
1. Назва: Фізіологія кардіо-респіраторної системи
2. Лектор: Шех Віра Євгенівна, доцент, кандидат біологічних наук
3. Статус: вибірковий.
4. Курс − 4, семестр − 7.
5. Кількість кредитів − 4; академічні години: загальні – 120, лекційні – 24, 
практичні – 8, самостійна робота – 88.
6. Попередні умови для вивчення: необхідні знання з загальних курсів 
«Анатомія людини та гістологія», «Біохімія», «Гістологія», «Фізіологія 
людини та тварин».
7. Коротка  анотація:  Курс  присвячений  вивченню  функціональної
організації  серця,  властивостей  серцевого  м’яза,  серцевих  клапанів,
механізмів  генерації  потенціалів  спокою,  потенціалів  дії;  серцевого  циклу,
змін тиску та об’єму крові в шлуночках і в передсердях протягом систоли та
діастоли,  властивостей  провідної  системи  серця,  функції  головного  та
латентних  пейсмекерів,  механізмів  формування  електрокардіограми,
механізмів  нервової  та  гуморальної  регуляції  роботи  серця.  Розглядаються
функціональна  організація  судинної  системи,  властивості  артерій,  артеріол,
капілярів,  венул,  вен;  аускультативний  метод  вимірювання  артеріального
тиску, фактори що впливають на систолічний та діастолічний тиск, середній
та пульсовий тиск; механізми нервової, рефлекторної та гуморальної регуляції
судинного  тонусу.  Розглядаються  функціональна  організація  дихальної
системи, функції мертвого простору та дихальних альвеол, легеневі об’єми та
ємності,  механізми  транспорту  газів  кров’ю,  крива  дисоціації  гемоглобіну,
дихальний центр, нервова та рефлекторна регуляція дихання, метод реєстрації
спірограми.
8. Форми  організації  контролю  знань,  система  оцінювання:  поточний
контроль:  тестовий  контроль,  контрольна  робота;  підсумковий  контроль  -
екзамен.
9. Методичне  забезпечення:  робоча  програма, завдання  для  самостійної
роботи,  комплекти  тестових  завдань,  завдань  практичного  та  проблемно-
практичного  характеру,  комплект  екзаменаційних  білетів,  мультимедійні
презентації.
10.Мова викладання: українська.
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