

судинної системи. Інтегруюча і координуюча роль 

гіпоталамуса  у цих процесах.  

  24  

 ВСЬОГО 28 14 100 8 

 

 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Лабораторні роботи – 14 год. 

Самостійна робота - 100 год. 

Консультації – 8 год. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



9 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні:  

1. Джонсон Р. Периферическое кровообращение. – М.: Медицина, 1982. – 

440 с.  

2. Мельничук Д.О., Томчук В.А., Янчук П.І. та ін. Методи дослідження 

функціонального стану печінки та біліарної системи: Навчальний 

посібник. – К.: НУБіН України, 2015. – 415 с. 

3. Регуляция кровообращения: Руководство по физиологии. – Л.: Наука, 

1986. – 640 с.  

4. Фолков Б., Нил Э. Кровообращение. – М.: Медицина, 1976. – 463 с. 

5. Физиология человека. В 3-х томах. Т.2. Пер с англ. /Под ред. Шмидта Р. и 

Тевса Г./ - М.: Мир, 1996. – 313 с. 

6. Цибенко В.О. Фізіолгія серцево-судинної системи. – К.: Фітосоціоцентр, 

2002. – 248 с. 

7. Цибенко В.О. Кровообіг. – Черкаси: Черкаський ЦНІІ, 2010. – 295 с. 

8. Чернух А.М., Александров П.Н., Алексеев О.В. Микроциркуляция. – М.: 

Медицина, 1984. – 432 с. 

9. Янчук П.І. Нейрогуморальна регуляція кровообігу і тканинного дихання 

печінки. – К.: Вік принт, 2014. – 304 с. 

 

Додаткові: 

1. Янчук П.І. Слободяник Л.О. Роль сірководню у регуляції кровообігу в 

печінці // Фізіологічний журнал. – 2015. – Т. 61, №3. – С. 28-34. 

2. Виноградова О.О., Янчук П.І., Пасічніченко О.М. Роль тромбоксану та 

лейкотрієнів у реалізації скоротливих реакцій ворітної вени, викликаних 

дією ацетилхоліну та норадреналіну // Фізіологічний журнал. – 2015. – 

Т.61, №3. – С.70-75. 

3. Конради Г.П. Регуляция сосудистого тонуса. – Л.: Наука, 1973. 

4. Парин В.В.,  Меерсон Ф.З. Очерки клинической физиологии 

кровообращения. - М.: Медицина, 1965. - 500 с. 

5. Теплов С.И. Кровоснабжение и функции органов. - Л.: Наука, 1987. - 

126с. 

6. Гомазков О.А. Эндотелий - эндокринное дерево // Природа (М.) - 2000. 

- №5. - С. 38-46. 

7. Yanchuk Р., Prikhodko Т., Pasichnichenko О., Terekhov А., Tsybenko V. 

Mechanisms of Contractile Action of Acetylcholine on Hepatic Vein // Intern. 

J. Physiology and Pathophysiology. – 2011. – V.2, N4. – P. 379-387.  

8. Vovkun T.V., Yanchuk P I., Shtanova L.Y., Shalamay A.S. Tissue Blood Flow 

in the Digestive Organs of Rats with Acute Pancreatitis after Corvitin 

Administration //  International Journal of Physiology and Pathophysiology. – 

2017. - Vol. 8. – P. 25-32. 

http://biph.kiev.ua/fiziol/2013_V.59/2013%206.pdf
http://www.begellhouse.com/journals/6ec4ba27650016b1.html

