
ОПИС ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА ПРОГРАМИ 
ФІЗІОЛОГІЯ АДАПТАЦІЙ 

 

Тип модуля: 

вибіркова. 

Семестр: 

другий. 

Обсяг модуля: 

Загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 16, практичні – 

16.  

Лектор: 

кандидат біологічних наук, доцент – Філь Віталій Михайлович. 

Результати навчання: 

 вміти використовувати на практиці методики адаптації до дії агресивних чинників 

зовнішнього середовища для профілактики деяких патологій організму; 

 вміти володіти основними методами підвищення стресостійкості організму;  

 вміти застосовувати теоретичні знання про механізми фізіологічної адаптації організму в 

практичній роботі та повсякденному житті. 

Спосіб навчання: 
аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 

 Анатомія і фізіологія людини;  

 Біохімія; 

 Фізіологічні основи навчальної діяльності. 

Зміст навчального модуля: 

Вступ у дисципліну «Фізіологія адаптації». Основні положення теорії функціональних систем 

П. К. Анохіна. Загальні принципи і механізми адаптації. Теорія неспецифічної адаптації. 

Постстресорні адаптаційні зміни в метаболізмі. Адаптація до фізичних навантажень. Гостра 

гіпоксія, гіпероксія, гіпо- та гіперкапнія. Адаптація до умов гравітації. Реакції організму на 

перегрівання, переохолодження та дегідратацію.  
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Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

 Поточний контроль (30%): відповіді на практичних заняттях, співбесіда з лектором, 

підсумкова контрольна робота; 

 Підсумковий контроль (70%, залік). 

Мова навчання: 

українська. 


