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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
 

Навчальна дисципліна «Анатомія та фізіологія людини» належить до циклу 
дисциплін природничо-наукової підготовки фахівців спеціальності 226 «Фармація, 
промислова фармація». 

Програма з дисципліни «Анатомія та фізіологія людини» складена для 
спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація «Фармація», 
рівень вищої освіти: перший (бакалаврський).  

Навчання за цією спеціальністю здійснюється протягом 3 років.  
Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з 

вимогами «Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних 
дисциплін» (наказ МОЗ України від 12. 10. 2004р. № 492). Програма приведена у 
відповідність до наказу МОН України №47 від 26. 01. 2015 “Про особливості 
формування навчальних планів”. 

Навчальна програма забезпечує: відповідність змісту галузевих стандартів 
вищої освіти через безпосередній зв'язок змісту дисципліни з цілями вищої освіти 
(уміннями та здатностями фахівця, що визначені в ОКХ); відповідність ліцензійним 
та акредитаційним умовам та вимогам; відповідність «Стандартам і рекомендаціям 
щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти»; можливість 
використання дисциплінарних компетенцій як інформаційної бази для формування 
засобів діагностики; однозначність критеріїв оцінювання навчальних досягнень. 

Навчальна програма дисципліни за своїм змістом є документом, що визначає 
обсяги знань, які має опанувати студент відповідно до вимог освітньо-
кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця, алгоритм вивчення 
навчального матеріалу дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, що 
виключає дублювання навчального матеріалу при вивченні спільних для різних 
курсів проблем, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію 
оцінювання знань студентів. 

Згідно з навчальним планом вивчення анатомії та фізіології людини 
здійснюється впродовж 1 семестру. 

Анатомія та фізіологія людини як навчальна дисципліна: 
а) базується на вивченні студентами біології з основами генетики, біологічної 

фізики, латинської мови та інтегрується з цими дисциплінами; 
б) закладає основи для вивчення студентами патологічної фізіології, біологічної 

хімії, фармакології, першої долікарської допомоги та формування умінь 
застосовувати знання з анатомії людини в процесі подальшого вивчення усіх 
клінічних дисциплін  і в майбутній професійній діяльності; 

в) закладає розуміння поняття здоров’я, здорового способу життя та 
профілактики порушення функцій у процесі життєдіяльності. 

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною 
системою відповідно до вимог Болонського процесу. 

Програму дисципліни «Анатомія та фізіологія людини» поділено на два модулі 
модуль, які своєю чергою поділяються на вісім змістових модулів таким чином: 

Модуль 1. Анатомія людини   
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Змістові модулі: 
1. Вступ до анатомії. Анатомія опорно-рухового апарата. 
2. Спланхнологія. 
3. Центральна нервова система. Органи чуття.  
4. Периферійна нервова система. 
5. Анатомія серцево-судинної системи 
Модуль 2. Фізіологія людини 

Змістові модулі: 
6. Загальна фізіологія. 
7. Фізіологія вісцеральних систем.  
8. Вищі інтегративні функції. 
 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 
а) лекції;  
б) практичні заняття;  
в) самостійна робота студентів (СРС); 
г) консультації. 
Кафедра медичної біології та теоретичної медицини має право вносити зміни до 

навчальної програми у межах до 15% залежно від організаційних і технічних 
можливостей, напрямків наукових досліджень, але має виконувати в цілому обсяг 
вимог до дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за фахом підготовки та 
навчальним планом. 

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних змістових 
модулів анатомії та фізіології людини. 

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняттях 
відповідно до конкретних цілей засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) 
– на практичних підсумкових заняттях. Рекомендується застосовувати такі засоби 
діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування 
ситуаційних завдань, контроль практичних навичок.  

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню на 
підсумкових контрольних заняттях. Оцінка успішності студента з дисципліни є 
рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою. 

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни за шкалою ЕСТS, 
підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється додатково за графіком, 
затвердженим у навчальному закладі. 
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Структурований план підготовки з дисципліни  
«Анатомія та фізіологія людини» 

Структура  
навчальної  
дисципліни 

Кількість годин / з них Рік 
навчання 

 
 

Вид контролю 
Всього 
годин / 

кредитів  

Аудиторних СРС 
лекцій практичних 

занять 
МОДУЛІ 1 та 2 150/5,0 30 70 50 1 Підсумковий  тестовий 

контроль. Контроль 
практичних навичок. 

Модуль 1 
МОДУЛЬ 1 69/2,3 14 30 25   

Змістовий  
модуль 1 

9/0,3 2 4 3  Тестовий контроль за темами 
ЗМ 1. Контроль на практичних 
заняттях, тестові завдання 

Змістовий  
модуль 2 

18/0,6 6 8 4  Тестовий контроль за темами 
ЗМ 2. Контроль на практичних 
заняттях, тестові завдання 

Змістовий  
модуль 3 

15/0,5 2 8 5  Тестовий контроль за темами 
ЗМ 3. Контроль на практичних 
заняттях, тестові завдання 

Змістовий  
модуль 4 

9/0,3 2 4 3  Тестовий контроль за темами 
ЗМ 4. Контроль на практичних 
заняттях, тестові завдання 

Змістовий  
модуль 5 

9/0,3 2 4 3  Тестовий контроль за темами 
ЗМ 5. Контроль на практичних 
заняттях, тестові завдання 

Підсумковий тестовий 
контроль засвоєння 
модуля 

9/0,3 - 2 7  Підсумковий  тестовий 
контроль. Контроль 
практичних навичок. 

Модуль 2 
МОДУЛЬ 2 81/2,7 16 40 25 1 Підсумковий  тестовий 

контроль. Контроль 
практичних навичок. 

Змістовий  
модуль 6 

30/1,0 6 16 8  Тестовий контроль за темами 
ЗМ 6. Контроль на практичних 
заняттях, тестові завдання 

Змістовий  
модуль 7 

30/1,0 8 16 6  Тестовий контроль за темами 
ЗМ 7. Контроль на практичних 
заняттях, тестові завдання 

Змістовий  
модуль 8 

12/0,4 2 6 4  Тестовий контроль за темами 
ЗМ 8. Контроль на практичних 
заняттях, тестові завдання 

Підсумковий тестовий 
контроль засвоєння 
модуля 

9/0,3 - 2 7  Підсумковий  тестовий 
контроль. Контроль 
практичних навичок. 

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 годин: аудиторне навантаження – 66,7 %, СРС – 33,7 %. 
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2. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є структурно-функціональні 

особливості будови, походження, розвитку та закономірності функціонування 
організму людини на різних рівнях його організації та їх регуляція. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Анатомія та фізіологія людини» є 
набуття кожним студентом знань з анатомії та фізіології у світі природничо-
наукових уявлень про будову і функції різних клітин, тканин, органів та систем  
загалом з метою використання отриманих знань у вивченні наступних дисциплін, та 
у майбутній професійній діяльності. Закладає розуміння поняття здоров’я, здорового 
способу життя та профілактики порушення функцій у процесі життєдіяльності. 

Мета вивчення анатомії та фізіології людини – кінцеві цілі встановлені на 
основі ОПП підготовки фармацевта за фахом відповідно до блоку її змістового 
модуля (природничо –наукова підготовка) і є основою для побудови змісту 
навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через уміння у вигляді 
цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного змістового модуля 
сформульовано конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що 
забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.  

Кінцеві цілі дисципліни: 
- аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, 

органи і тканини; 
- визначити топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини; 
- трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку 

органів людини, варіанти мінливості органів, вади розвитку; 
- інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму 

людини; 
- передбачити взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини їх 

мінливість під впливом екологічних факторів; 
- визначити вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму 

людини; 
- демонструвати володіння морально-етичними  принципами ставлення до живої 

людини та її тіла як об’єкта анатомічного та клінічного дослідження. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Анатомія та фізіологія людини» 

як науки є системний підхід до опису форми, будови органів, положення 
(топографії) частин та органів тіла в єдності з виконуваними функціями з 
урахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей людини; вивчення 
суті фізіологічних процесів, функцій окремих органів, систем і цілого організму; 
вивчення нервової та ендокринної регуляції діяльності організму, його органів і 
систем; розкриття фізіологічних механізмів взаємодії органів і їх систем; вивчення 
механізмів фармакологічної корекції фізіологічних процесів організму; формування 
у студентів практичних навичок визначення і оцінки функціональних особливостей 
організму; розширення уявлення про роль вивчення анатомії та фізіології людини 
для інших професійних дисциплін. 

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 
дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої 
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освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у стандарті).  
Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей:  
інтегральна: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 
застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов; 

загальні: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і бути сучасно 
навченим; знання та розуміння предметної області та розуміння професії. Здатність 
спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово, спілкуватися другою мовою. 
Оволодіти навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. Здатність 
проводити дослідження на відповідному рівні; 

спеціальні (фахові, предметні): встановлювати причини та наслідки різних 
порушень з метою успішного лікування хворого. Попередження захворювань та їх 
поширення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:  
• аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, 

органи і тканини; 
• визначити топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини; 
• трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального 

розвитку органів людини, варіанти мінливості органів, вади розвитку; 
• інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму; 
• передбачити взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини їх 

мінливість під впливом екологічних факторів; 
• визначити вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму; 
• демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої 

людини та її тіла як об’єкта анатомічного та клінічного дослідження; 
• формулювати висновок про стан фізіологічних функцій організму, його 

систем та органів; 
• аналізувати вікові особливості функцій організму та їх регуляцію; 
• аналізувати регульовані параметри й робити висновки про механізми нервової 

й гуморальної регуляції фізіологічних функцій організму та його систем; 
• аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних 

критеріїв; 
• інтерпретувати механізми й закономірності функціонування збудливих 

структур організму; 
• аналізувати стан сенсорних процесів у забезпеченні життєдіяльності людини; 
• пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функцій організму; 
• пояснювати механізми інтегративної діяльності організму; 
• аналізувати функціональні параметри організму і пояснювати можливості їх 

фармакологічної корекції у бажаному напрямі. 



 8 

ЗМІСТ  
Самостійної роботи з навчальна програма дисципліни  

«Анатомія та фізіологія людини». 
 

Модуль 1. Анатомія людини 
 

Змістовий модуль 1. 
Вступ до анатомії. Анатомія опорно-рухового апарата 

 
Конкретні цілі: 
Визначати предмет і задачі анатомії, основні анатомічні методи 

дослідження. 
Оцінювати основні сучасні напрями розвитку анатомії. 
Аналізувати етапи становлення анатомії людини як фундаментальної 

дисципліни.  
Аналізувати внесок видатних вчених-анатомів України і Києва у становлення 

української школи анатомів і зокрема, київської анатомічної школи.  
Застосовувати анатомічну термінологію для  позначення кісток скелету. 
Застосовувати анатомічні площини і вісі для пояснення топографії кісток. 
Визначати і аналізувати  поняття “кістка як орган”. 
Застосовувати класифікацію кісток для аналізу будови кісток скелету. 
Називати та демонструвати кістки тулуба, черепа і кінцівок.  
Визначати і аналізувати типи  з’єднань між кістками. 
Називати і демонструвати  з’єднання між кістками тулуба. 
Називати і демонструвати  з’єднання між кістками черепа. 
Називати і демонструвати  з’єднання між кістками верхніх кінцівок. 
Називати і демонструвати  з’єднання між кістками нижніх кінцівок. 
Визначати і аналізувати поняття “м’яз як орган”. 
Аналізувати  класифікацію скелетних м’язів за топографією, будовою, 

формою та ін.. 
Описати і продемонструвати  м’язи і фасції тулуба. 
Описати і продемонструвати м’язи і фасції  голови та шиї. 
Описати і продемонструвати м’язи і фасції  верхніх кінцівок. 
Описати і продемонструвати м’язи і фасції нижніх кінцівок. 
 

Тема 1. Предмет і задачі анатомії. Методи дослідження в анатомії. Основні 
сучасні напрями розвитку анатомії 

Анатомія людини – наука про форму і будову, походження і розвиток організму 
людини, його органів та систем. Системний опис форми, будови, стану і 
топографічних взаємовідносин частин і органів тіла з урахуванням їх вікових, 
статевих та індивідуальних особливостей.  

Основні сучасні напрями розвитку анатомії – вікова анатомія, порівняльна 
анатомія, пластична анатомія, антропологія, екологічна анатомія та ін.  

Основні методи дослідження в анатомії – візуальне дослідження, 
антропометричні дослідження, препарування, макро-мікроскопічні дослідження, 
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мікроскопічні дослідження. Сучасні методи дослідження в анатомії: 
рентгенанатомічні методи, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна 
томографія (МРТ), ультразвукове дослідження (УЗД), ендоскопія та ін.  

Становлення і розвиток українських анатомічних шкіл.  
Становлення і розвиток київської анатомічної школи. Внесок М. І. Козлова, О. 

П. Вальтера, В. О. Беца, М. А. Тихомирова, Ф. А. Стефаніса, М. С. Спірова, І. І. 
Бобрика у розвиток київської анатомічної школи і значення їх робіт для сучасної  
анатомії. 

 
Тема 2.  Анатомічна номенклатура. Осі і площини тіла. 
Поняття про Міжнародну анатомічну номенклатуру. Її значення  для вивчення 

анатомії і уніфікації вивчення природничих і клінічних дисциплін. Основні 
анатомічні терміни, які розкривають топографію анатомічних об’єктів, та їх основні 
характеристики.  

Анатомічні площини (сагітальна, фронтальна, горизонтальна) і вісі 
(фронтальна, вертикальна, сагітальна), їх характеристика, використання для опису  
кісток. 

 
Тема 3. Кістка як орган. Класифікація кісток 
Загальні дані про скелет. Класифікація кісток. Кістка як орган. Будова 

трубчастої кістки: її частини. Особливості будови кістки в дитячому, юнацькому, 
зрілому, літньому і старечому віці. Вплив соціальних факторів і екології на розвиток 
і будову кісток скелету.  

 
Тема 4. Анатомія кісток тулуба, кісток черепа, кісток верхніх та нижніх 

кінцівок 
Кістки скелету: хребці, ребра, груднина. Хребці: шийні, грудні, поперекові, 

крижова кістка, куприк. Загальна характеристика хребтового стовпа. Вплив 
соціальних і екологічних факторів на будову кісток скелета хребців. Класифікація 
ребер. Груднина. Вплив соціальних і екологічних факторів на будову ребер і 
груднини. 

Мозковий і лицевий відділи черепа.  Кістки, що утворюють мозковий череп: 
лобова, потилична, тім’яна, клиноподібна, скронева, решітчаста. Кістки, що 
утворюють лицевий череп: нижня щелепа, верхня щелепа, вилична, носова, 
піднебінна, сльозова, під’язикова кістки, леміш, нижня носова раковина. Склепіння 
черепа, зовнішня та внутрішня основи черепа. Вікові  і статеві особливості будови 
черепа.  

Верхня кінцівка: її відділи. Кістки верхньої кінцівки: відділи. Пояс верхньої 
кінцівки: ключиця, лопатка.  Вільна частина верхньої кінцівки: плечова кістка, 
кістки передпліччя і кисті.  Нижня кінцівка: її відділи. Кістки нижньої кінцівки: 
відділи. Пояс нижньої кінцівки: кульшова кістка.. Частини кульшової кістки, їх 
будова.  Вільна частина нижньої кінцівки: стегнова кістка, кістки гомілки, стопи. 

Вікові, статеві  особливості будови кісток кінцівок. Вплив спорту, праці, 
соціальних факторів і екологічних чинників на будову кісток верхньої та нижньої 
кінцівок. 
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Тема 5. Анатомія неперервних та перервних з’єднань між кістками 
Класифікація з’єднань між кістками.  Види синартрозів: волокнисті з’єднання 

(синдесмози) – мембрани, зв’язки, шви, тім’ячки;  хрящові з’єднання (синхондрози) 
– постійні, тимчасові, гіалінові, волокнисті, симфіз. Діартрози (синовіальні 
з’єднання, суглоби): визначення, основні ознаки суглоба, їх характеристика. 
Додаткові компоненти суглобів.  

Класифікація суглобів за будовою, формою суглобових поверхонь, за функцією. 
Прості, складні, комплексні і комбіновані суглоби: їх характеристика. Види рухів і 
їх аналіз (осі рухів, площини рухів). Одноосьові, двоосьові і багатоосьові суглоби, їх 
види, характеристика рухів у кожному виді суглоба.     

 
Тема 6. З’єднання між кістками тулуба і кістками черепа, кістками верхніх 

та нижніх кінцівок 
Класифікація з’єднань хребтового стовпа. Синдесмози хребтового стовпа: їх 

характеристика і будова. Синхондрози хребтового стовпа: їх характеристика і 
будова. Суглоби хребтового стовпа. Хребет  в цілому. Вплив спорту, праці, 
соціальних факторів і екологічних чинників на хребет загалом. 

З’єднання грудної клітки: суглоби (реброво-хребцеві суглоби, реброво-
поперечні суглоби, груднинно-реброві суглоби). Грудна клітка взагалі, її будова. 
Вплив спорту, праці, соціальних факторів і екологічних чинників на будову грудної 
клітки в цілому. 

З’єднання черепа: класифікація. Синдесмози черепа: шви, їх види. Синхондрози 
черепа: їх види, вікові особливості. Суглоби черепа: скронево-нижньощелепний 
суглоб. Вікові особливості з’єднання черепа: тім’ячки, їх види, будова, терміни 
скостеніння. 

З’єднання верхньої кінцівки. Суглоби пояса верхньої кінцівки (надплечо-
ключичний суглоб і груднинно-ключичний суглоб), З’єднання вільної верхньої 
кінцівки: плечовий суглоб, ліктьовий суглоб, з’єднання кісток передпліччя, 
променево-зап’ястковий суглоб, суглоби кисті. 

З’єднання нижньої кінцівки. З’єднання тазового пояса: лобковий симфіз, 
крижово-клубовий суглоб. Таз в цілому: його будова. Вікові, статеві, індивідуальні 
особливості таза. З’єднання вільної нижньої кінцівки: кульшовий суглоб, колінний 
суглоб, з’єднання кісток гомілки, надп’ятково-гомілковий суглоб, суглоби стопи. 
Вплив спорту, праці, соціальних факторів і екологічних чинників на будову з’єднань 
кісток верхніх та нижніх кінцівок. 

 
Тема 7. М’яз як орган. Класифікація м’язів 
М’яз як орган – визначення. Сухожилки, апоневрози. Допоміжні апарати м’язів: 

фасції, синовіальні піхви, синовіальні сумки, сесамоподібні кістки, сухожилкова 
дуга, м’язовий блок. Анатомічний і фізіологічний поперечники м’язів: основні дані 
про силу і роботу м’язів; поняття про важелі. Початок і прикріплення м’язів: їх 
функціональна характеристика. 



 11 

Класифікація м’язів: за топографією, формою, розмірами, напрямом м’язових 
волокон, функцією тощо. 

 
Тема 8. Анатомія м’язів тулуба. Діафрагма. Анатомія м’язів голови та шиї. 

Топографія шиї. Анатомія м’язів верхніх та нижніх кінцівок 
Класифікація м’язів тулуба за топографією.  
М’язи спини: поверхневі і глибокі. М’язи грудної клітки: поверхневі і глибокі.  
М’язи живота: м’язи передньої, бічної і задньої стінок живота. Біла лінія. 

Пупкове кільце. Черевний прес. Пахвинний канал.  
Діафрагма – визначення. Частини діафрагми, отвори, їх вміст.  
М’язи голови: класифікація. Жувальні м’язи. М’язи лиця, їх відміна від решти 

скелетних м’язів.  Класифікація м’язів лиця.  
М’язи шиї: класифікація. Поверхневі, середні і глибокі м’язи шиї Топографія 

шиї: ділянки. 
М’язи верхньої кінцівки: класифікація. М’язи пояса верхньої кінцівки.   М’язи 

плеча: класифікація - м’язи передньої та задньої групи.  М’язи передпліччя: 
класифікація -  м’язи передньої та задньої групи. М’язи кисті: класифікація..  

М’язи нижньої кінцівки: класифікація. М’язи пояса нижньої кінцівки: 
класифікація - м’язи передньої та задньої групи. М’язи стегна: класифікація, м’язи 
передньої, присередньої та задньої групи. М’язи гомілки: класифікація - м’язи 
передньої, бічної та задньої групи.  М’язи стопи: класифікація. Вікові, статеві і 
індивідуальні особливості скелетних м’язів. Вплив спорту, праці, соціальних 
факторів і екологічних чинників на будову скелетних м’язів, тулуба і кінцівок. 

 

Змістовий модуль 2. 
Спланхнологія 

 

Конкретні цілі: 
Аналізувати класифікацію внутрішніх органів. 
Визначити загальний план будови трубчастих органів і оцінювати 

органоспецифічні риси, притаманні трубчастому органу, обумовлені його функцією. 
Визначити загальний план будови паренхіматозних органів. 
Назвати та продемонструвати органи  травної системи. 
Назвати та продемонструвати органи  дихальної системи. 
Назвати та продемонструвати органи  сечової системи. 
Назвати та продемонструвати органи жіночої статевої системи. 
Назвати та продемонструвати органи чоловічої статевої системи. 
Назвати та продемонструвати органи ендокринної системи. 
Назвати та продемонструвати органи  імунної системи. 
 
Тема 9. Вступ до спланхнології. Класифікація внутрішніх органів. Загальні 

закономірності будови трубчастих органів. Загальні закономірності будови 
паренхіматозних органів 

Класифікація внутрішніх органів: трубчасті і паренхіматозні. Загальний план 
будови стінки трубчастих органів: слизова оболонка, м’язова оболонка, зовнішня 
оболонка. Характеристика кожної оболонки. Органоспецифічні риси будови 
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слизової оболонки і залежно від функції органа. Загальні закономірності будови 
паренхіматозних органів. Залози: їх класифікація, загальні принципи будови, 
функції.  

Тема 10. Анатомія органів травної системи  
Травна система: органи, функції.   
Ротова порожнина: її частини. Зуби.  Частини зуба.  Постійні зуби: їх формула. 

Молочні зуби: формула.  
Піднебіння: тверде піднебіння, м’яке піднебіння. Мигдалики. 
Язик: частини. Особливості будови слизової оболонки, м’язи язика.  
Ротові залози: класифікація. Малі слинні залози: класифікація,. Великі слинні 

залози. Глотка, частини, функції. Будова стінки глотки: слизова оболонка, глотково-
основна фасція, м’язи глотки, зовнішня оболонка.  

Стравохід: топографія, частини, будова стінки.  
Шлунок: топографія, частини шлунка. Будова стінки шлунка: особливості 

будови слизової оболонки м’язової оболонки і серозної оболонки.  
Тонка кишка, її відділи. Дванадцятипала кишка, порожня кишка, клубова 

кишка. Будова стінки тонкої кишки. Особливості будови слизової оболонки: 
кишкові ворсинки, залози, складки, лімфатичні (лімфоїдні) вузлики.  

Товста кишка:  відділи. Будова стінки товстої кишки. Особливості будови 
слизової оболонки та  м’язової  оболонки.  

Печінка. Топографія. Зовнішня будова: краї, поверхні. Внутрішня будова 
печінки: частки, сегменти, часточки. Функції печінки.  Утворення і шляхи виділення 
жовчі. Жовчний міхур: топографія, будова стінки, функції. Спільна жовчна протока: 
утворення, топографія. 

Підшлункова залоза: частини, топографія, будова, функції. Протоки 
підшлункової залози.  Підшлункові острівці. 

Очеревина. Очеревинна порожнина, її вміст. Пристінкова очеревина, нутрощева 
очеревина: їх характеристика.  

 

Тема 11. Анатомія  органів дихальної системи 
Дихальна система: органи, функції. Верхні і нижні дихальні шляхи.  
Зовнішній ніс: частини, будова. Носова порожнина: присінок, носові ходи, 

приносові пазухи. Функціональні частини носової порожнини.  Носова частина 
глотки.  

Гортань. Топографія. Будова гортані: хрящі, зв’язки, суглоби, м’язи. Порожнина 
гортані: частини, їх межі. Голосові складки, присінкові складки. Голосова щілина.  

Трахея: частини, топографія, будова стінки. Головні бронхи: топографія, будова 
стінки. Бронхове дерево. Легені: топографія, зовнішня будова. Ворота легень.  
Частки, сегменти, часточки легені. Ацинус. Кровоносна система легень.  

Плевра. Пристінкова плевра і її топографічні частини. Нутрощева плевра.  
Плевральна порожнина: вміст.  

Середостіння: визначення, межі. Органи переднього середостіння. Органи 
заднього середостіння. 

 

Тема 12. Анатомія органів сечової системи 
Сечова система: органи,  функції.   
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Нирка: топографія, зовнішня  будова. Внутрішня будова нирки. Нефрон - 
структурно-функціональна одиниця нирки. Сечові шляхи. Малі ниркові чашечки, 
великі ниркові чашечки, ниркова миска, будова стінки, функції. 

Сечовід: частини, топографія, будова стінки, функція.  
Сечовий міхур: зовнішня будова, частини. Особливості топографії у чоловіків і  

жінок. Будова стінки сечового міхура: особливості будови слизової оболонки, 
м’язової оболонки 

Жіночій сечівник. Чоловічий сечівник. 
 

Тема 13. Анатомія органів  чоловічої статевої системи 
Чоловіча статева система:  органи,  функції. Класифікація органів чоловічої 

статевої системи. Внутрішні чоловічі статеві органи. Яєчко: топографія, будова. 
Над’яєчко. Процес опускання яєчка. Сім’явиносна протока. Сім’яний канатик, його 
складові. Сім’яний пухірець: топографія, будова, функції. Сім’явипорскувальна 
протока. Передміхурова залоза: топографія, будова, функції. Цибулинно-
сечівникова залоза.  

Зовнішні чоловічі статеві органи. Калитка. Статевий член, його будова. 
Чоловічий сечівник: частини, їх топографія, будова стінки.  

 

Тема 14. Анатомія органів жіночої статевої системи  
Жіноча статева система: органи, функції. Класифікація органів жіночої статевої 

системи.  
Внутрішні жіночі статеві органи. Яєчник: топографія, внутрішня будова. 

Маткова труба: топографія, частини, будова стінки, функції. Матка: топографія, 
частини, будова стінки. Піхва: будова стінки. 

Зовнішні жіночі статеві органи.   
Промежина: визначення, топографія. Сечостатева діафрагма, тазова діафрагма.  
 

Тема 15. Анатомія органів імунної системи 
Імунна система: функції. Класифікація органів імунної (лімфатичної або 

лімфоїдної) системи за функцією. Центральні органи імунної системи (первинні 
лімфатичні або лімфоїдні органи): кістковий мозок, загруднинна залоза (тимус) – 
структурні закономірності їх функцій.  

Периферійні органи імунної системи (вторинні лімфатичні або лімфоїдні 
органи): структурні закономірності їх функцій.  

Центральні органи імунної системи (первинні лімфатичні або лімфоїдні 
органи). Червоний кістковий мозок. Жовтий кістковий мозок. Топографія, будова, 
функції мозку. Загруднинна залоза (тимус): топографія, будова, функції.  

Селезінка: топографія, будова, функції. Лімфатичне (лімфоїдне) кільце глотки: 
мигдалики, що його утворюють, їх топографія, будова, функції.  Лімфатичні вузли: 
класифікація, будова, функції. Одинокі лімфатичні (лімфоїдні)  вузлики: топографія, 
будова, функції. Скупчені лімфатичні (лімфоїдні) вузлики: топографія, будова, 
функції. Скупчені лімфатичні (лімфоїдні)  вузлики червоподібного відростка: 
топографія, будова, функції.  
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Тема 16. Анатомія ендокринних органів 
Загальні принципи будови ендокринних органів. Структурне визначення 

поняття “ендокринна функція”. Щитоподібна залоза: топографія, будова, функції.  
Прищитоподібна залоза: топографія, будова, функції. Надниркова залоза: 

будова, функції. Ендокринна частина підшлункової залози: будова, функції. Гіпофіз: 
топографія, частини, будова, функції. Шишкоподібна залоза: топографія, будова, 
функції 

 
Змістовий модуль 3. 

Центральна нервова система. Органи чуття 
 
Конкретні цілі: 
Визначити загальні принципи  будови і функції  ЦНС. 
Описати і продемонструвати зовнішню і внутрішню будову спинного мозку. 
Аналізувати класифікацію відділів головного мозку за анатомічними 

принципами і за розвитком. 
Описати і продемонструвати зовнішню і внутрішню будову відділів головного 

мозку. 
Визначити загальні принципи будови і функції органів чуття. 
Описати і продемонструвати  будову очного яблука і додаткових структур  

ока. 
Описати і продемонструвати будову зовнішнього вуха, середнього вуха і 

внутрішнього вуха. 
 
Тема 17. Вступ до ЦНС. Загальні принципи будови рефлекторних дуг. Сіра і 

біла речовина ЦНС  
Провідна  роль  нервової системи в організмі; її значення для інтеграції органів, 

систем органів в єдиний цілісний організм, у встановленні взаємозв’язки організму 
із зовнішнім середовищем. Класифікація нервової системи за топографічним 
принципом (на центральну нервову систему і периферійну нервову систему) і за 
анатомо-функціональним принципом (на соматичну нервову систему і вегетативну 
нервову систему). Загальний принцип будови нейрона. Морфологічна і 
функціональна класифікації нейронів. Рецептори, їх класифікація. Загальний план 
будови синапсів. Рефлекторні дуги. Сіра речовина ЦНС. Нейроглія. Принципи 
просторової організації сірої речовини ЦНС. Нервові вузли. Біла речовина ЦНС. 
Нервові волокна, нервові пучки, корінці. 

Розвиток головного мозку в ембріогенезі: стадія трьох і п’яти мозкових міхурів 
та їх похідні.  

 
Тема 18. Зовнішня і внутрішня будова спинного мозку. Будова 

спинномозкового нерва 
 Топографія спинного мозку. Зовнішня будова спинного мозку (поверхні, 

борозни, канатики, потовщення). Сегментарна будова спинного мозку. Внутрішня 
будова спинного мозку: центральний канал, сіра і біла речовина. Будова задніх, 
бічних і передніх рогів спинного мозку. Біла речовина: класифікація. Склад 
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передніх, бічних і задніх канатиків спинного мозку. Чутливий вузол 
спинномозкового нерва. Передні і задні корінці. Утворення стовбура 
спинномозкового нерва.  

 
Тема 19. Розвиток головного мозку в ембріогенезі. Анатомія похідних 

ромбоподібного мозку і середнього мозку 
Головний мозок. Відділи головного мозку: великий мозок,  мозочок, стовбур 

головного мозку. Класифікація  відділів головного мозку за розвитком. Похідні 
ромбоподібного мозку: довгастий мозок і задній мозок (міст і мозочок). 

Довгастий мозок: зовнішня будова. Внутрішня будова: сіра і біла речовина. 
Міст: зовнішня будова. Внутрішня будова: сіра і біла речовина. 
Мозочок: топографія, зовнішня будова. Внутрішня будова: сіра і біла речовина. 

Ніжки мозочка. Ромбоподібна ямка: утворення. Проекція ядер черепних нервів на 
поверхню ромбоподібної ямки. 

Четвертий шлуночок: стінки, сполучення. 
Середній мозок, його частини. Пластина  покрівлі: зовнішня будова; внутрішня 

будова: сіра і біла речовина.  Ніжки мозку, їх частини, внутрішня будова: сіра і біла 
речовина. Водопровід  мозку. 

 

Тема 20. Анатомія похідних переднього мозку 
Похідні переднього мозку: проміжний мозок, кінцевий мозок. 
Проміжний мозок: частини (дорсальна – таламічний мозок; вентральна частина 

– гіпоталамус). Частини таламічного мозку: таламус, епіталамус, метаталамус, їх 
функції. Гіпоталамус: його компоненти. Ядра гіпоталамуса, їх функції. Гіпоталамо-
гіпофізарна система. Третій шлуночок: стінки, сполучення. 

Кінцевий мозок: півкулі великого мозку. Мозолисте тіло. Частини півкуль 
великого мозку: нюховий мозок, базальні ядра, плащ. Кора великого мозку: цито- і 
мієлоархитектоніка кори. Роботи В. О. Беца. Рельєф півкуль великого мозку: 
борозни і звивини. Морфологічні основи  динамічної локалізації функцій у корі 
півкуль великого мозку. Біла речовина півкуль: класифікація.   

Бічні шлуночки: частини, їх топографія, стінки, сполучення. 
Лімбічна система. 
 

Тема 21. Провідні шляхи центральної нервової системи. Оболони спинного і 
головного мозку. Утворення і шляхи циркуляції спинномозкової рідини 

Провідні шляхи - визначення. Анатомо-функціональна класифікація провідних 
шляхів центральної нервової системи: асоціативні шляхи (короткі і довгі), 
комісуральні шляхи, проекційні шляхи (висхідні і низхідні). Висхідні (аферентні) 
провідні шляхи. Низхідні (еферентні) провідні шляхи: пірамідні, екстрапірамідні.  

Оболони спинного мозку. Міжоболонні простори і їх вміст. Оболони головного 
мозку. Особливості будови твердої оболони головного мозку. Відростки твердої 
оболони головного мозку. Пазухи твердої оболони головного мозку. Міжоболонні 
простори головного мозку і їх вміст. Утворення і шляхи циркуляції спинномозкової 
рідини. 
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Тема 22. Анатомія органів чуття 
Анатомо-функціональна характеристика органів чуття. Периферійні сприймачі, 

провідники і кіркові центри аналізаторів, їх функціональна єдність. Орган нюху. 
Нюхова частина слизової оболонки носа. Провідні шляхи нюхового аналізатора. 

Орган смаку. Смакові сосочки язика, їх топографія. Провідні шляхи смакового 
аналізатора. 

Загальний покрив. Шкіра: функції. Різновиди шкірної чутливості. Груди. 
 

Тема 23. Око та структура утворів 
Око, його компоненти. Оболонки очного яблука: волокниста, судинна, 

внутрішня (сітківка), їх будова. Камери очного яблука: передня, задня, їх стінки. 
Склисте тіло, кришталик. Водяниста волога: місце утворення, шляхи відтоку. 
Акомодаційний апарат ока. Додаткові структури ока: повіки, брова, кон’юнктива, 
зовнішні м’язи очного яблука, фасції очної ямки. Сльозовий апарат і його складові. 
Провідний шлях зорового аналізатора.  

 

Тема 24. Анатомія вуха 
Частини вуха: зовнішнє, середнє і внутрішнє вухо. Зовнішнє вухо: частини, їх 

будова. Середнє вухо: частини. Барабанна порожнина: стінки, вміст. Слухові 
кісточки. Слухова труба: частини, будова. Внутрішнє вухо, частини, топографія. 
Кістковий лабіринт: присінок, півколові канали, завитка. Перетинчастий лабіринт: 
присінковий лабіринт, півколові протоки, завиткова протока. Провідні шляхи слуху  
і рівноваги. 

 

Змістовий модуль 4. 
Периферійна нервова система 

 

Конкретні цілі: 
Визначити загальні принципи будови і функції периферійної нервоовї системи. 
Аналізувати класифікацію черепних нервів.  
Визначити загальні принципи будови черепних нервів, різних за походженням. 
Аналізувати загальну будову вегетативних вузлів голови. 
Описати і продемонструвати будову соматичних нервових сплетень. 
Визначити загальні принципи будови і функції автономної частини 

периферійної нервоовї системи (вегетативної нервової системи). 
 

Тема 25. Вступ до периферійної нервової системи 
Структура периферійної нервової системи: нерви, нервові вузли, нервові 

сплетення, нервові закінчення. Загальний план будови нерва. Судинно-нервові 
пучки. Класифікація нервів. Сегментарність розподілу периферійних нервів. Нервові 
вузли: класифікація. Загальний план будови чутливих вузлів. Спинномозковий нерв: 
утворення, склад волокон, гілки; відповідність до сегментів спинного мозку. Задні 
гілки спинномозкових нервів: склад волокон, топографія, загальні закономірності 
іннервації. Передні гілки спинномозкових нервів: склад волокон. Загальні 
закономірності утворення соматичних нервових сплетень. Загальні закономірності 
анатомії передніх гілок грудних нервів.  

 



 17 

Тема 26. Черепні нерви. Загальна анатомія вегетативних вузлів голови 
Загальна характеристика черепних нервів. Класифікація черепних нервів за 

функцією (рухові, чутливі, змішані). Класифікація черепних нервів за походженням. 
Відмінності будови черепних нервів, похідних головного мозку (I, II пари) від решти 
черепних нервів. Загальний план будови рухових, чутливих і змішаних черепних 
нервів. Загальний план будови вегетативних вузлів голови: корінці і гілки.  

I, II пари черепних нервів – особливості їх анатомії. Анатомія III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI, XII пари черепних нервів: їх ядра, вихід нервів із черепа, гілки 
нервів, склад їх волокон, топографія, ділянки іннервації.  

 

Тема 27. Грудні нерви. Соматичні нервові сплетення 
Грудні нерви: гілки. Міжреброві нерви: топографія, склад волокон, ділянки 

іннервації. 
Шийне сплетення: джерела утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації. 
Плечове сплетення: джерела утворення, топографія. Стовбури плечового 

сплетення. Класифікація гілок. Короткі гілки плечового сплетення, ділянки їх 
іннервації. Довгі гілки плечового сплетення: утворення, топографія, ділянки 
іннервації. Поперекове сплетення: джерела утворення, топографія, гілки, ділянки 
іннервації. Крижове сплетення: джерела утворення, топографія, класифікація гілок. 
Короткі гілки крижового сплетення: топографія, ділянки іннервації. Довгі гілки 
крижового сплетення: топографія, ділянки іннервації. Куприкове сплетення: 
джерела утворення, ділянки іннервації. 

 

Тема 28. Анатомія автономної частини периферійної нервової системи  
Загальні закономірності будови і функції автономної частини периферійної 

нервової системи (вегетативної нервової системи). Морфологічні відмінності будови 
соматичної нервової системи і вегетативної нервової системи. Морфологічні 
відмінності будови рефлекторної дуги соматичної нервової системи і вегетативної 
нервової системи.  

Симпатична і парасимпатична частини вегетативної нервової системи: 
морфологічні, функціональні відмінності, об’єкти іннервації. Центри вегетативної 
нервової системи в головному і спинному мозку.  

Периферійний відділ вегетативної нервової системи: вегетативні вузли, нерви, 
вегетативні сплетення. Класифікація вегетативних вузлів, їх топографія, 
передвузлові і завузлові  нервові волокна. 

Симпатична частина вегетативної нервової системи. Центри в спинному мозку. 
Симпатичний стовбур: топографія, класифікація вузлів, міжвузлові гілки. Білі і сірі 
сполучні гілки: утворення, топографія. Гілки шийних вузлів симпатичного стовбура,  
їх топографія і ділянки  іннервації. Симпатичні корінці вегетативних вузлів голови. 
Гілки грудних вузлів симпатичного стовбура, їх топографія,  ділянки іннервації.  
Гілки  поперекових  вузлів симпатичного стовбура, їх топографія,  ділянки  
іннервації.  Гілки  крижових  вузлів симпатичного стовбура, їх топографія,  ділянки  
іннервації.  

Парасимпатична частина вегетативної нервової системи. Черепна частина: 
вегетативні вузли голови, їх топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації. Тазова 
частина. 
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Нутрощеві сплетення: черепно-шийна частина, грудна частина, черевна 
частина, тазова частина. 

 
 

Змістовий модуль 5. 
Анатомія серцево-судинної системи 

 
Конкретні цілі: 
Визначити загальні принципи будови і функції серцево-судинної системи.  
Визначити загальні принципи будови і функції артеріальних судин. 
Визначити загальні принципи будови і функції венозних судин. 
Визначити загальні принципи будови і функції лімфатичних судин. 
Описати і продемонструвати будову серця. 
Описати велике, мале коло кровообігу, кровообіг плода.  
Назвати і продемонструвати артеріальні судини голови, шиї, тулуба та 

кінцівок. 
Назвати і продемонструвати вени голови, шиї, тулуба та кінцівок. 
Визначити будову і функції лімфатичної системи. 

 
Тема 29. Вступ до серцево-судинної системи. Анатомія серця 
Загальні принципи будови і функції серцево-судинної системи. Компоненти 

судинної частини серцево-судинної системи: артерії, вени, судини 
гемомікроциркуляторного русла. Лімфатичні судини, принципи їх будови, функції. 
Велике коло і мале коло кровообігу.  

Топографія серця. Форма, положення серця. Зовнішня будова серця. Камери 
серця: іх будова. Клапани серця. Будова стінки серця: ендокард, міокард, епікард. 
Провідна система серця.  Артерії і вени серця. Осердя, його будова, осердна 
порожнина, вміст. 

 
Тема 30. Анатомія артерій голови, шиї, тулуба та кінцівок 
Аорта, частини аорти. Дуга аорти і її гілки. Загальна сонна артерія: топографія, 

гілки. Особливості правої і лівої загальної сонної артерії. Зовнішня сонна артерія: 
топографія, класифікація гілок. Гілки зовнішньої сонної артерії: ділянки 
кровопостачання. Внутрішня сонна артерія: топографія, гілки, ділянки 
кровопостачання. Підключична артерія: топографія, топографі, гілки, ділянки 
кровопостачання.  

Низхідна аорта: частини. Грудна аорта: топографія, класифікація гілок. Гілки 
грудної аорти і ділянки їх кровопостачання. Черевна аорта: топографія, класифікація 
гілок. Пристінкові гілки черевної аорти: топографія, ділянки кровопостачання. 
Нутрощеві гілки черевної аорти: парні і непарні, ділянки кровопостачання.  

Спільна клубова артерія: утворення, топографія, гілки. Внутрішня клубова 
артерія: топографія, класифікація гілок. Пристінкові і нутрощеві гілки внутрішньої 
клубової артерії: топографія, ділянки кровопостачання.  

Артерії верхньої кінцівки. Пахвова артерія: топографія, частини, гілки, ділянки 
кровопостачання. Плечова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. 
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Променева артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Ліктьова артерія: 
топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Ліктьова суглобова сітка: джерела 
утворення. Тильна зап’ясткова сітка. Долонна зап’ясткова сітка. Поверхнева 
долонна дуга. Глибока долонна дуга. Артерії нижньої  кінцівки. Зовнішня клубова 
артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Стегнова артерія: топографія, 
гілки, ділянки кровопостачання. Підколінна артерія: топографія, гілки, ділянки 
кровопостачання. Передня гомілкова артерія: топографія, гілки, ділянки 
кровопостачання. Задня великогомілкова артерія: топографія, гілки, ділянки 
кровопостачання. Суглобова колінна сітка: джерела утворення. Артерії стопи: 
тильна артерія стопи,  бічна підошвова артерія, присередня підошвова артерія.  

 
Тема. 31. Анатомія вен голови, шиї, тулуба та кінцівок 
Внутрішня яремна вена: утворення, топографія, класифікація приток. 

Внутрішньочерепні притоки, позачерепні притоки внутрішньої яремної вени. 
Зовнішня яремна вена. Передня яремна вена. Плечо-головна вена: утворення 
(корені), топографія, притоки. Верхня порожниста вена: утворення (корені), 
топографія, притоки. 

Непарна вена: утворення, топографія, класифікація притоків, ділянки збору 
венозної крові. Півнепарна вена: утворення, топографія, класифікація притоків, 
ділянки збору венозної крові. Нижня порожниста вена: корені, топографія, 
класифікація приток. Пристінкові  і нутрощеві притоки нижньої порожнистої вени, 
ділянки збору венозної крові. Ворітна печінкова вена: корені, топографія, притоки. 
Спільна клубова вена: корені, топографія. Внутрішня клубова вена: топографія, 
притоки. 

Вени верхньої кінцівки: класифікація. Поверхневі і глибокі вени верхньої 
кінцівки: їх характеристика, закономірності топографії і будови.  

Вени нижньої кінцівки: класифікація. Поверхневі і глибокі вени нижньої 
кінцівки: їх характеристика, закономірності топографії і будови. 

 
Тема 32. Анатомія лімфатичних стовбурів і лімфатичних протоків 
Функції лімфатичної системи. Компоненти лімфатичної системи. Класифікація 

лімфатичних судин.  
Грудна протока: корені, топографія, притоки, місце впадіння у венозну систему. 

Права лімфатична протока:  корені, топографія,  місце впадіння у венозну систему.  
 

Модуль 1. Фізіологія людини 
 

Змістовий модуль 6.  
Загальна фізіологія 

 

Конкретні цілі: 
Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функцій організму. 
Трактувати поняття „функціональна система” та значення механізмів 

регуляції для реалізації пристосувальної поведінки – збереження здоров’я. 
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Аналізувати етапи становлення фізіології та її місця в системі вищої 
фармацевтичної освіти. 

Розуміти механізми походження потенціалу спокою й потенціалу дії в 
збудливих структурах. 

Робити висновки про збудливість на підставі величини подразника. 
Пояснювати механізми проведення нервового імпульсу. 
Пояснювати механізми хімічної передачі збудження і можливості її корекції 

фармакологічними засобами. 
Інтерпретувати механізми блокади і втоми нервово-м’язового синапсу. 
Знати фактори, від яких залежить сила скорочення м’яза і швидкість 

проведення нервового імпульсу. 
Інтерпретувати синапс, як об’єкт впливу лікарських засобів, отрут і токсинів. 
Інтерпретувати основні принципи і механізми регуляції фізіологічних функцій 

організму. 
Пояснювати механізми передачі інформації в ЦНС і роль нейротрансмітерів 

та нейромодуляторів у цьому процесі. 
Пояснювати механізм функціонування рефлекторної дуги. 
Пояснювати механізми взаємодії збудження і гальмування в ЦНС. 
Аналізувати принципи координації нервових центрів у забезпечення 

пристосувальних реакцій організму. 
Аналізувати роль різних рівнів ЦНС у забезпеченні рухових функцій організму. 
Пояснювати механізми впливу автономної нервової системи на вісцеральні 

функції організму. 
Аналізувати зміни функціонального стану організму при активації симпатичної 

або парасимпатичної нервової системи. 
Інтерпретувати механізми зміни вісцеральних функцій унаслідок блокади 

передачі інформації в синапсах автономної нервової системи фармакологічними 
засобами. 

Робити висновки про стан фізіологічних функцій організму, його систем у разі 
зміни функціональної активності ендокринних залоз. 

Робити висновки про стан механізмів регуляції фізичного, психічного і 
статевого розвитку організму за участю гормонів. 

Аналізувати стан механізмів регуляції сталості внутрішнього середовища за 
участю гормонів. 

Пояснювати механізми неспецифічної адаптації організму за участю гормонів. 
 
Тема 33. Предмет і задачі фізіології. Основи постановки фізіологічних 

експериментів 
Фізіологія – наука про механізми життєдіяльності здорової людини, про функції 

організму, шляхи збереження здоров’я і працездатності. Значення фізіології у 
підготовці провізора. 

Методи фізіологічних досліджень: спостереження, експеримент, моделювання. 
Організм, елементи, що його складають. Рівні структурно-функціональної 

організації організму людини. Єдність організму і зовнішнього середовища.  
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Фізіологічна характеристика функцій, їх параметри. Взаємозв’язок між 
структурою і функцією. 

Механізми регуляції: нервовий, гуморальний, саморегуляція.  
Гомеостаз, гомеокінез. 
Основні етапи розвитку фізіології. Українська фізіологічна школа – В. 

Я. Данилевський, В. Ю. Чаговець, Д. С. Воронцов, Ф. М. Сарков, П. Г. Костюк, В. І. 
Скок, М. Ф. Шуба, Г. В. Фольборт, В. В. Фролькіс, Я. П. Скляров. 

 
Тема 34. Збудливість. Збудження. Мембранні потенціали збудливих тканин 
Подразливість. Збудливість. Сучасне уявлення про природу збудження. 

Мембранний потенціал, його походження. Потенціал дії, фази та його походження. 
Поняття деполяризація, реполяризація, гіперполяризація. Специфічні і неспецифічні 
прояви збудження. Зміна збудливості мембрани під час збудження, рефрактерність 
(абсолютна, відносна). Параметри збудливості (поріг сили, реобаза, корисний час, 
хронаксія, лабільність). 

Шляхи регуляції функціонального стану збудливих структур лікарськими 
засобами. 

 
Тема 35. Фізіологічні властивості нервових волокон та м’язів. Нервово-

м’язовий синапс 
Структурно-функціональна характеристика нервових волокон. Механізми 

проведення нервового імпульсу по безмієлінових та мієлінових нервових волокнах. 
Закони проведення збудження по нервових волокнах. Шляхи фармакологічної 
регуляції проведення збудження по нерву (провідникова блокада).  

 Нервово-м`язовий синапс, його будова, функції. Механізм проведення 
збудження через нервово-м`язовий синапс. Фізіологічні механізми блокади 
проведення збудження через   синапс. 

Фізіологічні властивості скелетних м’язів. Форми і типи м’язових скорочень. 
Поодиноке скорочення, його фази. Сумація м’язових скорочень, види. Сила і робота 
м’язів. Моторна одиниця. Оптимальне навантаження. Втома. Сучасна теорія 
м’язового скорочення і розслаблення. 

Структурно-функціональні особливості непосмугованих м’язів. Шляхи 
фармакологічної регуляції функціонального стану непосмугованих м’язів. 

 
Тема 36. Структурні основи рефлекторної діяльності ЦНС. Процеси 

збудження та гальмування у ЦНС. Роль різних відділів ЦНС у регуляції 
рухових функцій організму 

Структурно-функціональні особливості нервової системи. Нейрон – структурна 
та функціональна одиниця ЦНС. Рефлекторна діяльність ЦНС. Рефлекс, види. 
Рефлекторна дуга. Нервовий центр, властивості (одностороннє проведення 
збудження, іррадіація збудження, трансформація ритму збудження, затримка 
проведення збудження, сумація збудження, післядія, тонус, висока чутливість до 
деяких хімічних сполук, втома). 

Процеси збудження та гальмування в ЦНС. Збуджувальні синапси, їх 
нейромедіатори, циторецептори.  Гальмування в ЦНС як активний процес і одна з 
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форм відповіді на подразнення. Види гальмування: пресинаптичне, постсинаптичне, 
механізм їх виникнення. Взаємодія між процесами збудження і гальмування, їх 
корекція за допомогою фармакологічних засобів.  

Роль різних рівнів ЦНС у підтриманні м’язового тонусу та складних рухових 
актів в організації та реалізації рухових програм організму. 

Регуляція постави і рухів. Рухові функції спинного мозку. Рухові рефлекси 
спинного мозку. Вплив вищих відділів ЦНС на рефлекси спинного мозку. Рухові 
функції стовбура головного мозку. Моторні функції мозочка. Рухові функції півкуль 
великого мозку. Базальні ядра (стріопалідарна система). Інтегративна діяльність 
моторних структур ЦНС з організації рухів. 

Роль ЦНС у інтегративній і пристосувальній діяльності організму. 
 

Тема 37. Структурно-функціональна організація автономної нервової 
системи (АНС), її роль у регуляції вісцеральних функцій 

Структурно-функціональні особливості АНС. Симпатичний, парасимпатичний 
та інтрамуральний (метасимпатичний) відділи АНС. Види циторецепторів 
(холінергічні, адренергічні, пуринергічні, серотонінергічні та ін.). Фармакологічні 
блокатори передачі збудження в синапсах АНС. 

Синергізм і відносний антагонізм симпатичних й парасимпатичних впливів. 
Автономні центри. Структура автономних рефлексів. Автономні компоненти 
поведінки, їх фізіологічне значення. 

Інтегративні центри регуляції вісцеральних функцій, роль гіпоталамуса. 
 

Тема 38. Роль ендокринної системи у фізичному, психічному та статевому 
розвитку організму. Роль гормонів у регуляції гомеостазу й неспецифічній 
адаптації 

Структурно-функціональна організація ендокринної системи. Фактори 
гуморальної регуляції – метаболічні, тканинні гормони, справжні гормони. 
Класифікація гормонів за хімічною будовою та дією на організм. Механізми дії 
гормонів. Регуляція утворення гормонів.  

Гіпоталамо-гіпофізарна система. Нейросекрети гіпоталамусу. Гіпофіз, гормони, 
фізіологічне значення. Епіфіз та його гормони. Щитоподібна залоза, її гормони, 
фізіологічна роль. Прищитоподібні залози. Тимус, гормони, фізіологічне значення. 
Ендокринна функція підшлункової залози, роль у регуляції вуглеводного, жирового 
та білкового обміну. Надниркові залози, гормони, фізіологічна роль. Статеві залози. 
Фізіологічна роль статевих гормонів. Гормони плаценти.  

Поняття про гормонотерапію. 
 

Змістовий модуль 7.  
Фізіологія вісцеральних систем 

 
Конкретні цілі: 
Пояснюват и понят т я: сист ема крові, гомеост аз, кислот но-луж на рівновага, 

осмот ичний і онкот ичний т иск, якісний т а кількісний склад плазми т а формених 
елемент ів крові. 

Тракт уват и фізіологічні функції сист еми крові: т ранспорт ну, захисну, 
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гомеост ат ичну, дихальну. 
Пояснюват и фізіологічні механізми підт римання рідкого ст ану крові т а 

розвит ку гемост азу внаслідок пошкодж ення судин. 
Робит и висновки про ст ан фізіологічних функцій на підст аві оцінки парамет рів 

крові (гемат окрит ного числа, кількост і ерит роцит ів, гемоглобіну, лейкоцит ів, 
т ромбоцит ів, кольорового показника, ШОЕ, часу зсідання крові т а т ривалост і 
кровот ечі). 

Аналізуват и наслідки впливу фармакологічних сполук на якісні й кількісні 
показники крові. 

Пояснюват и фізіологічні основи мет одів дослідж ення парамет рів сист еми 
крові: кількост і формених елемент ів крові, гемоглобіну, ШОЕ, осмот ичної 
резист ент ност і ерит роцит ів, т ривалост і кровот ечі, часу зсідання крові, 
визначення груп крові у сист емах ABO т а CDE, визначення резус-факт ора. 

Тракт уват и фізіологічні власт ивост і серця (збудливіст ь, провідніст ь, 
скорот ливіст ь, авт омат ія, рефракт ерніст ь). 

Аналізуват и основні парамет ри кровообігу т а механізми їх регуляції. 
Аналізуват и ст ан кровообігу і механізмів його регуляції у людини під час 

функціональних проб і фізичного навант аж ення. 
Пояснюват и фізіологічні основи мет одів дослідж ення сист еми кровообігу 

(визначення арт еріального т иску, пульсу, реєст рації ЕКГ, ФКГ, СФГ). 
Пояснюват и фізіологічні основи медикамент озної корекції функціональних 

парамет рів сист еми кровообігу. 
Робит и висновки про ст ан кож ного з ет апів процесу дихання на підст аві 

аналізу парамет рів, що характ еризуют ь зовнішнє дихання. 
Робит и висновки про ефект ивніст ь регуляції процесів дихання на підст аві 

аналізу показників зовнішнього дихання у ст ані спокою, під час фізичного 
навант аж ення т а на підст аві проб із зат римкою дихання. 

Пояснюват и фізіологічні основи спіромет рії, спірографії, пневмот ахомет рії. 
Аналізуват и зміни парамет рів дихання унаслідок дії фармакологічних засобів. 
Робит и висновки про інт енсивніст ь мет аболізму на підст аві аналізу 

енергет ичних зат рат , що характ еризуют ь основний обмін. 
Робит и висновки про вид енергет ичного субст рат у на підст аві аналізу 

дихального коефіцієнт а. 
Робит и висновки про інт енсивніст ь мет аболізму на підст аві аналізу величини 

основного обміну людини. 
Інт ерпрет уват и понят т я „дійсний”  і „належ ний”  основний обмін. 
Пояснюват и фізіологічні основи мет одів прямої і непрямої калоримет рії. 
Аналізуват и т емперат уру т іла і робит и висновки про регуляцію балансу між  

т еплоут воренням і т епловіддачею. 
Аналізуват и ст ан т ерморегуляції у людини за різних умов зовнішнього 

середовища і мож ливост і її корекції медикамент озними засобами. 
Тракт уват и понят т я сист еми т равлення й механізми регуляції секрет орної, 

мот орної т а всмокт увальної функції. 
Робит и висновки про роль смакової т а нюхової сенсорних сист ем у визначенні 

придат ност і їж і до вж ивання. 
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Пояснюват и фізіологічні основи сучасних мет одів дослідж ення функціональних 
показників т равного каналу. 

Робит и висновки про ст ан процесів, що леж ат ь в основі ут ворення сечі в 
нирках на підст аві аналізу швидкост і фільт рації, секреції т а реабсорбції речовин і 
води в різних відділах нефрону. 

Аналізуват и ст ан сист еми виділення у людини на підст аві кількісного т а 
якісного аналізу сечі залеж но від харчового і пит ного реж иму. 

Аналізуват и парамет ри гомеост азу і робит и висновки про механізми їх 
регуляції за участ ю нирок. 

Пояснюват и фізіологічні основи мет одів дослідж ення видільної функції нирок. 
Пояснюват и мож ливост і регуляції видільної функції нирок дією певних 

фармакологічних сполук. 
Характ еризуват и процеси розвит ку організму людини. 
 

Тема 39. Система крові. Функції крові, фізико-хімічні властивості крові 
Кров, функції, склад та основні фізіологічні константи. Плазма та її склад. Білки 

плазми, функції. Фізико-хімічні властивості крові. Буферні системи крові. 
Еритроцити, будова, функції. Гемоглобін, його хімічні сполуки. Гемоліз. Групи 
крові. Резус-фактор. Тромбоцити, будова та функції. Кровозамінні речовини та 
препарати крові. Основи переливання крові. Характеристика лейкоцитів. 
Лейкоцитарна формула. Функції різних форм лейкоцитів. Сучасне уявлення про 
механізми зсідання крові, їх регуляція. Кровотворні органи. Регуляція 
кровотворення. Шляхи медикаментозної корекції процесів зсідання крові.  

Лімфатична система. Механізм і регуляція лімфоутворення. Склад і функції 
лімфи. Інші рідкі середовища організму: інтерстиціальна рідина, спинномозкова 
рідина, рідина закритих порожнин тіла, рідкі середовища ока. 

 

Тема 40.  Фізіологія серцевої діяльності і кровообігу 
Структурно-функціональна організація серцево-судинної системи. Фізіологічна 

суть і значення кровообігу.  
Топографія, будова і цикл роботи серця. Фізіологічні властивості серцевого 

м’яза (збудливість, провідність, скоротливість, автоматія, рефрактерність). Провідна 
система серця. Прояви діяльності серця (електричні, звукові, механічні), методи 
дослідження. Нервова і гуморальна регуляція діяльності серця. Шляхи 
медикаментозної корекції роботи серця. 

Структурно-функціональні особливості різних відділів судинного русла. 
Функціональна класифікація судин. Основні принципи геодинаміки. Судинний 
тонус. Швидкість кровообігу. Кров’яний тиск (систолічний, діастолічний, 
пульсовий, середній), фактори, які зумовлюють його величину. Методи 
вимірювання кров’яного тиску. Артеріальний пульс і його параметри. Рух крові по 
венах, його особливості. Депо крові та їх фізіологічне значення. 

Мікроциркуляція, фізіологічне значення. Регуляція судинного тонусу. Інервація 
судин, судиноруховий центр, пресорні і депресорні рефлекси. Особливості 
коронарного кровообігу і можливості його корекції хімічними засобами. 
Нейрогуморальна регуляція тонусу коронарних судин.  

Природні та штучні судинорозширюючі та судинозвужуючі речовини, їх 
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застосування у лікарській практиці. 
 
 
Тема 41. Фізіологія системи дихання 
Структурно-функціональна характеристика системи дихання. Будова та функції 

системи дихання. Значення дихання для організму. Основні етапи процесу дихання. 
Зовнішнє дихання. Дихальний цикл. Фізіологічна характеристика дихальних шляхів, 
їх функції. Біомеханіка вдиху і видиху. Тиск у плевральній порожнині, його зміни 
при диханні. Еластичні властивості легень і стінок грудної клітки. Сурфактанти, їх 
значення. Статичні та динамічні показники зовнішнього дихання. 

Механізми обміну газів між повітрям, що вдихається, та альвеолярною газовою 
сумішшю, між альвеолами і кров’ю у легеневих капілярах. Властивість легеневої 
мембрани. Дифузійна здатність легень. Відношення між легеневим кровообігом та 
вентиляцією легень. Анатомічний і фізіологічний „мертвий простір”. 

Фактори, які впливають на утворення і дисоціацію оксигемоглобіну. Вміст 
кисню та вуглекислого газу в артеріальній і венозній крові. Киснева містність крові. 
Утворення і дисоціація бікарбонатів і карбогемоглобіну. Значення гемоглобіну і 
карбоангідрази. Газообмін між кров’ю і тканинами. Напруження кисню і 
вуглекислого газу в тканинній рідині і клітинах. 

Структури ЦНС, що забезпечують дихальну періодику.  
Роль пневмотаксичного центру в гальмуванні вдиху, регуляції об’єму і частоти 

дихання. Апнейстичний центр, його роль. 
Центральні та периферичні хеморецептори, їх значення в забезпеченні газового 

гомеостазу. Зміни вентиляції легень при гіперкапнії, гіпоксії. 
Роль рецепторів у регуляції дихання: іритантних, j-рецепторів, 

пропріорецепторів. 
Захисні дихальні рефлекси. Негазообмінні функції легень. Дихання при 

фізичній роботі, при підвищеному і зниженому атмосферному тиску (кесонна, 
гірська хвороби). Регуляція першого вдиху новонародженої дитини. 

Штучне дихання. Можливість медикаментозної корекції функціонального стану 
дихального центру. 
 

Тема 42. Енергетичний обмін та методи його дослідження. Терморегуляція 
Обмін енергії. Методи дослідження обміну енергії. Основний обмін. Загальний 

енергетичний обмін. Специфічно-динамічна дія їжі. Вплив температури. Обмін 
енергії під час трудової діяльності. Регуляція обміну енергії. Обмін речовин. Обмін 
білків. Обмін вуглеводів. Обмін жирів. Обмін мінеральних речовин і води. Регуляція 
обміну речовин. Принципи складання харчового раціону. Спрага, голод, насичення. 
Терморегуляція. Механізми терморегуляції. Механізми підтримування сталості 
температури тіла. Терморецептори. Центр терморегуляції.  

 

Тема 43. Система травлення, функції. Травлення у ротовій порожнині  
та шлунку 
Структурно-функціональна організація травної системи людини. Загальна 

характеристика процесів травлення. Види травлення (внутрішньоклітинне, 
порожнинне, мембранне). 
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Особливості секреторних клітин, механізми секреції, роль іонів кальцію та 
клітинних посередників у секреторному процесі. Шлунково-кишкові гормони. 
Періодична діяльність органів травлення. 

Травлення у ротовій порожнині. Смакова й нюхова сенсорні системи. 
Механічна та хімічна обробка їжі. Слиновиділення, кількість, склад, фізіологічне 
значення. Регуляція слиновиділення. Ковтання. 

Травлення у шлунку. Функції шлунка. Склад та властивості шлункового соку. 
Вплив хімічних факторів на секреторну функцію шлунка. Регуляція шлункової 
секреції. Механізм переходу їжі із шлунка у дванадцятипалу кишку. 

 

Тема 44. Травлення у дванадцятипалій кишці. Роль підшлункового соку та 
жовчі у травленні. Травлення у кишках. Фізіологічні основи голоду та 
насичення 

Тралення у кишках. Склад та властивості підшлункового соку. Функція 
підшлункової залози. Нервово-гуморальна регуляція панкреатичної секреції. 

Роль жовчі у травленні. Склад і властивості жовчі. Регуляція жовчоутворення і 
жовчовиділення. 

Кишкова секреція. Порожнинний та мембранний гідроліз харчових речовин. 
Травлення у товстій кишці. Значення мікрофлори. 

Харчова мотивація. Фізіологічні основи голоду і насичення. Уявлення про 
центр травлення. 

Шляхи фармакологічного впливу на функціональний стан органів травної 
системи людини. 

 

Тема 45. Загальна характеристика системи виділення. Роль нирок у 
процесах сечоутворення і підтримання гомеостазу. Характеристика процесів 
розвитку організму 

Морфофункціональна характеристика нирок. Механізм утворення сечі. 
Реабсорбція у канальцях. Поворотно-протиплинно-помножувальна система 
нефронів. Механізми реабсорбції у проксимальному відділі канальців. Реабсорбція 
натрію. Реабсорбція глюкози. Реабсорбція амінокислот. Реабсорбція білків. 
Реабсорбція води. Секреція канальцями. Регуляція процесів утворення сечі.  

Інкреторна функція нирок. Участь нирок у підтриманні кислотно-основної 
рівноваги. Метаболічна функція нирок та секреція продуктів метаболізму. 
Виведення сечі. Механізм сечовиділення.  

Фізіологічні принципи дослідження функції нирок.  Видільна функція інших 
органів. Секреція діагностичних і лікувальних засобів. Поняття „штучна нирка”. 

Внутрішньоутробний розвиток. Препубертатний, пубертатний періоди та 
дитинство. Статева поведінка. 

 

Змістовий модуль 8.  
Вищі інтегративні функції  

 

Конкретні цілі: 
Аналізувати функціональний стан сенсорних систем, їх структурних 

елементів. 
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Трактувати функції каналів передачі інформації на підставі аналізу 
функціональних параметрів. 

Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функціонального стану 
сенсорних систем. 

Пояснювати фізіологічні основи корекції порушень функціональних параметрів 
сенсорних систем. 

Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження типів ВНД і нервової 
системи людини. 

Пояснювати механізми інтегративної діяльності головного мозку, що 
зумовлюють: мову, волю, увагу, пам’ять, свідомість, мислення, сон. 

Пояснювати механізми поведінки, виникнення біологічних потреб і мотивації 
та їх роль у формуванні приоджених і набутих форм поведінки. 

Пояснювати механізми формування емоцій, їх роль у поведінкових реакціях 
організму. 

Пояснювати вплив шкідливих звичок і фармакологічних засобів на ВНД людини.  
Пояснювати показники м’язової працездатності людини, аналізувати чинники, 

від яких залежить їх величина. 
Аналізувати фактори, які визначають швидкість розвитку втоми під час 

м’язової роботи. 
Пояснювати локалізацію і механізми розвитку втоми у людини під час трудової 

діяльності. 
Пояснювати принципи оптимальних режимів тренування. 
Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження стану фізичної 

працездатності, її витривалості та сили. 
 
Тема 46. Структурна та функціональна організація сенсорних систем 
Значення сенсорних систем у сприйнятті зовнішнього середовища, 

пристосування до його змін. Системний характер сприйняття. 
Зорова сенсорна система. Будова ока. Оптична система ока. Акомодація ока. 

Оптичні недосконалості ока. Аномалії рефракції ока. Сприйняття та обробка 
сигналів у сітківці. Механізм збудження фоторецепторів. Обробка зорової 
інформації у нейронах сітківки. Обробка сигналів на рівні ЦНС. Сприйняття 
кольору. Світлова і темнова адаптація. Сприйняття простору.  

Слухова сенсорна система. Будова вуха. Функції зовнішнього і середнього вуха. 
Механізм сприйняття звукових коливань рецептивними клітинами. Розпізнавання 
висоти тону. Розпізнавання сили звуку. Обробка звукової інформації у ЦНС. 
Слухова орієнтація у просторі. Вестибулярна сенсорна система. Отолітовий апарат. 
Півколові канали. Центральні відділи вестибулярної системи.  

Чутливість шкіри. Механорецепція (дотик). Обробка тактильної інформації у 
ЦНС. Терморецепція (температурна чутливість). Рецепція болю (больова 
чутливість). Біологічне значення болю. Види болю. Нейрофізіологічні механізми 
болю. Аналіз больової інформації у ЦНС. Ноцицептивна і антиноцицептивна 
системи. Фізіологічні основи знеболювання. Шляхи медикаментозного 
знеболювання. 
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Вісцеральна сенсорна система. Нюхова сенсорна система. Смакова сенсорна 
система. 

 
 
 
Тема 47. Фізіологічні основи поведінки 
Природжені форми поведінки. Інстинкти. Мотивації. Набуті форми поведінки. 

Імпринтинг. Умовні рефлекси. Класифікація умовних рефлексів. Формування 
умовних рефлексів. Гальмування умовних рефлексів. Кіркова аналітико-синтетична 
діяльність. Пам’ять. Сенсорна пам’ять. Короткотривала пам’ять. Довготривала 
пам’ять.  

Типи вищої нервової діяльності. Емоції. Класифікація емоцій. Механізм 
формування емоцій. Нейронна основа емоцій. Вияв емоцій. Фізіологічні основи 
розумової діяльності. Перша і друга сигнальні системи. Центр мовлення. 
Функціональна асиметрія мозку. Асиметрія розумової функції мозку.  

Сон. Види сну. Механізми природного сну. Роль хімічних субстанцій у 
регуляції сну. Сновидіння. Фізіологічне значення сну. Фізіологічні основи 
свідомості. Фізіологічні основи уваги.  

Вплив фармакологічних засобів на поведінкові реакції. 
 
Тема 48. Трудова діяльність. Адаптація організму до фізичного 

навантаження 
Фізіологічні основи праці. Трудова діяльність. Сила витривалості, 

працездатність. Особливості фізичної і розумової праці. Фактори, які визначають 
швидкість розвитку втоми під час м’язової роботи. Методи оцінювання втоми і 
відновлення організму людини під час трудової діяльності.  

Загальні закономірності розвитку втоми і відновлення. Концепція активного 
відпочинку. 

Поняття про адаптацію до фізичної праці і її механізми. Фізіологічні основи 
методів дослідження адаптації фізичного навантаження. Вікові зміни адаптації 
людини і її працездатності.  

Основи фізіології спорту. 
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Орієнтовна структура залікового кредиту – модулів 1 та 2: 
№ 
з/п Тема 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
. 

за
ня

тт
я СРС 

Модуль 1. Анатомія людини 
Змістовий модуль 1. Вступ до анатомії. Анатомія опорно-рухового апарата 

1. Предмет і задачі анатомії. Методи дослідження в анатомії. Основні 
сучасні напрями розвитку анатомії 0,25 0,5 0,25 

2. Анатомічна номенклатура. Осі і площини тіла 0,25 0,5 0,25 
3. Кістка як орган. Класифікація кісток 0,25 0,5 0,25 
4. Анатомія кісток тулуба, кісток черепа, кісток верхніх та нижніх 

кінцівок 0,25 0,5 0,5 

5. Анатомія неперервних та перервних з’єднань між кістками  0,25 0,5 0,25 
6. З’єднання між кістками тулуба і кістками черепа, кістками верхніх та 

нижніх кінцівок 0,25 0,5 0,5 

7. М’яз як орган. Класифікація м’язів 0,25 0,5 0,5 
8. Анатомія м’язів тулуба. Діафрагма. Анатомія м’язів голови та шиї. 

Топографія шиї. Анатомія м’язів верхніх та нижніх кінцівок 0,25 0,5 0,5 

Змістовий модуль 2. Спланхнологія 
9. Вступ до спланхнології. Класифікація внутрішніх органів. Загальні 

закономірності будови трубчастих органів. Загальні закономірності 
будови паренхіматозних органів 

0,5 1 0,5 

10. Анатомія органів  травної системи  0,5 1 0,5 
11. Анатомія  органів дихальної системи 1 2 0,5 
12. Анатомія органів сечової системи 1 1 0,5 
13. Анатомія органів  чоловічої статевої системи 0,5 0,5 0,5 
14. Анатомія органів жіночої статевої системи  0,5 0,5 0,5 
15. Анатомія органів імунної системи 1 1 0,5 
16. Анатомія ендокринних органів 1 1 0,5 

Змістовий модуль 3. Центральна нервова сисема. Органи чуття 
17. Вступ до ЦНС. Загальні принципи будови рефлекторних дуг. Сіра і 

біла речовина ЦНС 0,25 1 0,5 

18. Зовнішня і внутрішня будова спинного мозку. Будова 
спинномозкового нерва 0,25 1 0,5 

19. Розвиток головного мозку в ембріогенезі. Анатомія похідних 
ромбоподібного мозку і середнього мозку 0,25 0,5 1 

20. Анатомія похідних переднього мозку 0,25 0,5 1 
21. Провідні шляхи центральної нервової системи. Оболони спинного і 

головного мозку. Утворення і шляхи циркуляції спинномозкової 
рідини 

0,25 1 0,5 

22. Анатомія органів чуття 0,25 1 0,5 
23. Око та структура утворів 0,25 1 0,5 
24. Анатомія вуха 0,25 2 0,5 

Змістовий модуль 4. Периферійна нервова система 
25. Вступ до периферійної нервової системи 0,5 1 0,5 
26. Черепні нерви. Загальна анатомія вегетативних вузлів голови 0,5 1 0,5 
27.  Грудні нерви. Соматичні нервові сплетення 0,5 1 1 
28. Анатомія автономної частини периферійної нервової системи 0,5 1 1 
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Змістовий модуль 5. Анатомія серцево-судинної системи 
29. Вступ до серцево-судинної системи. Анатомія серця 0,5 1 1 
30. Анатомія артерій голови, шиї, тулуба та кінцівок 0,5 1 0,5 
31. Анатомія вен голови, шиї, тулуба та кінціок 0,5 1 0,5 
32. Анатомія лімфатичних стовбурів і лімфатичних протоків 0,5 1 1 

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 - 2 7 
Усього годин – 69 14 30 25 
Кредитів ECTS – 2,3    

Модуль 2. Фізіологія людини 
Змістовий модуль 6. Загальна фізіологія 
33. Предмет і задачі фізіології. Основи постановки фізіологічних 
експериментів. 0,5 1 1 

34. Збудливість. Збудження. Мембранні потенціали збудливих тканин.  0,5 1 1 
35. Фізіологічні властивості нервових волокон та м’язів. Нервово-м’язовий 
синапс  1 2 1 

36. Структурні основи рефлекторної діяльності ЦНС. Процеси збудження 
та гальмування у ЦНС. Роль різних відділів ЦНС у регуляції рухових 
функцій організму  

1 4 2 

37. Структурно-функціональна організація автономної нервової системи, її 
роль у регуляції вісцеральних функцій  1 4 1 

38. Роль ендокринної системи у фізичному, психічному та статевому 
розвитку організму. Роль гормонів у регуляції гомеостазу та 
неспецифічної адаптації  

2 4 2 

Змістовий модуль 7. Фізіологія вісцеральних систем 
39. Система крові. Функції крові, фізико-хімічні властивості крові  1 2 1 
40. Фізіологія серцевої діяльності і кровообігу  1 2 1 
41. Фізіологія системи дихання  1 2 0,5 
42. Енергетичний обмін та методи його дослідження. Терморегуляція 1 2 0,5 
43. Система травлення, функції. Травлення у ротовій порожнині і шлунку 1 2 1 
44. Травлення у дванадцятипалій кишці . Роль підшлункового соку та 
жовчі у травленні. Травлення у кишках. Фізіологічні основи голоду та 
насичення 

1 2 1 

45. Загальна характеристика системи виділення. Роль нирок у процесах 
сечоутворення і підтримання гомеостазу 2 4 1 

Змістовий модуль 8. Вищі інтегративні функції 
46. Структурно-функціональна організація сенсорних систем  1 4 2 
47. Фізіологічні основи поведінки 0,5 1 1 
48. Трудова діяльність. Адаптація організму до фізичного навантаження. 0,5 1 1 

Підсумковий контроль засвоєння модуля 2 - 2 7 
Разом годин – 81 16 40 25 
Кредитів ECTS – 2,7    

Модулі 1 та 2 
Разом годин – 150 30 70 50 
Кредитів ECTS – 5,0    
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4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ  
 
№ Тема лекції Кількість 

годин 
Модуль 1. Анатомія людини 

1. Тема 1-8. Вступ да анатомії. Загальна анатомія опорно-рухового апарату 2 
2. Тема 9-11. Вступ до спланхнології. Загальна анатомія травної системи та дихальної 

систем 2 

3. Тема 12-14. Загальна анатомія сечової та статевої систем 2 
4. Тема 15-16. Анатомія органів ендокринної та імунної систем 2 
5. Тема 17-24. Загальна анатомія центральної  нервової  системи. Анатомія органів  

чуття 2 

6. Тема 25-28. Загальна анатомія периферійної нервової системи 2 
7. Тема 29-32. Загальна анатомія серцево-судинної системи 2 
 РАЗОМ 14 

Модуль 2. Фізіологія людини 
8. Тема 33-35. Вступ у фізіологію. Етапи розвитку фізіології. Фізіологія збудливих 

тканин 2 

9. Тема 36-37. Загальні принципи біологічної регуляції. Сучасні методи дослідження 
функцій ЦНС. Рефлекторний принцип діяльності ЦНС 2 

10. Тема 38. Гуморальна регуляція автономних функцій організму. Значення гормонів. 
Механізм дії гормонів 2 

11. Тема 39-40. Система крові. Функції крові, фізико-хімічні властивості крові. 
Фізіологія серцевої діяльності і кровообігу 2 

12. Тема 41-42. Фізіологія системи дихання. Енергетичний обмін та методи його 
дослідження. Терморегуляція 2 

13. Тема 43-44. Система травлення, функції. Травлення у ротовій порожнині і шлунку. 
Травлення у дванадцятипалій кишці. Роль підшлункового соку та жовчі у 
травленні. Травлення у кишках. Фізіологічні основи голоду та насичення 

2 

14. Тема 45. Загальна характеристика системи виділення. Роль нирок у процесах 
сечоутворення і підтримання гомеостазу 2 

15. Тема 46-48. Структурна та функціональна організація сенсорних систем. 
Фізіологічні основи поведінки людини. Вища нервова діяльність 2 

 РАЗОМ 16 
Модулі 1 та 2 

 РАЗОМ 30 
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5.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ Тема практичного заняття Кількість 

годин 
Модуль 1. Анатомія людини 

1. Тема 1-8. Основні сучасні напрями розвитку анатомії. Анатомічна номенклатура. 
Осі і площини тіла. Кістка як орган. Анатомія кісток тулуба, кісток черепа, кісток 
верхніх та нижніх кінцівок. Анатомія неперервних та перервних з’єднань між 
кістками. Анатомія м’язів тулуба. Діафрагма. Анатомія м’язів голови та шиї. 
Топографія шиї. Анатомія м’язів верхніх та нижніх кінцівок 

4 

2. Тема 9-11. Загальні закономірності будови трубчастих та паренхіматозних органів. 
Анатомія органів травної системи. Анатомія  органів дихальної системи 4 

3. Тема 12-16. Анатомія органів сечової системи. Анатомія органів  чоловічої статевої 
системи. Анатомія органів жіночої статевої системи. Анатомія органів імунної 
системи. Анатомія ендокринних органів 

4 

4. Тема 17-21. Загальні принципи будови рефлекторних дуг. Зовнішня і внутрішня 
будова спинного мозку. Будова спинномозкового нерва. Анатомія похідних мозку. 
Провідні шляхи ЦНС. Оболони спинного і головного мозку 

4 

5. Тема 22-24. Анатомія органів чуття. Око та структури утворів. Анатомія вуха 4 
6. Тема 25-28. Черепні нерви. Загальна анатомія вегетативних вузлів голови. Грудні 

нерви. Соматичні нервові сплетення. Анатомія автономної частини периферійної 
нервової системи 

4 

7. Тема 29-32. Анатомія серця. Анатомія артерій, вен, лімфатичних стовбурів і 
лімфатичних протоків 4 

8. Підсумковий контроль засвоєння модуля 1 2 
 РАЗОМ 30 

Модуль 2. Фізіологія людини 
9. Тема 33-35. Предмет і задачі фізіології. Основи постановки фізіологічних 

експериментів. Збудливість. Збудження. Мембранні потенціали збудливих тканин. 
Фізіологічні властивості нервових волокон та м’язів. Нервово-м’язовий синапс  

4 

10. Тема 36. Структурні основи рефлекторної діяльності ЦНС. Процеси збудження та 
гальмування у ЦНС. Роль відділів ЦНС у регуляції рухових функцій організму  4 

11. Тема 37. Структурно-функціональна організація автономної нервової системи, її 
роль у регуляції вісцеральних функцій  4 

12. Тема 38.  Роль ендокринної системи у фізичному, психічному та статевому 
розвитку. Роль гормонів у регуляції гомеостазу та неспецифічної адаптації  4 

13. Тема 39-40. Система крові. Функції крові, фізико-хімічні властивості крові. 
Фізіологія серцевої діяльності і кровообігу 4 

14. Тема 41-42. Фізіологія системи дихання. Енергетичний обмін та методи його 
дослідження. Терморегуляція  4 

15. Тема 43-44. Система травлення, функції. Травлення у ротовій порожнині і шлунку. 
Травлення у дванадцятипалій кишці. Роль підшлункового соку та жовчі у 
травленні. Травлення у кишках. Фізіологічні основи голоду та насичення 

4 

16. Тема 45. Загальна характеристика системи виділення. Роль нирок у процесах 
сечоутворення і підтримання гомеостазу 4 

17. Тема 46. Структурно-функціональна організація сенсорних систем  4 
18. Тема 47-48. Фізіологічні основи поведінки. Трудова діяльність. Адаптація 

організму до фізичного навантаження 2 

Підсумковий контроль засвоєння модуля 2 2 
 РАЗОМ 40 

Модулі 1 та 2 
 РАЗОМ 70 
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  ПЛАН ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
з дисципліни «Анатомія людини») 

 
Практичні заняття передбачають: 
1) опанування студентами будови органів, систем органів людини; 
2) визначення на анатомічних препаратах топографо-анатомічних 

взаємовідносин органів і систем органів людини; 
3) оволодіння латинською термінологією відповідно до вимог міжнародної 

анатомічної номенклатури (Сан-Пауло, 1997); 
4) оцінювання вікових, статевих та індивідуальних особливостей будови 

органів людини; 
5) підготовку до ліцензійного інтегрованого іспиту “КРОК-1”; 
6) дослідження студентами функцій 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; 

7) дослідження функцій у здорової людини; 
8) вирішення ситуаційних задач (оцінка і аналіз показників функцій, параметрів 

гомеостазу, механізмів регуляції та ін.), що мають практичне значення у подальшій 
професійній діяльності майбутнього фармацевта. 

Модуль 1. Анатомія людини 
Практичні навички та вміння: 

Демонструвати та пояснювати на анатомічних препаратах, муляжах, анатомічних 
таблицях, на схемах і малюнках такі анатомічні утвори: 
1. Хребець  

(тіло хребця, дуга хребця, хребцевий отвір, остистий відросток, поперечний відросток, 
верхній суглобовий відросток,нижній суглобовий відросток). 

2. Шийні хребці.       
3. Грудні хребці. 
4. Поперекові хребці. 
5. Крижова кістка. 
6. Ребро 

(головка ребра, шийка ребра, тіло ребра, груднина, ручка груднини, тіло груднини, 
мечоподібний відросток). 

7. Лобова кістка. 
8. Тім’яна кістка. 
9. Потилична кістка. 
10. Клиноподібна кістка. 
11. Скронева кістка. 
12. Решітчаста кістка. 
13. Верхня щелепа. 
14. Нижня щелепа. 
15. Нижня носова раковина. 
16. Сльозова кістка. 
17. Носова кістка. 
18. Леміш. 
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19. Піднебінна кістка. 
20. Вилична кістка. 
21. Під’язикова кістка. 
22. Склепіння черепа. 
23. Основа черепа. 
24. Лопатка. 
25. Ключиця. 
26. Плечова кістка. 
27. Променева кістка. 
28. Ліктьова кістка. 
29. Кістки кисті 

(зап'ясткові кістки, човноподібна кістка, півмісяцева кістка, тригранна кістка, горохоподібна 
кістка, кістка-трапеція, трапецієподібна кістка, головчаста кістка, гачкувата кістка, п’ясткові 
кістки, кістки пальців кисті (фаланги пальців), проксимальна фаланга, середня фаланга, 
кінцева фаланга). 

30. Кульшова кістка. 
31. Клубова кістка.  
32. Сіднична кістка. 
33. Лобкова кістка. 
34. Таз  

(тазова порожнина, великий таз, малий таз, верхній отвір таза, нижній отвір таза). 
35. Стегнова кістка. 
36. Великогомілкова кістка. 
37. Малогомілкова кістка. 
38. Кістки стопи  

(заплеснові кістки, надп’яткова кістка, п'яткова кістка, човноподібна кістка, присередня 
клиноподібна кістка, проміжна клиноподібна кістка, бічна клиноподібна кістка, кубоподібна 
кістка, плеснові кістки, кістки пальців (фаланги), проксимальна фаланга, середня фаланга, 
кінцева фаланга). 

39. З’єднання черепа  
(шви черепа, тім’ячка черепа, синхондрози черепа, скронево-нижньощелепний суглоб). 

40. З’єднання хребтового стовпа  
(міжхребцевий диск, дуговідростковий суглоб). 

41. З’єднання грудної клітки  
(грудинно-ребровий суглоб, суглоб головки ребра, реброво-поперечний суглоб). 

42. З’єднання верхньої кінцівки  
(надплечово-ключичний суглоб, груднинно-ключичний суглоб, плечовий суглоб, ліктьовий 
суглоб, плечо-ліктьовий суглоб, плечо-променевий суглоб, проксимальний променево-
ліктьовий суглоб, променево-зап’ястковий суглоб, міжзап’ясткові суглоби, 
середньозап’ястковий суглоб, суглоб горохоподібної кістки, зап’ястково-п’ясткоі суглоби, 
міжп’ясткові суглоби, п’ястково-фалангові суглоби, міжфалангові суглоби кисті). 

43. З’єднання нижньої кінцівки  
(лобковий симфіз, кульшовий суглоб, колінний суглоб, велико-малогомілковий суглоб, 
надп’ятково-гомілковий суглоб, піднап’ятковий суглоб, надп’ятково-п’ятково-човноподібний 
суглоб, поперечний суглоб заплесна, п’ятково-кубоподібний суглоб, клино-човноподібний 
суглоб, міжклиноподібні суглоби, заплесно-плеснові суглоби, міжплеснові суглоби, плесно-
фалангові суглоби, міжфалангові суглоби стопи). 

44. М’язи спини  
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(трапецієподібний м'яз, найширший м'яз спини, великий ромбоподібний  м'яз, м'яз-підіймач 
лопатки, нижній задній зубчастий м'яз, верхній задній зубчастий м'яз, м'яз - випрямляч 
хребта). 

45. М'язи грудної клітки  
(великий грудний м'яз, малий грудний м'яз, підключичний м'яз, передній зубчастий м'яз, 
внутрішні міжреброві м'язи, зовнішні міжреброві м'язи.  

46. Діафрагма  
(поперекова частина діафрагми, аортальний розтвір, стравохідний розтвір, груднинна частина 
діафрагми, реброва частина діафрагми, сухожилковий центр, отвір порожнистої вени, 
груднинно-ребровий трикутник, попереково- ребровий трикутник). 

47. М’язи живота  
(прямий м’яз живота, піхва прямого м'яза живота, зовнішній косий м’яз живота, пахвинна 
зв'язка, внутрішній косий м'яз живота, поперечний м’яз живота, біла лінія, пупкове кільце, 
пахвинний канал, стінки пахвинного канала, поверхневе пахвинне кільце, квадратний м’яз 
попереку). 

48. М'язи лиця  
(надчерепний м'яз, лобове черевце, потиличне черевце, апоневротичний шолом (надчерепний 
апоневроз), коловий м'яз ока, великий виличний м'яз, м'яз-підіймач верхньої губи, м'яз-
підіймач кута рота, щічний м'яз, м'яз-опускач кута рота, м'яз-опускач нижньої губи, коловий 
м'яз рота). 

49. Жувальні м'язи  
(скроневий м'яз, жувальний м'яз, бічний крилоподібний м'яз, присередній крилоподібний 
м'яз). 

50. М'язи шиї  
(підшкірний м'яз шиї, груднинно-ключично-соскоподібний м'яз, двочеревцевий   м'яз, 
переднє черевце, заднє черевце, шило-під’язиковий м'яз, щелепно-під’язиковий м'яз, 
груднинно- під’язиковий м'яз, лопатково- під’язиковий м'яз, груднинно-щитоподібний м'яз, 
щито- під’язиковий м'яз, передній драбинчастий м'яз, середній драбинчастий м'яз, задній 
драбинчастий м'яз, передня шийна ділянка, груднинно-ключичнол-соскоподібна ділянка, 
бічна шийна ділянка, задня шийна ділянка). 

51. М'язи верхньої кінцівки  
(дельтоподібний м'яз, надостьовий м'яз, підостьовий м'яз, малий круглий м'яз, великий 
круглий м'яз, підлопатковий м'яз, двоголовий м'яз плеча, довга головка двоголового м'яза 
плеча, коротка головка двоголового м'яза плеча, дзьобо-плечовий м'яз, плечовий м'яз, 
триголовий м'яз плеча, довга головка триголового м'яза плеча, присередня головка 
триголового м'яза плеча, бічна головка триголового м'яза плеча, променевий м'яз-згинач 
зап'ястка, круглий м'яз-привертач, ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка, поверхневий м'яз-згинач 
пальців, довгий долонний м'яз, довгий м'яз-згинач великого пальця, глибокий м'яз-згинач 
пальців, квадратний м'яз-привертач, плечо-променевий  м'яз, довгий променевий м'яз-
розгинач зап'ястка, короткий променевий м'яз-розгинач зап'ястка, м'яз-розгинач пальців, м'яз-
розгинач мізинця, ліктьовий м'яз-розгинач зап'ястка, м'яз-відвертач, довгий відвідний м'яз 
великого пальця, короткий м'яз-розгинач великого пальця, довгий м'яз-розгинач великого 
пальця, короткий відвідний м'яз великого пальця, короткий м'яз-згинач великого пальця, 
протиставний м'яз великого пальця, привідний м'яз великого пальця, відвідний м'яз мізинця, 
короткий м'яз-згинач мізинця, протиставний  м'яз мізинця, червоподібні м'язи). 

52. М'язи нижньої кінцівки  
(клубово-поперековий м'яз, великий поперековий м'яз, клубовий м'яз, великий сідничний 
м'яз, середній сідничний м'яз, малий сідничний м'яз, грушоподібний м'яз, внутрішній 
затульний м'яз, верхній близнюковий м'яз, нижній близнюковий м'яз, квадратний м'яз стегна, 
зовнішній затульний м'яз, кравецький м'яз, чотириголовий м'яз стегна, прямий м'яз стегна, 
бічний широкий м'яз, присередній широкий м'яз, проміжний широкий м'яз, гребінний м'яз, 
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тонкий м'яз, довгий привідний м'яз, короткий привідний м'яз, великий привідний м'яз, 
двоголовий м'яз стегна, довга головка, коротка головка, півперетинчастий м'яз, 
півсухожилковий м'яз, довгий м'яз-розгинач пальців стопи, передній великогомілковий м'яз, 
довгий м'яз-розгинач великого пальця (стопи), довгий малогомілковий м'яз, короткий 
малогомілковий м'яз, триголовий м'яз литки, литковий м'яз, камбалоподібний м'яз, довгий 
м'яз-згинач пальців (стопи), задній великогомілковий м'яз, довгий м'яз-згинач великого 
пальця (стопи), короткий м'яз-розгинач пальців, короткий м'яз-згинач великого пальця, 
квадратний м'яз підошви, короткий м'яз-згинач пальців, червоподібні м'язи, відвідний м'яз 
великого пальця, короткий м'яз- згинач великого пальця). 

53. Рот.  
54. Ротова порожнина  

(присінок рота, верхня губа, нижня губа, кут рота, щока, власне ротова порожнина, 
піднебіння, тверде піднебіння, м'яке піднебіння, ясна, зуби, коронка зуба, шийка зуба, корінь 
зуба, поверхні коронки, різці, ікла, малі кутні зуби, великі кутні зуби, язик, тіло язика, корінь 
язика, спинка язика, край язика, верхівка язика, слизова оболонка язика, грибоподібні 
сосочки язика, жолобуваті сосочки язика, листоподібні сосочки язика, язиковий мигдалик, 
ротові залози, під'язикова залоза, піднижньощелепна залоза, привушна залоза, привушна 
протока). 

55. Глотка  
(носова частина глотки, ротова частина глотки, гортанна частина глотки, порожнина глотки, 
слизова оболонка глотки, м’язи глотки). 

56. Стравохід  
(шийна частина, грудна частина, черевна частина, слизова оболонка). 

57. Шлунок  
(передня стінка шлунка, задня стінка шлунка, велика кривина шлунка, мала кривина шлунка, 
кардіальний отвір, кардіальна частина шлунка, дно шлунка, кардіальна вирізка, тіло шлунка, 
воротарна частина шлунка, воротарна печера, воротарний канал, воротарний м'яз-замикач, 
воротарний отвір, слизова оболонка шлунка). 

58. Тонка кишка  
(слизова оболонка тонкої кишки, колові складки тонкої кишки, дванадцятипала кишка, 
порожня кишка, клубова кишка). 

59. Товста кишка  
(слизова оболонка товстої кишки, півмісяцеві складки ободової кишки, випини  ободової 
кишки, стрічки ободової кишки, серозна оболонка товстої кишки, чепцеві привіски ободової 
кишки, сліпа кишка, червоподібний відросток, ободова кишка, висхідна ободова кишка, 
поперечна ободова кишка, низхідна ободова кишка, сигмоподібна ободова кишка, пряма 
кишка). 

60. Печінка  
(права частка печінки, ліва частка печінки, діафрагмова поверхня, нижній край, нутрощева 
поверхня, загальна печінкова протока, права печінкова протока, ліва печінкова протока). 

61. Жовчний міхур  
(дно жовчного міхура, тіло жовчного міхура, шийка жовчного міхура, міхурові протока, 
спільна жовчна протока, підшлункова залоза, головка підшлункової залози, тіло 
підшлункової залози, хвіст підшлункової залози). 

62. Очеревина.   
63. Ніс  

(корінь носа, спинка носа, кінчик носа, крила носа). 
64. Носова порожнина  

(ніздрі, хоани, носова перегородка, верхня носова раковина, середня носова раковина, нижня 
носова раковина, пристінок носа, верхній носовий хід, середній носовий хід, нижній носовий 
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хід, спільний носовий хід, приносові пазухи, верхньощелепна пазуха, клиноподібна пазуха, 
лобова пазуха, решітчасті комірки, слизова оболонка, нюхова частина, дихальна частина). 

65. Гортань  
(гортань (на трупі), щитоподібний хрящ, перстнеподібний хрящ, черпакуватий хрящ, 
надгортанник, порожнина гортані, присінок гортані, голосник, голосова складка, голосова 
щілина, підголосникова порожнина, слизова оболонка). 

66. Трахея  
(шийна частина, грудна частина, роздвоєння трахеї, трахейні хрящі, кільцеві (трахейні) 
зв'язки, перетинчаста стінка).  

67. Бронхи  
(правий головний бронх, лівий головний бронх, бронхове дерево). 

68. Легені  
(права легеня, ліва легеня, основа легені, верхівка легені, реброва поверхня і середостінна 
поверхня, діафрагмова поверхня, передній край легені, нижній край легені, ворота легені, 
коса щілина легені, горизонтальна щілина правої легені, верхня частка легені (лівої, правої), 
середня частка правої легені, нижня частка  легені (лівої, правої)). 

69. Плевра  
(нутрощева (легенева) плевра, пристінкова плевра, плевральна порожнина). 

70. Нирка  
(нирки (права, ліва), бічний край, присередній край, ниркові ворота, передня поверхня, задня 
поверхня, верхній кінець (полюс), нижній кінець (полюс), кіркова речовина нирки, мозкова 
речовина нирки, ниркові піраміди, ниркові сосочки, ниркові стовпи, ниркова миска, велика 
ниркова чашечка, мала ниркова чашечка). 

71. Сечовід (правий, лівий) (черевна частина, тазова частина, внутрішньостінкова частина). 
72. Сечовий міхур  

(верхівка міхура, тіло міхура, дно міхура, шийка  міхура, слизова оболонка). 
73. Яєчко  

(присередня поверхня, бічна поверхня, верхній кінець ( полюс), нижній кінець (полюс), 
передній край, задній край, білкова оболонка, паренхіма яєчка). 

74. Над’яєчко  
(головка над’яєчка, тіло над’яєчка, хвіст над’яєчка). 

75. Сім’яний канатик. 
76. Сім'явиносна протока. 
77. Сім'яний пухірець. 
78. Передміхурова залоза. 
79. Статевий член.  
80. Чоловічий сечівник. 
81. Яєчник. 
82. Матка  

(тіло матки, дно матки, шийка матки, порожнина матки). 
83. Маткова труба  

(маткова частина, перешийок маткової труби, ампула маткової труби, лійка маткової труби). 
84. Піхва. 
85. Зовнішні жіночі статеві органи. 
86. Жіночий сечівник. 
87. Промежина. 
88. Щитоподібна залоза. 
89. Надниркова залоза (права, ліва). 
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90. Гіпофіз. 
91. Шишкоподібна залоза. 
92. Кістковий мозок. 
93. Загруднина залоза (тимус). 
94. Селезінка. 
95. Піднебінні мигдалики. 
96. Червоподібний відросток. 
97. Спинний мозок  

(шийне стовщення, попереково-крижове стовщення, передня серединна щілина, задня 
серединна борозна, передньобічна борозна, задньобічна борозна, канатики спинного мозку, 
передній канатик, бічний канатик, задній канатик, центральний канал, сіра речовина, 
передній ріг, задній ріг, біла речовина). 

98. Головний мозок. 
99. Стовбур головного мозку  

(довгастий мозок, міст, середній мозок). 
100. Довгастий мозок  

(передня серединна щілина, піраміда довгастого мозку, передньобічна борозна, оліва, 
задньобічна борозна, клиноподібний пучок, клиноподібний горбок, тонкий пучок, тонкий 
горбок, задня серединна борозна). 

101. Міст  
(поверхні моста, основна борозна). 

102. Четвертий шлуночок (ромбоподібна ямка). 
103. Середній мозок  

(покрівля середнього мозку, пластинка покрівлі, верхній горбок, нижній горбок, водопровід 
мозку, ніжка мозку). 

104. Мозочок  
(півкуля мозочка, черв’як мозочка, щілини мозочка, листки мозочка, дерево життя, кора 
мозочка, нижня мозочкові ніжка, середня мозочкові ніжка, верхня мозочкові ніжка). 

105. Проміжний мозок  
(таламус, епіталамус, метаталамус, гіпоталамус, третій шлуночок, поздовжня щілина 
великого мозку, лобова частка, тім’яна частка, скронева частка, потилична частка, острівець, 
верхньобічна поверхня великого мозку, центральна борозна, бічна борозна, лобова частка, її 
борозни та звивини, тім’яна частка її борозни та звивини, скронева частка її борозни та 
звивини, потилична частка, стрівець, присередня і нижня поверхні півкулі великого мозку, їх 
її борозни та звивини, мозолисте тіло).     

106. Базальні ядра.  
107. Бічні шлуночки. 
108. Спинномозкова тверда оболона. 
109. Тверда оболона головного мозку  

(серп великого мозку, серп мозочка, намет мозочка, діафрагма сідла, пазухи твердої 
оболонки). 

110. Павутинна оболона головного мозку. 
111. Спинномозкова павутинна оболона. 
112. М’яка оболона головного мозку. 
113. Спинномозкова м’яка оболона. 
114. Очне яблуко  
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(волокниста оболонка очного яблука, білкова оболонка ока, рогівка, судинна оболонка 
очного яблука, власне судинна оболонка, війкове тіло, райдужка, зіниця, сітківка, кришталик, 
склисте тіло). 

115. Додаткові структури ока  
(зовнішні м’язи очного яблука, брова, верхня повіка, нижня повіка, сполучна оболонка 
(кон‘юнктива), сльозова залоза). 

116. Зовнішнє вухо  
(вушна раковина, зовнішній слуховий хід, зовнішній слуховий отвір, барабанна перетинка). 

117. Середнє вухо  
(барабанна порожнина, стремінце, коваделко, молоточок, слухова труба). 

118. Внутрішнє вухо  
(кістковий лабіринт, присінок, півколові канали, завитка, перетинчастий лабіринт). 

119. Черепні нерви  
(зоровий нерв (ІІ пара), окоруховий нерв (ІІІ пара), блоковий нерв (ІV пара), трійчастий нерв 
(V пара) та його вузол, очний нерв (1 гілка V пари), верхньощелепний нерв (2 гілка V пари), 
нижньощелепний нерв (3 гілка V пари), відвідний нерв (VІ пара), лицевий і проміжний нерви 
(VІІ пара), присінково-завитковий нерв (VІІІ пара), язикоглотковий нерв (ІХ пара), 
блукаючий нерв (Х пара), додатковий нерв (ХІ пара), під'язиковий нерв (ХІІ пара)). 

120. Спинномозкові нерви. 
121. Шийне сплетення. 
122. Плечове сплетення  

(стовбури, верхній стовбур, середній стовбур, нижній стовбур, бічний пучок, присередній 
пучок, задній пучок, пахвовий нерв, м'язово-шкірний нерв, серединний нерв, ліктьовий нерв, 
променевий нерв). 

123. Міжреброві нерви. 
124. Поперекове сплетення  

(клубово-підчеревний нерв, клубово-пахвинний нерв, статево-стегновий нерв, бічний 
шкірний нерв стегна, затульний нерв, стегновий нерв). 

125. Крижове сплетення  
(сідничий нерв, загальний малогомілковий нерв, великогомілковий нерв, присередній 
підошвовий нерв, бічний підошвовий нерв). 

126. Симпатичний стовбур  
(вузли симпатичного стовбура, міжвузлові гілки симпатичного стовбура, великий 
нутрощевий нерв, малий нутрощевий нерв, черевне сплетення та вузли). 

127. Серце  
(основа серця, верхівка серця, груднинно-реброва поверхня серця, діафрагмова поверхня 
серця, легенева поверхня (права, ліва), вінцева борозна, передня міжшлуночкова борозна, 
задня міжшлуночкова борозна, аорта (на серці), верхня порожниста вена (на серці), нижня 
порожниста вена (на серці), легеневий стовбур (на серці), легенева артерія (права, ліва), праві 
легеневі вени (на серці), ліві легеневі вени (на серці)). 

128. Праве передсердя  
(праве вушко, гребенясті м’язи, отвір верхньої порожнистої вени, отвір нижньої порожнистої 
вени, отвір вінцевої пазухи). 

129. Ліве передсердя  
(ліве вушко, гребенясті м’язи, отвори легеневих вен). 

130. Міжпередсердна перегородка (овальна ямка). 
131. Правий шлуночок  
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(правий передсердно-шлуночковий отвір, правий передсердно-шлуночковий клапан, 
артеріальний конус, отвір легеневого стовбура, клапан легеневого стовбура, соскоподібні 
м’язи, сухожилкові струни, м’ясисті перекладки). 

132. Лівий шлуночок серця  
(лівий передсердно-шлуночковий отвір, лівий передсердно-шлуночковий клапан, отвір аорти, 
клапан аорти, пазухи аорти, соскоподібні м’яз, сухожилкові струни, м’ясисті перекладки, 
міжшлуночкова перегородка). 

133. Ендокард. 
134. Міокард. 
135. Епікард. 
136. Перикард (осердя)  

(осердна поперечна пазуха, осердна коса пазуха). 
137. Права вінцева артерія серця. 
138. Ліва вінцева артерія серця. 
139. Вінцева пазуха. 
140. Аорта  

(цибулина аорти, висхідна аорта, дуга аорти, гілки дуги аорти, низхідна аорта). 
141. Плечо-головний стовбур (права загальна сонна артерія, права підключична артерія). 
142. Загальна сонна артерія (права, ліва). 
143. Зовнішня сонна артерія  

(верхня щитоподібна артерія, язикова артерія, лицева артерія, потилична артерія, задня 
вушна артерія, висхідна глоткова артерія, поверхнева скронева артерія, верхньощелепна 
артерія). 

144. Внутрішня сонна артерія  
(шийна частина, кам’яниста частина, печериста частина, мозкова частина, очна артерія, 
передня мозкова артерія, задня сполучна артерія). 

145. Підключична артерія (права, ліва)  
(хребтова артерія, основна артерія, внутрішня грудна артерія, щито-шийний стовбур, 
реброво-шийний стовбур). 

146. Артеріальне коло мозку (низхідна аорта, роздвоєння аорти). 
147. Грудна аорта (задні міжреброві артерії). 
148. Черевна аорта  

(нижня  діафрагмова артерія, поперекові артерії, черевний стовбур, ліва шлункова артерія, 
селезінкова артерія, ліва шлунково-чепцева артерія, загальна печінкова артерія, верхня 
брижова артерія, нижня брижова артерія, середня надниркова артерія, ниркова артерія, 
яєчкова (яєчникова) артерія). 

149. Спільна клубова артерія. 
150. Внутрішня клубова вена. 
151. Ворітна печінкова вена 

(верхня брижова вена, нижня брижова вена, селезінкова вена). 
152. Пахвова артерія. 
153. Плечова артерія. 
154. Променева артерія. 
155. Ліктьова артерія. 
156. Поверхнева долонна дуга. 
157. Глибока долонна дуга. 
158. Зовнішня клубова артерія. 
159. Стегнова артерія. 
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160. Підколінна артерія. 
161. Передня великогомілкова артерія. 
162. Задня великогомілкова артерія  

(бічна підошвова артерія, присередня підошвова артерія). 
163. Внутрішня яремна вена. 
164. Зовнішня яремна вена (передня яремна вена). 
165. Верхня порожниста вена. 
166. Плечо-головна вена (права, ліва). 
167. Непарна вена. 
168. Півнепарна вена. 
169. Нижня порожниста вена. 
170. Ворітна печінкова вена  

(верхня брижова вена, нижня брижова вена, селезінкова вена). 
171. Спільна клубова вена (права, ліва). 
172. Зовнішня клубова вена  

(стегнова вена, велика підшкірна вена, мала підшкірна вена, передні великогомілкові вени, 
задні великогомілкові вени). 

173. Грудна протока. 
 

Модуль 2. Фізіологія людини 
Уміння: 
1. Дослідження біоелектричних явищ в збудливих тканинах. 
2. Дослідження проведення збудження по нервових волокнах та через нервово-

м’язовий синапс. 
3. Дослідження механізмів м’язового скорочення. 
4. Дослідження структурних основ рефлекторної діяльності. 
5. Дослідження процесів збудження та гальмування в ЦНС. 
6. Практичні навички з фізіології збудливих тканин. 
7. Дослідження ролі спинного мозку у регуляції рухових функцій організму. 
8. Дослідження ролі стовбура мозку в регуляції рухових функцій організму. 
9. Дослідження ролі переднього мозку і мозочка у регуляції рухових функцій 

організму. 
10. Дослідження механізмів нервової регуляції автономних функцій організму. 
11. Дослідження механізмів гуморальної регуляції автономних функцій організму. 
12. Дослідження ролі гормонів у регуляції росту та розвитку організму. 
13. Практичні навички з фізіології збудливих тканин нервової та гуморальної 

регуляції функцій організму. 
14. Дослідження кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові. 
15. Дослідження зсідання крові та групової належності крові. 
16. Дослідження фізіологічних властивостей серцевого м’язу. 
17. Дослідження зовнішнього дихання. 
18. Дослідження дифузії та транспорту газів кров’ю, регуляція дихання. 
19. Практичні навички з фізіології крові, серцево-судинної системи та дихання. 
20. Дослідження енергетичних затрат та терморегуляції організму. 
21. Дослідження обміну речовин.  
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22. Дослідження ролі підшлункового соку та жовчі у процесі травлення. 
23. Практичні навички з фізіології травлення, обміну речовин, енергії, виділення. 
24. Дослідження утворення та гальмування умовних рефлексів. 
25. Дослідження ролі мотивацій та емоцій у поведінкових реакціях. 
26. Дослідження вищої нервової діяльності людини, типологічних властивостей 

нервової системи. 
27. Практичні навички з фізіології сенсорних систем, фізіологічних основ 

поведінки та ВНД людини. 
Навички: 
28. Графічно відображувати процеси, що відбуваються у збудливих структурах. 
29. Малювати схеми та пояснювати будову і механізми: контурів біологічної 

регуляції, рефлекторних дуг рухових рефлексів, рефлекторних дуг автономних 
рефлексів. 

30. Визначити вміст гемоглобіну в крові за методом Салі, оцінити результати. 
31. Визначити групу досліджуваної крові в системі ABO, зробити висновки. 
32. Розрахувати колірний показник крові, зробити висновки. 
33. Визначити гематокритний показник, зробити висновки. 
34. Визначити в досліджуваного рівень артеріального тиску. 
35. Визначити тривалість серцевого циклу на підставі аналізу ЕКГ.  
36. Розрахувати на підставі аналізу ЕКГ тривалість інтервалу Р-Р.   
37. Розрахувати на підставі аналізу ЕКГ тривалість інтервалу S-T.   
38. Розрахувати на підставі аналізу ЕКГ тривалість комплексу QRS.   
39. Визначити у себе життєву містність легень методом спірометрії.   
40. Визначити у себе дихальний об’єм методом спірометрії.   
41. Визначити у себе резервний об’єм вдиху методом спірометрії.   
42. Визначити у себе резервний об’єм видиху методом спірометрії.   
43. Розрахувати за спірограмою дихальний об’єм, життєву містність легень.   
44. Розрахувати основний обмін досліджуваного, визначивши споживання кисню 

за спірограмою, зареєстрованою у стандартних умовах.  
45. Виконати проби із затримкою дихання. Провести аналіз результатів. 
46. Оцінити секреторну функцію шлунка в людини. 
47. Визначити швидкість фільтрації у клубочках.  
48. Визначити величину реабсорбції води у нефроні.   
49. Оцінювати стан сенсорних систем за показниками дослідження їх функцій. 
50. Малювати схеми будови специфічних каналів передачі інформації в сенсорних 

системах. 
51. Малювати схеми, що пояснюють формування біологічних форм поведінки. 
52. Оцінювати і трактувати результати досліджень, що характеризують типи ВНД 

людини. 
53. Оцінювати стан організму при фізичному навантаженні за показниками 

функцій. 
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7. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
№ 
п/п 

Тема Кількість 
годин 

Модуль 1. Анатомія людини 
1.  Основні сучасні напрями розвитку анатомії – вікова анатомія, порівняльна 

анатомія, пластична анатомія, антропологія, екологічна анатомія та ін.  
Становлення і розвиток київської анатомічної школи. Внесок М. І. Козлова, О. 
П. Вальтера, В. О. Беца, М. А. Тихомирова, Ф. А. Стефаніса, М. С.Спірова, І. І. 
Бобрика у розвиток київської анатомічної школи.  

0,25 

2.  Основні анатомічні терміни, які розкривають топографію анатомічних об’єктів, 
та їх основні характеристики. 0,25 

3.  Вплив соціальних факторів і екології на розвиток і будову кісток скелету.  0,25 
4.  Вплив соціальних і екологічних факторів на будову кісток скелета хребців. 

Вплив соціальних і екологічних факторів на будову ребер і груднини. 0,5 

5.  Додаткові компоненти суглобів. Синдесмози хребтового стовпа: їх 
характеристика і будова. Синхондрози хребтового стовпа: їх характеристика  і 
будова. Суглоби хребтового стовпа. Вплив спорту, праці, соціальних факторів і 
екологічних чинників на хребет загалом. 
З’єднання грудної клітки: суглоби (реброво-хребцеві суглоби, реброво-
поперечні суглоби, груднинно-реброві суглоби). 

0,25 

6.  З’єднання вільної верхньої кінцівки: плечовий суглоб, ліктьовий суглоб, 
з’єднання кісток передпліччя, променево-зап’ястковий суглоб, суглоби кисті. 
Вплив спорту, праці, соціальних факторів і екологічних чинників на будову 
з’єднань кісток верхніх та нижніх кінцівок. 

0,5 

7.  М’язи голови: класифікація. Жувальні м’язи. М’язи лиця, їх відміна від решти 
скелетних м’язів. Класифікація м’язів лиця. М’язи шиї: класифікація. 
Поверхневі , середні і глибокі м’язи шиї. Топографія шиї: ділянки.  

0,5 

8.  Вікові, статеві та індивідуальні особливості скелетних м’язів. Вплив спорту, 
праці, соціальних факторів і екологічних чинників на будову скелетних м’язів, 
тулуба і кінцівок. 

0,5 

9.  Характеристика оболонок паренхіматозних органів. Органоспецифічні риси 
будови слизової оболонки залежно від функції органа. 0,5 

10.  Постійні зуби: їх формула. Молочні зуби: формула. 0,5 
11.  Будова стінки глотки: слизова оболонка, глотково-основна фасція, м’язи глотки, 

зовнішня оболонка.  0,5 

12.  Жовчний міхур: топографія, будова стінки, функції. Спільна жовчна протока: 
утворення, топографія. Протоки підшлункової залози.  Підшлункові острівці. 
Пристінкова очеревина, нутрощева очеревина: їх характеристика.  

0,5 

13.  Функціональні частини носової порожнини.  Носова частина глотки. Частки, 
сегменти, часточки легені. Ацинус. Кровоносна система легень. Середостіння: 
визначення, межі. Органи переднього середостіння. Органи заднього 
середостіння. 

0,5 

14.  Зовнішні чоловічі статеві органи. Калитка. Статевий член, його будова. 
Чоловічий сечівник: частини, їх топографія, будова стінки. Зовнішні жіночі 
статеві органи. Промежина: визначення, топографія. Сечостатева діафрагма, 
тазова діафрагма.  

0,5 

15.  Селезінка: топографія, будова, функції. Лімфатичне (лімфоїдне) кільце глотки: 
мигдалики, що його утворюють, їх топографія, будова, функції.  Лімфатичні 
вузли: класифікація, будова, функції. Одинокі лімфатичні (лімфоїдні)  вузлики: 
топографія, будова, функції. Скупчені лімфатичні (лімфоїдні) вузлики: 
топографія, будова, функції. Скупчені лімфатичні (лімфоїдні)  вузлики 
червоподібного відростка: топографія, будова, функції.  

0,5 

16.  Структурне визначення поняття “ендокринна функція”. Гіпофіз: топографія, 
частини, будова, функції. Шишкоподібна залоза: топографія, будова, функції 0,5 
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17.  Сіра речовина ЦНС. Нейроглія. Принципи просторової організації сірої 
речовини ЦНС. Нервові вузли. Біла речовина ЦНС. Нервові волокна, нервові 
пучки, корінці. 

0,5 

18.  Розвиток головного мозку в ембріогенезі: стадія трьох і п’яти мозкових міхурів 
та їх похідні.  0,5 

19.  Топографія спинного мозку. Ніжки мозочка. Ромбоподібна ямка: утворення. 
Проекція ядер черепних нервів на поверхню ромбоподібної ямки. Четвертий 
шлуночок: стінки, сполучення. Ніжки мозку, їх частини, внутрішня будова: сіра 
і біла речовина. Водопровід  мозку. 

1 

20.  Гіпоталамо-гіпофізарна система. Третій шлуночок: стінки, сполучення. Роботи 
В.О.Беца. Рельєф півкуль великого мозку: борозни і звивини. Морфологічні 
основи  динамічної локалізації функцій в корі півкуль великого мозку. 

1 

21.  Пазухи твердої оболони головного мозку. Міжоболонні простори головного 
мозку і їх вміст. Утворення і шляхи циркуляції спинномозкової рідини. 0,5 

22.  Провідні шляхи нюхового аналізатора. Провідні шляхи смакового аналізатора. 0,5 
23.  Додаткові структури ока: повіки, брова, кон’юнктива, зовнішні м’язи очного 

яблука, фасції очної ямки. 0,5 

24.  Зовнішнє вухо: частини, їх будова. Провідні шляхи слуху  і рівноваги. 0,5 
25.  Нервові вузли: класифікація. Загальний план будови чутливих вузлів. Загальні 

закономірності утворення соматичних нервових сплетень. 0,5 

26.  Анатомія III,  IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII пари черепних нервів: їх ядра, 
вихід нервів із черепа, гілки нервів, склад їх волокон, топографія,  ділянки 
іннервації.  

0,5 

27.  Короткі гілки плечового сплетення, ділянки їх іннервації. Довгі гілки плечового 
сплетення: утворення, топографія, ділянки іннервації. Короткі гілки крижового 
сплетення: топографія, ділянки іннервації. Довгі гілки крижового сплетення:  
топографія, ділянки іннервації. 

1 

28.  Класифікація вегетативних вузлів, їх топографія, передвузлові і завузлові  
нервові волокна. 
Черепна частина: вегетативні вузли голови, їх топографія, корінці, гілки, ділянки 
іннервації. Тазова частина. 
Нутрощеві сплетення: черепно-шийна частина, грудна частина, черевна частина, 
тазова частина. 

1 

29.  Осердя, його будова, осердна порожнина, вміст. 1 
30.  Пристінкові  і нутрощеві гілки внутрішньої клубової артерії: топографія, ділянки 

кровопостачання. Ліктьова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. 
Ліктьова суглобова сітка: джерела утворення. Тильна  зап’ясткова сітка. 
Долонна зап’ясткова сітка. Поверхнева долонна дуга. Глибока долонна дуга. 
Підколінна артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Передня 
гомілкова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Задня 
великогомілкова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Суглобова 
колінна сітка: джерела утворення. Артерії стопи: тильна артерія стопи, бічна 
підошвова артерія, присередня підошвова артерія. 

0,5 

31.  Вени верхньої кінцівки: класифікація. Поверхневі і глибокі вени верхньої 
кінцівки: їх характеристика, закономірності топографії і будови. Вени нижньої 
кінцівки: класифікація. Поверхневі і глибокі вени нижньої кінцівки: їх 
характеристика, закономірності топографії і будови. 

0,5 

32.  Грудна протока: корені, топографія, притоки, місце впадіння у венозну систему. 
Права лімфатична протока: корені, топографія, місце впадіння у венозну 
систему.  

1 

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 1 7 
РАЗОМ 25 
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Модуль 2. Фізіологія людини 
33.  Українська фізіологічна школа – В. Я. Данилевський, В. Ю. Чаговець, Д. С. 

Воронцов, Ф. М. Сарков, П. Г. Костюк, В. І. Скок, М. Ф. Шуба, Г. В. 
Фольборт, В. В. Фролькіс, Я. П. Скляров. 

1 

34. Шляхи регуляції функціонального стану збудливих структур лікарськими 
засобами. 1 

35. Сучасна теорія м’язового скорочення і розслаблення. 1 
36. Роль різних рівнів ЦНС у підтриманні м’язового тонусу та складних рухових 

актів в організації та реалізації рухових програм організму. 2 

37. Автономні компоненти поведінки, їх фізіологічне значення. 1 
38. Фізіологічна роль статевих гормонів. Гормони плаценти. 2 
39. Інші рідкі середовища організму: інтерстиціальна рідина, спинномозкова 

рідина, рідина закритих порожнин тіла, рідкі середовища ока. 1 

40. Особливості коронарного кровообігу і можливості його корекції хімічними 
засобами. Нейрогуморальна регуляція тонусу коронарних судин. 1 

41. Негазообмінні функції легень. Дихання при фізичній роботі, при підвищеному 
і зниженому атмосферному тиску (кесонна, гірська хвороби). 0,5 

42. Обмін білків. Обмін вуглеводів. Обмін жирів. 0,5 
43. Шлунково-кишкові гормони. Періодична діяльність органів травлення. 1 
44. Харчова мотивація. Фізіологічні основи голоду і насичення. Уявлення про 

центр травлення. 1 

45. Фізіологічні принципи дослідження функції нирок. 1 
46. Вісцеральна сенсорна система. Нюхова сенсорна система. Смакова сенсорна 

система. 2 

47. Типи вищої нервової діяльності. Емоції. Класифікація емоцій. 1 
48. Поняття про адаптацію до фізичної праці і її механізми. Фізіологічні основи 

методів дослідження адаптації фізичного навантаження. Вікові зміни адаптації 
людини і її працездатності. 

1 

 Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 2 7 
 РАЗОМ 25 

Модулі 1 та 2 
 РАЗОМ 50 
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 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

Модуль 1. Анатомія людини 
1. Сучасні напрями розвитку анатомії. 
2. Методи дослідження в анатомії.  
3. Кістка як орган. 
4. Класифікація кісток.  
5. Загальний план будови хребців: описати і продемонструвати на препарата. 
6. Шийні, грудні, поперекові хребці, крижова кістка, куприк.  
7. Хребтовий стовп загалом. Відділи хребтового стовпа: назвати і 

продемонструвати на препаратах. 
8. Класифікація ребер. Будова 1-XII ребер, і продемонструвати на препаратах. 
9. Груднина: частини, продемонструвати на препараті. 
10. Грудна клітка в цілому: описати і продемонструвати на препараті. 
11. Відділи черепа: назвати і продемонструвати на препараті. 
12. Мозковий череп: кістки, які його утворюють; назвати і продемонструвати на 

препараті.  
13. Мозковий череп: частини, назвати і продемонструвати на препараті кістки, 

які утворюють склепіння і основу черепа.  
14. Частини  і будова трубчастих кісток: назвати і продемонструвати на 

препаратах. 
15. Верхня кінцівка: її частини і кістки, що їх утворюють. Назвати і 

продемонструвати на препаратах 
16. Нижня кінцівка: її частини і кістки, що їх утворюють. Назвати і 

продемонструвати на препаратах. 
17. Класифікація   з'єднань кісток: неперервні та перервні з’єднання. 
18. Синдесмози: визначення,  види, приклади. 
19. Синхондрози: визначення, класифікація,  приклади. 
20. Синостози: визначення, утворення, приклади. 
21. Суглоб: визначення, основні компоненти суглоба : описати й 

продемонструвати на препаратах. 
22. Додаткові компоненти суглобів: назвати, описати й продемонструвати на 

препаратах. 
23. Анатомічна класифікація суглобів: прості та складні суглоби, комплексні, 

комбіновані, визначення і приклади.  
24. Назвати головні осі й рухи, які здійснюються  в суглобі навколо цих осей. 
25. Класифікація суглобів за кількістю рухів. 
26. Назвати види сполучень хребтового стовпа, продемонструвати їх на 

препаратах. 
27. З’єднання між ребрами та грудниною: класифікація, їх будова. 
28. З’єднання між ребрами і хребцями: види, їх будова, класифікація. 
29. Неперервні з’єднання  кісток черепа: види, назвати і продемонструвати на 

препараті. 
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30. З’єднання кісток таза: класифікація. 
31. М'яз, як орган: визначення,  описати на препараті. 
32. Допоміжні апарати м’язів: описати і продемонструвати на препараті.  
33. Класифікація  м’язів за формою, положенням, напрямком волокон, 

відношенням до суглобів та функцій 
34. Біомеханіка м’язів, їх дія на суглоби, поняття про початок і прикріплення 

м’язів, про рухому і нерухому точки. 
35. М’язи спини: топографічна класифікація. Назвати м’язи в кожній групі, 

визначити їх функції, продемонструвати на препаратах..  
36. М’язи  грудної  клітки: топографічна класифікація. Назвати м’язи в кожній 

групі, визначити їх функції, продемонструвати на препаратах.  
37. Діафрагма: визначення діафрагми, як м’язово-фасціальної пластинки; її 

топографія,  частини та їх будова; отвори і їх вміст, трикутники, функції; 
описати і продемонструвати на препаратах.                                                                                                                                                                       

38. М’язи живота: топографічна класифікація. Назвати м’язи в кожній групі, 
визначити їх функції, продемонструвати на препаратах.,  

39. М’язи плечового поясу: Назвати м’язи, визначити їх функції, 
продемонструвати на препаратах. 

40. М’язи  плеча: топографічна класифікація. Назвати м’язи в кожній групі, 
визначити їх функції, продемонструвати на препаратах .                                                                                                                                                                       

41. М’язи передпліччя: топографічна класифікація. Назвати м’язи в кожній групі, 
визначити їх функції, продемонструвати на препаратах.   

42. М’язи стегна: топографічна класифікація. Назвати м’язи в кожній групі, 
визначити їх функції, продемонструвати на препаратах.  

43. Системи внутрішніх органів: визначення, назвати органи, які утворюють ці 
системи, дати загальну характеристику функцій цих систем. 

44. Класифікація внутрішніх органів. Загальний план будови трубчастих органів. 
45. Органоспецифічні риси будови слизової оболонки трубчастих органів. 
46. Загальні закономірності будови м'язової оболонки стінки трубчастих органів 
47. Загальні закономірності будови зовнішньої оболонки стінки трубчастих 

органів, дати  стислу характеристику;  варіанти відношення органів до 
очеревини. 

48. Описати загальні анатомо-функціональні закономірності будови екзокринних 
залоз. 

49. Загальні анатомо-функціональні закономірності будови екзокринних залоз. 
50. Ротова порожнина, назвати її відділи, описати будову стінок та сполучення, 

продемонструвати на препаратах. 
51. Язик: частини, будова; особливості слизової оболонки язика, функції язика. 

Описати і продемонструвати на препаратах.  
52. Зуби: частини зуба, тканини зуба.  
53. Відміни молочних зубів від постійних зубів, їх формули. 
54. Ротові залози: класифікація. Привушна залоза, під’язикова залоза, 

піднижньощелепна: топографія, будова; описати і продемонструвати на 
препаратах.  

55. Глотка: топографія, частини, будова слизової, м’язової і зовнішньої оболонок. 
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описати і продемонструвати на препараті.. 
56. Стравохід: частини, їх топографія, описати і продемонструвати на препараті.. 

Описати будову  стінки 
57. Шлунок: описати топографію та будову стінки. Назвати частини та  

продемонструвати на препараті. 
58. Тонка кишка: відділи, їх топографія. ,будова стінки; описати і 

продемонструвати на препаратах.  
59. Товста кишка відділи, топографія, будова стінки (особливості будови 

слизової, м’язової і серозної оболонок описати та  продемонструвати на 
препаратах. 

60. Печінка: зовнішня будова; топографія , внутрішня будова ( частки, частини, 
сегменти, часточки). описати та  продемонструвати на препаратах. 

61. Жовчний міхур: топографія,  частини, будова стінки, функції; описати і 
продемонструвати на препаратах. 

62. Підшлункова залоза: назвати її частини, описати  топографію, 
продемонструвати на препаратах. 

63. Екзокринні та ендокринні  відділи підшлункової залози, шляхи виведення 
продуктів їх діяльності. 

64. Очеревина: визначення, загальна характеристика.; порожнина очеревини, її 
вміст. 

65. Ніс: частини, будова; описати і продемонструвати на препараті. 
66. Носова порожнина:  частини, їх будова та сполучення; описати і 

продемонструвати на препараті. 
67. Приносові пазухи: топографія, сполучення, функції, вікові особливості. 
68. Гортань: топографія, хрящі, суглоби, зв’язки, м’язи, їх будова; описати і 

продемонструвати на препараті. 
69. Трахея і бронхи: топографія, будова стінки; описати і продемонструвати на 

препараті. 
70. Легені: топографія,  зовнішня будова; описати і продемонструвати на 

препараті. 
71. Легені: частки, бронхо-легеневі сегменти, часточки; їх будова.  
72. Бронхіальне дерево: розгалуження, будова стінки, функції. 
73. Альвеолярне дерево: розгалуження, будова стінки. 
74. Ацинус: визначення, будова, функції. 
75. Плевра: загальна характеристика, функції; плевральна порожнина,  
76. Середостіння: визначення, топографічна класифікація. Описати та 

продемонструвати на препараті органи, судини та нерви переднього і заднього 
середостіння.  

77. Нирки: будова нирки на фронтальному розтині; описати й продемонструвати 
на препараті. 

78. Нирки: структурно-функціональна одиниця нирки, її складові. 
79. Нирки: шляхи виділення сечі (компоненти екскреторних шляхів  нирки).  
80. Сечовід: назвати частини, описати і продемонструвати на препараті. Описати 

будову стінки. Назвати звуження. 
81. Сечовий міхур: назвати частини, описати топографію. Визначити статеві 
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особливості топографії  і продемонструвати на препараті. 
82. Сечовий міхур: описати будову стінки, продемонструвати на препараті.  
83. Органи жіночої статевої системи: топографічна класифікація. 
84. Яєчник: топографія, будова, функції; описати і продемонструвати на 

препараті. 
85. Матка: топографія частини, будова стінки, функції; описати і 

продемонструвати на препараті. 
86. Чоловічі статеві органи: класифікація. 
87. Яєчко: топографія, зовнішня будова, внутрішня будова, функції; описати і 

продемонструвати на препараті. 
88. Над'яєчко: топографія, частини, будова, функції; описати і продемонструвати 

на препараті. 
89. Передміхурова залоза: топографія, зовнішня  і внутрішня будова; описати і 

продемонструвати на препараті. 
90. Первинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (центральні органи імунної системи): 

загальні закономірності будови, функції. 
91. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної 

системи):  загальні закономірності будови, функції. 
92. Лімфатичне (лімфоїдне) кільце глотки: мигдалики, що його утворюють, їх 

топографія,  будова, функції; описати і продемонструвати на препаратах. 
93. Вторинні лімфатичні (лімфоїдні) органи (периферійні органи імунної 

системи): лімфатичні (лімфоїдні) вузли, одинокі лімфатичні (лімфоїдні) 
вузлики, червоподібний відросток - топографія, будова, функції; описати і 
продемонструвати на препаратах. 

94. Загальні закономірності будови ендокринних залоз. 
95. Щитоподібна залоза: топографія, частини, будова, функції; описати і 

продемонструвати на препараті. 
96. Прищитоподібні залози: топографія, будова, функції. 
97. Надниркова залоза: топографія, будова, функції; описати і продемонструвати 

на препараті. 
98. Гіпофіз: топографія, частини, функції. 
99. Шишкоподібна залоза: топографія, функції; описати і продемонструвати на 

препараті. 
100. Ендокринна частина підшлункової залози: будова, функції. 
101. Нейрон: визначення,  частини нейрона, морфологічна класифікація нейронів, 

їх будова, топографія, функції, функціональна класифікація. 
102. Рецептори: функціональне значення; класифікація за топографією і за 

функціями. 
103. Нервові волокна, пучки, корінці,  нерви: ї будова.  
104. Нервові вузли: класифікація, топографія, функції. 
105. Будова простої і складної рефлекторної дуги. 
106. Сегменти спинного мозку: визначення, межі.  
107. Будова спинного мозку на поперечному розрізі: роги, їх відношення до 

сегментів. 
108. Задні та передні  корінці спинномозкових нервів: утворення, топографія, 
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функціональне значення. 
109. Головний мозок: частини ( анатомічна класифікація). 
110. Ромбоподібний мозок, його похідні, продемонструвати на препараті. 
111. Довгастий мозок:  зовнішня будова; описати і продемонструвати на 

препаратах. Описати сіру і білу речовину визначити їх функціональне 
значення. 

112. Міст: зовнішня будова; описати і продемонструвати на препаратах. Описати 
сіру і білу речовину визначити їх функціональне значення. 

113. Мозочок: зовнішня будова; описати і продемонструвати на препаратах.  
114. Четвертий шлуночок: топографія, стінки, сполучення. 
115. Середній мозок:   зовнішня будова; описати і продемонструвати на 

препаратах.  
116. Передній мозок: його похідні, продемонструвати на препараті. 
117. Проміжний мозок:  назвати і продемонструвати на препаратах. 
118. Таламус: зовнішня будова, описати і продемонструвати на препаратах; ядра.  
119. Гіпоталамус: частини, зовнішня будова;описати і продемонструвати на 

препаратах.  
120. Гіпофіз: топографія, частини, функції. 
121. Кінцевий (великий) мозок: частини, описати і продемонструвати на 

препаратах.  
122. Півкулі великого мозку: частини, описати і продемонструвати на препаратах.  
123. Будова кори півкуль великого мозку. Роботи В. О. Беца. 
124. Півкулі великого мозку: поверхні, частки, їх межі; описати і 

продемонструвати на препаратах. 
125. Провідні шляхи ЦНС: визначення, класифікація. 
126. Висхідні провідні шляхи. 
127. Нисхідні провідні шляхи: класифікація. 
128. Орган нюху: будова, функції.  
129. Орган смаку: будова, функції.  
130. Око: частини, топографія. 
131. Заломлюючі середовища очного яблука: назвати, описати і продемонструвати 

на препаратах. 
132. Камери очного яблука: межі, сполучення. 
133. Провідні шляхи зорового аналізатора. 
134. Вухо:  його частини; назвати і продемонструвати на препаратах. Розвиток 

частин вуха  в ембріогенезі, аномалії і варіанти розвитку. 
135. Зовнішнє вухо: його частини і будова; описати і продемонструвати на препаратах. 
136. Барабанна перетинка: топографія, частини, будова, функції. 
137. Середнє вухо: частини, назвати і продемонструвати на препаратах. 
138. Барабанна порожнина: топографія, стінки, сполучення, вміст; описати і 

продемонструвати на препаратах. 
139. Внутрішнє вухо: частини. 
140. Кістковий лабіринт: частини, назвати і продемонструвати на препараті. 
141. Перетинчастий лабіринт: топографія, частини. 
142. Провідні шляхи слухового аналізатора. 



 51 

143. Провідні шляхи рівноваги (вестибулярного апарата). 
144. Периферійна нервова система: компоненти, їх загальна характеристика. 
145. Загальний план будови чутливих (справжніх)  черепних нервів. Намалювати 

схему. 
146. Анатомічні відміни будови чутливих черепних нервів, похідних головного 

мозку, від справждініх чутливих черепних нервів. 
147. Піднижньощелепний вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації. 
148. Під’язиковий вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації. 
149. Вушний вузол: топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації. 
150. Грудні нерви: утворення, гілки, топографія, ділянки іннервації. 
151. Міжреброві нерви: утворення, гілки, топографія, ділянки іннервації. 
152. Загальні принципи будови соматичних нервових сплетень 
153. Автономна частина периферійної нервової системи (вегетативна нервова 

система): частини, функції, об‘єкти іннервації. 
154. Морфологічні відмінності рефлекторної дуги автономної частини 

периферійної нервової системи (вегетативної нервової системи). 
155. Морфологічні відмінності між симпатичною і парасимпатичною частинами 

автономної частини периферійної нервової системи (вегетативної нервової 
системи). 

156. Вегетативна нервова система: центральний відділ, його класифікація, 
топографія, утворення. 

157. Вегетативна нервова система: периферійний відділ, його компоненти. 
158. Вегетативні вузли: класифікація,  будова, топографія, відмін від чутливих 

вузлів. 
159. Загальна анатомія артерій: анатомічна  класифікація; класифікація за будовою 

стінки артерій; функції різних груп артерій. 
160. Гемомікроциркуляторне русло: ланки ії функціональна характеристика.  
161. Загальна анатомія вен: анатомічна  класифікація; класифікація за будовою 

стінки артерій; функції різних груп вен. 
162. Закономірності розподілу вен в організмі людини. Корені і притоки вен: 

визначення.  
163. Серце: топографія, зовнішня будова; описати і продемонструвати на 

препаратах. 
164. Серце: камери серця, назвати і продемонструвати на препараті. 
165. Праве передсердя: судини, які в нього впадають,  вушко,  рельєф внутрішньої 

поверхні, міжпередсердна перегородка; описати і продемонструвати на 
препаратах. 

166. Правий передсердно-шлуночковий клапан: топографія, стулки, їх будова; 
описати і продемонструвати на препаратах. 

167. Правий шлуночок: сполучення, будова,   рельєф внутрішньої поверхні; 
описати і продемонструвати на препаратах. 

168. Міжшлуночкова перегородка: частини, їх будова.   
169. Ліве передсердя: судини, які в нього впадають,  вушко,  рельєф внутрішньої 

поверхні; описати і продемонструвати на препаратах. 
170. Клапани серця: топографія, будова; описати і продемонструвати на 
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препаратах. 
171. Серце: будова стінки. 
172. Провідна система серця: вузли, пучки, їх топографія, функції. 
173. Осердя ( перикард): будова, порожнина. 
174. Велике коло кровообігу. Роботи Гарвея і їх значення.  
175. Мале коло кровообігу.  
176. Аорта: частини, їх топографія. Дуга аорти, її гілки: описати і 

продемонструвати на препараті. 
177. Загальна сонна артерія їх топографія, гілки; описати і продемонструвати на 

препараті.  
178. Зовнішня сонна артерія: топографія, класифікація гілок. 
179. Внутрішня сонна артерія: частини, їх топографія;  гілки кожної частини, 

визначити ділянки їх кровопостачання. 
180. Грудна аорта: топографія, гілки, ділянки кровопостачання;  описати і 

продемонструвати на препаратах. 
181. Черевна аорта: топографія,  класифікація  гілок; назвати і продемонструвати 

на препаратах. 
182. Спільна клубова артерія: утворення, топографія, гілки; описати і 

продемонструвати на препаратах. 
183. Внутрішня клубова артерія: топографія, класифікація гілок, назвати і 

продемонструвати на препаратах. 
184. Пахвова артерія: топографія, відділи, гілки, ділянки кровопостачання; описати 

і продемонструвати на препаратах. 
185. Плечова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання; описати і 

продемонструвати на препаратах. 
186. Зовнішня клубова артерія: утворення, топографія, гілки, ділянки 

кровопостачання; описати і продемонструвати на препаратах.  
187. Внутрішня яремна вена: утворення, топографія; класифікація приток. 
188. Зовнішня яремна вена ,передня яремна вена: утворення. топографія, притоки. 
189. Верхня порожниста вена: утворення, топографія, притоки. 
190. Нижня порожниста вена: утворення (корені), топографія,  класифікація 

приток; описати і продемонструвати на препаратах. 
191. Ворітна печінкова вена: утворення (корені), притоки, ділянки збору венозної 

крові; топографія; описати і продемонструвати на препаратах. 
192. Вени верхньої кінцівки: класифікація. Поверхневі вени: їх топографія, ділянки 

впадіння до венозних судин. 
193. Вени нижньої  кінцівки: класифікація.  
194. Лімфатична система: загальна характеристика, функції.  
195. Лімфатичні судини: ланки, їх будова, топографія, функції. 
196. Грудна протока: корені, топографія, притоки, місце впадіння у венозну 

систему. 
197. Права лімфатична протока: корені, топографія, місце впадіння у венозну 

систему. 



 53 

Модуль 2. Фізіологія людини 
1. Фізіологія як наука. Поняття про функції. Методи фізіологічних досліджень. 
2. Становлення й розвиток фізіології у ХІХ столітті 
3. Потенціал спокою, механізми походження, його параметри, фізіологічна роль. 
4. Потенціал дії, механізми походження, його параметри, фізіологічна роль. 
5. Збудливість. Критичний рівень деполяризації, поріг деполяризації клітинної 

мембрани. 
6. Механізми проведення збудження нервовими волокнами. 
7. Механізми передачі збудження через нервово-м’язовий синапс. 
8. Механізми скорочення і розслаблення скелетних м’язів. 
9. Типи м’язових скорочень: поодинокі і тетанічні; ізотонічні та ізометричні. 
10. Шляхи корекції функціонального стану збудливих тканин фармакологічними 

засобами. 
11. Біологічна регуляція, її види та значення для організму. 
12. Поняття про рефлекс. Будова рефлекторної дуги та функції її ланок. 
13. Механізми і закономірності передачі збудження в центральних синапсах. 
14. Види центрального гальмування. Механізми розвитку пресинаптичного та 

постсинаптичного гальмування. 
15. Сумація збудження і гальмування нейронами ЦНС.  
16. Синапс як місце дії фармакологічних засобів. 
17. Регуляція постави і рухів.  
18. Роль різних відділів ЦНС у регуляції рухових функцій організму.  
19. Загальний план будови автономної нервової системи. 
20. Синапси автономної нервової системи, їх медіатори, циторецептори. 
21. Вплив симпатичної нервової системи на вісцеральні функції. 
22. Вплив парасимпатичної нервової системи на вісцеральні функції. 
23. Роль інтрамуральної (метасимпатичної) системи в регуляції вісцеральних 

функцій. 
24. Єдність симпатичної й парасимпатичної систем в регуляції функцій організму. 
25. Гуморальна регуляція її відмінності від нервової. 
26. Властивості гормонів, їх основні впливи. Механізм дії гормонів на клітини-

мішені. 
27. Роль гіпоталамо-гіпофізарної системи в регуляції функції ендокринних залоз. 
28. Роль соматотропіну, тироксину та трийодтироніну, інсуліну в регуляції 

процесів психічного, фізичного розвитку організму та лінійного росту тіла. 
29. Роль кальцитоніну, паратгормону, кальцитріолу в регуляції сталості 

концентрації іонів кальцію та фосфатів у крові. 
30. Роль гормонів підшлункової залози в регуляції функцій організму. 
31. Роль гормонів щитоподібної залози в регуляції функцій організму. 
32. Роль гормонів прищитоподібних залоз у регуляції функцій організму. 
33. Роль гормонів загруднинної залози (тимусу) в регуляції функцій організму. 
34. Роль епіфіза в регуляції функцій організму. 
35. Роль статевих гормонів в регуляції функцій організму. 
36. Загальне уявлення про неспецифічну адаптацію організму до стресової ситуації. 
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37. Загальна характеристика системи крові. Склад і функції крові. Поняття про 
гомеостаз. 

38. Осмотичний тиск крові та його регуляція. 
39. Білки плазми крові, їх функціональне значення. ШОЕ. 
40. Онкотичний тиск плазми крові та його значення. 
41. Буферні системи крові. 
42. Формені елементи крові та їх функція. 
43. Механізми гемостазу. 
44. Коагулянти, антикоагулянти, фактори фібринолізу, їх фізіологічне значення. 
45. Фізіологічна характеристика груп крові системи ABO, Rh. Резус-конфлікти. 
46. Загальна характеристика системи кровообігу.  
47. Автоматизм серця. Градієнт автоматизму. Дослід Станіуса. 
48. Провідна система серця. 
49. Механізми регуляції серцевої діяльності. 
50. Особливості структури і функції різних відділів кровоносних судин. Основний 

закон гемодинаміки. 
51. Артеріальний тиск, фактори, що визначають його величину. Методи реєстрації 

артеріального тиску. 
52. Біогенна і гуморальна регуляція тонусу судин. Роль речовин, які виділяє 

ендотелій судин, у регуляції судинного тонусу. 
53. Роль фармакологічних сполук у корекції серцево-судинних порушень. 
54. Загальна характеристика системи дихання. Біомеханіка вдиху і видиху. 
55. Зовнішнє дихання. Показники зовнішнього дихання та їх оцінка. 
56. Транспорт газів кров’ю. Киснева містність крові. 
57. Фізіологічна роль дихальних шляхів, регуляція їх просвіту. 
58. Дихальний центр, його будова, регуляція дихання. 
59. Джерела і шляхи використання енергії в організмі людини. 
60. Методи визначення енерговитрат людини. Дихальний коефіцієнт. 
61. Основний обмін і умови його визначення, фактори, що впливають на його 

величину. 
62. Робочий обмін, значення його визначення. 
63. Температура тіла людини, її добові коливання. 
64. Центр терморегуляції. Терморецептори. 
65. Теплоутворення в організмі, його регуляція. 
66. Тепловіддача в організмі, її регуляція. 
67. Можливості корекції теплового балансу людини фармакологічними засобами. 
68. Травлення у ротовій порожнині. Склад слини, її роль у травленні. 
69. Регуляція слиновиділення. Вплив властивостей подразника на кількість і якість 

слини. 
70. Шлунковий сік, склад і властивості, фаза регуляції шлункової секреції. 
71. Методи дослідження секреції підшлункового соку в людини. Склад і 

властивості підшлункового соку. 
72. Фази регуляції секреторної функції підшлункової залози. 
73. Методи дослідження жовчовиділення у людини. Склад і властивості жовчі. 



 55 

74. Склад і властивості кишкового соку. Регуляція його секреції. Порожнинне і 
мембранне травлення. 

75. Всмоктування в травному каналі. Механізми всмоктування. 
76. Рухова функція кишок, види скорочень, їх регуляція. 
77. Фізіологічні механізми голоду та насичення. 
78. Корекція функціонального стану шлунково-кишкового каналу 

медикаментозними засобами. 
79. Загальна характеристика системи виділення. 
80. Механізми сечоутворення. 
81. Реабсорбція і секреція у нефроні, їх фізіологічні механізми. 
82. Поворотно-протиплинно-помножувальна система нефронів. 
83. Роль видільних органів у підтримці гомеостазу. 
84. Характеристика процесів розвитку організму. Статева поведінка. 
85. Сенсорні системи, їх будова і функції. 
86. Смакова сенсорна система, її будова, функції, методи дослідження. 
87. Нюхова сенсорна система, її будова і функції. 
88. Сомато-сенсорна система, її будова і функції. 
89. Фізіологічні механізми болю. 
90. Фізіологічні механізми знеболення. 
91. Слухова сенсорна система, її будова і функції. 
92. Зорова сенсорна система, її будова і функції. 
93. Основні зорові функції та методи їх дослідження. 
94. Природжені форми поведінки. Інстинкти, їх фізіологічна роль. 
95. Умови утворення умовних рефлексів, їх відмінності від безумовних. 
96. Пам’ять, види і механізми утворення. 
97. Потреби та мотивації, їх роль у формуванні поведінки. 
98. Емоції, механізми формування, біологічна роль. 
99. Функції нової кори головного мозку й вища нервова діяльність людини. 
100. Функціональна асиметрія кори великих півкуль головного мозку. 
101. Мова, її функції, фізіологічні основи формування. 
102. Мислення. Розвиток абстрактного мислення в людини. 
103. Типи вищої нервової діяльності людини. Темпераменти і характер людини. 
104. Фізіологічні основи трудової діяльності людини. 
105. Активний відпочинок та його механізми. Фізіологічні основи спорту. 
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  ФОРМИ КОНТРОЛЮ 
Протягом вивчення дисципліни всі види діяльності студента підлягають 

контролю як поточному (на кожному занятті), так і підсумковому (під час 
контрольних заходів). Модульний контроль – це діагностика засвоєння студентом 
матеріалу модуля (залікового кредиту). У кожному семестрі передбачається два 
поточних контролі засвоєння змістових модулів. Вивчення модуля закінчується 
підсумковим модульним контролем. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 
до конкретних цілей теми та під час індивідуальної роботи викладача зі студентом 
для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не належать до структури 
практичного заняття. 

Рейтингова система оцінювання  знань студентів  
Модуль 1 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Змістовий 
модуль 4 

Змістовий 
модуль 5 

Підсумковий 
контроль 

12 12 12 12 12 40 
100 

 

Модуль 2 
Змістовий модуль 6 Змістовий модуль 7 Змістовий модуль 8 Підсумковий 

контроль 
20 20 20 40 

100 
Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модуля 

(залікового кредиту) – 100, в т. ч. за поточну навчальну діяльність – 60 балів, за 
результатами модульного підсумкового контролю – 40 балів. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 
При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента 

виставляються бали за шкалою, у межах визначеної для теми кількості балів.  
Модуль 1 (поточний контроль) Сума 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий 
модуль 2 

Змістовий модуль 3 Змістовий 
модуль 4 

Змістовий 
модуль 5 

12 12 12 12 12 
Т1-3 Т4 Т5-6 Т7-8 Т9-10 Т11 Т12 Т13-14 Т15-16 Т17-

18 
Т19-
21 

Т22-
23 

Т24 Т25-
26 

Т27 Т28 Т29 Т30 Т31-
32 

1-3 2-3 2-3 2-3 1-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-3 2-3 2-3 2-3 2-4 2-4 3-4 2-4 2-4 3-4 60 
 

Модуль 2 (поточний контроль) Сума 
Змістовий модуль 6 Змістовий модуль 7 Змістовий модуль 8 

20 20 20 
Т33 Т34 Т35 Т36 Т37 Т38 Т39 Т40 Т41 Т 42 Т 43 Т 44  Т 45 Т 46 Т 47 Т 48 
2-3 2-3 2-3 2-4 2-3 2-4 2-3 2-3 2-3 1-2 1-3 2-3 2-3 4-6 4-7 4-7 60 

Максимальна та мінімальна кількість балів, які студент може отримати за 
вивчення поточної теми, розраховані залежно від кількості тем таким чином, що 
максимальна кількість балів за змістовий модуль, з додаванням балів за самостійну 
роботу, при вивченні модуля 1 дорівнює 12, мінімальна – 7. При вивченні модуля 2 
відповідно максимальна дорівнює 20, мінімальна – 12. Отримані студентом бали за 
накопичувальним принципом додаються в межах змістових модулів. У програмі 
була застосована така система конвертації балів у традиційну шкалу: 
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Модуль 1 Модуль 1 
Бали Традиційна шкала Бали Традиційна шкала 
11-12 Відмінно  18-20 Відмінно  
9-10 Добре  15-17 Добре  
7-8 Задовільно  12-14 Задовільно  
1-6 Незадовільно  1-11 Незадовільно  

По закінчення вивчення модуля, поточна навчальна діяльність оцінюється 
шляхом додавання кількості балів, набраних студентом за змістові модулі. 
Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, з 
додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу, дорівнює 60 балам і ділиться 
пропорційно кількості змістових модулів. Мінімальна кількість, яку може набрати 
студент при вивченні модуля, дорівнює 36 балам.  

Модульний підсумковий контроль здійснюється по завершенні вивчення 
модуля. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали усі види 
робіт, передбачених навчальною програмою, та набрали кількість балів, не меншу за 
мінімальну. Форма проведення підсумкового контролю стандартизована і включає 
контроль практичної підготовки. Максимальна кількість балів підсумкового 
контролю дорівнює 40. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, 
якщо студент набрав не менш як 24 бали. 

Бали за підсумковий модульний контроль 
Бали Традиційна шкала 
36-40 Відмінно (зараховано) 
31-35 Добре (зараховано) 
25-30 Задовільно (зараховано) 
0-24 Незадовільно (незараховано) 

Оцінювання дисципліни 
Оцінка А, В, С, D, Е виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі 

з дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як 
середнє арифметичне кількості балів з модулів дисципліни. 

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ЕСТS та 
національною шкалою 

Бали Національна оцінка ECTS 
90–100 Відмінно (зараховано) А 
82–89 Дуже добре (зараховано) В 
75–81 Добре (зараховано) С 
67–74 Задовільно (зараховано) D 
60–66 Достатньо (зараховано) E 
35–59 Незадовільно (незараховано) FX 
1–34 Не допущений F 

Оцінка з дисципліни FX, F виставляється студентам, яким не зараховано хоча б 
один модуль з дисципліни по завершенні її вивчення. 

Оцінка FX виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за 
поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. 
Вони мають право на повторне складання  не більше 2 разів під час канікул та 
впродовж 2 (додаткових) тижнів по закінченні семестру за графіком, затвердженим 
ректором. Студенти, які одержали оцінку F по завершенні вивчення дисципліни (не 
виконали навчальну програму хоча б з одного модуля, або не набрали за поточну 
навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів) мають пройти повторне 
навчання за індивідуальним навчальним планом. 
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10. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

Основна: 
1. Анатомия человека. Иллюстрированный атлас / пер. с исп. И. Севастьяновой. — 

Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: ООО «Книжный 
клуб "Клуб семейного досуга"», 2011. — 192 с. 

2. Волковой В. А., Малоштан Л. М. Анатомия человека: Учеб. пособие. – Харьков: 
Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2005. – 240 с. 

3. Гжегоцький М. Р., Філімонов В. І., Петришин Ю. С., Мисаковець О. Г. 
Фізіологія людини. – К.: Книга плюс, 2005. – 496 с. 

4. Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Волковська Г. І. Анатомія, фізіологія, 
еволюція нервової системи: Навч. посібник для студ. небіологічних 
спеціальностей ВНЗ. –  К.: ЦУЛ, 2013. –  184с.  

5. Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та 
англійські еквіваленти) / Черкасов В. Г., Бобрик І. І., Гумінський Ю. Й., 
Ковальчук О. І. / За ред. В. Г. Черкасова. Вінниця: Нова Книга, 2010. – 392 с.  

6. Привес М. Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В. И. Анатомия человека. –  Гипократ, 
Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. – 720с. 

7. Свиридов О. І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000. – 399с. 
8. Сидоренко П. І., Бондаренко Г. О., Куц С. О. Анатомія та фізіологія людини: 

Підручник. –  3-є вид. – К.: Медицина, 2011. –  248с.  
9. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, 

т.ІІІ, т.IV. 
10. Федюкович Н.И., Гайнутдинов И.К. Анатомия и физиология человека: 

Учебник. – 19-е изд. –  Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. –  510с.  
11. Фізіологія з основами анатомії людини: навч. посіб. / Л.М. Малоштан,  О.К. 

Рядних, Г. П. Жегунова, І. Г. Петренко, О. Г. Ситник – Х.: НфаУ, 2003. – 432 с. 
12. Філімонов В. І. Фізіологія людини в запитаннях і відповідях. Навчальний 

посібник. –  Вінниця.: Нова Книга, 2010. – 456 с.  
13. Філімонов В. І. Фізіологія людини: Підручник для студ. вищих медичних навч. 

закладів IVрівня акредитації. –  К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 776 с.  
14. Фредерік Мартіні. Анатомічний атлас людини: Переклад з 8-го англійського 

видання. – К., 2011. – 128 с. 
15. Черкасов В. Г., Кравчук С. Ю. Анатомія людини. – Вінниця : Нова Книга, 2011. 

– 640 с. 
 
Додаткова: 
16. Guyton AC, Hall JE : Textbook of Medical Physiology, 10th ed. Saunders. – 2005. – 

1064 р. 
17. Learning manual of human physiology and human anatomy for practical study / L. M. 

Maloshtan, V. A. Volkovoy, O. V. Dolzhykova et. al. – Kh. : NUPh : Golden Pages, 
2011. – 216 p. 

18. Learning manual of human physiology and human anatomy for practical study / L. 
M. Maloshtan, V. A. Volkovoy, O. V. Dolzhykova et. al. – Kh. : NUPh : Golden 
Pages, 2011. – 216 p. 
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19. Tkachov, S. Synopsis of lectures and practical tasks to psychology lessons : learning 
book / S. Tkachov. – Kh. : NUPh, 2011. – 28 p. 

20. Астапов В. М., Микадзе Ю. В. Атлас «Нервная система человека. Строение и 
нарушения». Под редакцией В. М. Астапова и Ю. В. Микадзе. 4-е издание, 
перераб. и доп. — М.: ПЕР СЭ, 2004. — 80 с. 

21. Возіанов С. О., Шуляк О. В., Петришин Ю. С., Мисаковець О. Г. Клінічна 
фізіологія нирок. – Львів: Кварт. – 2004. – 316 с. 

22. Ганонг В. Ф. Фізіологія людини: Підручник / Переклад з англ. Наук. ред. 
перекладу М. Гжегоцький, В. Шевчук, О. Заячківська. – Львів. БаК. – 2002. – 
784 с. 

23. Гжегоцький М. Р., Заячківська О.С. Система крові. Фізіологічні та клінічні 
основи. Навчальний посібник. – Львів: Світ. – 2001. – 176 с. 

24. Гжегоцький М. Р., Шуляк О. В., Петришин Ю. С., Мисаковець О. Г., Мельник 
О.І. Нирки. Лабораторні методи дослідження. Навчальний посібник. – Львів: 
Світ. – 2002. – 88 с. 

25. Зубар Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування: Підручник. – К.: ЦУЛ, 
2010. –  336 с. 

26. Мищенко В. М., Мищенко И.В. Физиология системы гемостаза. – Полтава. – 
ООО „АСМИ”. – 2003. – 124 с. 

27. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова 
ВГ. – Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.   

28. Мороз В. М., Братусь Н. В., Власенко О. В. та ін. Фізіологія нервової системи. 
Навчальний посібник для медичних вузів. – Вінниця-Київ. – 2001. – 213 с. 

29. Українсько-англійський ілюстрований медичний словник Дорланда (переклад 
30-го, американського вид.). У двох томах. – Львів: „Наутілус”. – 2007. – 2272 с. 

 
Інформаційні ресурси: 
30. http://www.npac.syr.edu/projects/vishuman/VisibleHuman.html 

Віртуальний інтерактивний атлас з анатомії. (Англ. мовою). 
31. http://link.springer.de/link/service/journals/00276/index.htm 

Електронний журнал з клінічної анатомії. (Англ. мовою). 
32. http://www.cob.org.uk/Development/ 

Сайт містить тези і повні тексти з ембріології і гістології. (Англ. мовою). 
33. http://ajpgi.physiology.org/ 

Американський журнал з фізіології. (Англійською мовою). 
34. http://ajpheart.physiology.org/ 

Сайт надає інформацію з фізіології  людини з доступом до повних текстів. 
(Англійською мовою). 

35. http://www.rql.kiev.ua/cardio_j/index. htm 
“Український кардіологічний журнал”- щомісячне спеціалізоване видання з 
питань кардіології і ревматології. Містить електронні версії статей журналу. 

36. http://circres.ahajournals.org/ 
Серцево-судинна система (доступ до повних текстів). 

37. http://www.cardiovascular.cx/ 
Електронна книга про діяльність серцево-судинної системи. 

http://www.cob.org.uk/Development/
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38. http://stroke.ahajournals.org/ 
Журнал американської серцевої асоціації 

39. http://www.mediasphera.ru/ 
Журнал «Доказательная кардиология». 

40. http://www.ecg.ru/ 
Стандарти, книги, конференції з кардіології. 

41. http://www.hrv.ru/ 
Серцевий ритм, стандарти вимірювань — повнотекстові статті. 

42. http://www.lviv.uar.net/~msvitu/ 
Журнал «Медицина світу”. Містить повнотекстові статті з медичних тем. 
Перелік конференцій. Статті в форматі PDF. 

43. http://www.merck.com/pubs/mm_geriatrics 
Повнотекстова он-лайнова публікація з геріатрії. (Англ. мовою). 

44. http://www.antibodyresource.com/ 
Довідник з антибіотиків, посилання на бази даних, учбові ресурси, журнали 
і.т.п. (Англ. мовою). 

45. http://www.pharmateca.ru/ 
“Фарматека” – незалежний медико-фармацевтичний журнал  для професіоналів. 

46. http://www.medlinks.ru/ 
MedLink. Один із повних каталогів медичних ресурсів. 

47. http://medicine.itl.net.ua/ 
Електрона медична бібліотека. Електронні версії журналів. Автореферати 
дисертацій. Анотації монографій. Матеріали конференцій, симпозіумів. 

48. http://www.medi.ru/doc 
Повнотекстові монографії з медицини. 

49. http://journals.medi.ru/default.htm 
Повнотекстові статті з медицини. 

50. http://www.diabet.ru/ 
Повнотекстові статті про діабет, електронні версії журналів, підручники, 
довідники 

51. http://www.mediasphera.ru/ 
Журнал «Доказательная медицина». 
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