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1. Мета дисципліни –– закріпити та розширити знання студентів з теоретичних 

курсів «Фізіологія та анатомія людини і тварин», «Біохімія», «Зоологія», 

«Біофізика»; ознайомитись з основними методами досліджень центральної 

нервової системи, вивчення функцій гепатобіліарної та ендокринної систем, та 

фізіології кризових станів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.Успішне опанування курсів «Цитологія», «Зоологія», «Біохімія», 

«Генетика», «Фізіологія та анатомія людини і тварин». 

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

генетики, фізіології та анатомії та ін. дисциплін, працювати з науково-

методичною літературою. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
 

 Навчальна дисципліна „Лабораторний практикум з фізіології людини і 

тварин” є складовою циклу професійної практичної підготовки фахівців 

освітнього рівня “Бакалавр” за напрямом «Біологія». Навчальна дисципліна 

„Лабораторний практикум з фізіології людини і тварин” є базовою для 

вивчення таких спеціальних дисциплін освітнього рівня «магістр» 

спеціальності 091 «Біологія» за програмою підготовки «фізіологія людини і 

тварин», як “Фізіологія поведінки”, "Основи патологічної фізіології", "Загальна 

нейрофізіологія", «Порівняльна фізіологія», «Вікова фізіологія», «Фізіологія 

регіонарного кровообігу», «Фізіологія праці та спорту». Методи та прийоми 

лабораторних досліджень можуть застосовуватись як у дослідженнях суміжних, 

так і в міждисциплінарних наук. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): 

1) сформувати уміння самостійно планувати та проводити експериментальні 

дослідження, обирати та використовувати на практиці основні методи 

фізіолого-біохімічних досліджень для виконання курсових та кваліфікаційних 

робіт; 

2) навчити самостійно працювати з науковою літературою, аналізувати та 

інтерпретувати одержані експериментальні дані використовуючи статистичну 

обробку результатів; 

3) вибирати методи для вивчення фізіологічних систем у організмі людини і 

тварин; 

4) сформувати уявлення про сучасні тенденції та напрямки фундаментально-

наукових і прикладних досліджень фізіології сенсорних систем для майбутньої 

професійної орієнтації; 

5) навчити техніці роботи з вимірювальними приладами;  

6) сформувати уявлення про загальні принципи надання допомоги при гострих 

розладах функціонування організму; 
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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: 

інтегральної:  

Здатність вирішувати завдання в галузі біологічних наук за відповідною 

спеціалізацією 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.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

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

ЗК08 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт.  

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

Спеціальних (фахових, предметних): 

ФК03. Уміння використовувати знання й практичні навички в галузі 

біологічних наук та на межі предметних галузей для дослідження різних 

рівнів організації живого, біологічних явищ і процесів.  

ФК04. Здатність здійснювати збір і реєстрацію даних біологічного аналізу за 

допомогою відповідних методів, прийомів і засобів у польових і 

лабораторних умовах і звітувати про результати.  

ФК05. Уміння застосовувати знання і розуміння основних біологічних 

законів, теорій та концепцій для розв’язання конкретних біологічних 

завдань. 

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

тварин.  

ФК13.6. Уявлення про принципи функціонування фізіологічних систем 

організму людини та тварин. 

 

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 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Будова, функціонування та принципи 

регуляції гепатобіліарної системи. 

Лабораторні 

заняття, 

самостійна робота 

Оцінювання 

лаб. робіт, 

 модульна 

контрольна 

15 
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робота 1, 

реферат,   

1.2 Будова і фізіологічні властивості 

структур ендокринної системи. 

Лабораторні 

заняття, 

самостійна робота 

Оцінювання 

лаб. робіт, 

 модульна 

контрольна 

робота 2 

15 

1.3 Поняття про кризові стани організму 

та причини їх виникнення. Захисно-

компенсаційні процеси, які 

відбуваються в організмі при 

виникненні кризових станів.  

Лабораторні 

заняття, 

самостійна робота 

Оцінювання 

лаб. робіт, 

 модульна 

контрольна 

робота 3 

10 

2.1 Демонструвати уявлення про   

механізми функціонування різних 

відділів ендокринної системи 

організму людини і тварин. Вибирати 

відповідні сучасні загальновизнані 

методи дослідження ендокринної 

системи (аналізу хімічної будови 

гормонів, дослідження механізмів дії 

гуморальних регуляторів, особливості 

рецепторних утворень до гуморальних 

регуляторів, механізмів дії гормонів 

різної будови). 

Лабораторні 

заняття, 

самостійна робота 

Оцінювання 

лаб. робіт, 

 модульна 

контрольна 

робота 1  

10 

2.2 Вибирати відповідні методи для 

вивчення процесів утворення жовчі 

та синтезу первинних жовчних 

кислот, метаболічних перетворень 

пігментів організму людини в печінці 

і холекінезу в жовчовивідних шляхах. 

Лабораторні 

заняття, 

самостійна робота 

Оцінювання 

лаб. робіт, 

 модульна 

контрольна 

робота 2  

10 

2.3 Аналізувати зміни показників 

електрокардіограми та гемодинаміки. 

Співставляти зміни параметрів 

гемодинаміки із загальним 

фізіологічним станом організму. 

Лабораторні 

заняття, 

самостійна робота 

Оцінювання 

лаб. робіт, 

 модульна 

контрольна 

робота 3 

15 

2.4 Обирати відповідні методи 

дослідження функцій систем 

організму людини за стресових умов, 

аналізувати отримані показники. 

Лабораторні 

заняття, 

самостійна робота 

Оцінювання 

лаб. робіт, 

 модульна 

контрольна 

робота 3 

15 

3.1 Працювати з науковою та навчально-

методичною літературою та 

узагальнювати науково-технічну 

інформацію. Демонструвати 

спілкування в діалоговому режимі з 

колегами та цільовою аудиторією, 

ведення наукової дискусії. 

Самостійна робота Реферат 10 
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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 2.3 2.4 3.1 

ПР03. Використовувати теорії і закони 

математики, фізики, хімії та інших наук для 

вирішення завдань сучасної біології. 

+ + + + + + + + + 

ПР04. Розуміти основні терміни, концепції, 

принципи, теорії і закони в галузі біологічних 

наук і на межі предметних галузей. 

    + + + + + 

ПР08. Демонструвати знання 

фундаментальних біологічних процесів, 

будови та функцій живих організмів. 

+ + + + + +    

ПР10. Встановлювати закономірності 

взаємодії живих організмів різних форм 

структурної організації між собою, 

особливості впливу різних чинників на живі 

організми та оцінювати їх роль у біосферних 

процесах біотичної трансформації речовин і 

енергії. 

+ + + + +     

ПР15. Застосовувати у професійній діяльності  

методи визначення структурних та 

функціональних характеристик біологічних 

систем на різних рівнях організації. 

    + + + + + 

ПР16. Обирати методи, алгоритми планування 

та проведення польових, лабораторних, 

клініко-лабораторних досліджень, у т.ч. 

математичні методи та програмного 

забезпечення для проведення досліджень, 

обробки та представлення результатів. 

     + + + + + + 

ПР17.  Шляхом самостійного навчання освоїти 

нові знання та сучасні методи 

експериментальних досліджень для вирішення 

проблемних завдань біології. 

     + + + + 

ПР19. Вирішувати прикладні задачі біології  

відповідними методами. 
    + + + + + 

ПР21.6. Розраховувати, аналізувати та 

інтерпретувати фізіологічні показники, які  

відображають реактивні та адаптивні зміни  

організму людини на різні впливи та робочі  

навантаження. 

 + + + + + + +  + 

ПР23.6. Розробляти рекомендації з оптимізації  

функціонального стану людини. 
+ + + + + + + +  
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Модульна контрольна робота 1 (дистанційно)– РН 1.1; 2.1 – 20 

балів/10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.2, 2.2– 20 балів/10 балів 

3.Модульна контрольна робота 3 – РН 1.3; 2.3, 2.4 – 20 балів/10 балів 

4. Лабораторні роботи  – РН 1.1 -  РН 2.4 – 32 балів/ 16 балів 

5. Реферат РН 1.1 - 3.1 – 8 балів/ 4 бали 

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова форма контролю за яким встановлено залік, визначається як сума 

оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче 

мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

 

- умови отримання заліку: 

Обов’язковою для заліку є успішне відпрацювання лабораторних робіт, 

написання 3 модульних контрольних робіт та реферату. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки 

не допускається. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Модульну контрольну роботу 1, студенти виконують  у міжсесійний час 

дистанційно і здають в перший день наступного семестру. Модульну 

контрольні роботи 2 і 3 проводяться після завершення курсу лабораторних 

занять із розділів 2 і 3 відповідно. Оцінка лабораторних робіт та реферату 

проводиться упродовж семестру. 

. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 
 



8. Структура  навчальної  дисципліни.  

 
Тематичний план лабораторних занять 

№ 

п/п 
Назва  заняття 

Кількість годин 

лабора-

торні 
С/Р 

конс 

Розділ 1  

1 Тема 1. «Ендокринологія» 4 40  

 
Лабораторне заняття 1. Визначення рівня цукру в крові у людини 

без і з харчовим навантаженням 
1  

 

 
Лабораторне заняття 2. Вивчення анатомії ендокринної системи 

щура 

1 
 

 

 
Лабораторне заняття 3. Визначення тиреотропних і тиреоїдних 

гормонів в крові людини 

1 
  

 
Лабораторне заняття 4.  Вплив АКТГ на кількість кіль кількість 

еозинофілів в крові щура. 

1 
  

 
Самостійна робота. Механізми дії гормонів білкової і 
глікопротеїдної природи, вторинні мессенджери, рецептори 
гормонів 

 10 

 

 

Самостійна робота. Транспорт біологічно активних речовин. 
Період на півжиття гормонів. Принципи  регуляції синтезу 
виділення гормонів шляхом негативного зворот нього зв’язку 
(«плюс-мінус»  взаємодії, «даун» регуляція). 

 10 

 

 
Самостійна робота. Залози бранхіогенної групи. Локалізації, 

особливості морфології, гормони, механізми їх дії. 
 10 

 

 
Самостійна робота. Залози мезодермального походження. 
Локалізації, особливості морфології, гормони, механізми їх дії. 

 10 
 

Розділ 2  

2 Тема 2.«Гепатологія» 4 40  

 
Лабораторне заняття 1. Порівняльна анатомічне дослідження 
гепатобіліарної системи у різних тварин.  1   

 
Лабораторне заняття 2. Канюлювання жовчної протоки і збір 

зразків секрету у щура. 1   

 Лабораторне заняття 3. Біохімічне дослідження жовчі. 1   

 
Лабораторне заняття 4. Моделювання механічного (обтураційного) 
холестазу у щурів. 1   

 
Самостійна робота. Особливості організації гепатобіліарної 
системи людини.  10  

 
Самостійна робота. Хімічний склад жовчі (первинні, вторинні, 

вільні і кон'юговані жовчні кислоти, жовчні ферменти).  
 10 

 

 

Самостійна робота. Нейрогуморальна регуляція холерезу і 

холікінезу. Жовчні кислоти як основні само регулятори 

жовчосекреторної функції печінки. 
 10 

 

 

Самостійна робота. Ентерогепатичний кругообіг кон'югованих 

жовчних кислот. Роль біологічно активних речовин APUD-системи 

в регуляції жовчосектреторної функції печінки. 
 10 
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Розділ 3 

3 Тема 3. «Фізіологія кризових станів»  4 57 1 

 

Лабораторне заняття 1. Реєстрація частоти серцевих сорочень, 
артеріального тиску, частоти дихання. Техніка проведення 
підшкірних і внутрішньом’язових ін’єкцій. Промивання шлунка і 
нижнього відділу кишечника. 

1  

 

 

Лабораторне заняття 2. Загальні принципи лікування ран. 
Десмургія. Основні види бинтових пов’язок. Пов’язки на різні 
частини тіла. Умови транспортування відокремленого сегмента 
тіла, щоб хірурги змогли його потім успішно приживити. 

1  

 

 

Лабораторне заняття 3. Надання допомоги при кровотечах. Туга 

пов’язка і підвищене положення кінцівки. Притискання артерії 

пальцем. Особливості накладання жгута при артеріальних і 

венозних кровотечах. Надання допомоги при деяких видах 

зовнішніх кровотеч. 

1  

 

 

Лабораторне заняття 4. Надання допомоги при стенокардії, 
інфаркті міокарда, гострому порушенні прохідності дихальних 
шляхів, бронхіальній і серцевій астмах, печінковій і нирковій комах. 
Допомога при тепловому та сонячному ударах та їх профілактика. 

1  

 

 

Самостійна робота. Розпізнавання вивихів та переломів. Перша 
допомога при вивихах. Транспортна імобілізація при пошкодженнях 
хребта, таза, верхніх і нижніх кінцівок. 

 5 
 

 
Самостійна робота. Перша допомога при отруєнні лікарськими 
засобами, сполуками тяжких металів, алкоголем, ядохімікатами та 
іншими речовинами, а також при укусах тварин. 

 5 
 

 

Самостійна робота. Надання допомоги і транспортування хворих 
при термічних опіках. Місцеве лікування опіків. Особливості 
надання допомоги при хімічних, електричних, променевих опіках. 

 5 
 

 

Самостійна робота. Здійснення реанімаційних заходів при гострих 
порушеннях дихання, зупинці серця, утопленні, електротравмі 
(закритий масаж серця, штучне дихання). 

 5 
 

 

Самостійна робота. Оцінка стану органів дихання, серцево-
судинної та травної систем. Характеристика термінальних станів 
організму. 

 10 
 

 

Самостійна робота. Розрахунок доз введення лікарських 

препаратів ентеральним та парентеральним шляхом. Наркотичні 

препарати та їхня дія на функціональні системи і організм вцілому. 
 10 

 

 

Самостійна робота. Долікарська допомога при внутрішніх 

кровотечах.  Ознайомлення з методами лікувальної імобілізації. 

Перша допомога і лікування при обмороженнях. 
 10 

 

 

Самостійна робота. Способи відпрацювання моделей патології 

органів різних функціональних системи організму у тварин (аритмії 

серця, виразки шлунка, портальна гіпертензія тощо). Фактори, що 

зводять до мінімуму ушкодження організму за екстремальних 

ситуацій. 

 7 

 

 Консультація   1 

 ВСЬОГО 12 137 1 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 

Лабораторні заняття – 12 год. 

Консультації – 1 год 

Самостійна робота –137 год. 



10 

 

9. Рекомендовані джерела: 

До розділу 1. 

Основна:  

1. Мельничук Д.О., Томчук В.А., Янчук П.І., Грищенко В.А., Решетнік Є.М., Синельник Т.Б., 

Цапенко П.К., Картіфузова Ж.В., Говоруха Т.М., Макарчук М.Ю., Весельський С.П. 

Методи дослідження функціонального стану печінки та біліарної системи. Навчальний 

посібник. – К.: НУБіП України. – 2015. – 415 с. 

2. Гепатоцит: Функционально-метаболические свойства / Гулак П.В., Дудченко А.М., Зайцев 

В.В. и др. – Москва: Наука. – 1985. – 272 с. 

3. Лиир Г. Важная триада: печень, желчные пути, поджелудочная железа. – Москва: Уникум 

Пресс. Инфра-М. – . 2003. – 364 с. 

4. Мардар Г.І., Хлус Л.М., Хлус К.М. Анатомія, гістофізіологія та методи дослідження 

функцій печінки: Навчальний посібник. – Чернівці: Вид-во ЧДУ. – 1998. – 76с. 

5. Романенко В.Д. Печень и регуляция межуточного обмена. Киев. Наукова думка.1978.183 с. 

6. Саратиков А.С., Скакун Н.П. Желчеобразование и желчегонные средства. Томск,1991.260с. 

 

До розділу 2. 

Основна: 

1. Ендокринологія: підручник для лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV 

рівня акредитації / А.С. Єфімов, П.М. Боднар, О.В. Большова-Зубковська, О.О. Сергієнко та 

ін.; За ред. А.С. Єфімова. – К.: Вища шк. 2004. – 494 с. 

2. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. Эндокринология. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

432 с. 

3. Розен В.Б. Основы эндокринологии: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 384 с. 

4. Ендокринологія: навч. посібник / О.О. Сергієнко, В.О. Сергієнко, Р.Д. Макар та ін.; за ред. 

П.М. Боднара. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 360 с. 

5. Ендокринологія: навч. посібник для студентів та лікарів / О.І. Бумбар, А.Я. Величко, Ю.М. 

Вендзилович та ін.; за ред. Я. Томашевського, О. Сергієнка. – Львів: Вид-во НТШ, 2009. – 

291 c. 

6. Обмін вуглеводів. Біохімічні та клінічні аспекти / О.Я. Скляров, О.О. Сергієнко, Н.В. 

Фартушок, І.П. Федорович, М.Є. Гоцко.– Львів: Світ Львів, 1999. – 112 с. 

7. Ендокринологія: підручник для лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV 

рівня акредитації / А.С. Єфімов, П.М. Боднар, О.В. Большова-Зубковська, О.О. Сергієнко та 

ін.; За ред. А.С. Єфімова. – К.: Вища шк., 2004. – 494 с. 

 

До розділу 3. 

Основна: 

1. Атаман О.В. Патофізіологія: підручник: в 2 т.. Патофізіологія органів і систем. Вінниця: Нова 

книга, 2016. 

2. Интенсивная терапия угрожающих состояний / Под ред. В.А.Корячкина и В.И.Страшнова. - 

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

3. 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. 

4. Первая доврачебная помощь / Под ред. В.М.Величенко и Г.С.Юмашева. – М.: Медицина, 1990. 

– 272 с. 

5. 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. 

6. 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.) 

7. Янчук П.І. Нейрогуморальна регуляція кровообігу і тканинного дихання печінки. – К.: Вік 

принт, 2014. – 304 с. 


