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Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

____0401- Природничі науки 
(шифр і назва)  за вибором 

 Напрям підготовки  

______6.040102- Біологія_ 
(шифр і назва) 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 4-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 
                                        ( назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

7-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

Аудиторних - 3 

самостійної роботи 

студента – 3,125 

Освітній рівень: 

бакалавр 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

24 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

50 год. год. 

У тому числі 

індивідуальні завдання: кмр 

Вид контролю:  

залік 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1:1,04 

для заочної форми навчання – не передбачено 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ  

 

Навчальний курс «Фізіологія серцево-судинної системи» займає важливе 

місце в системі медичних та біологічних дисциплін, знайомство з якими 

необхідне для майбутнього фахівця – медика чи біолога, чия професійна 

діяльність пов’язана зі лікувальною діагностикою. Вивчення «Фізіології 

серцево-судинної системи» має важливе значення для формування дійсно 

наукового світогляду і набуття практичних навичок.  

Мета викладання дисципліни полягає у вивченні функцій, механізмів та 

закономірностей діяльності системи кровообігу та процесів керування і 

регуляції  системи для пристосування і підтримки гомеостазу.  

Завдання вивчення дисципліни полягає в ознайомленні з діяльністю серця 

і судин у нормі та при деяких патологічних станах, механізмів підтримання 

гомеостазу у цілому організмі, в ознайомленні взаємозв’язку систем кровообігу 

з іншими системами організму. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні 

особливості будови серця людини, поняття про автоматизацію серця, регуляцію 

діяльності серця і судин. 

Підготовлений фахівець повинен вміти: вести підрахунок кількості 

формених елементів крові, вміти розрізняти основні форми клітин крові, 

визначати основні показники крові, проводити запис електрокардіограми. 

 

 

1. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I . Склад та основні властивості крові. 

         Тема 1. Еволюція внутрішнього середовища організму. Фізико- хімічні 

властивості крові і лімфи. Поняття зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Основні функції крові: транспортна, дихальна, живлення, екскреторна, 

регуляторна, захисна. Лімфа. Фізико- хімічні властивості лімфи. Хімічний склад 

лімфи. 

          Тема 2. Склад крові.  ( мінеральні й білкові компоненти). 

   Утримання гомеостазу. Фізіологічні розчини: ізотонічні розчини (гіпертонічні, 

гіпотонічні), розчини Рінгера, Рінгера-Локка, Тироде. Колоїдні розчини, 

використання їх для відновлення кров`яного тиску. Білки плазми крові. Основні 

функції білків плазми крові.   

         Тема 3. Процеси згортання крові. Спазм + судин – механізм підтримання 

гомеостазу. Ферментативні реакції у механізмі згортання крові. Фізико- хімічні 

перетворення фібриногену у фібрин. Система анти згортання крові, її регуляція.  

         Тема 4.  Класифікація формених елементів. Кровотворення і кінетика 

клітин кісткового мозку. Класифікація формених елементів крові. Органи 

кровотворення. Закони клітинного поділу і розвитку. Популяція клітин крові, 

поділ клітин. Стадії розвитку клітин еритроцитарного ряду. 
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         Тема 5. Фізіологія еритропоезу.   Властивості еритроцитів. Еволюція 

еритроцитів. Кількість еритроцитів в крові. Принцип Алфьорова підрахунку 

формених елементів крові у камері. Розміри і форма еритроцитів. Параметри 

еритроцитів. Показник гематокрита, індекс сферичності. 

        Тема 6. Фізіологія лейкопоезу.  Кількість лейкоцитів у периферійній 

крові. Вплив різних факторів на кількість лейкоцитів. 

       Тема 7. Тромбоцити крові. Кількість тромбоцитів у периферійній крові. 

Фактори, які впливають на кількість тромбоцитів. Тривалість існування 

тромбоцитів. Специфічні біологічні особливості тромбоцитів. 

Тромбоцитограмма людини. Функції тромбоцитів. Пластикові фактори.  

Модуль 2.  

          ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II . Фізіологія серцево-судинної системи 

           Тема 8. Еволюція системи циркуляції крові й лімфи. Система 

транспорту рідини у багатоклітинних організмів. У губок - вода. 

Кишковополосних – вода. У червів – спеціальна внутрішня середа, система 

судин. Будова серця та системи кровообігу у рептилій. Чотирьохкамерне серце 

крокодилів. Великий і малий коло кровообігу ссавців. 

         Тема 9. Загальні властивості серцевого м’язу. Механічна робота серця. 

Еволюція серцевого м’язу. Пульсуючі судини. Трубкоподібні серця. Серце 

комах. Камерне серце молюсків, риб. Будова серця амфібій.  

        Тема 10. Методи дослідження серцевої діяльності. Метод 

електрокардіографії. Історія розвитку електрокардіографії. Принцип праці 

апаратури, яка використовується для електрокардіографічних досліджень. Схема 

ЕКГ. 

Три стандартні відведення. Уніполярні відведення електродів. Розташування 

електродів. Потенціали кожного відведення. ЕКГ для різних типів клітин 

міокарда. Збудження клітин міокарда. 

     Тема 11. Регуляція діяльності серця. Внутрішньоклітинна регуляція 

діяльності міокарда. Гетеро – і газометричні механізми регуляції скорочення. 

Закон Франка - Старлінга. Механізми пристосування міокарда до фізичних 

навантажень. Регуляція міжклітинних взаємодій. Судинні рефлексогенні зони. 

Тонус центрів нервів серця. 

    Тема 12. Кровоносні судини. Будова кровоносних судин, їх морфологія. 

Судинний тонус. Класифікація судин залежно від функцій. Амортизуючи, 

резистивні, обмінні, ємнісні, шпунтуючи судини та судини- сфінктери. 

   Тема 13. Регуляція кровообігу.  Артеріальний тиск - основний фактор, який 

забезпечує тканинний кровоток. Кровообіг у спокійному стані й під час 

фізичного навантаження. Принцип зворотних зав’язків. Центральна нервова 

регуляція кровообігу. Судино рухаючи рефлекси. Вплив на спинний мозок 

(тонус) продовгуватого мозку. 

   Тема 14. Гормональна регуляція кровообігу. Вазопресин – гормон 

гіпоталамуса. Пресорний ефект вазопресину. Адреналін –гормон мозкового 

шару наднирників. Залежність кількості адреналіну від віку. Зміна енергетики 



6 

 

міокарда під впливом адреналіну. Вплив АТ на розвиток патологічних стадій 

серце. Тиреоїдині гормони – гормони щитовидної залози. 

  Тема 15. Основні захворювання серцево-судинної системи. Статистика 

захворюваності серцево- судинної системи в Україні. Найбільш поширені 

захворювання ССС. Стенокардія, гіпоксія, ангіоневрози, неврози. Причини 

виникнення інфаркту міокарда. Фактори, що впливають на розвиток 

атеросклерозу. Атеросклероз – зворотній процес. Методи лікування та 

профілактики атеросклерозу. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

У
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 
 

(с
ем

ін
а

р
сь

к
і)

 

за
н

я
т
т
я

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
і 

за
н

я
т
т
я

 

Ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н

а
 

р
о

б
о

т
а
 

С
а

м
о

ст
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1 Склад та основні властивості крові 

Тема 1.Еволюція внутрішнього 

середовища організму. 
3 1     2 

Тема 2. Склад крові. 6 1 2    3 
Тема 3. Процеси згортання крові. 6 1 2    3 
Тема 4. Класифікація формених 

елементів. 
5 1     4 

Тема 5.Фізіологія еритропоезу. 6 1 2    3 

Тема 6. Фізіологія лейкопоезу. 6 1 2    3 
Тема 7. Тромбоцити крові. 5 1 2    2 

Тема 8. Лейкоцитарна формула 5 1 2   2 

Змістовий модуль ІІ Фізіологія серцево-судинної системи 

Тема 9.Еволюція системи 

циркуляції крові та лімфи. 
8 1 2   5 

Тема 10. Загальні властивості 

серцевого м’язу. Механічна 

робота серця. 

4 1    3 

Тема 11. Методи дослідження 

серцевої діяльності. 
5 1 2   2 

Тема 12. Регуляція діяльності 

серця. 
8 1 2   5 

Тема 13. Кровоносні судини. 8 1 2   5 

Тема 14. Регуляція кровообігу. 6 1 2   3 
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Тема 15. Гормональна регуляція  

кровообігу. 
4 1    3 

Тема 16. Основні захворювання 

серцево-судинної системи. 
5 1 2   2 

Всього 90 16 24 
  

50 
 

 

5. Теми семінарських занять 

Семінарські заняття не передбачені. 

 

6. Теми практичних занять 

практичні заняття не передбачені. 
 

№ Вид роботи Кількість 

годин 

1.  Формені елементи крові.. 2 

2.  Методи підрахунку лейкоцитарної формули 2 

3.  Фізіологічні методи дослідження крові. 2 

4.  Досліди Станіуса. 2 

5.  Гуморальна та рефлекторна регуляція серцевої діяльності. 2 

6.  Реєстрація та аналіз електрокардіограми. 2 

7.  Визначення хвилинного об’єму крові. 2 

8.  Капіляроскопія. 2 

9.  Електрокардіографія у стані спокою 2 

10.  Електрокардіографія при фізичному навантаженні 2 

11.  Електрокардіографія та її зміни при різних психологічних та емоційних 

станах 
2 

12.  Реографія 2 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

8. Самостійна робота 
№ Вид роботи Кількість годин 

1.  
Опрацювання програмного матеріалу 

20 

2.  
Підготовка до лабораторних занять 

20 

3. 
Підготовка до підсумкового контролю (контрольна 

робота) 

10 

 Всього 50 

 

9. Індивідуальні завдання 

 ( не передбачені) 
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10. Методи навчання    

- словесні; 

- наочні; 

- практичні; 

- інтерактивні. 

11. Методи контролю      

- тестовий метод; 

- практична контрольна перевірка; 

- самоконтроль; 

- самооцінка. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
 Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Сума 

Т

1 

Т

2 

Т 

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т

13 

Т 

14 

Т 

15 

Т 

16 

КМР 
100 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Т1, Т2 ... Т15 – теми змістових модулів. 

 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

0-59 

 

FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

F* 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
F*-виставляється тільки за результатом складання заборгованості комісії. 

 

13. Методичне забезпечення 

1.Методичні вказівки щодо написання та оформлення курсових і дипломних 

робіт 

2.Завдання для самостійної роботи 
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14. Рекомендована література 
Базова 

1. Батуев А. С., Никитина А. П., Журавлев В. Л., Соколова Н. Н. Малый практикум по 

физиологии человека и животных. Учебное пособие / Под ред. А. С. Батуева. – 

СПб.: Из-во С.-Петербургского ун-та, 2001. – 348 с. 

2. Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Дж. П. Методики и освновные эксперименты по 

изучению мезга и поведения – М.: Высшая школа, 1991. – 399 с. 

3. Западню И. П., Западню В. И., Захарія Е. А. Лабораторне животные. – К.: Высшая 

школа, 1974. – 304 с. 

4. Практикум по нормальной физиологии: Учебное пособие для мед. вузов / Под ред.. 

А. В. Коробкова, Н. А. Агаджаняна. – М.: Высшая школа, 1983. – 328 с. 
 

Додаткова  

1. Методические указания и инструкции к лабораторным работам по большому 

практикуму (часть 2) / Губаренко А. В. – Днепропетровск, ДГУ, 1981. – 44 с. 

2. Методические указания к выполнению більшого практикума для студентов 

биологического факультета / Губаренко А. В., Дубич С. Я. – Днепропетровск, 1991. 

– 64 с. 

3. Cкок В. И., Шуба М. Ф. Нервно-мышечная физиология. – К.: Высш. шк. -1986. 

4. Агаджанян Н. А. и др. Физиология человека. – М.: Медицинская книга, 2003. – 528 

с. 

5. Ляшенко В. П., Дрегваль І. В. Вегетативна нервова система. –Д.: Вид-во ДНУ, 2005 

– 131 с. 

6. Нормальна фізіологія / Под ред. Філімонова В. І. – Запоріжжя. – 1995. –  375 с. 

7. Физиология человека / Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса  в 3-х томах. – М.: Мир, 1996. 

– 874 с. 

8. Физиология человека /Под ред. П. Г. Костюка, пер с англ. в 2-х томах. –М.: Мир. – 

1986. 

9. Цибенко В. О. Фізіологія серцево-судинної системи. – К: Фітосоціоцентр, 2002.  – 

284 с. 
 

15. Інформаційні ресурси 
 

Центральна бібліотека  ДНУ. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:  

1. www.fees-network.org 

2. www.iea.cc 

3. http://www.psychology-online.net – міжнародний психологічний сайт.  

4. http://strider.ru 
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16. Структура рейтингової системи оцінювання 

Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара 
 

Кафедра фізіології людини та тварин 

Дисципліна «Фізіологія серцево-судинної системи» 

Академічна група ББ-15-4 

Навчальний рік 2018/2019 

Семестр 7 

Елементи контролю за  змістовними модулями 1.  

Вид 
контролю 

К-ть 
завдань 

Кількість балів Тиждень 
подачі або 

проведення 
За одиницю 
контролю 

Всього 

Практичні 

роботи роботи 
12 4 48 1-15 

Проміжний 

тестовий 

контроль 

4 4 16 4, 6, 10, 14 

КМР 1 20 36 16 

Всього 9  100  

 

 

 

Автор        доц. Задорожна Г.О.. 

 

Зав. каф. фізіології 

людини і тварин                                                    доц. Хоменко О.М. 

 

 

робоча програма затверджена на засіданні кафедри протокол № 40 від 18.06.18 
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 Перелік питань для письмової форми контролю:  
1. Які ви знаєте методи взяття крові у людини? 

2. Які ви знаєте методи взяття крові у щурів? 

3. В чому полягають сучасні уявлення про механізм коагуляції крові? 

4. Яке біологічне значення процесу коагуляції крові? 

5. Які ви знаєте засоби запобігання та прискорення процесу коагуляції крові? 

6. Яка будова еритроцитів і лейкоцитів? 

7. В чому полягають функції формених елементів крові? 

8. Які ви знаєте фізіологічні та патологічні зміни ШОЕ? 

9. Який процентний склад різних форм лейкоцитів? 

10. Які відмінні риси в будові різних лейкоцитів? 

11. Які функції виконують різні форми лейкоцитів? 

12. Яку будову має гемоглобін та яке його фізіологічне значення? 

13. Що таке киснева ємність, чому дорівнює її величина? 

14. В чому полягає принцип класифікації груп крові? 

15. Чому не можна перелити  IV групу крові реципієнтові з I групою крові? 

16. Яку будову має серце людини? 

17. Яку будову мають клапани серця? 

18. Які судини дістали назву артерії, вени та капіляри? 

19.  Які артерії належать до великого кола кровообігу? 

20. Назвіть основні вени великого кола кровообігу? 

21. Які судини належать до малого кола кровообігу? 

22. Назвіть основні відділи кровоносної системи? 

23. Розкажіть, яку будову має серце ссавців? 

24. Підкресліть особливості будови серця жаби і динаміку його скорочень? 

25. Який вплив має температура оточуючого розчину на роботу серця? 

26. Дайте характеристику провідної системи серця? 

27. Порівняйте здатність до автономії різних відділів серця? 

28. Поясніть зміну частоти скорочень різних відділів серця після накладання лігатур? 

29. Чим відрізняється вплив на роботу серця симпатичної нервової системи від впливу 

парасимпатичної? 

30. Що таке  медіатори? Яка їхня функція? 

31. Який вплив здійснюють адреналін та ацетилхолін на діяльність серця? 

32. Яку роль відіграє співвідношення одно - та двохвалентних катіонів у діяльності серця? 

33. Оцінити динаміку збудливості серцевого м’яза в різні фази його діяльності? 

34. Поясніть явище екстрасистоли та компенсаторної паузи? 

35. Яке значення має явище рефрактерності для діяльності серця? 

36. Чи можна отримати екстрасистолу без компенсаторної паузи? Пояснити. 

37. В чому полягає рефлекторна регуляція  роботи серця? 

38. Який механізм очно – серцевого рефлексу? 

39. Які існують власні рефлекси серцево – судинної системи? 

40. Які існують методи вимірювання кров’яного тиску у людини і тварин? 

41. Що таке систологічний та діастолічний тиск? 

42. Чому дорівнює пульсовий тиск? 

43. Що таке гемодинаміка та які фізіологічні параметри вона вивчає? 

44. Як змінюється лінійка та об’ємна швидкість кровотоку в різних ділянках судинної 

системи? 

45. Як змінюється кров’яний тиск та опір в різних ділянках судинної системи? Чим 

зумовлені ці зміни? 

46. Які властивості серця відображає ЕКГ? 

47. Що ілюструє інтервал між зубцями P і Q ? 
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48. Які методи дослідження діяльності серця вам знайомі?  


