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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета — дати студентам достатній обсяг знань про будову організму людини, систем 

органів і окремих органів. 
Навчити студентів розуміти механізм функціонування окремих структур людського 

організму та організму як єдиного цілого, а також механізм взаємодії організму з довкіллям, 

розвинути вміння використовувати знання при догляді за хворими, маніпуляційному втручанні, 

застосуванні методів функціональної діагностики, інтерпретації результатів досліджень тощо. 

Анатомія як навчальна дисципліна: 

 ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, основ біологічної фізики та 

медичної апаратури, основ латинської мови з медичною термінологією та інтегрується з 

цими дисциплінами; 
 закладає основи для вивчення студентами фізіології, медсестринства у внутрішній 

медицині, педіатрії, хірургії, акушерстві та гінекології, офтальмології, отоларингології 

тощо; 

 закладає основи здорового способу життя та профілактики порушень функцій у процесі 

життєдіяльності. 

Завдання фізіології — висвітлити основні та другорядні механізми функціонування 

органів і систем, вікові особливості, регуляцію та методи оцінювання їхньої діяльності, вплив на 

них факторів довкілля. 

На практичних заняттях студенти досліджують функції органів і систем організму, а також 

їхні зміни за умов різноманітних зовнішніх впливів, вирішують ситуаційні задачі, що мають 

клініко-фізіологічне спрямування. 

При вивченні фізіології особливу увагу треба приділяти розумінню механізмів 

нейрогуморальної регуляції функціонування органів і систем та вмінню аналізувати стан здоров’я 

людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 предмет і методи дослідження анатомії; 

 типи конституції; 
 будову та основні властивості клітин; 

 класифікацію тканин, їх будову та значення, місце розташування в організмі; 
 анатомічні осі та площини; 

 анатомічні терміни; 
 загальний план будови органа; 

 класифікацію систем органів, їх значення; 
 будову кістки як органа; 
 класифікацію кісток; 

 відділи скелета; осьову і додаткові частини скелета; 
 будову кісток різних відділів скелета; 

 типи з’єднань кісток; 
 статеві та вікові відмінності черепа; 

 статеві та вікові відмінності таза; 
 будову м’яза як органа; 



 класифікацію м’язів; 

 групи м’язів різних ділянок тіла людини; 
 топографію, вміст ліктьової, пахвової та підколінної ямок; 

 класифікацію нутрощів; 
 загальний план будови трубчастих та паренхіматозних органів; 

 відділи і топографію органів травної системи, їхню проекцію на скелет; 
 будову зуба як органа, класифікацію зубів; 

 будову та частини язика, особливості слизової оболонки язика; 
 будову і топографію малих і великих слинних залоз; 

 будову і топографію глотки, стравоходу; 
 відділи шлунка, частини печінки, підшлункової залози, їх топографію; 

 будову і топографію жовчного міхура, жовчовивідних шляхів; 
 будову тонкої та товстої кишок; 

 відділи і топографію органів дихання, їхню проекцію на скелет; 
 будову і топографію повітроносних шляхів: носової порожнини, гортані, трахеї,  

бронхового дерева; 
 будову і топографію легенів, плеври, плевральної порожнини; 

 відділи і топографію органів сечової системи, їх проекцію на скелет; 
 будову і топографію нирок, сечоводів, сечового міхура, сечівника; 
 відмінності будови чоловічого та жіночого сечівників; 

 будову, топографію зовнішніх і внутрішніх статевих органів чоловіка та жінки; 
 будову, топографію і гормони залоз внутрішньої секреції; 

 структуру серцево-судинної системи; 
 початок, закінчення і значення великого і малого кола кровообігу; 

 будову, топографію, проекцію на скелет серця; 
 будову стінок кровоносних та лімфатичних судин; 

 топографію магістральних судин тіла, їх розгалуження та притоки; 
 будову лімфатичних вузлів, селезінки, мигдаликів, їхню топографію; 

 значення лімфатичної системи в імунному процесі; 
 визначення, види імунітету, органи імунної системи; 

 класифікацію нервової системи; 
 відділи, шлуночки головного мозку, його оболонки та міжоболонкові простори; 

 будову, топографію спинного мозку, його оболонки та міжоболонкові простори; 
 місце утворення, значення та шляхи циркуляції спинномозкової рідини; 

 механізм утворення спинномозкових нервів, їх сплетення та ділянки іннервації;  
 функціональні види черепномозкових нервів та ділянки їх іннервації;  

 класифікацію, будову та функціональне значення відділів вегетативної нервової системи; 
 будову та функції шкіри, її похідних; 

 будову та функції нюхової, смакової, сенсорних систем; 
 будову, топографію та функціональне значення органів слухової та вестибулярної 

сенсорних систем; 
 будову і топографію органів зорової сенсорної системи; 

 провідні шляхи аналізаторів зору, слуху та рівноваги, нюху, смаку; 
 анатомічну термінологію. 

 предмет, мету його вивчення, завдання та значення для майбутньої практичної діяльності; 
 загальні питання фізіології збудливих тканин; 

 загальні питання фізіології опорно-рухового апарату; 
 механізм функціонування різних органів і систем, їхню нейрогуморальну регуляцію; 

 вікові особливості функцій організму, їх регуляцію; 
 методи та параметри дослідження функцій органів і систем;  

 зміни діяльності органів і систем за умов впливу різних факторів довкілля; 
 механізм інтегративної діяльності організму. 

вміти:  

 визначати місце людини в природі; 



 застосовувати площини та осі для опису анатомічних об’єктів; 

 визначати та демонструвати відділи скелета; осьову і додаткові частини скелета; 

порожнини тіла людини; 

 описувати будову кісток різних відділів скелета, типи з’єднань кісток; 
 пальпувати анатомічні утвори, виступи кісток; 

 демонструвати на скелеті і на живій людині рухи, які можна здійснити в певному суглобі; 
 відрізняти кістки правої та лівої кінцівок; 

 визначати статеві та вікові відмінності черепа; 
 визначати статеві та вікові відмінності таза; 

 визначати за місцем розташування групи м’язів, пальпувати поверхневі м’язи; 
 визначати топографію ліктьової та пахвової ямок; 

 визначати топографію підколінної ямки; 
 визначати загальний план будови трубчастих та паренхіматозних органів; 

 визначати відділи та топографію органів дихання, їх проекцію на скелет; 
 визначати межі легенів та плеври; 

 розрізняти зуби постійного прикусу за формою коронки; 
 знаходити на муляжах та вологих препаратах відділи шлунка, печінки, підшлункової 

залози; 
 відрізняти на муляжах та вологих препаратах тонку кишку від товстої; 
 пальпувати привушну слинну залозу; 

 пальпувати передній край печінки; 
 визначати проекцію нирок на задню черевну стінку; 

 визначати на муляжах та вологих препаратах основні структурні утворення нирок, сечового 

міхура; 

 визначати на таблицях і муляжах зовнішні й внутрішні чоловічі та жіночі статеві органи; 
 на таблицях, атласах, препаратах, муляжах визначати розташування, особливості будови 

серця та основних судин; 
 визначати межі серця на скелеті; 

 визначати місця вислуховування клапанів серця на скелеті; 
 знаходити ділянки для дослідження пульсу; 

 визначати топографію магістральних судин тіла, їх розгалуження та притоки; 
 знаходити серединну ліктьову вену; 

 знаходити і пальпувати регіонарні лімфатичні вузли; 
 визначати і демонструвати відділи та шлуночки головного мозку; 

 визначати оболонки та міжоболонкові простори головного і спинного мозку; 
 визначати ділянки іннервації спинномозкових нервів; 

 визначати ділянки іннервації черепномозкових нервів; 
 визначати місце виходу черепномозкових нервів з мозку, отворів черепа; 

 визначати на таблицях та муляжах основні морфологічні структури органів чуття. 
 робити висновок про стан та регуляцію функцій органів і систем; 

 аналізувати вікові особливості функцій організму та їхню регуляцію; 
 робити висновки про механізми нервової та гуморальної регуляції фізіологічних функцій 

організму та його систем; 
 аналізувати стан рухових процесів у забезпеченні життєдіяльності людини; 

 аналізувати стан сенсорних процесів у забезпеченні життєдіяльності людини; 
 оцінювати стан захисно-компенсаторно-пристосувальних механізмів організму; 

 аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі фізіологічних критеріїв; 
 пояснювати фізіологічні основи методів дослідження функцій організму;  

 пояснювати механізм інтегративної діяльності організму; 
 інтерпретувати механізм і закономірності функціонування збудливих структур; 

 використовувати знання про механізми фізіологічних функцій організму з метою 

підвищення якості власної життєдіяльності та життєдіяльності пацієнтів, пошуку шляхів 

збереження здоров’я, підвищення працездатності; 
 інтерпретувати результати експериментальних досліджень; 



 дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці при проведенні 

експериментальних досліджень. 
 

бути поінформовані про: 

 місце людини в природі, взаємодію людини із зовнішнім середовищем, зв’язок структури 

та функції; 

 процес репродукції, його значення для збереження виду; 
 вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини; 

 екологічний та санітарно-епідеміологічний стан регіону, країни. 
 сучасні функціональні методи обстеження людини; 

 вікові та статеві особливості функцій організму; 
 вплив довкілля на функції організму; 

 екологічний і санітарно-епідемічний стан регіону, України. 
 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

 

Модуль 1 Вступ. Тканини. Органи. Системи органів. Остеологія та 

артрологія. Міологія. Фізіологія збудливих тканин. 

 
      Змістовий модуль 1. Вступ. Тканини. Органи. Системи органів. Фізіологія збудливих 

тканин.   Остеологія та артрологія. Міологія. 

Тема 1. Вступ. Тканини. Органи. Системи органів. 

Тема 2. Остеологія та артрологія. 

Тема 3. Міологія. 

Тема 4. Фізіологія і властивості збудливих тканин. 

 

Модуль 2 Нервова та ендокринні системи. Органи чуття. 

 

Змістовий модуль 2. Нервова система. 
Тема 1. Анатомія і фізіологія спинного мозку. 

Тема 2. Анатомія і фізіологія головного мозку. 

Тема 3. Спинномозкові і черепні нерви. Автономна частина периферичної нервової системи. 

Тема 4. Фізіологія вищої нервової діяльності. 

 

Змістовий модуль 3. Ендокринна система. 
Тема 1. Анатомія і фізіологія центральних ендокринних органів. 

Тема 2. Анатомія і фізіологія периферичних ендокринних органів. 

 

Змістовий модуль 4. Органи чуття. Шкіра. 

Тема 1. Анатомія і фізіологія зорового і слухового аналізаторів. 

Тема 2. Анатомія і фізіологія нюхового, смакового і шкірного аналізаторів.  

 

Модуль 3  Кров. Серцево-судинна система.  Дихальна система. 

 

Змістовий модуль 5. Кров. Серцево-судинна система. 

Тема 1. Кров і лімфа як внутрішнє середовище організма.  

Тема 2. Анатомія і фізіологія серця. 

Тема 3. Анатомія і фізіологія артеріальних судин, венозних судин та лімфатичної системи. 



 

Змістовий модуль 6. Дихальна система. 

Тема 1. Анатомія і фізіологія дихальної системи. 

 

Модуль 4  Травна, видільна та статева системи. Обмін речовин та енергії. 

 

Змістовий модуль 7. Травна система. Обмін речовин та енергії. 

Тема 1. Анатомія і фізіологія органів травлення. 

Тема 2. Обмін речовин і енергії. Терморегуляція. 

Змістовий модуль 8. Видільна та статева системи. 

Тема 1. Анатомія і фізіологія системи виділення. Анатомія статевої системи. 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 Вступ. Тканини. Органи. Системи органів. Фізіологія збудливих тканин.  

Остеологія та артрологія. Міологія. 

Змістовий модуль 1. Вступ. Тканини. Органи. Системи органів. Остеологія та артрологія. 

Міологія. Фізіологія збудливих тканин.    

Тема 1. Вступ. Тканини. Органи. Системи органів. 12 2 2 - - 8 

Тема 2. Остеологія та артрологія. 12 2 6 - - 4 

Тема 3. Міологія. 8 2 6 - - - 

Тема 4. Фізіологія і властивості збудливих тканин. 12 2 6 -  4 

Всього за змістовним модулем 1 44 8 20 - - 16 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 1 44 8 20 - - 16 

Модуль 2 Нервова та ендокринні системи. Органи чуття. 

Змістовий модуль 2. Нервова система. 

Тема 1. Анатомія і фізіологія спинного мозку. 12 2 6 - - 4 

Тема 2. Анатомія і фізіологія головного мозку. 12 2 6 - - 4 

Тема 3. Спинномозкові і черепні нерви. Автономна 

частина периферичної нервової системи. 
8 2 4 - - 2 

Тема 4. Фізіологія вищої нервової діяльності. 10 2 4   4 

Всього за змістовним модулем 2 42 8 20 - - 14 

Змістовий модуль 3. Ендокринна система. 

Тема 1. Анатомія і фізіологія центральних ендокринних 

органів. 
10 2 4 - - 4 

Тема 2. Анатомія і фізіологія периферичних 

ендокринних органів. 
8 2 4 - - 2 

Всього за змістовним модулем 3 18 4 8   6 

Змістовий модуль 4. Органи чуття. Шкіра. 

Тема 1. Анатомо-функціональна характеристика органів 

чуття. Анатомія і фізіологія зорового і слухового 

аналізаторів. 

10 2 4   4 

Тема 2. Анатомія і фізіологія нюхового, смакового і 

шкірного аналізаторів. 
8 2 4   2 

Всього за змістовним модулем 4 18 4 8 - - 6 



ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 2 78 16 36 - - 26 

Модуль 3  Кров. Серцево-судинна система. Дихальна система. 

Змістовий модуль 5. Кров. Серцево-судинна система. 

Тема 1. Кров і лімфа як внутрішнє середовище 

організму. 
12 2 6 - - 4 

Тема 2. Анатомія і фізіологія серця. 10 2 4 - - 4 

Тема 3. Анатомія і фізіологія артеріальних судин, 

венозних судин та лімфатичної системи. 
20 4 12 - - 4 

Всього за змістовним модулем 5 42 8 22 - - 12 

Змістовий модуль 6. Дихальна система. 

Тема 1. Анатомія і фізіологія дихальної системи. 16 4 4   8 

Всього за змістовним модулем 6 16 4 4   8 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 3 58 12 26 - - 20 

Модуль 4  Травна, видільна та статева системи. Обмін речовин та енергії. 

Змістовий модуль 7. Травна система. Обмін речовин та енергії. 

Тема 1. Анатомія і фізіологія органів травлення. 22 4 12 - - 6 

Тема 2. Обмін речовин і енергії. Терморегуляція. 8 2 4 - - 2 

Всього за змістовним модулем 7 30 6 16 - - 8 

Змістовий модуль 8. Видільна та статева системи. 

Тема 1. Анатомія і фізіологія системи виділення. 

Анатомія статевої системи. 
15 2 8   5 

Всього за змістовним модулем 8 15 2 8   5 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ 4 45 8 24 - - 13 

ВСЬОГО 225 44 106 - - 75 

 

 

5. Теми лекційних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годин 

Модуль 1 Вступ. Тканини. Органи. Системи органів. Остеологія та артрологія. 

Міологія. 
Змістовий модуль 1. Вступ. Тканини. Органи. Системи органів. Остеологія та 

артрологія. Міологія. Фізіологія збудливих тканин.    
1 Тема 1. Вступ. Тканини. Органи. Системи органів.  2 
2 Тема 2. Остеологія та артрологія  2 
3 Тема 3. Міологія 2 
4 Тема 4. Фізіологія і властивості збудливих тканин. Фізіологія м’язів. 2 

Модуль 2 Нервова та ендокринні системи. Органи чуття. 
Змістовий модуль 2. Нервова система.  

5 Тема 1. Загальні відомості про нервову систему. Фізіологія нейронів. 

Анатомія і фізіологія спинного мозку. 
2 

6 Тема 2. Анатомія і фізіологія головного мозку. 2 
7 Тема 3. Спинномозкові і черепні нерви. Автономна частина периферичної 

нервової системи. 
2 

8 Тема 4. Фізіологія вищої нервової діяльності. 2 
Змістовий модуль 3. Ендокринна система. 
9 Тема 1. Анатомія і фізіологія центральних ендокринних органів. 2 
10 Тема 2. Анатомія і фізіологія периферичних ендокринних органів. 2 



Змістовий модуль 4. Органи чуття. Шкіра. 
11 Тема 1. Анатомо-функціональна характеристика органів чуття. Анатомія і 

фізіологія зорового і слухового аналізаторів. 
2 

12 Тема 2. Анатомія і фізіологія нюхового, смакового і шкірного аналізаторів. 2 
Модуль 3  Кров. Серцево-судинна система. Дихальна система. 

Змістовий модуль 5. Кров. Серцево-судинна система.  

13 Тема 1. Кров і лімфа як внутрішнє середовище організму. Фізіологічне 

значення крові та лімфи. 

2 

14 Тема 2. Загальна анатомія серцево-судинної системи. Анатомія і фізіологія 

серця. 
2 

15 Тема 3. Анатомія артеріальних судин, венозних судин та лімфатичної 

системи. 

2 

16 Тема 4. Фізіологія судин. 2 
Змістовий модуль 6. Дихальна система. 
17 Тема 1. Анатомія дихальної системи 2 
18 Тема 2. Фізіологія дихання. 2 
Модуль 4  Травна, видільна та статева системи. Обмін речовин та енергії. 
Змістовий модуль 7. Травна система. Обмін речовин та енергії. 
19 Тема 1. Анатомія і фізіологія органів травлення (трубчастих органів). 2 
20 Тема 2. Анатомія і фізіологія травних залоз. 2 
21 Тема 3. Обмін речовин і енергії. Терморегуляція. 2 
Змістовий модуль 8. Видільна та статева системи.  
22 Тема 1. Анатомія і фізіологія системи виділення. Анатомія статевої 

системи. 

2 
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6. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годин 

Модуль 1 Вступ. Тканини. Органи. Системи органів. Остеологія та артрологія. Міологія. 
Змістовий модуль 1. Вступ. Тканини. Органи. Системи органів. Остеологія та 

артрологія. Міологія. Фізіологія збудливих тканин.    
1 Тема 1. Вступ. Клітина. Тканини. Основні принципи регуляції фізіологічних 

функцій організму. 
2 

2 Тема 2. Загальна будова хребтового стовпа. Скелет грудної клітки та її 

з’єднання. 
2 

3 Тема 3. Мозковий і лицевий відділи черепа. З’єднання кісток черепа. 2 
4 Тема 4. Верхня кінцівка: її відділи. Види з’єднань кісток верхньої кінцівки. 

Нижня кінцівка: її відділи. Види з’єднань кісток нижньої кінцівки 
2 

5 Тема 5. М’язи голови і шиї.  2 
6 Тема 6. М’язи спини. М’язи грудної клітки. М’язи живота. Діафрагма. 2 
7 Тема 7. М’язи верхньої кінцівки. М’язи нижньої кінцівки.  

8 Тема 8. Подразливість і збудливість як основа реакції тканини у відповідь на 

подразнення. Транспорт йонів та інших речовин через мембрани. 

Мембранний потенціал спокою. 

2 

9 Тема 9. Потенціал дії. Механізм проведення нервового імпульсу мієліновими 

та безмієліновими нервовими волокнами. 
2 

10 Тема 10. Функції й властивості скелетних і гладких м’язів. 2 
Модуль 2 Нервова та ендокринні системи. Органи чуття. 



Змістовий модуль 2. Нервова система. 
11 Тема 1. Загальні відомості про нервову систему. Фізіологія нейрона. 

Збудження та гальмування в ЦНС. 
2 

12 Тема 2. Спинний мозок: топографія. Зовнішня будова спинного мозку. 

Внутрішня будова спинного мозку. Будова задніх, передніх і бічних рогів. 

Оболонки спинного мозку, простори, спинномозкова рідина.  

 

13 Тема 3. Структурно-функціональні особливості спинного мозку, його 

висхідні та низхідні провідні шляхи. Спиномозкові рефлекси. Спінальний 

шок. 

2 

14 Тема 4. Головний мозок. Відділи головного мозку: довгастий, задній, 

середній, проміжний, кінцевий. Зовнішня та внутрішня будова відділів 

головного мозку.  

2 

15 Тема 5. Функції довгастого мозку та мосту. Рефлекторна функція заднього 

мозку. 

Функції середнього мозку. Статичні, статокінетичні, орієнтовні та сторожові 

рефлекси. Роль ядер таламуса та гіпоталамуса у регуляції організму.  

2 

16 Тема 6. Функції базальних ядер (смугастого тіла та блідої кулі). 

Функціональна організація кори великих півкуль.  Функції мозочка.  
2 

17 Тема 7. Спинномозкові і черепні нерви,  їх функції. 2 
18 Тема 8. Автономна частина периферичної нервової системи. Нервова регуляція 

вегетативних функцій. 
2 

19 Тема 9. Фізіологічні основи поведінки. Вроджені та набуті форми поведінки. 

Інстинкти. Біологічні потреби, мотивації та емоції. Гальмування умовно-

рефлекторної діяльності. 

2 

20 Тема 10. Значення кори головного мозку у забезпеченні процесів ВНД.  
Типи нервової системи людини за І.П. Павловим, їх фізіологічна 

характеристика, методи дослідження. Мислення, увага, пам’ять.  

2 

Змістовий модуль 3. Ендокринна система. 
21 Тема 1. Анатомія центральних ендокринних органів. 2 
22 Тема 2. Фізіологія центральних ендокринних органів. 2 
23 Тема 3. Анатомія периферичних ендокринних органів. 2 
24 Тема 4. Фізіологія периферичних ендокринних органів. 2 
Змістовий модуль 4. Органи чуття. Шкіра. 
25 Тема 1. Орган зору. Очне яблуко. Ядро очного яблука. Додаткові структури 

ока. Вухо. Зовнішнє вухо. Середнє вухо. Внутрішнє вухо.  
2 

26 Тема 2. Структурно-функціональна організація зорової, слухової та 

вестибулярної  сенсорних системи. 
2 

27 Тема 3. Орган нюху. Нюхова частина слизової оболонки носа. Орган смаку. 

Смакові сосочки язика, їх топографія, функції. 
Шкіра. Похідні шкіри. 

2 

28 Тема 4. Структурно-функціональна організація шкірної, рухової,  

вісцеральної, смакової та нюхової сенсорних системи.  
2 

Модуль 3  Кров. Серцево-судинна система. Дихальна система. 
Змістовий модуль 5. Кров. Серцево-судинна система. 

29 Тема 1. Склад крові, її основні фізико-хімічні показники. Групи крові, методи 

визначення. 

2 

30 Тема 2. Фізіологічні основи складових крові, що забезпечують дихальну 

функцію. 

2 

31 Тема 3. Фізіологічні основи складових крові, що забезпечують захисну 

функцію. 

2 

32 Тема 4. Серце. Зовнішня будова. Камери серця та їх особливості. Клапанний 

апарат серця та великих судин, його значення. Кровопостачання серця.  
2 

33 Тема 5. Фізіологічні механізми основних явищ у серці. Внутрішньосерцеві та 2 



позасерцеві нервові механізми регуляції діяльності серця. 

34 Тема 6. Велике, мале та серцеве коло кровообігу та їх значення. Артерії 

великого кола кровообігу. Грудна частина аорти та її гілки. Черевна частина 

аорти та її гілки. 

2 

35 Тема 7. Артерії верхніх кінцівок. Артерії нижніх кінцівок.  

36 Тема 8. Анатомія венозних судин. 2 
37 Тема 9. Загальна характеристика лімфатичної системи. Класифікація 

лімфоїдних органів. Особливості будови, топографія, значення лімфоносних 

судин. Механізм утворення та руху лімфи по лімфатичних судинах.  

2 

38 Тема 10. Фізіологічні механізми здійснення кровообігу по судинах та 

регуляції гемодинаміки. Нервові та гуморальні механізми регуляції діяльності 

судин. 

2 

39 Тема 11. Особливості кровообігу у серці, легенях, печінці, кишках, селезінці 

та нирках. Особливості кровоплину в мікроциркуляторному руслі.  

2 

Змістовий модуль 6. Дихальна система. 
40 Тема 1. Анатомія дихальної системи. 2 
41 Тема 2. Фізіологія дихання. 2 
Модуль 4  Травна, видільна та статева системи. Обмін речовин та енергії. 
Змістовий модуль 7. Травна система. Обмін речовин та енергії. 
42 Тема 1. Анатомія черевної порожнини. Очеревина. Порожнина очеревини. 

Порожнина рота. Зуби. Язик. Глотка. Стравохід.  Шлунок. 
2 

43 Тема 2. Фізіологічні механізми здійснення травних функцій у ротовій 

порожнині та шлунку. 

2 

44 Тема 3. Тонка кишка: відділи, топографія, зовнішня будова, будова стінки.  
Товста кишка: відділи, топографія, будова стінки, функції. Характеристика 

відділів. 

2 

45 Тема 4. Фізіологічні механізми здійснення травних функцій у тонкій і товстій 

кишках. 

2 

46 Тема 5. Печінка: топографія, зовнішня та внутрішня будова.  

Жовчний міхур. Сфінктери жовчовивідних шляхів: розміщення, функції.  
Підшлункова залоза: топографія, частини, будова.  

2 

47 Тема 6. Травна функція підшлункової залози і печінки. 2 
48 Тема 7. Обмін речовин і енергії. 2 
49 Тема 8. Фізіологічні механізми терморегуляції в організмі. 2 
Змістовий модуль 8. Видільна та статева системи.  
50 Тема 1. Нирки: топографія правої та лівої нирок. Зовнішня будова нирки. 

Внутрішня будова нирки. Нефрон.  

Сечовід. Сечовий міхур. Сечівник (чоловічий, жіночий). 

2 

51 Тема 2. Структурно-функціональні особливості нирки, механізми здійснення 

процесів фільтрації, реабсорбції, секреції, екскреції. 

2 

52 Тема 3. Дослідження фізико-хімічних властивостей сечі. 2 
53 Тема 4. Анатомія статевої системи. Чоловічі і жіночі статеві органи. 2 
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                                           7. Теми лабораторних занять 

 

                                            8. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль 

кість 

годин 

Модуль 1 Вступ. Тканини. Органи. Системи органів. Остеологія та артрологія. 



Міологія. 
Змістовий модуль 1. Вступ. Тканини. Органи. Системи органів. Остеологія та 

артрологія. Міологія. Фізіологія збудливих тканин.    
1 Тема 1. Конституція. Значення типів будови тіла в походженні 

захворювань. 
4 

2 Тема 2. Історія розвитку фізіології. Саморегуляція функцій в організмі. 4 
3 Тема 3. Таз у цілому. Вікові та статеві особливості таза. 4 
4 Тема 4. Фізіологія іонних каналів і помп. 4 

Модуль 2 Нервова та ендокринні системи. Органи чуття. 
Змістовий модуль 2. Нервова система.  

5 Тема 1. Оболони головного мозку. Міжоболонні простори. Шлуночки 

головного мозку. 
4 

6 Тема 2. Основні відмінности будови парасимпатичної та симпатичної 

частин вегетативної нервової системи 
2 

7 Тема 3. Сучасні методи дослідження ЦНС. Вікові зміни функцій ЦНС. 4 
8 Тема 4. Фізіологія сну. 4 

Змістовий модуль 3. Ендокринна система. 
9 Тема 1. Класифікація ендокринних залоз. Тканинні гормони. 4 
10 Тема 2. Вікова фізіологія статевих залоз як ендокринних органів. 2 
Змістовий модуль 4. Органи чуття. Шкіра. 
11 Тема 1. Провідні шляхи аналізаторів зору, слуху та рівноваги, нюху, смаку 4 
12 Тема 2. Методи дослідження вестибулярного апарату. 2 
Модуль 3  Кров. Серцево-судинна система. Дихальна система. 

Змістовий модуль 5. Кров. Серцево-судинна система.  

13 Тема 1. Регуляція згортання крові, визначення його показників. 

Кровозамінники. 

4 

14 Тема 2. Судини: види, будова стінки артерій, вен, капілярів. Поняття про 

мікроциркуляторне русло 
2 

15 Тема 3. Закономірності розподілу артерій в організмі. Місця 

вислуховування пульсу. 

2 

16 Тема 4. Механічні та звукові прояви серцевої діяльності. Сучасні методи 

дослідження серцевої діяльності. 

4 

Змістовий модуль 6. Дихальна система. 
17 Тема 1. Межі плевральних мішків і легенів. Середостіння 4 
18 Тема 2. Фізіологія дихання при м’язовій роботі. Штучне дихання. 4 
Модуль 4  Травна, видільна та статева системи. Обмін речовин та енергії. 
Змістовий модуль 7. Травна система. Обмін речовин та енергії. 
19 Тема 1. Ротові залози: великі та малі слинні залози, їх характеристика. 2 
20 Тема 2. Моторна функція органів травлення. Значення мікрофлори товстої 

кишки. 

4 

21 Тема 3. Вітаміни, їх роль в обміні речовин 2 
Змістовий модуль 8. Видільна та статева системи.  
22 Тема 1. Невидільні функції нирки 2 
22 Тема 2.  Оваріально-менструальний цикл. Клімакс. 3 
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         9. Індивідуальні завдання 
 

10. Методи навчання 

 словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція;       

 наочні методи: ілюстрація, демонстрація;      

 практичні методи: навчальна праця, практичні роботи, реферати;    

 творчі, проблемно-пошукові методи: самостійна, творчо пізнавальна діяльність;  



 самостійна робота поза контролем викладача – усна та письмова самостійна робота вдома.  
 

 

11. Методи контролю 

У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються методи усного, 

письмового, практичного, тестового контролю і самоконтролю студентів.  

                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсу

мко 
вий 

тест 

(іспит

) 

Сум

а 

Модуль 

1 
Модуль 2 Модуль 3 

Модуль 4 

Змістови

й модуль 

1 

Змістовий 

модуль 2 
Змістовий 

модуль 3 
Змістовий 

модуль 4 
Змістовий 

модуль 5 
Змістовий 

модуль 6 

 

Змістовий 

модуль 7 

 

Змістовий 

модуль 8 
40 

 

 

100 

10 балів 20 балів 15 балів 15 балів 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, практики для заліку 

90 – 100 А відмінно 

 

 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 
64-73 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Засоби унаочнення (таблиці, схеми, мікроскопи, приладдя, що  використовується при роботі з 

мікроскопом). 
2. Засоби навчання (підручники, нормативна, довідкова та спеціальна література). 

3. Програмне забезпечення комп’ютерного навчання (тести для оцінювання модульного контролю у 

системі moodle). 

4. Навчальні відео фільми (відеофільми та відеоролики по темах). 

 

14. Рекомендована література 
Базова 

1. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — 

Вінниця: Нова книга, 2006. 

2. Малий атлас з анатомії: Переклад з 5-го польськ. вид. — ВСВ “Медицина”, 2011. — 136 с., 83 іл. 
3. Сидоренко П.І. та ін. Анатомія та фізіологія людини: підручник. — 3-тє вид., випр. — К.: 

Медицина, 2011. — 248 с. 

4. Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — 676 с. 
5. Френк Неттер. Атлас анатомії людини / За ред. проф. Ю.Б. Чайковського: наук. пер. з англ. канд. 

мед. наук А.А. Цегельського. — Львів: Наутілус, 2004. — 514 с. 
6. Черкасов В.Г., Бобрик І.І., Гумінський Ю.Й., Ковальчук О.І. Міжнародна анатомічна термінологія. 



— Вінниця: Нова книга, 2010. — 392 с. 

7. Нормальна фізіологія / За ред. В.І. Філімонова. — К.: Здоров’я, 1994. — 608 с. 
8. Фізіологія: Навч. посіб / За ред. В.Г. Шевчука. — Вінниця: Нова книга, 2005. 

9. Філімонов В.І. Фізіологія людини у питаннях та відповідях: Посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. —Вінниця:Нова книга, 2009. — 488 с. 

10. Філімонов В.І. Фізіологія людини: Підручник для мед. ВНЗ І—ІІІ рівнів акред. — К.: Медицина, 

2011 — 488 с. 
 

Допоміжна 

1. Бобрик І.І., Ковешніков В.Г. Міжнародна анатомічна номенклатура. — К.: Здоров’я, 2001. — 

328 с. 
2. Матещук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія: навч.-метод. посіб. — Львів: Поклик сумління, 1997. 

— 269  . 
3. Михалевич Р.Ф. Анатомія та фізіологія з основами патології. — К.: Здоров’я, 2001. — 175 с. 

4. Сакевич В.І., Мастеров Ю.І., Сакевич Р.П. Посібник для практичних занять з анатомії та фізіології 

з основами патології. — К.: Здоров’я, 2003. — 514 с. 

5. Сапин М.Р. Анатомия человека. В двух томах. — М.: Медицина, 1984. 
6. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. В трёх томах. — М.: Медицина, 1968. 

7. Шапаренко П.П., Смольський Л.П. Анатомія людини. У двох томах. — Київ: Здоров’я, 2003. 
8. Плахтій П.Д. Фізіологія людини. Обмін речовин і енергозабезпечення м’язової діяльності. — К.: 

Професіонал, 2006. — 464 с. 
9. Плахтій П.Д. Фізіологія людини: Практикум для вищих навчальних закладів. — Кам’янець-

Подільський, 2005. — 240 с. 
10. Фізіологія людини. Вільям Ф. Ганонг / Пер. з англ. — Львів: БаК, 2002. — 784 с. 

11. Физиология человека: в 3-х томах / Пер. с англ.; под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. — М.: Мир, 1996. 
12. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. — К.: Вища шк., 2003. 

 
15. Інформаційні ресурси 

 

1. Базова та допоміжна  література. 
2. Лекційні матеріали, атласи, таблиці. 

3. Слайди, мікрофотографії. 
4. Інформаційний матеріал  електронної бібліотеки. 

 

 


