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4. МЕТА, ЗАВДАННЯ КУРСУ, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ
НАВЧАННЯ ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
4.1 Мета дисципліни: формування у студентів системи теоретичних
знань і практичних навичок для здійснення професійної діяльності за
спеціальністю щодо закономірностей функціонування людського організму
під час праці.
4.2 Завдання дисципліни: засвоєння студентами необхідного рівня
знань щодо принципів і фізіологічних механізмів ефективної праці для
реалізації практичних заходів з організації праці з урахуванням фізіологічних
можливостей працюючих з огляду на особливості трудової діяльності та
факторів виробничого середовища.
4.3 Перелік компетентності
Після вивчення дисциплін студент набуває:
Загальні компетентності (визначені стандартом вищої освіти
спеціальності)
Шифр
Зміст
ЗК 1
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина
в Україні.
ЗК 2
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній
системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової
активності для активного відпочинку та ведення здорового
способу життя.
ЗК 3
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 6
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК 8
Здатність працювати як в команді, так і автономно
ЗК 9
Навики здійснення безпечної діяльності.
Фахові компетентності (визначені стандартом вищої освіти
спеціальності)
Шифр
Зміст
ФК 3
Здатність до застосовування тенденцій розвитку техніки і
технології захисту людини, матеріальних цінностей і довкілля
від небезпек техногенного і природного характеру та

ФК 5
ФК 6
ФК 7

ФК 8
ФК 10

ФК 14

ФК 15

обґрунтованого вибору засобів та систем захисту людини і
довкілля від небезпек.
Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням
вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної,
промислової безпеки та охорони праці.
Здатність до оцінювання ризиків виникнення та впливу
надзвичайних ситуацій на об’єктах суб’єкта господарювання та
ризиків у сфері безпеки праці.
Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати методи
визначення та контролю фактичних рівнів негативного впливу
вражаючих чинників джерел надзвичайних ситуацій на людину і
довкілля.
Здатність до аналізу й оцінювання потенційної небезпеки
об’єктів, технологічних процесів та виробничого устаткування
для людини й навколишнього середовища
Здатність обґрунтовувати та розробляти заходи, спрямовані на
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захист
населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення
безпечної праці та запобігання виникненню нещасних випадків і
професійних захворювань.
Готовність до застосовування та експлуатації технічних систем
захисту, засобів індивідуального та колективного захисту
людини від негативного впливу небезпечних чинників
надзвичайної ситуації, дії небезпечних і шкідливих виробничих
чинників.
Здатність до організації безпечної експлуатації техніки,
устаткування, спорядження у сфері професійної діяльності,
створення безпечних і здорових умов праці.

4.4 Результати навчання
Шифр
ПРН 2
ПРН 4
ПРН 6

ПРН 7

Зміст
Володіти культурою мислення, технологією освоєння
соціального досвіду на рівні, необхідному для професійної
діяльності.
Застосовувати отримані знання правових основ цивільного
захисту, охорони праці у практичній діяльності.
Пояснювати процеси впливу шкідливих і небезпечних
чинників, що виникають у разі небезпечної події; застосовувати
теорії захисту населення, території та навколишнього
природного середовища від вражаючих чинників джерел
надзвичайних ситуацій, необхідні для здійснення професійної
діяльності знання математичних та природничих наук.
Обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на зменшення

ПРН 11
ПРН 11
ПРН 15
ПРН 16
ПРН 19

професійного ризику, захист населення, запобігання
надзвичайним ситуаціям
Визначати фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні
шкідливі виробничі чинники та аналізувати безпечність
виробничого устаткування.
Ідентифікувати небезпеки та можливі їх джерела, оцінювати
ймовірність виникнення небезпечних подій та їх наслідки.
Пояснювати номенклатуру, класифікацію та параметри
вражаючих чинників джерел техногенних і природних
надзвичайних ситуацій та результати їх впливів.
Обирати оптимальні способи та застосовувати засоби захисту
від впливу негативних чинників хімічного, біологічного і
радіаційного походження.
Аналізувати
і
обґрунтовувати
інженерно-технічні та
організаційні заходи щодо цивільного захисту, техногенної та
промислової безпеки на об'єктах та територіях.

4.5 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни
Вивчення цієї дисципліни
безпосередньо спирається на:
Гігієна праці
Теорія ризиків
Системи контролю небезпечних та
шкідливих виробничих факторів

На результати вивчення цієї
дисципліни безпосередньо
спираються:
Виробнича санітарія
Основи професійної безпеки та
здоров’я людини
Атестація робочих місць за умовами
праці
Профілактика виробничого
травматизму та професійних
захворювань
Потенційно-небезпечні виробничі
технології та їх ідентифікація
Розслідування, облік та аналіз
нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій
Безпека виробничих процесів і
устаткування
Ергономіка
Управління охороною праці

Практичні заняття,
семінари

5
32

6
–

7
16

8
РЕ

Екзамен

Лабораторні заняття

4
42

Семестровий
контроль

Залік

Лекції

3
48

Поточний
контроль
Контрольні роботи
(кількість робіт)

Самостійна робота
(годин)

2
90/3

За видами аудиторних
занять (годин)

Аудиторні заняття
(годин)

1
5

Всього
(годин) / кредитів ECTS

Семестр

Загальний обсяг
З них

Індивідуальні завдання
студентів (КП, КР, РГ, Р, РЕ)

5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)

9
2

10
1

11
–

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального
обсягу складає 53,3%.

№ з/п.

Види навчальних занять
(Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

Кількість годин

Рекомендована література
(базова, допоміжна)

6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Номер семестру (якщо дисципліна викладається
у декількох семестрах).
Назви змістових модулів.
Найменування тем та питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу.

1

2

3

4

5

1

Л

2

1–3

2

СР

2

ПЗ

2

Л

2

Тема 1. Предмет фізіології, історія, методи і
значення фізіології.
Фізіологія людини як дисципліна. Зміст,
завдання і зв’язок курсу з іншими дисциплінами.
Предмет та об’єкт дисципліни.
Історія розвитку фізіології
Сучасний стан та проблеми фізіології на
сучасному етапі. Значення фізіології в охороні праці.
Предмет фізіології, історія, значення фізіології.
Розвиток фізіології в Україні
Тема 2. Методологічні принципи та методи
фізіології. Основні поняття фізіології.
Методологічні
принципи
фізіології.
Методи
досліджень. Основні поняття фізіології.
Праця як основний вид діяльності людини та її
фізіологічні особливості.
Методологічні принципи та методи фізіології.
Основні поняття фізіології.
Тема 3. Організм людини та його фізіологічні
функції.
Організм і рівні його організації. Біологічні реакції.
Регулювання фізіологічних функцій.
Організм людини та його фізіологічні функції
Тема 4. Біоелектричні потенціали.
Будова плазматичної мембрани. Асиметричний
розподіл іонів і механізми його виникнення.
Проникнення іонів крізь мембрану. Мембранний
потенціал спокою. Потенціали дії. Закономірності
подразнення клітин електричним струмом. Полярний
закон. Закон “усе або нічого”.
Будова плазматичної мембрани. Потенціал дії.
Тема 5. Нервова система як провідна
фізіологічна система.
Загальні відомості про нервову систему людини.
Типи нервової системи людини. Нервова клітина як
основна структурна одиниця нервової системи.
Будова і функції нейронів, класифікація. Нейроглія.

3

4

СР

2

5

ПЗ

2

6

Л

2

7
8

ПЗ
Л

2
2

9
10

ПЗ
Л

2
2

1–3
1,2

1–3
1–3, 10
1,2
1,2,8

1,3
1–3, 8

1,2, 4

11
12

ПЗ
СР

2
4

13

Л

2

14

СР

4

15

Л

2

16
17

СР
ПЗ

2
2

18

Л

2

19

СР

2

20

ПЗ

2

21

Л

2

22
23
24

СР
ПЗ
Л

2
2
2

Нервові волокна. Фізіологія синапсів. Класифікація
синапсів. Будова і механізм передачі збудження.
Закони проведення збудження нервовими волокнами.
Функціонування нервової системи під час праці.
Будова і властивості нервової системи.
Регулювання фізіологічних функцій
Тема 6. Рефлекторна діяльність нервової
системи.
Вища і нижча нервова діяльність. Рефлекторна
функція ЦНС. Рефлекторна дуга. Координація
рефлекторних
процесів.
Динамічний
робочий
стереотип як одиниця трудової поведінки людини,
умови його формування і вдосконалення.
Нервові центри і їх властивості. Класифікація
рефлексів. Рефлекс як основа трудової діяльності.
Тема 7. Фізіологія центральної нервової
системи.
Центральна нервова система. Нервові процеси –
збудження і гальмування та закономірності їх
взаємодії. Іррадіація, концентрація, урівноваженість,
індукція. Властивості нервових процесів: сила,
рухливість, урівноваженість як фізіологічна основа
темпераменту. Будова та рефлекторна діяльність
спинного мозку. Нервові процеси під час праці.
Проміжний та кінцевий мозок.
Структура і функції клітин нервової системи
Механізми і закони проведення збудження.
Тема 8. Фізіологія вищої нервової діяльності.
Природжені та набуті форми поведінки.
Закономірності умовно-рефлекторної діяльності.
Гальмування
умовних
рефлексів.
Аналітикосинтетична діяльність кори головного мозку.
Співвідношення першої та другої сигнальних систем
у різних видах трудової діяльності. Анатомофізіологічні основи мови. Фізіологічні основи
мислення. Свідомість як функція мозку. Нервова
пам’ять. Функції ЦНС в процесі праці. Фізіологія сну.
Типи вищої нервової діяльності людини. Вчення
І.П. Павлова про сигнальні системи.
Компоненти та особливості рефлексу. Праця як
умовно-рефлекторний процес
Тема 9. Ендокринна система.
Залози
внутрішньої
секреції.
Гормони.
Класифікація. Роль гормонів. Гіпоталамус. Гіпофіз.
Щитоподібна залоза. Прищитоподібна залоза.
Підшлункова залоза. Наднирникові залози. Статеві
залози. Тімус або вілочкова залоза. Епіфіз. Тканинні
гормони. Зміни в ендокринній системі під час праці.
Регуляція діяльності залоз внутрішньої секреції.
Інтегративні функції нервової системи
Тема 10. Кров, лімфа, тканинна рідина.
Кров, лімфа, тканинна рідина. Об’єм, склад,

1–3, 7
1–3,8
1,2,3, 9

1,2,3
1–4, 5

1–3
1–3, 5
1–7

1–3
1–4
1–3,5

2–3
1–5
2–3

25

СР

4

26

Л

2

27

СР

2

28

Л

2

29
30

СР
Л

2
2

31

32
33

Л

СР
Л

2

2
2

функції. Формені елементи крові. Захисні системи
організму. Імунітет. Система згортання крові.
Кровотворення і його регуляція. Зміни у системі крові
під час трудової діяльності.
Реакція крові і підтримання її стабільності.
Тема 11. Серцево-судинна система.
Кровообіг.
Будова
серця.
Властивості
серцевого м’яза. Робота серця та її прояви. Іннервація
серця і регуляція його функцій. Кровоносні судини.
Рух крові в судинах. Зміни у серцево-судинній
системі під час праці. Центральна та рефлекторна
регуляція кровообігу. Лімфатична система.
Гуморальна регуляція серцевої діяльності.
Тема 12. Дихання.
Легеневе дихання людини. Будова дихальної
системи людини. Механізм вдиху та видиху.
Кількісні характеристики дихання. Газообмін у
легенях та тканинах. Тканинне дихання. Регуляція
дихання. Роль вищих відділів центральної нервової
системи у регуляції дихання. Дихання людини за
різних
умов.
Дихання під
час фізичного
навантаження. Вплив праці на дихальну систему.
Дихальний центр.
Тема 13. Травлення. Функції травної
системи.
Травна система людини. Функції травної
системи. Травлення у ротовій порожнині. Травлення
у шлунку, тонкій та товстій кишці. Порожнинне та
мембранне травлення у тонкій кишці. Голод та
насичення як регулятори споживання їжі. Регуляція
панкреатичної секреції, жовчовиділення. Зміни у
травній системі під час трудових навантажень.
Антитоксична функція печінки.
Тема 14. Виділення.
Виділення.
Будова
і
функції
нирок.
Сечоутворення.
Механізм
розведення
і
концентрування сечі. Інші функції нирок. Регуляція
функції нирок. Вплив трудових навантажень на
систему виділення.
Методи вивчення функції нирок.
Тема 15. Фізіологія рухового апарату людини.
Загальні відомості про будову рухового апарату
людини та його функції. Типи скорочення м’язів.
Енергетика м’язового скорочення. Теплопродукція.
М’язова сила і витривалість. Методи вимірювань.
Сутність фізіологічного закону середніх навантажень
і середніх швидкостей скорочення м’язів та його
використання в нормуванні праці. М’язова діяльність.
Динамічна і статична робота. Праця як поєднання
динамічних рухів і статичної напруги. Локальний,
регіональний і загальний характер м’язових
навантажень.

1–3, 8

1–3, 8

1–3, 8
1,2, 8

1,2, 8
1,2, 8

1–3
1–5,8,11

1–3
1,2
4, 10

1,2,4, 10,11

34

СР

10

35

Л

2

36

СР

4

Всього

Скелетні м’язи. Будова рухової одиниці. 1,2, 4, 10, 11
Фізіологічні властивості. Робота м’язів. Гіпертрофія і
атрофія м’язів. Робоча поза робітника. Різновиди
робочих поз та їх фізіологічна характеристика.
Виробничі та фізіологічні вимоги до раціоналізації
робочої пози. Робоче місце та ергономічні вимоги до
його планування і організації. Фізіологічні принципи
раціоналізації трудових рухів. Методи вивчення
трудових рухів.
1,2,3, 8
Тема 16. Фізіологія сенсорних систем.
Загальні
властивості
сенсорних
систем.
Аналізатори, їх будова, функція та класифікація.
Зорова сенсорна система. Слухова сенсорна система.
Вестибулярний аналізатор. Нюхова сенсорна система.
Смакова
сенсорна
система.
Соматосенсорний
аналізатор.
Пороги і діапазон чутливості аналізаторів
(мінімальний, оптимальний, диференціальний), їх
врахування в оптимізації інформаційних потоків і
1–3, 8
організації праці.

90

САМОСТІЙНА РОБОТА
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва видів самостійної роботи
Опрацьовування лекційного матеріалу
Підготовка до практичних занять
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються
на лекційних заняттях
Виконання індивідуального завдання:
Інші види самостійної роботи
Разом

Кількість
годин
10
10
10
10
2
42

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
(вид індивідуального завдання)

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

26
27
28
29
30
31

Назва індивідуального завдання
та (або) його розділів
Історія розвитку фізіології.
Праця як основний вид діяльності людини та її
фізіологічні особливості.
Організм і рівні його організації.
Будова плазматичної мембрани.
Скелетні м’язи. Будова рухової одиниці. Фізіологічні
властивості.
Робота м’язів.
Гіпертрофія і атрофія м’язів.
Робоча поза робітника. Різновиди робочих поз та їх
фізіологічна характеристика.
Робоче місце та ергономічні вимоги до його планування і
організації. Фізіологічні принципи раціоналізації
трудових рухів. Методи вивчення трудових рухів.
Будова і властивості нервової системи.
Класифікація рефлексів.
Нервові центри і їх властивості.
Рефлекс як основа трудової діяльності.
Проміжний та кінцевий мозок.
Типи вищої нервової діяльності людини. Вчення
І. П.Павлова про сигнальні системи.
Функції ЦНС в процесі праці.
Регуляція діяльності залоз внутрішньої секреції.
Реакція крові і підтримання її стабільності.
Гуморальна регуляція серцевої діяльності.
Дихальний центр.
Регуляція панкреатичниї секреції, жовчовиділення.
Антитоксична функція печінки.
Методи вивчення функції нирок.
Методи дослідження перетворення енергії в організмі.
Пороги і діапазон чутливості аналізаторів (мінімальний,
оптимальний, диференціальний), їх врахування в
оптимізації інформаційних потоків і організації праці.
Реакція серцево-судинної системи працівника на трудові
навантаження. Терморегуляція організму. Енергетика
трудової діяльності. Обмін речовин та енергії.
Класифікація робіт на основі енергетичних затрат.
Закономірності відновлення фізіологічних функцій
працівника до вихідного рівня під час відпочинку.
Динаміка працездатності і характеристика її фаз.
Заходи щодо підвищення працездатності працівників.
Заходи
запобігання
перевтоми
працівників
на
виробництві.
Основні заходи по запобіганню монотонності і

Терміни
виконання
(на якому тижні)
До 15 тижня.
Виконання у
вигляді
рефератів.

32
33

34

підвишенню змістовності праці.
Методи встановлення регламентованих перерв на
відпочинок. Шляхи раціоналізації та оцінка ефективності
внутрішньозмінних режимів праці та відпочинку.
Раціоналізація тижневих і річних режимів праці та
відпочинку.
Професійний відбір і адаптація.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Згідно навчального плану з дисципліни «Фізіологія людини» студенти
мають відвідувати лекції та практичні роботи, виконувати індивідуальні
завдання, самостійно опрацьовувати визначені теми. Протягом семестру
проводиться дві контрольні роботи та захист практичних робіт.
Завершальним етапом вивчення дисципліни є залік.
Для досягнення запланованих результатів навчання та формування
компетентностей під час вивчення дисципліни використовується поєднання
навчальної роботи з методами та формами активізації пізнавальної діяльності
студентів. Основні з яких представлені у табл. 1. У лекціях використовуються
проблемний підхід та ілюстративний метод.
Таблиця 1 – Методи та форми організації навчання
Методи
Дискусія
ІТ-методи
Робота в команді
Навчання на основі
досвіду
Випереджувальна
самостійна робота
Індивідуальне
навчання
Проблемне навчання

Методи та форми організації навчання
лекції
лабораторні практичні
самостійна
заняття
заняття
робота
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

Для досягнення поставленої мети викладання дисципліни реалізуються
такі способи та організаційні заходи:

 самостійне вивчення теоретичного матеріалу дисципліни з
використанням
Internet-ресурсів,
методичних
розробок,
спеціальної навчальної та наукової літератури;
 закріплення теоретичного матеріалу під час проведення
практичних робіт, виконання творчих завдань.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях,
виступів на практичних заняттях, тестів, виконання індивідуальних завдань,
проведення контрольних робіт тощо.
Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час
аудиторних занять та самостійної роботи студента, проводиться:
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, тестування за
темами (на 9 та 15 тижнях);
- з практичних, індивідуальних завдань – шляхом їх захисту і перевірки.
Семестровий контроль проводиться у формі заліку відповідно до
навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною
програмою та у терміни, встановлені навчальним планом.
Результати поточного контролю (поточна успішність) враховуються як
допоміжна інформація для виставлення оцінки з даної дисципліни.
Студент вважається допущеним до семестрового заліку з навчальної
дисципліни за умови повного відпрацювання та захисту всіх практичних
робіт, виконання контрольних робіт та виконання індивідуальних завдань,
передбачених навчальною програмою з дисципліни.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS)
Таблиця 2 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту
Контрольні
роботи
24

Практичні
роботи
16

РЕ
20

Індивідуальні
завдання
20

Залік

Сума

20

100

Таблиця 3 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS
Рейтингова
Оцінка,
бали
1

Оцінка
ЕСТS та її
визначення
2

Національн
а оцінка
3

Відмінно
90-100

А

82-89

В

Добре

75-81

С

Добре

Д

Задовільно

64-74

Критерії оцінювання
позитивні

негативні

4
5
- Глибоке знання
Відповіді на
навчального матеріалу
запитання
модуля, що містяться в
можуть містити
основних і додаткових
незначні
літературних джерелах;
неточності
- вміння аналізувати
явища, які вивчаються, в
їхньому взаємозв’язку і
розвитку;
- вміння проводити
теоретичні розрахунки;
- відповіді на запитання
чіткі, лаконічні, логічно
послідовні;
- вміння вирішувати
складні практичні
задачі.
- Глибокий рівень знань Відповіді на
в обсязі обов’язкового
запитання
матеріалу, що
містять певні
передбачений модулем;
неточності;
- вміння давати
аргументовані відповіді
на запитання і проводити
теоретичні розрахунки;
- вміння вирішувати
складні практичні
задачі.
- Міцні знання матеріалу, - невміння
що вивчається, та його
використовувати
теоретичні
практичного
знання для
застосування;
- вміння давати
вирішення
аргументовані відповіді
складних
на запитання і проводити
практичних
теоретичні розрахунки;
задач.
- вміння вирішувати
практичні задачі.
- Знання основних
Невміння давати
фундаментальних
аргументовані
положень матеріалу, відповіді на
що вивчається, та їх запитання;
- невміння
практичного
застосування;
аналізувати
- вміння вирішувати викладений матеріал і

прості практичні
задачі.

60-63

Е

Задовільно

- Знання основних
фундаментальних
положень матеріалу
модуля,
- вміння вирішувати
найпростіші
практичні задачі.

35-59

FХ
(потрібне
додаткове
вивчення)

Незадовільно

Додаткове
вивчення матеріалу
модуля може бути
виконане в терміни,
що передбачені
навчальним
планом.

1-34

F
(потрібне
повторне
вивчення)

Незадовільно

-

виконувати
розрахунки;
- невміння вирішувати
складні практичні
задачі.
Незнання окремих
(непринципових)
питань з матеріалу
модуля;
- невміння послідовно
і аргументовано
висловлювати думку;
- невміння
застосовувати
теоретичні положення
при розвязанні
практичних задач
Незнання основних
фундаментальних
положень навчального
матеріалу модуля;
- істотні помилки у
відповідях на
запитання;
- невміння
розв’язувати прості
практичні задачі.
- Повна відсутність
знань значної частини
навчального матеріалу
модуля;
- істотні помилки у
відповідях на
запитання;
-незнання основних
фундаментальних
положень;
- невміння
орієнтуватися під час
розв’язання простих
практичних задач

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Складові частини навчально-методичного забезпечення навчальної
дисципліни «Фізіологія людини»:
1) завдання для контрольних робіт;
2) завдання для самостійної роботи (індивідуальні завдання);
3) питання для заліку;

4) методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи:
5) методичні вказівки щодо виконання практичних робіт.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна література
1. Фізіологія людини: підручник / В. І. Філімонов. К.:: Всеукраїнське
спец. видавн. «Медицина», 2021. 488 с.
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