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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з загальними 

закономірностями відхилень від нормальної діяльності клітин, органів, систем і 

організму в цілому при екстремальних його станах. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів –«фізіологія людини і тварин», «анатомія та 

фізіологія людини і тварин», «біохімія», «цитологія». 

2.Вміти самостійно застосовувати знання з цитології, біохімії, фізіології 

та анатомії та ін. дисциплін, працювати з науково-методичною 

літературою. 

3. Володіти навичками конспектування, систематизації та засвоєння 

інформації. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна “Фізіологія кризових станів організму людини” має 

особливе значення для засвоєння знань і вмінь що до закономірностей змін 

функціонування органів і систем при дії патогенних факторів та механізмах 

розвитку кризових станів організму. У цій дисципліні функціональні системи 

розглядаються і як самостійні  елементи організму, і як його складові. 

Фізіологічні процеси, які висвітлюються в межах навчальної дисципліни, 

вивчаються на молекулярному, клітинному, тканинному, органному рівні та 

рівні систем. Методи досліджень можуть застосовуватись як у дослідженнях 

суміжних, так і міждисциплінарних наук.  

Важливою частиною дисципліни є розгляд конкретних способів та 

прийомів надання першої долікарської невідкладної допомоги при різних 

кризових станах організму. 

Знання, отримані з дисципліни “Фізіологія кризових станів організму 

людини” можуть застосовуватись як у дослідженнях фізіологічних наук 

(фізіологія кровообігу, основи патологічної фізіології, фізіологія онтогенезу, 

фізіологія регіонального кровообігу, фізіологія харчування і травлення та ін.), 

так і в інших науках (фармакологія, біохімія та ін.).   

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

4.1 сформувати уявлення  про загальні закономірності змін функціонування 

органів і систем при дії патогенних факторів та допомогти студентам  

розібратись  у механізмах розвитку кризових станів організму ; 

4.2 навчити студентів навикам надання першої невідкладної долікарської 

допомоги людям при екстремальних станах, що загрожують їхньому життю 

або здоров’ю; 

4.3 дати студентам наукові уявлення про можливість застосування деяких 

моделей патологічних станів у тварин в експериментальних дослідженнях. 
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Згідно з вимогами проекту Стандарту вищої освіти України (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти (сьомий рівень НРК України), галузь знань 

09 «Біологія», спеціальність 091 «Біологія») дисципліна забезпечує набуття  

студентами таких компетентностей: 

 інтегральні: Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук і на 

 межі предметних галузей, що передбачає застосування теорій та методів 

 природничих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю 

 умов. 

 загальні: 

 ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області 

професійної діяльності. 

 ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і 

письмово. 

 ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

  ЗК09. Здатність працювати як самостійно, так і в команді. 

 спеціальні (фахові, предметні): 

- ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних 

законів, теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних 

завдань. 

- ФК10. Демонстрування знання механізмів підтримання гомеостазу 

біологічних систем. 

- ФК12.6. Уявлення про будову фізіологічних систем організму людини та 

тварин. 

- ФК13.6. Уявлення про принципи функціонування фізіологічних систем 

організму людини та тварин. 

- ФК14.6. Знання шляхів адаптації організму людини до фізичних та 

розумових навантажень. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3.комунікація) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 

Код Результат навчання 

1 Знати    

1.1 Знати поняття про кризові стани 

організму та причини їх виникнення. 

захисно-компенсаційні процеси, які 

відбуваються в організмі при 

виникненні кризових станів. 

Лекція 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

15 

1.2 Знати розлади функціонування 

системи крові, гострі порушення 

діяльності серцево-судинної системи. 

Порушення функцій серця. Розлади 

малого кола кровообігу. 

Лекція 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

20 

1.3 Знати розлади дихання. Гіпоксія та її 

типи. Розлади діяльності системи 

травлення. Харчові отруєння та їх 

причини. 

Лекція 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 1 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

15 

1.4 Знати розлади функціонування нирок 

та сечовивідних шляхів. 

Нирковокам´яна хвороба. Знати 

патології статевої системи. 

Лекція 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2 

10 

1.5 Знати розлади діяльності нервової 

системи. Неврози та психози. Кризові 

стани організму, зумовлені розладами 
ендокринної системи. 

Лекція 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

10 

1.6 Знати термінальні стани організму і 

порушення фізіологічних функцій при 

травмах. Травматичний шок. Алергічні 

реакції та отруєння організму. 

Реанімаційні заходи. 

Лекція 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2 

Підсумкова 

модульна 

контрольна 

робота 

10 

2 Вміти    

2.1 Вміти охарактеризувати та швидко 

оцінити при цьому  функціональний 

стан систем і  організму в цілому. 

Лекція 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 2 

10 
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3 Комунікація    

3.1 Вміти адекватно підбирати та 

застосовувати моделі патологічних 

станів у тварин для 

експериментальних досліджень. 

Вміти надати  першу невідкладну 

долікарську допомогу людині, що 

знаходиться в кризовому стані. 

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 1.5 1.6 2.1 3.1 

ПР08. Демонструвати знання фундаментальних 

біологічних процесів, будови та  

функцій живих організмів. 

+ + + + + +  + 

ПР17. Шляхом самостійного навчання освоїти нові  

знання та сучасні методи експериментальних  

досліджень для вирішення проблемних завдань  

біології.  

 + + + + + + + 

ПР18. Демонструвати знання основних принципів  

збереження й зміцнення здоров’я, формування  

ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя. 
      + + 

ПР21.6. Розраховувати, аналізувати та  

інтерпретувати фізіологічні показники, які  

відображають реактивні та адаптивні зміни  

організму людини на різні впливи та робочі  

навантаження. 

+ + + + + + + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1(дистанційно) – РН 1.1; 1.2, 1.3– 30 балів/15 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 (дистанційно) – РН 1.4- 1.6; 2.1, – 30 балів/15 балів 

3. Підсумкова модульна контрольна робота  – РН 1.1-2.1 – 30 балів /15 балів 

4. Реферат РН 3.1 –10 балів/ 5 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. 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. Максимальна кількість балів, які можуть бути  

отримані студентом за освітній компонент в цілому , становить 100 балів.  

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є написання 2 модульних контрольних робіт.  

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться дистанційно, підсумкова модульна 

контрольна робота – по завершенню лекційного курсу. Оцінювання реферату проводиться 

упродовж лекційного курсу. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни.  

Тематичний план лекцій  

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
Консуль

тації 
С/Р 

Розділ 1.   «Особливості функціонування організму при гострих порушеннях діяльності систем 
крові, серцево-судинної, дихання і травлення».  

1 
Тема 1  Поняття про кризові стани організму та причини їх 
виникнення. захисно-компенсаційні процеси, які відбуваються в 
організмі при виникненні кризових станів.   

1   

2 
Тема 2.  Розлади функціонування системи крові. Гострі порушення 
діяльності серцево-судинної системи.  

1   

3 
Тема 3.  Розлади дихання. Гіпоксія та її типи. Розлади діяльності 
системи травлення. Харчові отруєння та їх причини. 

1   

 

Самостійна робота. Порушення функцій серця. Розлади малого кола 
кровообігу. Екстремальний стан організму, зумовлений психо-
емоційним перенапруженням. Сепсис та причини, що його 
зумовлюють. Анемія. Порушення вінцевого кровообігу  
(коронароспазм та інфаркт міокарда). Тромбоз та емболія 
артеріальних судин мозку, серця, легень. Гострі порушення функції 
верхніх дихальних шляхів. Кишкова аутоінтоксикація та причини, що 
її зумовлюють. Механічна (обтураційна) та печінкова 
(паренхіматозна) жовтяниці 

  40 

 Модульна контрольна робота 1   1 

Розділ 2. «Порушення фізіологічних функцій при розладах діяльності сечовидільної, ендокринної 

та нервової систем, а також при травмах, алергічних реакціях і отруєннях». 

6 
Тема 4.  Розлади функціонування нирок та сечовивідних шляхів. 
Нирковокам´яна хвороба. Кризові стани організму, зумовлені 
розладами ендокринної системи. 

1   

7 
Тема 5.  Розлади діяльності нервової системи. Неврози та психози. 
Порушення фізіологічних функцій при травмах. Травматичний шок. 1   

9 Тема 6. Алергічні реакції та отруєння організму. 1   

 

Самостійна робота. Патологія статевої системи. Гострі 

захворювання сечовивідних шляхів. Гемодіаліз. Стрес і загальний 

адаптаційний синдром. Пошкодження гіпоталамуса та їхній вплив на 
функції автономної нервової системи. Абстинентні стани 

наркотичного генезу. Способи імобілізації при переламах кісток і 

хребта. Дія тваринних отрут на організм. Електротравми та 

надання при них першої невідкладної допомоги. Термінальні стани 
організму. Реанімаційні заходи. Прогнозування та попередження 

виникнення кризових станів організму. 

  40 

 Модульна контрольна робота 2   1 

 Консультація  1  

 Підсумкова  модульна  контрольна  робота   1 

 ВСЬОГО 6 1 83 

 

Загальний обсяг 90 год, в тому числі: 

Лекцій –  6 год. 

Самостійна робота – 83 год. 

Консультацій – 1 год. 
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9.Рекомендовані джерела: 

 

Основна (базова) 

 

1. Интенсивная терапия угрожающих состояний / Под ред. В.А.Корячкина и 

В.И.Страшнова. - Санкт-Петербург: С-Пб-е мед. изд-во, 2002. - 288 с.  

2. Патофізіологія : підручник / М. Н. Зайко, Ю. В. Биць, В. Ф. Мислицький 

[та ін.] ; за ред. : М. Н. Зайка, Ю. В. Биця, М. В. Кришталя. – 4-те вид., 

перероблене і доповнене. – К. : Медицина, 2014. – 751 с. 

3. Первая доврачебная помощь / Под ред. В.М.Величенко и Г.С.Юмашева. – 

М.: Медицина, 1990. – 272 с. 

4. Фармакологія та клінічна фармакологія. Ч. 1. Побічна дія лікарських засобів 

та фармакологічний нагляд за безпекою застосування ліків в Україні / 

Чекман І.С., Вікторов О.П., Мазур І.А., Белєнічев І.Ф. та ін.- Запоріжжя; 

Київ, 2007.- 77 с. 

5. Handbook of Critical Care / Red. R.R.Kirby e.a. - Philadelphia-New York: 

Lippincott-Raven, 2003.  (Пер. на рус. - М.: Геотар-мед, 2004. - 64 с.) 

6. Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine, 8e /  New 

York, N.Y. : McGraw-Hill Education LLC., ©2019. p. 832 

 

Додаткова література 

 

1. Погребна А.В., Цапенко П.К., Лапчук Д.В., Жидик М.Р., Лященко Т.П. 

Вплив  

2. оксидативного та хімічного стресу на секреторну функцію печінки за 

умов ішемії-реперфузії// Фундаментальні та прикладні дослідження в 

біології та екології, Харків, 2016.- с. 364-366 

3. Цапенко П.К., Лященко Т.П. Зміни мембранного потенціалу гепатоцитів 

щурів під впливом вазопресину // Фізіологічний журнал. 2011. - № 4. С. 

77-82 

4. Жидик М., Лапчук Д., Погребна А., Цапенко П., Лященко Т. Вплив 

автономної  

5. нервової системи на електричну активність печінки щурів// Молодь і 

поступ біології, Львів, 2016.- с. 293-294. 

 

6. Morssinkhof M. W. L. van Wylick, D. W., Priester-Vink, S. van der Werf, Y. 

D. den Heijer,  M. van den Heuvel, O. A. Broekman, B. F. P. (2020). 

Associations between sex hormones, sleep problems and depression: A 

systematic review // Neuroscience and Biobehavioral  

7. Reviews, 118, 669–680. 

8. Зайчик А.Ш.,Чурилов Л.П. Общая патология. – Санкт-Петербург: Элби, 

2001. – 624с. 
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9. Патологическая физиология / Под ред. А.Д.Адо и др. - М.: Дрофа, 2009. - 

720 с. 

10. Патофизиология / Под ред. П.Ф.Литвицкого. – М.: Геотар-мед, 2002. –  

808 с. 

11. Терновой К.С. и др. Неотложные состояния: патофизиология, клиника, 

лечение.. -К.:Здоров’я, 1984. – 264. 

 

Інтернет ресурси 

 

1. https://journals.lww.com/continuum/Abstract/2020/02000/Physiology_and_Pat

hophysiology_of_the_Autonomic.4.aspx 

2. https://journals.lww.com/continuum/Abstract/2020/06000/Critical_Medical_Ill

ness_and_the_Nervous_System.10.aspx 

3. https://link.springer.com/article/10.1007/s13311-020-00927-1 

4. https://link.springer.com/article/10.1007/s00540-018-2579-4 

5. https://www.mdpi.com/2073-4409/10/5/1078 

6. https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/129/2/343/18003/Neuroinflammat

ion-and-Central-Sensitization-in 

https://journals.lww.com/continuum/Abstract/2020/02000/Physiology_and_Pathophysiology_of_the_Autonomic.4.aspx
https://journals.lww.com/continuum/Abstract/2020/02000/Physiology_and_Pathophysiology_of_the_Autonomic.4.aspx
https://journals.lww.com/continuum/Abstract/2020/06000/Critical_Medical_Illness_and_the_Nervous_System.10.aspx
https://journals.lww.com/continuum/Abstract/2020/06000/Critical_Medical_Illness_and_the_Nervous_System.10.aspx
https://link.springer.com/article/10.1007/s13311-020-00927-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00540-018-2579-4
https://www.mdpi.com/2073-4409/10/5/1078
https://pubs.asahq.org/anesthesiology/article/129/2/343/18003/Neuroinflammation-and-Central-Sensitization-in
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