Анотація курсу ″Фізіологія″
Викладач – доцент кафедри фізіології людини та тварин, кандидат біологічних наук
Федососова С. М.
Курс – лекційний, з лабораторними роботами.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – вивчення закономірностей та механізмів функціонування живого організму як єдиного
цілого, та його окремих структурних елементів у їх взаємозв’язку та у взаємодії організму з
зовнішнім середовищем; поведінки та адаптації організму; їх онтогенетичні особливості.
Завдання:
− сформувати цілісний комплекс сучасних знань з питань структурно-функціональних
особливостей соматичних, вегетативних, сенсорних, регуляторних та репродуктивної систем
організму;
− з’ясувати умови, закономірності та механізми реалізації окремих функцій і процесів
життєдіяльності організму в цілому в умовах фізіологічної норми;
− познайомити з принципами методів вивчення функцій та процесів життєдіяльності
організму, визначення основних показників їх функціонального стану;
− сформувати навички самостійної роботи при дослідженні функцій, різних фізіологічних і
функціональних станів в експериментах на тваринах, ізольованих органах, клітинах,
моделях або на підставі дослідів, записаних у відеофільмах, кінофільмах, поданих у
комп'ютерних програмах та інших навчальних технологіях.
В результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
− структурно-функціональні особливості соматичних, вегетативних, сенсорних, регуляторних
та репродуктивної систем організму людини; основні показники їх стану та функціонування
в умовах фізіологічної норми;
− умови, закономірності та механізми реалізації окремих функцій організму людини і процесів
його життєдіяльності в залежності від віку, стану організму та умов довкілля;
− фізіологічні основи поведінки, вищої нервової діяльності та механізмів адаптації;
− принципи методів визначення показників функціонування органів та систем тваринного
організму.
вміти:
− проводити аналіз, структурування, інтегрування теоретичного матеріалу для з'ясування:
взаємозв'язків між структурою тканин та органів, організацією фізіологічних систем та
функціями, які вони виконують в організмі людини; особливостей умов, закономірностей та
механізмів здійснення окремих функцій і процесів життєдіяльності організму в цілому в
межах фізіологічної норми;
− описувати контури біологічної регуляції функцій та аналізувати механізми інтегративної
діяльності організму, нервової та гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та
його систем;
− визначати показники функціонування соматичних, вегетативних та сенсорних систем;
− оцінювати стан збудливих об'єктів, органів, функціональних і регуляторних систем
організму, обміну речовин та організму у цілому;
− визначати індивідуально-типологічні властивості нервової системи людини та
психофізіологічні показники;
− пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функцій організму людини при різних
фізіологічних станах;
− аналізувати і оцінювати параметри, що характеризують функції організму людини, його
систем та органів і робити висновки;
− використовувати знання курсу для організації та проведення фізіологічних досліджень на
тваринному організмі, експериментальних моделях; аналізу експериментальних даних та

оцінки їх значення при вивченні механізмів життєдіяльності в умовах норми та при певних
патологіях;
− використовувати знання фізіологічних законів функціонування і розвитку організму для
формування здорового способу життя.
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