
rri.itrti Ъh f; ЁЁ.i liAЦiUHA",tFrH 1.1r.l i Нl trft.t Ll l l t i
t \I ЕнI 1,А рА{],q itl г.tsч Еt{кА

L{LцчёлrьriQltцaковrлr:l цФц гt} чlяс r rii i_E jru_ццr_ii_rЕ_ мчдgýtаЕа*lii

Кафелра фiзi*лсгiТ лз*днrси i тварик

F,ffi*чА жр*FрА&4А },*Ав!ЁАль.**,i дже,щ}*I}джк
Ф$Iологж вш{fiъý{ФТ { CTATEB$E сжс?8м

{ lt o B tt a H ct:s B o у, а вчаt ь л l <l/ itt c lltl tl:t i Htl 1

п пrr сттпднтiв

fraъ Taj- 
-_-:_U7 l}t{-t;tUt tH

fiQ t Гiп пгlгiq

галузь знаЕь

спsцiадънiсть

0свlтнlи рlвеýь

освiтня програi/Еt

-.,- _,,-,,,,--;*,urrдl лtrччrаrrJлlцr

Викладачi: доц.. к.6,н, КравченкФ B.i.

Проlrояtоваяо: на ?*JZt_ Е.р,

Ф*рма ттъв-*а-йЕя

Навчаrьний piK

Гдллра.m

Кiлькiсть кредитiв ECTS
Мова викпадаlж1 ýавчанýя
та оцнювання
Форма заl*{ючнýю коЕiтрслю

зdvчtlа

2а2tп022
! r-i

J

yKpaiHcbKa
j л__-_

_20__р.

r,а 28 _ 12* _".р. _*_*ъ_*jс*, __a-J,1

1rr1 -l _ л__- .z\}z 1 pur\y

'наз в а оо вiпнъ oi lзр оер B*tls)

вrсбiркова

tttltlt * lUZl

>-2а-*ý,



Розробник:

Кравченко В.ý. канд. бiол. Еаук,
TBaprIH.

доцент, доцент кафсдри фiзi*л*гiТ людини i

irrrrлгjт ятлr ятятrтд ilvJtut t1 Jttuлlttal, . ТВаРИН

л , ъ l А ,р t пrrl пa\

[iVtИКОзt& lVll\ltf\rЧ У ftj

Гlроток*;r ýэi0 вiп tt12>> rrвiTlзя 2021 р.

Схвалсно науксво - методичною комiсiею I*f,i iiIIicTиTyT бiологii
медI4цЕЕи} Киiвоъког0 нацiональнсго yнiвepclтTeTy ir.'reнi Тараса ТТТевченка

Протокол вiл к:ý i?{:>

Голова }{аукýво-iжетодичýsi {Наталiя
/-\тfпттптттпл\Ll\ГrtlШlJrtf\J

( l,{r, рб Ml pt_lKy

2\fulpoKyNs __r
*oai"1' Zrn-.-uu r*

/

ЕлYffi,lл

J1l l iJL,рл,rкЕt-tU.



 

Мета дисципліни – формування цілісного уявлення про закономірності функцій та процесів 

видільної та репродуктивної систем, виявлення причин, механізмів й закономірностей 

діяльності зазначених систем на різних етапах онто- і філогенезу у взаємодії з навколишнім 

середовищем у динаміці життєвих процесів.  

 

Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Фізіологія та анатомія людини», 

«Загальна цитологія», «гістологія», «біологія індивідуального розвитку».  

2. Вміти самостійно використовувати знання з вищезгаданих  навчальних дисциплін для 

розв’язання конкретних науково-практичних задач; працювати з науковою та науково-

методичною літературою. 

3. Володіти навичками конспектування, систематизації та засвоєння інформації.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна “Фізіологія видільної і статевої систем” складається з двох модулів, 

які присвячені роз’ясненню механізмів функціонування та регуляції функцій органів 

видільної і репродуктивної систем. В ході вивчення дисципліни у студента формується 

розуміння механізмів сечоутворення та його регуляції, ролі видільної системи у підтриманні 

ряду гомеостатичних параметрів організму. В другому модулі розглядаються клітинні і 

молекулярні механізми репродукції, функціонування гіпоталамо-гіпофізарно-наднирниково-

гонадної системи на різних стадіях онтогенетичного розвитку, роль гормональних факторів 

та середовища у регуляції гаметогенезу, процеси статевого диференціювання в ході 

ембріогенезу, вплив факторів середовища на функціонування видільної і статевої систем. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

Сформувати у здобувача освіти 

4.1. Наукові уявлення про закономірності функцій та процесів у видільній і статевій 

системах на різних етапах онто- і філогенезу у взаємодії з навколишнім середовищем у 

динаміці життєвих процесів, зокрема про: 

- функції нирок та основні процеси, що в них відбуваються; 

- механізми утворення клубочкового фільтрату і фактори, що впливають на швидкість 

його утворення; 

- основні механізми канальцевої реабсорбції та секреції; 

- механізми регуляції об’єму позаклітинної рідини та осмолярності нирками; 

- участь нирок в регуляції кислотно-лужної рівноваги; 

- основні механізми гормональної регуляції процесів розмноження;  

- закономірності розвитку і функціонування репродуктивних систем. 

- нервові та ендокринні механізми регуляції статевого дозрівання; 

- механізми детермінації статі 

- фізіологічні процеси вагітності, пологів і лактації. 

4.2. Вміння на основі отриманих знань: 

- формулювати висновки про стан фізіологічних функцій видільної та статевої систем; 

- аналізувати вікові особливості функцій видільної та статевої систем та їх регуляцію; 

- аналізувати регульовані параметри й робити висновки про механізми нервової й 

гуморальної регуляції фізіологічних функцій видільної та статевої систем; 

- інтерпретувати механізми й закономірності функціонування видільної системи на 

основі даних лабораторних аналізів. 

 

Згідно з вимогами 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:  



інтегральної:   

- 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 

загальних: 
- ЗК01. Знання та розуміння предметної області (біології) та області професійної 

діяльності.  

- ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

- ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово. 

- ЗК05. Уміння спілкуватися однією з іноземних мов, міжнародного наукового 

спілкування. 

- ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

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

спеціальних (фахових, предметних): 
- ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних законів, теорій 

та концепцій для розв’язання конкретних біологічних завдань. 

- ФК07. Демонстрування знання будови, функцій та процесів життєдіяльності, 

систематики, методів виявлення та ідентифікації неклітинних форм життя, прокаріот і 

еукаріот упродовж онто- та філогенезу. 

- ФК12.11. Уявлення про будову фізіологічних систем організму людини та тварин. 

- ФК13.11. Уявлення про принципи функціонування фізіологічних систем організму 

людини та тварин. 

- ФК15.11. Знання механізмів пристосування організму людини та тварин до умов 

їхнього існування. 
  



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 будову та етапи розвитку структур 

видільної системи; 

Самостійна 

робота 

МКР 1, іспит 5 

1.2 Знати механізми сечоутворення і 

фактори, що впливають на цей процес; 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Тестова контрольна 

робота, МКР 1 

10 

1.3 Знати механізми підтримки ізоволемії, 

ізоосмії та ізоіонії, в яких задіяні 

структури видільної системи; 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Тестова контрольна 

робота, МКР 1 

10 

1.4 Знати механізми регуляції кислотно-

лужної рівноваги за участю видільної 

системи; 

Самостійна 

робота 

МКР 1, іспит 5 

1.5 Знати будову та  етапи формування 

репродуктивної системи  в онтогенезі  

людини, механізми визначення статі. 

Самостійна 

робота 

 

МКР 2, іспит 10 

1.6 Знати основні механізми функціонування 

чоловічої статевої системи  

Лекція, 

самостійна 

робота 

Тестова контрольна 

робота,  

МКР 2, іспит 

10 

1.7 Знати основні механізми функціонування 

жіночої статевої системи, регуляцію 

оваріально-менструального циклу 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Тестова контрольна 

робота  

МКР 2, іспит 

10 

1.8 Знати фізіологічні механізми вагітності, 

імплантації, формування плаценти. 

Самостійна 

робота 

МКР 2, іспит 10 

2. Вміти    

2.1 Вміти визначати швидкість клубочкової 

фільтрації та фактори, що на неї 

впливають 

Лекція,  

самостійна 

робота 

МКР 1, іспит 10 

 

2.2 Вміти розраховувати нирковий кліренс 

різних речовин та інтерпретувати 

результати 

2.3. Визначати ефективність роботи 

поворотно-протипоточної системи нирок 

на основі даних клінічних аналізів сечі; 

Лекція, 

самостійна 

робота 

2.4 Вміти оцінювати стан репродуктивної 

системи за різними фізіологічними 

параметрами; 

Лекція, 

самостійна 

робота 

МКР 2, іспит 10 

3 Комунікація    

3.1 Вміти самостійно аналізувати та 

презентувати дані наукових досліджень. 

Письмово відображувати та презентувати 

результати своїх досліджень українською 

мовою 

Самостійна 

робота 

Презентація-

доповідь з 

обраної теми 

самостійної 

роботи 

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 

1.

7 

1.

8 

2.

1 

2.

2 

2.

3 

2.

4 

3.

1 

ПР01. Демонструвати спілкування в діалоговому режимі 

з колегами та цільовою аудиторією, ведення професійної 

наукової дискусії, письмово відображувати та 

презентувати результати своїх досліджень українською 

мовою. 

            + 

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. Розраховувати, аналізувати та інтерпретувати 

фізіологічні показники, які відображають реактивні та 

адаптивні зміни організму людини на різні впливи та 

робочі навантаження. 

        + + + +  



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 (дистанційно) – РН 1.1 – 1.4, 2.1-2.3 20 балів / 10 

балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.5 – 1.7, 2.4  20 балів / 10 балів 

3. Тестові контрольні роботи з тем розділів РН 1.2,1.3,1.6, 1.7 10 балів / 5 балів 

4. Презентація-доповідь з обраної теми самостійної роботи: РН 3.2.— 10 балів / 5 

балів. 
 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою 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 письмова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-2.4. 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 іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є написання всіх модульних контрольних робіт 

та підготовка презентації. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час 

семестру набрав менше, ніж 20 балів.  

7.2 Організація оцінювання: 

Тестові контрольні роботи проводяться на початку лекції. Оцінювання підготовлених 

презентацій та доповідей відбувається впродовж семестру. Контрольну модульну роботу 1 

студенти виконують  у міжсесійний час дистанційно і здають в перший день наступного 

семестру. Контрольну роботу №2 студенти виконують протягом другого семестру і 

здають до іспиту.   

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



8. Структура  навчальної  дисципліни. 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

теми 
НАЗВА ТЕМИ Кількість годин 

Лекції Самос-

тійна 

робота 

Розділ 1. Фізіологія видільної системи 

1 Тема: Будова, функції і основні процеси, що відбуваються 

у нирках.  

Лекція: Основні процеси сечоутворення: фільтрація, 

реабсорбція, секреція. Кровообіг у нирці, його особливості. 

Самостійна робота: Ембріональний розвиток органів 

виділення. Система сечовивідних шляхів та її сфінктери. 

(див. додаток) 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

2 Тема: Механізми сечоутворення та їх регуляція. 

Лекція: Гломерулярна фільтрація та нирковий кровоток. 

Механізми фільтрації, склад первинної сечі. Регуляція 

швидкості фільтрації. Основні механізми канальцевої 

реабсорбції та секреції.  

Самостійна робота:  

Секреторні процеси у проксимальних та дистальних 

канальцях і збиральних трубочках. 

Основні причини порушення ниркової фільтрації, її прояви 

і наслідки. Методи оцінки стану клубочкової фільтрації. 

Визначення кліренсу.  
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3 Тема: Роль нирок у підтриманні ізоволемії, ізоосмії, 

ізоіонії та кислотно-лужної рівноваги. 

Лекція: Регуляція сталості концентрації іонів натрію, калію, 

об’ємів води та циркулюючої крові в організмі за участю 

нирок: роль ренін – ангіотензин – альдостеронової системи, 

передсердного натрійуретичного гормону. 

Самостійна робота:  

Механізми регуляції нирками кислотно-лужної рівноваги 

Роль нирок у регуляції обміну калію, кальцію і фосфору. 

Механізми концентрування та розведення сечі. Поворотно – 

протипоточна – множинна система, її роль. 

Патологічна затримка натрію. Дихальні і метаболічні 

ацидози та алкалози. Основні причини і наслідки 

гіпокальціємії, гіпокаліємії. 
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№ 

теми 

НАЗВА ТЕМИ Кількість годин 

 

Лекції 

Самос-

тійна 

робота 

4 Тема: детермінація статі у тварин та морфологія 

репродуктивної системи.  

Лекція. Детермінація статі у тварин. Розвиток гонад. 

Первинна і вторинна детермінація статі. Морфологія 

репродуктивної системи.  

Самостійна робота: порівняльна характеристика 

структури та функції статевих залоз, вивідних протоків 

та зовнішніх статевих органів у хребетних тварин. 

Гомологічні ознаки  репродуктивної системи 

хребетних тварин.  

Механізми визначення статі. Походження статевих 

хромосом. Гіпотези виникнення статевого 

розмноження. Переваги статевого розмноження. 

Формування вторинних статевих ознак. Статевий 

диморфізм  у хребетних тварин. Співвідношення 

статей у популяції. Механізми інверсії статі.   
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5 Тема: фізіологія чоловічої репродуктивної системи.  

Лекція. Будова і гормональна регуляція чоловічої 

статевої системи. Сперматогенез та капасітація 

сперматозоїдів.   

Самостійна робота:  

Гемато-тестикулярний бар’єр. Вплив гормонів на 

сперматогенез, процесинг сперматозоїдів, склад 

сперми, вікова інтенсивність гаметогенеза. Вплив ФСГ 

на гаметогенез.  

Аномалії розвитку чоловічих статевих органів 
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6 Тема: фізіологія жіночої репродуктивної системи. 

Лекція. Будова і гормональна регуляція жіночої 

статевої системи. Статеві цикли, тонічний і циклічний 

типи секреції. Жовте тіло та його функція. 

Цитофізіологічні особливості ендометрію.  

Самостійна робота:  

Оогенез та запліднення яйцеклітини. Ріст та розвиток 

фолікулів. Активація ооциту. Блок поліспермії. 

Естральний та менструальний цикл. Механізми мейозу. 

Роль яйцеводів у підтриманні доімплантаційних стадій 

вагітності. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

7 Тема: Репродукція, вагітність, пологи та лактація. 

Самостійна робота: 

Розмноження, статеві рефлекси та фізіологія вагітності. 

Статева поведінка. Регуляція ерекції. Імунологічні 

відносини при заплідненні. 

Імплантація, функціонування плаценти та фізіологія 

пологів. Розпізнавання вагітності організмом матері. 
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Ендокринологія вагітності. Імунологія вагітності. 

Регуляція пологів. Основні принципи технології ЕКО. 

Імунологія репродукції. Патології вагітності. 

Мамогенез і роль лактації в становленні імунітету у 

новонароджених. 
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 Консультація 1  

 Модульна контрольна робота 2  1 

Всього годин за семестр 90 7 83 

 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 6 год. 

Консультації – 1 год 

Самостійна робота – 83 год. 
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