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1. Мета дисципліни – сформувати загальні знання про закономірності еволюції, 

організації та функціонування систем організму людини і тварин та механізмів їх 

взаємодії. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів «Цитологія», «Зоологія», «Хімія», «Фізика». 

2.Вміти самостійно застосовувати знання з цитології, хімії, зоології та ін. 

дисциплін, працювати з науково-методичною літературою. 

3.Володіти елементарними навичками роботи з мікроскопом. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
 

 Дисципліна "Фізіологія та анатомія людини і тварин” є базовою фізіологічною 

дисципліною, яка вивчає закономірності еволюції, структурної організації та 

функціонування фізіологічних систем організму людини  і тварин та механізми 

функціональних зв’язків між ними. У курсі передбачено  

2 змістові модулі та самостійна контрольна робота. Завершується дисципліна 

проміжним контролем. Знання, отримані з дисципліни «Фізіологія та анатомія 

людини і тварин», можуть застосовуватись як у дослідженнях всіх фізіологічних наук 

(фізіологія ЦНС, фізіологія кровообігу, фізіологія травлення, фізіологія праці та 

спорту та ін.), так і в міждисциплінарних науках (фармакологія; екологічна фізіологія, 

зоопсихологія та ін.).  

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) сформувати уявлення про будову та механізми функціонування фізіологічних 

систем організму людини і тварин та їх регуляцію;  

2) опанувати основну анатомічну номенклатуру; 

3) навчитися характеризувати особливості фізіологічних функцій різних органів; 

4) вибирати методи для вивчення фізіологічних процесів у організмі людини і тварин; 

5) сформувати уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-

наукових і прикладних досліджень з фізіології для майбутньої професійної орієнтації 

Згідно до вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) 

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

спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей:  

 інтегральної (ІК): 

 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі 

біології при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування законів, теорій та методів біологічної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

  Загальних (ЗК): 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК10. Здатність працювати в команді. 
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Спеціальних (фахових, предметних): 

 СК01. Здатність застосовувати знання та вміння з математики, фізики, хімії та 

інших суміжних наук для вирішення конкретних біологічних завдань.  

  СК02. Здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних наук 

та на     межі предметних галузей. 

СК04. Здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою 

відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах.  

СК07. Здатність до аналізу будови, функцій, процесів життєдіяльності, онто-та 

філогенезу живих організмів. 

СК10. Здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу 

біологічних систем. 
 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток 

у підсум-

ковій 

оцінці з 

дисциплі

ни 

Код Результат навчання 

1 Знати    

1.1 Будову опорно-рухової системи 

людини 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

реферат 

10 

1.2 Фізіологію збудливих структур. Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

реферат 

5 

1.3 Загальні закономірності регуляції 

фізіологічних функцій. Нейро-

ендокринна регуляція функцій 

внутрішніх органів.  

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

реферат 

5 

1.4 Будову та функції системи крові 

та дихання 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

реферат 

20 

1.5 Будову та функції серцево-

судинної системи.  

Лекція, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

реферат  

20 
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2 Вміти    

2.1 На основі знань анатомічної 

номенклатури та будови окремих 

систем органів людини вміти 

визначати та називати на малюнках 

і препаратах окремі органи, їх 

елементи та топографічне 

положення в організмі.  

Лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лаб. робіт, 

доповідей, 

усних 

відповідей, 

реферату 

10 

2.2 На основі знань закономірностей 

перебігу фізіологічних процесів у 

збудливих структурах 

застосовуючи загальні та 

спеціальні методи комп’ютерного 

моделювання оцінювати 

функціональний стан нервових та 

м’язових волокон. 

Лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лаб. робіт, 

доповідей,  

 реферату 

10 

2.3 З метою проведення системного 

аналізу, визначати й описувати 

особливості будови і функцій 

окремих систем органів тварин 

певних таксономічних груп та 

пояснювати особливості їхнього 

перебігу у відповідності до 

конкретних умов середовища. 

Лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота, 

оцінювання 

лаб. робіт, до-

повідей, усних 

відповідей, 

реферату 

10 

3 Комунікація    

3.1 Представляти результати 

наукового пошуку у формі 

доповідей з використанням 

сучасних технологій, коректно 

вести дискусію. 

Лабораторні 

роботи,  

самостійна 

робота, реферат 

Оцінювання 

лабораторних 

робіт, 

доповідей, 

усних 

відповідей, 

реферату 

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 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 

ПР03. Планувати, виконувати, аналізувати дані 

і презентувати результати експериментальних 

досліджень в галузі біології. 

     + + + + 

ПР07. Володіти прийомами самоосвіти і 

самовдосконалення. Уміти проектувати 
+ + + + + +    
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траєкторію професійного росту й особистого 

розвитку, застосовуючи набуті знання. 

ПР08. Знати та розуміти основні терміни, 

концепції, теорії і закони в галузі біологічних 

наук і на межі предметних галузей.  

+ + + + +     

ПР09. Дотримуватися положень біологічної 

етики, правил біологічної безпеки і 

біологічного захисту у процесі навчання та 

професійній діяльності 

   + + +  +  

ПР12. Демонструвати знання будови, процесів 

життєдіяльності та функцій живих організмів, 

розуміти механізми регуляції фізіологічних 

функцій для підтримання гомеостазу 

біологічних систем. 

+ + + + +     

ПР17. Розуміти роль еволюційної ідеї 

органічного світу.  
+ + + +  +  +  

ПР25. Вирішувати конкретні прикладні задачі 

біології відповідними методами. 
       +  

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1(дистанційна, письмова) – РН 1.1–1.3, 2.1–2.3 

30/15 балів; 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.4 - 2.1-2.3 – 30/15 балів; 

3. Лабораторні роботи  РН 2.1,  2.2, 2.3, 3.1  – 20/10 балів; 

3. Усні доповіді, відповіді , реферат: РН 1.1 – 3.1 – 20 балів/10 балів. 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку  

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за 

яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно 

оціненими результатами навчання (дистанційно та під час проведення аудиторних 

занять). Оцінки нижче мінімального порогового рівня (нижчі за 50% від максимально 

можливої для визначеної в програмі форми поточного контролю кількості балів) до 

підсумкової оцінки не додаються. Позитивну оцінку за залік (зараховано) студент 

отримує лише за умови успішного виконання всіх лабораторних робіт та написання  

модульних контрольних робіт.  

Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом за освітній 

компонент в цілому , становить 100 балів.  
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7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання лабораторних робіт здійснюється під час проведення аудиторних 

занять.  

Модульна контрольна робота 1 проводиться дистанційно у міжсесійний період, 

модульна контрольна робота 2 – після завершення лекційного та лабораторного 

курсів. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок. 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

8. Структура  навчальної  дисципліни.  

 

Тематичний план лекцій  

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції л/р с/р 

Змістовий модуль 1 Вступ. Опорно-рухова система Фізіологія збудливих 
структур. Нейро-гуморальна регуляція функцій внутрішніх органів 

1 

Тема 1 Вступ до курсу. Опорно-рухова система. 
Фізіологія збудливих структур. 

Лекція 1. Збудливі тканини і їх властивості. 
Електричні явища в збудливих тканинах. Природа 
мембранного потенціалу спокою (МПС) та 
потенціалу дії. 

Самостійна робота. 

Предмет і задачі фізіології, її місце серед інших 
наук. Зв’язок фізіології з іншими науками. Роль 
фізіології в теорії і практиці медицини, в педагогіці 
та психології. Фізіологія і філософія. Загальні 
розділи фізіології. Методи фізіологічних досліджень. 
Гострі і хронічні експерименти. Оперативно-
хірургічний метод. Методи реєстрації фізіологічних 
процесів. Історичний нарис розвитку фізіології. 
Вітчизняні фізіологічні школи. Іонна асиметрія. 
Рівновага Донана. Рівняння Нернста-Гольдмана. 
Натрій-калієвий насос та його механізми. Уявлення 
про натрієві, калієві та кальцієві канали. Потенціал 
дії (ПД) та його структура. Зміни проникності 
мембрани збудливих клітин під час розвитку ПД. 
МПС та ПД секреторних клітин. Зміни опору та 
збудливості мембрани під час збудження.  

 

1 

 48 
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Рефрактерність абсолютна та відносна. 
Подразнення збудливих клітин електричним 
струмом. Адекватні та неадекватні подразники. 
Мембрана нервової клітини та її волокон, її будова, 
властивості і роль у процесі збудження. Збудження 
нервового волокна. Мембранна теорія збудження. 
Закони проведення збудження по нервовому волокну. 
Локальне збудження та збудження що 
розповсюджується. Особливості та швидкості 
поширення збудження по мієлінізованих і 
немієлінізованих нервових волокнах. Сальтаторна 
теорія .Синаптична передача збудження. Будова і 
фізіологічні властивості синапсів. Вчення М.Є. 
Введенського про парабіоз. Оптимум та песимум. 
Електрична та хімічна (медіаторна) теорія 
передачі збудження. Види медіаторів. Холіно- та 
адренорецептори постсинаптичної мембрани, їх 
агоністи та антагоністи. Розвиток м’язової 
системи у тварин. Будова посмугованого м’язового 
волокна. Молекулярний механізм м’язового 
скорочення. Скоротливі білки (актин, міозин, 
тропонін). Роль іонів кальцію у спряженні 
збудження та скорочення м’язового волокна. 
Характеристика та види м’язового скорочення.. 
Енергетика і біохімія м’язового скорочення. 
Теплоутворення при скороченні м’язів. Сила і робота 
м’язів. Ергографія. Активний відпочинок (І.М. 
Сєченов).Втома, її теорії та механізми. 
Працездатність м’язів. Закон оптимальних 
навантажень та ритму. Динамічна та статична 
робота м’язів. Непосмуговані м’язи. Будова, 
локалізація, структурні та фізіологічні особливості 
непосмугованих м’язових волокон. Механізми 
тонічних та фазичних скорочень непосмугованих 
м’язів. 

Лабораторне заняття. Розрахунок МПС та ПД та 
їх комп’ютерне моделювання. Дослідження 
механізмів м’язового скорочення. 

 

1 

 

2 

Тема 2. Ендокринологія. 

Самостійна робота. 

Загальна характеристика залоз внутрішньої 
секреції. Гормони, їх класифікація і властивості. 
Методи дослідження функцій залоз внутрішньої 
секреції. Щитоподібна залоза, топографія і 
гістологічна будова. Гормони залози (тироксин, 
трийодтиронін, тіреокальцитонін). 

- - 28 
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 Гіпотиреоїдний (ендемічний) зоб, кретинізм, 
ліліпутизм. Гіпертиреоз (Базедова хвороба). 
Паращитоподібні залози, їх роль в обміні кальцію. 
Паратгормон, його дія. Прояви гіпо- та гіперфункції 
паращитоподібних залоз. Ендокринна функція 
підшлункової залози. Острівці Лангерганса. Інсулін, 
його фізіологічна дія та  застосування у медичній 
практиці. Глюкагон і його роль у регуляції 
вуглеводного обміну. Наднирники. Гормони 
коркового (мінералокортикоїди, глюкокортикоїди, 
статеві гормони) і мозкового (катехоламіни) шару 
наднирників та їх значення в фізіології і клініці. 
Вилочкова залоза і її ендокринні функції. 
Тимозин.Статеві залози як органи внутрішньої 
секреції. Первинні та вторинні статеві ознаки. 
Гормональна функція сім’яників (тестостерон). 
Гормони яєчників (естрадіол, прогестерон). 
Статевий цикл, його стадії та механізми. 
Запліднення і вагітність .Гіпофіз, його будова і 
розвиток. Тропні гормони передньої частки гіпофізу. 
Гормон росту. Гіпофізарні карликовість та 
гігантизм, акромегалія. Задня частка гіпофіза і її 
гормони: вазопресин (антидіуретичний гормон 
(АДГ)) і окситоцин, їх фізіологічна роль. 
Меланотропний гормон проміжної долі гіпофізу. 
Роль гіпофіза і гіпоталамуса у регуляції діяльності 
залоз внутрішньої секреції. Гіпоталамо-гіпофізарна 
система. Епіфіз, його будова та функції у різних 
тварин і людини .Нервова та гуморальна регуляція 
діяльності ендокринних залоз. Зворотній зв’язок – 
основний принцип регуляції ендокринної системи. 

   

3 

Тема 3. Фізіологія автономної нервової системи 

Лекція 2. Автономна (вегетативна) нервова система 
її симпатичний та парасимпатичний відділи. 
Вегетативні центри. 

Самостійна робота. 

Пре- та постгангліонарні нервові волокна. Подвійна 
іннервація внутрішніх органів. Медіатори 
вегетативної нервової системи. Вплив симпатичних 
та парасимпатичних нервів на роботу систем 
вісцеральних органів. Адаптаційно-трофічна роль 
симпатичної нервової системи (феномен Орбелі-
Гінецинського). 
Лабораторне заняття. Будова автономної нервової 
системи. Визначення вегетативного балансу. 

1 

1 

20 

 
Модульна контрольна робота1 (письмова 

дистанційна) 
- - 4 
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Змістовий модуль 2 . Фізіологія крові,  дихання і серцево-судинної 
системи 

 

4 

Тема 4.  Фізіологія крові. 

Лекція 3. Поняття про внутрішнє середовище 
організму. Кров, лімфа і тканинна рідина, їх 
характеристика і функції. Транспорт газів кров’ю. 

Самостійна робота. 

Гідро- і гемолімфа безхребетних, кров хребетних 
тварин і людини. Основні функції крові.  

Склад та фізико-хімічні властивості крові. 
Осмотичний і онкотичний тиски. Фізіологічні 
розчини. Реакція крові (рН), межі її коливань, 
буферні системи крові. В’язкість крові, її зсуви. 
Уявлення про гомеостаз і його механізми. Плазма і 
сироватка крові. Гематокрит. Форменні елементи 
крові. Еритроцити, їх будова, розміри і кількість у 
хребетних тварин. Швидкість осідання 
еритроцитів (ШОЕ). Аглютинація еритроцитів і 
групи крові. Резус-фактор. Принципи переливання 
крові. Дихальна функція крові. Кров’яні пігменти, їх 
хімічна природа і порівняльна характеристика. 
Гемоглобін: будова, властивості і роль в перенесенні 
кисню. Крива дисоціації оксигемоглобіну, 
спорідненність гемоглобіну до кисню. Фізіологічні і 
патологічні форми гемоглобіну. Перенесення 
вуглекислого газу кров’ю, вугільна ангідраза. Вплив 
вуглекислого газу на дисоціацію оксигемоглобіну 
(закон Бора).Лейкоцити, їх походження, будова та 
класифікація. Лейкоцитарна формула. Імунітет, 
його теорії та механізми. Вроджений і набутий 
(клітинний і гуморальний) імунітет. Порушення 
захисних функцій організму. Тромбоцити. 
Тромбоцитарний і коагуляційний гемостаз. Роль 
окремих компонентів в процесах зсідання крові. 
Протизсідна система крові і її значення. 
Кровотворення: органи кровотворення і регуляція. 
Лімфа, її утворення, склад і властивості. 

Лабораторне заняття. Визначення груп крові та 
кількості гемоглобіну. Підрахунок кількості 
еритроцитів у крові людини. Підрахунок кількості 
лейкоцитів у людини. 

1 

1 

32 

5 

Тема 5.  Фізіологія дихання.  

Лекція 4. Типи дихання у різних тварин. Легеневе 
дихання. Будова і функціонування легень у 
наземних хребетних. Дихальні м’язи (головні 
і допоміжні), механізм вдиху і видиху. 

Самостійна робота. 

1 

1 

20 



11 

 

Значення дихання. Значення від’ємного тиску в 
плевральній щілині. Еластична тяга легень. 
Сурфактанти. Легенева вентиляція. Пневмографія. 
Спірометрія, легеневі об’єми і ємності. Газообмін в 
легенях. Склад вдихуваного, видихуваного і 
альвеолярного повітря. Механізм альвеолярного та 
тканинного газообміну. Регуляція дихання. 
Дихальний центр, його локалізація і принцип 
функціонування. Інспіраторний, експіраторний і 
пневмотаксичний центри. Центральні і периферичні 
хеморецептори. Роль недостачі кисню і надлишку 
вуглекислого газу в крові в процесах регуляції 
дихання. Впливи кори головного мозку і гіпоталамусу 
на дихання. 

Дихання при фізичному навантаженні, зниженому і 
підвищеному атмосферному тиску, зменшеному і 
збільшеному парціальному тискові кисню в 
навколишньому середовищі. 

Лабораторне заняття. Дослідження механізмів 

зовнішнього дихання на прикладі моделі Дондерса. 

Спірометрія. Аналіз спірограми. 

6 

Тема 6.  Фізіологія серцево-судинної системи. 

Лекція 5. Серце, його будова у різних тварин і 
людини. Особливості морфологічної будови і 
функціонування серцевого м’яза. 

Самостійна робота. 

Еволюція кровообігу: гастроваскулярна система, 
системи циркуляції внутрішніх рідин організму, їх 
розвиток у хребетних і безхребетних тварин. 
Відкрита і замкнута  кровоносні системи. Кровообіг 
плода.                                                                                                                                                                                                         
Автоматія серця, її природа і теорії. Провідна 
система серця, її будова. Атріо-вентрикулярна 
затримка. Будова і робота клапанів серця. Методи 
дослідження роботи серця: фоно-, балісто- та 
електрокардіографія. Періоди і фази серцевого 
циклу. Робота серця. Хвилинний і ударний об’єми 
крові, серцеві індекси, методи їх визначення. 

Регуляція роботи серця. Іннервація серця і вплив на 
його роботу симпатичних і парасимпатичних нервів. 
Внутрішньосерцеві нервові ганглії, їх роль. 
Саморегуляція серця. Гуморальна регуляція 
діяльності серця. 

Лабораторні заняття. Провідна система серця. 

Лігатури Станіуса. Запис електрокардіограми  у 

людини. 

1 

1 

25 

7 Тема 7. Фізіологія судин. Лімфатична система. 1 1 20 
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Лекція 6. Закони гемодинаміки. Кров’яний тиск і 

швидкість руху крові, методи їх вимірювання і 

реєстрації. Судинний опір. Тиск в різних ділянках 

судинної системи. Судинноруховий центр, його 

локалізація та робота. 

Самостійна робота. Хвилі артеріального тиску І, ІІ 
і ІІІ порядків. Пульс, його природа, методи 
реєстрації, швидкість розповсюдження пульсової 
хвилі. Лінійна і об’ємна швидкості кровотоку. 
Зв’язок між тиском, кровотоком і величиною 
просвіту судин. Особливості руху крові в артеріях і 
венах.Фізіологія капілярів. Будова і значення 
капілярів для організму. Особливості капілярного 
кровообігу і його регуляція. Транскапілярний обмін. 
Кровопостачання органів в спокої і при роботі. 
Особливості кровопостачання серця, скелетних 
м’язів і печінки. Циркулююча і депонована кров. 
Вегетативна іннервація кровоносних судин (А.П. 
Вальтер, К. Бернар). Судинний тонус, його природа 
і компоненти, методи дослідження 
(плетизмографія, реографія, резистографія). 
Серцево-судинні рефлекси (І.Ф.Ціона, К.Людвіга, 
Е.Герінга, Г.Бейнбріджа та ін.). Роль вищих відділів 
ЦНС в регуляції кровообігу. Гуморальна регуляція 
кровообігу. Лімфатична система, її будова: 
лімфатичні капіляри, судини, вузли, серця. Рух 
лімфи. Функціональне значення лімфатичної 
системи. 

Лабораторні заняття. Полікардіографія. 

Визначення рівня фізичного розвитку та стану 

серцево-судинної системи у людини. 

 Модульна контрольна робота 2  - 1- 

 ВСЬОГО 6 6 198 

 

Загальний обсяг – 210 , в тому числі: 

Лекцій – 6 год. 

Лабораторних робіт – 6 год. 

Самостійна робота  (у т.ч. письмова контрольна) - 198 год. 
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