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ПЕРЕДМОВА 

 

Дане навчальне видання призначено для студентів 

радіофізичного факультету (спеціальність (6.040204) «Прикладна 

фізика») Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, які вивчають курс «Анатомія і фізіологія для фізиків» 

упродовж VІІІ-го семестра в обсязі 2 кредитів (72 год.), в тому 

числі 34 год. лекцій та 38 год. самостійної роботи. В ньому 

наведено: мету курсу, завдання та предмет навчальної дисципліни, 

вимоги до знань та вмінь, систему контролю знань за умов 

складання заліку, зміст модульного та підсумкового контролю, 

критерії оцінювання знань. Навчальне видання містить розгорнуті 

плани лекцій у відповідності до «Робочої навчальної програми» та 

змістовних модулів; лекційний матеріал подано у вигляді 

детальних питань до його змісту у послідовності викладання на 

лекційних заняттях, що дозволить студентам сформувати чіткі 

уявлення щодо обсягу та рівня вимог складання заліку з даної 

дисципліни; до кожної теми лекційного курсу наведено список 

літератури, що рекомендується, а також завдання для самостійної 

роботи. 

Методичні розробки побудовано за принципом модульно-

рейтингової системи оцінки знань студентів, яка тривалий час 

використовується в навчальному процесі у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. 
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Мета курсу «Анатомія і фізіологія для фізиків» полягає в 

ознайомленні студентів з базовими знаннями про структуру та 

функції організму людини, про шляхи регуляції фізіологічних 

процесів на рівні клітин, органів і систем організму. 

 

Завданням навчальної дисципліни є знайомство студентів 

з принципами організації функціональних систем організму 

(нервової, ендокринної  й імунної систем, органів дихання, 

серцево-судинної системи, травлення, виділення, розмноження та 

ін.). У завдання курсу входить також знайомство студентів з 

базовими методами експериментальних і клінічних досліджень, 

що застосовуються для  вивчення функцій здорового та  хворого 

організму. 

 

Предмет навчальної дисципліни «Анатомія і фізіологія для 

фізиків» у системі професійних знань: навчальна дисципліна 

базується на попередніх курсах молекулярної фізіології і створює 

основи для вивчення наступних і паралельних курсів, пов'язаних з 

біофізикою, біохімією й системною фізіологією. Він також містить 

загальні відомості про причини виникнення патологічних процесів 

в організмі людини та принципи їхнього лікування.  

 

Вимоги до знань та вмінь по навчальній дисципліні 

«Анатомія і фізіологія для фізиків» полягають у тому, що в 

результаті вивчення дисципліни: 

Студент повинен знати: 

 основні поняття фізіології органів і систем 

                       організму  людини 

 загальні методологічні підходи до вивчення функцій 

           органів і систем організму людини 

 тваринні моделі, які використовуються для 

                       вивчення  фізіології й патофізіології організму і  

                       його структурно-функціональних підрозділів 

 структуру й функції органів і тканин 

 структуру й функції сенсорних, моторних і 

                       інтегративних 

           систем організму людини 

 будову синапсів і механізми передачі клітинних 

                       сигналів 
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 молекулярні механізми синаптичної передачі 

 зміни функціонування клітин при різних патологіях. 

     Студент повинен вміти: 

 використовувати сучасні методи анатомії й 

                         фізіології для  дослідження організму і його систем 

 обробляти отримані дані за допомогою 

                       спеціалізованих  програм 

 описувати отримані дані й дискутувати  щодо  

                       їхнього фізіологічного змісту 

 

Система контролю знань та умови складання заліку. 

Вивчення навчальної дисципліни «Анатомія і фізіологія для 

фізиків» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Зміст 

курсу «Анатомія і фізіологія для фізиків» складає два змістовних 

модуля, які включають 34 год. лекцій та самостійну роботу 

студентів. 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 

100-бальною шкалою. 

Самостійна робота студента є основним видом засвоєння 

навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. 

Метою самостійної роботи є напрацювання студентами навичок і 

вміння працювати з літературою, віднаходити головні аспекти 

проблем та визначати свою позицію щодо дискусійних ідей чи 

концепцій і аргументовано її обґрунтувати. 

Перевірка рівня засвоєння матеріалу та самостійної 

підготовки студентів здійснюється під час лекцій у вигляді усних 

відповідей студентів на питання лектора, а також під час 

написання модульних контрольних робіт. 

 

Модульний контроль: дві письмові модульні контрольні 

роботи (ПМК)  на лекції – 20 балів кожна. Залежно від ступеню 

складності максимальна оцінка відповіді на кожне з 5 питань від 0 

до 4 балів.  

Участь всіх студентів в контрольному заході обов'язкова. 

Студент, який з поважної причини пропустив ПМК, зобов'язаний 

надати відповідний документ, і викладач за погодженням з 

деканатом призначає нову дату проведення ПМК. 
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Підсумковий контроль: у формі письмового заліку – 60 

балів. Заліковий тест містить 10 запитань, кожне з яких оцінюється 

від 0 до 6 балів. 

 

Критерії оцінювання: 

 повна відповідь                                                - 6 балів; 

 часткова відповідь                                        - 3-4 бали; 

 відповідь з помилками                                     - 2 бали; 

 відповідь з суттєвими помилками                   - 1 бал; 

 відповідь не зараховано                                   - 0 балів 

 

За результатами семестру студент отримує підсумкову 

оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується за наступною 

формулою: 

 

Поточний контроль Підсумковий 

контроль 

Модульна 

контрольна робота № 

1 

Модульна контрольна 

робота № 2 

Залік  

20 балів 

 (максимум) 

20 балів  

(максимум) 

60 балів  

(максимум) 

 

До заліку допускаються студенти, які отримали не менше 

10 балів. Мінімальна кількість балів, необхідних для отримання 

заліку, складає 60 балів. 

 

Студенти, які набрали 40 балів за модулі і мають не менше 

10 додаткових балів, отримують залік без виконання залікової 

роботи з нарахуванням додаткових 60 балів (до 100 балів у сумі). 
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 

 

Змістовний  модуль  № 1 

 

1. Вступ  до  курсу  анатомії  та  фізіології. Клітина –   

елементарна  структурно – функціональна  одиниця  живого. 

Структура  та  функції  опорно-рухового  апарата  та  нервової  

системи 

2. Опорно-руховий  апарат  людини. Вчення  про  кістки  та  

скелет  людини. 

3. Опорно-руховий  апарат  людини. Складові, форма  

скелетних  м'язів  тулуба  та  кінцівок. Класифікація. 

Допоміжні  апарати  м'язів. Кровопостачання. 

4. Опорно-руховий  апарат  людини. Різноманіття  м'язової  

тканини. Скелетні  м'язи: будова  скорочувального  апарата,  

молекулярні  механізми  скорочення  та  його  регуляція. 

Механіка  та  енергетика  скорочення. 

5. Фізіологія  збудливих  клітин. Особливості  організації  

збудливих  клітин. Електричні  параметри. Термодинаміка  

пасивного  транспорту. Електричні  явища. Методи  

досліджень.  

6. Організація нервової  системи. Нервові  клітини. Потенціал  

дії. Комунікаційні нейрональні  ланцюги. Відділи  нервової  

системи. Будова, функції  спинного  мозку. 

7. Організація  нервової  системи. Будова  та  функції  

головного  мозку. 

8. Вищі  функції  кори  головного  мозку. Автономна  нервова  

система. Вищі  відділи  центральної  нервової  системи. 

Нервова  регуляція  функцій  організму. Сигнальні  системи. 

Автономна  нервова  система: центри  регуляції  вегетативних  

функцій; лімбічна  система. 

 

Змістовний  модуль  № 2. 

 

Структура  та  функції  вісцеральних  систем 

9. Фізіологія  нервово-м'язової передачі. Симпатична  передача  

в  скелетних  та гладеньких  м'язах. Активована  

нейромедіаторами  збудження  та  гальмування 

внутрішньоклітинна  сигналізація. 
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10. Анатомія  та  фізіологія  серця. Кола  кровообігу. Будова  

серця. Серцевий  цикл. Провідна  система. Регуляція  роботи  

серця. Електричні  прояви  роботи  серця. Кола  кровообігу. 

11.  Фізіологія  системи  кровообігу. Кровоносні  судини. Рух  

крові  по  судинах. Перерозподіл  крові. Іннервація  судин. 

Судинноруховий  центр. Кровотворення  та  його  регуляція. 

12.  Фізіологія  системи  крові. Рідинні  середовища. Гомеостаз. 

Система  крові. Лімфатична  система. 

13.  Фізіологія  ендокринних  систем. Гіпоталамо-гіпофізарна  

система  та  її  гормони. Механізми  комунікації  гормонів  з  

клітинами  органу-мішені. Ендокринні  залози. 

14.  Фізіологія  системи  травлення. Анатомія  шлунково- 

кишкового 

       тракту. Фізіологія  травлення. 

15.  Фізіологія  системи  виділення. Органи  виділення. 

Сечовидільна  система  та її гомеостатичні  функції. 

16.  Фізіологія  та  біофізика  сенсорних  систем. Слуховий  та  

вестибулярний  аналізатори. Будова, функції, електричні  

явища, іннервація. Теорії  слуху  та  рецепції  гравітації. 

17.  Фізіологія  та  біофізика  сенсорних  систем. Зоровий  та  

нюховий  аналізатори. Будова, функції, електричні  явища. 

Теорії  зору. Теорії  запаху. 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

 

Фізіологія  дихання. 

Фізіологія  обміну  речовин. 

 

Лекцій  -  34  год. 

Самостійна  робота  -  38  год. 
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При  цьому,  кількість  балів  відповідає  оцінці: 

1 – 34     - «незадовільно»  з  обов'язковим  повторним  

                 вивченням  дисципліни; 

35 – 59   - «незадовільно»  з  можливістю  повторного  

                  складання; 

60 – 64   - «задовільно»  («достатньо»); 

65 – 74   - «задовільно»; 

75 – 84   - «добре»; 

85 – 89   - «добре»  («дуже  добре»); 

90 – 100 – «відмінно». 

 

 

 

Шкала  відповідності 

 

За  100-

бальною 

шкалою 

Оцінка  за  національною  шкалою 

90 – 100 5 Відмінно  

Зараховано  

85 – 89 
4 Добре  

75 – 84 

65 – 74 
3 Задовільно  

60 – 64 

35 – 59 
2 Незадовільно  Не зараховано 

1 – 34  
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ЗМІСТОВНИЙ  МОДУЛЬ  № 1. СТРУКТУРА І  

ФУНКЦІЇ  ОПОРНО-РУХОВОГО  АПАРАТА  ТА  НЕРВОВОЇ  

СИСТЕМИ 

 

Форма  контролю: модульна  контрольна  робота    -   20 балів 

 

ТЕМА: Вступ  до  курсу  анатомії  та  фізіології 

1. Клітина – елементарна  структурно-функціональна  одиниця  

живого. Еукаріотичні  та  прокаріотичні  клітини. 

2. Структурно-хімічна  організація  еукаріотів. 

3. Типи  клітин  людини. 

4. Стовбурові  клітини. Їх  використання  в  медицині. 

5. Спадковий  апарат  еукаріотичних  клітин  та  його  

функціонування  на  молекулярному  рівні. 

6. Організація  клітини  у  часі. 

 

Теоретичні  питання 

 

1. Клітина як  відкрита  термодинамічна  система. Стаціонарний  

стан  клітини. 

2. Самовідновлення, самовідтворення  клітини. 

3. Збудливість, подразливість  клітин. 

4. Типи  контролю  клітин  багатоклітинного  організму. 

5. Типи  міжклітинних  комунікацій  клітин. 

6. Функціональне  різноманіття  клітин. 

7. Зміст  клітинної  теорії. 

8. Патологічні  зміни  клітин.  

9. Що  таке  репарація  клітин? 

10.  Значення  клітинної  теорії  для  медицини. 

11.  Несприятливі  для  функціональної  активності  клітин  

чинники. 

12.  Спеціалізація  та  інтеграція  клітин. 

13.  Властивості  стовбурових  клітин. 

14.  Типи, функціональна  активність  стовбурових  клітин  та  їх 

 відмінності. 

15.  Застосування  стовбурових  клітин  в  медицині. 

16.  Структурно-хімічна  організація  еукаріотичних  клітин. 

17.  Клітинні  мембрани. Структурно-функціональна  

організація: білки, жири, вуглеводи. 
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18.  Рівні  структурної  організації  білків  та  їх  класифікація  за  

функціями. 

19.  Типи  рецепторних  білків, білків-ферментів, транспортних  

білків, канальних  білків. 

20.  Вуглеводи  та  ліпіди  як  джерело  енергії  для  клітин. 

21.  Нуклеїнові  кислоти. 

22.  Клітинні  мембрани. Модельні  структури  мембран. Функції. 

23.  Мембрани  компартментів.  Функції. 

24.  Механізми  транспорту  речовин  через  мембрани  клітин. 

25.  Компартментація  клітини  біомембранами. 

26.  Цитоплазма  і  цитоскелет. Циклоз. 

27.  Органели – диференційовані  ділянки  цитоплазми. 

28.  Ендоплазматичний  ретикулум. Організація, функції. 

29.  Комплекс  Гольджі. Організація  та  функції. 

30.  Лізосоми, пероксисоми, мітохондрії, рибосоми, клітинний  

центр, мікротрубочки, мікрофіламенти. Організація  та  

функції. 

31.  Ядро – центральний  інформаційний  апарат  клітини. 

Структура, транспорт  через  ядерну  оболонку. 

32.  Генетичний  матеріал  ядра. Організація  хроматину  та  його  

функції. 

33.  Хромосоми. Організація. Форми  хромосом. 

34.  Ядерця  як  похідні  хромосом.  Функції. 

35.  Хромосоми  людини: морфофункціональна  характеристика, 

класифікація, каріотип  людини. 

 

Література 

1. Maninnino J.A., Human  Biology. –St. Louis: Mosby, 1995.  

2. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Д.Ж. и др.. Молекулярная  

биология  клетки. В 3-х томах. – М.: Мир, 1994. 

3. Бочков Н.П. Клиническая  генетика. –М.: Гэотар-мед, 2001.  

4. Сорокман Т.В., Пішак В.П., Ластівка І.В. та інш. Клінічна  

генетика. – Чернівці: Медуніверситет, 2006.  

5. Пішак В.П., Бажора Ю.І., Брагін Ш.Б. та інш. Медична  

біологія.    – Вінниця: Нова книга, 2009.    
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ТЕМА: Опорно-руховий  апарат  людини. 

1. Вчення  про  кістки. Класифікація, будова, ріст, форма  

кісток. 

2. Склад  кісткової  тканини. 

3. Сполучення  кісток. 

4. Різновидності  суглобів. 

5. Скелет  тулуба, шиї, голови. 

6. Будова  хребта. З'єднання  хребців. 

7. З'єднання  черепа  з  хребтом. 

8. Вигини  хребта. 

9. Грудна  клітка. 

10.  З'єднання  ребер  з  хребтом. 

11.  З'єднання  ребер  з  грудиною. 

12.  Будова черепа. Відділи  черепа. 

13.  Скелет  верхніх  кінцівок. 

14.  Будова  плечового  та  ліктьового  суглобів. 

15.  Скелет  нижніх  кінцівок. 

16.  Кістки  тазу. 

 

Теоретичні  питання 

 

1. Будова  кісток. 

2. Кістка – механічний  важіль  рухового  апарата  людини. 

3. Будова кісткової  тканини. 

4. Функції  остеоцитів, остеобластів, остеокластів. 

5. Склад  міжклітинної  речовини. 

6. Еластичність та  міцність  кісток. 

7. Грубоволокниста  та  пластинчаста  кісткові  тканини. Будова  

та  розташування. 

8. Класифікація  кісток. Будова. Ріст. 

9. Остеон – структурна  одиниця  кістки. 

10.  Будова  кісток: коротких, пластинчастих, трубчастих. 

11.  Склад  кісток. 

12.  Сполучення  кісток. Типи  сполучень. 

13.  Будова  та осі обертання  суглобів. 

14.  Будова  еліпсоподібних  суглобів. 

15.  Будова  блокоподібних  та  циліндричних  суглобів. 

16.  Будова  плескатих  суглобів. 

17. Пояс верхніх кінцівок. 

18. Пояс нижніх кінцівок. 
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19. Череп. Будова. Функції. 

20.  Будова  хребта. 

21.  Типи  з'єднання  хребців. 

22.  Властивості  міжхребцевих  дисків. 

23.  Хорда. 

24.  З'єднання  черепа  з  хребтом. 

25.  Зв'язки, що  стабілізують  суглоби. 

26.  Вигини  хребта. Чинники, що  викликають  деформацію  

хребта. 

27.  Рухомість  відділів  хребта. 

28.  Грудна  клітка. Будова. Функції. 

29.  З'єднання  ребер  з  хребтом. 

30.  З'єднання  ребер  з  грудиною. 

31.  Форми  грудної  клітки. 

32.  Скелет вільної верхньої кінцівки. Будова. Функції. 

33.  Скелет вільної нижньої кінцівки. Будова. Функції. 

 

Література 

1. Краев А.В. Анатомия  человека (в 2-х  томах). – М.: 

Медицина, 1978.  

2. Липченко В.Я., Самусеев  Р.П. Атлас  нормальной  анатомии  

человека. –М.: Медицина, 1990.  

3. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р.  та інш. 

Анатомія  людини (у 3-х томах). – Вінниця: Нова книга, 2006.  

4. Коляденко Г.І. Анатомія  людини. – К.: Либідь, 2006. 

5. Чайченко  Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини 

і тварин. –К.: Вища школа, 2003.  

6. Нормальная физиология: в 3 т.: / Под ред. В. Н. Яковлева. - 

М. : Академия, 2006. 

7. Гайворонский И. В., Ничипорук Г. И., Гайворонский А. И.. 

Анатомия и физиология человека.. - М. : Академия, 2009.  
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ТЕМА: Опорно-руховий  апарат  людини 

1. Складові  та  форми  скелетних  м'язів  людини. 

2. Допоміжні  апарати  м'язів. Фасції. Синовіальні  сумки. 

Синовіальні  піхви сухожиль. М'язові  блоки. Сесамоподібні  

кістки. 

3. Кровопостачання  скелетних  м'язів  та  їх  іннервація. 

4. Класифікація  скелетних  м'язів. 

5. Синергізм  та  антагонізм  скелетних  м'язів. 

6. М'язи  тулуба. Фасції  тулуба. 

 

Теоретичні  питання 

 

1. Що  таке  фасції?  Види  фасцій. 

2. З  чого  складаються  синовіальні  піхви? 

3. Що  таке  синовія? Яка  функція  синовії? 

4. Чи  зростається  синовіальна  оболонка  з  оточуючими  

тканинами? 

5. Чим  заповнені  синовіальні сумки? 

6. Де розташовуються блоки м'язів? 

7. Який  з  видів  допоміжних  апаратів  м'язів  розташовується  

в  товщі  їх  сухожиль  поблизу  місць  прикріплення  м'язів  

до  кістки? 

8. Що  таке  «ворота»  м'язів?  Які  їх  функції? 

9. Якими  бувають  за  розмірами  та  формою  скелетні  м'язи? 

10.  Якими  бувають  скелетні  м'язи  за  напрямком  волокон? 

11.  Що  таке  супінатори, пронатори? 

12.  Якими  бувають  скелетні  волокна  за  їх  положенням? 

13.  Які  м'язи  називають  синергістами? 

14.  Які  м'язи  називають  антагоністами? 

15.  М'язи-згиначі  та  м'язи-розгиначі  стопи  відносяться  до  

антагоністів  чи  синергістів? 

16.  Трапецевидний  м'яз – передній  зубчастий  м'яз, зовнішній  

косий  м'яз  живота  однієї  сторони  та  внутрішній  косий  

м'яз  іншої  сторони  відносяться  до  антагоністів  чи  

синергістів? 

17.  Плечовий  м'яз-згинач  та  м'язи-розгиначі  стопи  

відносяться  до  синергістів  чи  антагоністів? 

18.  Дати  перелік  м'язів  спини  людини. 

19.  Назвати  поверхневі  м'язи  спини. 

20.  Назвати  глибокі  м'язи  спини. 
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21.  Які  з  м'язів  відносяться  до  поверхневих, а які – до 

глибоких  м'язів спини?  

– найширший  м'яз  спини; 

– остистий  м'яз;   

– нижній  задній  зубчастий  м'яз; 

– повздовжно-реберний  м'яз; 

– багатороздільний  м'яз; 

– напівостистий  м'яз. 

22.  Назвати  м'язи  шиї. 

23.  Назвати  м'язи   голови. 

24.  Назвати  фасції  спини. Функції. 

25.  Назвати  м'язи  грудей  та  живота. 

26.  Назвати  місця  прикріплення  великого  грудного  м'язу. 

27.  Назвати  місця  прикріплення  малого  грудного  м'язу. 

28.  Назвати  місця  прикріплення  переднього  зубчастого  м'язу  

грудей. 

29.  Фасції  грудей. Види. Місця  розташування. 

30.  Назвати  м'язи  живота  та  їх  функції.  

31.  Назвати  місця  прикріплення  прямого  м'яза  живота  та  

зовнішнього  косого  м'яза  живота. 

32.  Назвати  місця  прикріплення  внутрішнього  косого  м'яза  

живота. 

33.  Що  таке  «біла  лінія»  живота? 

34.  Назвати  частини діафрагми. 

35.  Назвати  місця  прикріплення  поперечної  частини  

діафрагми. 

36.  Що  таке  дугоподібні  зв'язки  діафрагми? 

37.  Назвати  м'язи  голови. 

38.  Назвати  м'язи  шиї. 

 

Література  

1. Анатомия  человека / Под  ред. М.Р. Санкина. – М.: 

Медицина, 1986.  

2. Краев А.В. Анатомия  человека (в 2-х  томах). – М.: 

Медицина, 1978.  

3. Липченко В.Я., Самусеев  Р.П. Атлас  нормальной  анатомии  

человека. –М.: Медицина, 1990.  

4. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р.  та інш. 

Анатомія  людини (у 3-х томах). – Вінниця: Нова книга, 2006.  

5. Коляденко Г.І. Анатомія  людини. – К.: Либідь, 2006. 
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6. Чайченко  Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини 

і тварин. –К.: Вища школа, 2003.  

7. Гайворонский И. В., Ничипорук Г. И., Гайворонский А. И.. 

Анатомия и физиология человека. - М. : Академия, 2009.  
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ТЕМА: Опорно-руховий  апарат  людини (м'язове скорочення) 

1. Вчення  про  м'язи. 

1.1.  Різноманіття  м'язової  тканини. 

1.2.  Скелетні  м'язи.  Будова  та  функції. 

1.3.  Молекулярні  механізми  м'язового  скорочення. 

1.4.  Схема  актоміозинової  моделі  скорочення  скелетних  

м'язів. 

1.5.  Будова  актинових  (тонких)  протофібрил. 

1.6.  Інші  білки  у  складі  актинової  протофібрили. 

1.7.  Будова  міозинових  (товстих)  протофібрил. 

1.8.  Регуляція  скорочення-розслаблення  скелетного  

волокна  за  стеричним  принципом. 

1.9.  Скорочення  скелетного  волокна  за  моделлю  

«ковзаюча   протофібрила – місток». 

1.10. Механіка  скорочення. 

1.11. Режими  скорочення  скелетного  м'язу. Ізометричне  

вкорочення. 

1.12. Тетанус. 

1.13. Ізотонічний  режим  скорочення  скелетного  м'язу. 

1.14. Енергетика  скорочення  скелетного  м'язу. Рівняння  

Хілла. 

 

 

Теоретичні  питання 

 

1. Назвати  види  м'язової  тканини. 

2. Будова  м'язового  волокна: оболонка, число  ядер, діаметр, 

довжина, ультраструктури, саркоплазма. 

3. Міофібрила: діаметр, довжина, тонкі, товсті  протофібрили, Z-

диски, саркомери. 

4. Білковий  склад  міофібрил. 

5. Міозин: молекулярна  маса, важкі  ланцюги, легкі  ланцюги. 

6. Протеолітичні  ферменти, що  розщеплюють  міозин. 

7. Легкий  мероміозин: молекулярна  маса, довжина. 

8. Важкий  мероміозин: молекулярна  маса, довжина. 

9. Субфрагмент 1  та  субфрагмент 2  міозину: молекулярна  маса,  

довжина. 

10.  Фізіологічні  функції  окремих  фрагментів  молекули  міозину: 

легкий  мероміозин, субфрагмент 1 (голівка  міозину). 

11.  Схема  актоміозинової  моделі  скорочення  скелетних  м'язів. 
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12.  В  схемі  актоміозинової  моделі  скорочення  скелетних  м'язів  

актин  діє  як  акцептор  ………… . 

13.  Розпад  інтермедіату  у  схемі  скорочення  скелетних  м'язів  

М*АДФ  значно  прискорюють  іони  ……….  . 

14.  У  схемі  скорочення  скелетних  м'язів  енергія, що  

виділяється  при  розщепленні  АТФ,  накопичується  в  

………….  у  формі  ……………  . 

15.  Будова  актинових  (тонких)  протофібрил: молекулярна  маса  

G-актину,            F-актину. 

16.  Одна  молекула  G-актину  зв'язує  одну  молекулу  ………….  

за  схемою:… . 

17.  Будова  G-актину. 

18.  На  7  глобул  актину  приходиться  по  одній  молекулі  

…….  з  м.м. 68 кДа  та ……  з  м.м.  70 кДа. 

19.  Тропоміозинзв'язувальна  субодиниця  (30 кДа)  входить  до  

складу  ……..  . 

20.  Молекулярна  маса  Са2+-зв'язувальної  субодиниці  тропоніну  

становить  …….  . 

21.  Тропонін  складається  з  ……………….  . 

22.  Тропоміозин  блокує  взаємодію  голівок  …………  . 

23.  Будова  товстої  протофібрили  скорочувального  апарата  

скелетних  м'язів. 

24.  Білковий  мотор – міозин. Молекулярна  маса, властивості. 

25.  Голівки  міозину – спіралізована  структура  з  кроком  ……  та  

періодом ….. . 

26.  Мінорні  білки  товстої  протофібрили. 

27.  Стеричний  принцип  регуляції  скорочення-розслаблення  

скелетного  волокна. 

28.  Структурну  основу  пружності  м'язу  становлять:  ………….  . 

29.  Характеристики  ізометричного  вкорочення  скелетного  м'язу. 

30.  Швидкість  вкорочення  скоротливих  елементів  скелетного  

волокна  визначається  методом  ……………  . 

31.  Тетанус  виникає  при  частих  подразненнях  електричним  

струмом  скелетного  м'язу, що  знаходиться  в  …………  

режимі. 

32.  Механізм  появи  зубчастого  (суцільного)  тетанусу. 

33.  Що  таке  початкова  оптимальна  довжина  скелетного  м'язу? 

34.  Активне,  пасивне  напруження  скелетного  м'язу. 

35.  Що  таке  ізотонічний  режим  вкорочення  скелетного  м'язу? 
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36.  Енергетичний  баланс  для  скелетного  м'язу.  Потужність  

м'язу.  Рівняння  Хілла. 

 

Література  

1. Физиология  человека: В 3-х  томах / Под  ред. Р. Шмидта, Г. 

Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т.1-3. 

2. Клевець М.Ю. Фізіологія  людини  і  тварин. Книга 1. 

Фізіологія  нервової, м'язової  та  сенсорних  систем. –Львів. 

ЛНУ ім. І. Франка, 2000.  

3. Костюк П.Г., Зима  В.Л., Магура І.С. та інш. Біофізика. – 

Обереги, 2001.  

4. Ганонг  В.Ф. Фізіологія  людини. – Львів. БаК, 2002.  
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6. Костюк П.Г., Зима  В.Л., Магура І.С. та інш. Біофізика. – 
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7. Гайворонский И. В., Ничипорук Г. И., Гайворонский А. И.. 
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ТЕМА: Фізіологія  збудливих  клітин 

1. Що  таке  збудлива  клітина? Електричні  параметри. 

2. Природа  мембранного  потенціалу. 

3. Термодинаміка  пасивного  транспорту  та  формування  

мембранного  потенціалу  спокою. Рівняння  Нернста, 

Гольдмана. 

4. Вимірювання  мембранного  потенціалу  за  допомогою  

мікроелектродної  техніки. 

5. Метод  фіксації  потенціалу. 

 

Теоретичні  питання 

 

1. Поняття  збудливої  клітини. Критерії. 

2. Навести  приклади  збудливих  клітин  в  організмі  людини. 

3. Чутливість  нервових  та  м'язових  клітин  до  дії  

електричного  струму. 

4. Нервові  та  м'язові  волокна  легше  збудити  поштовхами  

електричного  струму  чи подразниками  інших  типів? 

5. Чи  можна  вважати  ознакою  збудливої  клітини  здатність  

генерувати  потенціали  при  збудженні  та  поширювати  їх  

на  певну  відстань? 

6. Іонний  склад  цитоплазми  збудливої  клітини. 

7. За  яким  принципом  відбувається  генерація  електричного  

потенціалу  у  збудливій  клітині? 

8. Чи  є  принципові  відмінності  у  іонному  складі  клітин  

скелетного  м'язу  та  клітин  нейронів? 

9. Чи  існують  відмінності  у  внутрішній  будові  нейрону  та  

м'язової  клітини? Якщо  такі  відмінності  існують, то  як  це  

позначається  на  електричних  параметрах  збудливих  

клітин?  

10.  Назвати  електричні  параметри  збудливих  клітин  та  

навести  кількісні  їх  значення  для  клітин  скелетного  м'язу. 

11.  Що  є  причиною  відмінностей  в  кількісних  значеннях  

електричних  параметрів  збудливих  клітин  м'язу  та  

нейрону? 

12.  Назвати  внутрішньоклітинні  аніони, які  мають  малу  

рухомість?  і  є     фіксованими  зарядами  внутрішньої  

поверхні  мембрани  збудливої  клітини. Чи  приймають  

участь  такі  крупні  аніони  у  переносі  заряду  через  

мембрану  збудливої  клітини? 
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13.  На  90 %  від'ємний  заряд  внутрішньої  поверхні  мембрани  

збудливої  клітини  створюється: органічними  фосфатами, 

амінокислотами  чи  іонами  Сl-  та  ліпідами?  

14.  Питомий  опір  мембрани  збудливої  клітини  більший  чи  

менший за питомий  опір  цитоплазми? 

15.  Проникність мембрани  збудливої  клітини  до  іонів  висока  

чи  низька? 

16.  Що  таке  вибірковість  проникності  мембрани  до  іонів  і  

чим  вона  визначається? 

17.  Чи  можна  виміряти  проникність  мембрани  збудливої  

клітини  до  іонів? Назвати  методи. 

18.  Записати  формулу  для  розрахунків  проникності  мембрани  

збудливої  клітини  до  К+. 

19.  Мембрана  збудливої  клітини  проникна  вибірково  для  

іонів: ………..  . 

20.  На  межі  між  двома  розчинами  електролітів, що  містять  

іони  з  різною  рухомістю  та  різною  концентрацією  

виникає  ………..  . 

21.  За  яких  умов  на  межі  розділу  двох  електролітів  виникає  

дифузійний  потенціал? 

22.  В  яких  одиницях  вимірюється  рухомість  іону  у  розчині? 

23.  Яка  існує  залежність  між  ступенем  гідратації  іону  та  

його  електрофоретичною  рухомістю? 

24.  Записати  формулу  для  розрахунків  дифузійного  

потенціалу. 

25. Перерозподілом іонів, які дифундують,   по  обидва  боки  

мембрани  управляють  два  термодинамічних  принципи: 

…………….  . 

26.  Записати  умову    рівноваги  Доннана  на  мембрані  

збудливої  клітини. 

27.  Записати  вираз  для  електрохімічного  потенціалу  на  

мембрані  збудливої  клітини. 

28.  Одержати  вираз  для  рівноважних  калієвого  та  хлорного  

потенціалів  на  мембрані  збудливої  клітини. 

29.  Сформулювати  умови, за  яких  на  мембрані  збудливої  

клітини  буде  встановлюватись  рівновага  Доннана. 

30.  Записати  вираз  для  різниці  потенціалів  на  мембрані  

збудливої  клітини, якщо  в  її  формуванні  приймають  

участь лише  К+ (або Сl-). 
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31.  Записати  вираз  (рівняння  Гольдмана) для  розрахунків  

мембранного  потенціалу  спокою, якщо  у  його  формуванні  

приймають  участь  іони  Nа+, К+  та  Сl-. 

32.  Мікроелектродний  метод  вимірювання  мембранного  

потенціалу  збудливої  клітини. 

33.  Метод  фіксації  потенціалу  у  поєднанні  з  

внутрішньоклітинним  діалізом  та  метод  «петч-клемп»  

дослідження  іонних  струмів  мембрани  збудливої  клітини. 

 

Література  
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ТЕМА: Організація  нервової  системи (нейрони, потенціал дії, 

будова і функції  головного мозку) 

1. Нервові  клітини. Типи  нейронів. Організація. Властивості  

нейронів. Структура. Функції. 

2. Функції  мієліну. 

2.1. Ізоляція. 

2.2. Прискорення  проведення  імпульсу. 

2.3. Сальтаторне  проведення. 

3. Фізіологія  нейронів. 

3.1. Мембранний  потенціал. Потенціал  дії. 

4. Відділи  нервової  системи. 

5. Будова  та  функції  спинного  мозку. 

5.1.  Зовнішня  будова  спинного  мозку. 

5.2.  Внутрішня  будова  спинного  мозку. 

5.3.  Провідні  шляхи  спинного  мозку. 

5.4.  Рефлекторна  діяльність  спинного  мозку. 

5.5.  Нисхідна  регуляція  діяльності  спинного  мозку. 

5.6.  Оболонки  та  кровопостачання  спинного  мозку. 

 

Теоретичні  питання 

 

1. Біполярні, уніполярні, мультиполярні  нейрони. 

2. Типи  нейронів  за  формою  соми. 

3. Пасивні  електричні  характеристики мембрани нейрона. 

4. Канальні  структури  мембрани  нейрона: швидкі  потенціал-

залежні  Nа+-канали, потенціал-залежні Са2+-канали, калієві  

канали. 

5. Синтетичні  функції  нейрона:  гальмівні  та  збуджувальні  

нейромедіатори. 

6. Міжнейрональна електрична  передача  збудження. 

7. Міжнейрональна, нейрон-м'язова  хімічна  передача  

збудження-гальмування. 

8. Будівельні  блоки  мембран  нейронів. 

9. Хімічний  вміст  типових  мембран  нейронів  центральної  

нервової  системи. 

10.  Мієлін  нейрону. 

11.  Олігодендроглія. 

12.  Специфічність  клітинної  поверхні  нейрона:  глікопротеїни,  

гангліозиди. 
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13.  Фосфатидилінозит  мембран  нейронів. Будова. Схема  

зв'язування  з  нейромедіатором. 

14.  Фосфатидилетаноламін  мембран  нейрона. Будова. 

Властивості. 

15.  Комунікаційні  системи  мембрани  нейрону – гангліозиди. 

Будова. Функції. 

16.  В  чому  полягає  роль «дипломатичної»  функції  

гангліозидів? 

17.  Гангліозиди  як  учасники  формування  пластичності  

нервової  системи. 

18.  Гангліозиди  та  мітки  специфічності  нейронів. 

19.  Які  Ви  знаєте  гангліозиди  з  властивостями  рецепторів  

мембрани  нейрона? 

20.  Глікопротеїни. Специфічність  формування  

міжнейрональних  зв'язків  мозку. 

21.  Мієлінова  оболонка  аксону.  Будова. Функції.  Електричні  

характеристики. 

22.  Олігодендрогліальні  клітини  аксонів. Функції. 

23.  Перехвати  Ранв'є  аксону. Роль  у  проведенні  електричного  

імпульсу. 

24.  Способи  прискорення  проведення  електричного  імпульсу  

по  нейрону. 

25.  Природа  потенціалу  дії  нейрона. 

26.  Кабельні  константи  нервових  волокон. 

27.  Швидкість  поширення  потенціалу  дії  по  нервовому  

волокну. 

28.  Сальтаторне  проведення  потенціалу  дії  по  нервовому  

волокну. Локальні  потенціали. 

29.  Чим  представлений  центральний  відділ  нервової  системи  

людини? 

30.  Чим  представлений  периферичний  відділ  нервової  

системи  людини? 

31.  Відділи спинного  мозку  людини. Будова спинномозкового. 

Загальна  кількість  сегментів. 

32.  Корінці спинного мозку. Утворення спинномозкових нервів. 

33.  Закон  Белла-Мажанді. 

34.  Сіра  та  біла  речовини  спинного  мозку. 

35.  Провідникові  шляхи  та  ядра  сірої  речовини  спинного  

мозку. 

36.  Нисхідний  контроль  діяльності  спинного  мозку. 
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37.  М'яка,  павутинна  та  тверда  оболонки  спинного  мозку. 

Будова, функції. 

38.  Кровопостачання  спинного  мозку. 

 

Література  
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ТЕМА: Організація  нервової  системи (головний  мозок) 

1. Будова  головного  мозку. 

1.1.  Довгастий  мозок  та  міст  мозку. 

1.2.  Регуляторні  центри  заднього  мозку. 

1.3.  Ретикулярна  формація. 

1.4.  Мозочок.  Кора  мозочка. 

1.5.  Середній  мозок. Функції  ядер  середнього  мозку. 

1.6.  Проміжний  мозок. 

1.7.  Таламус.  Специфічні  та  неспецифічні  ядра  таламуса. 

1.8.  Гіпоталамус. Ядра  гіпоталамусу. Функції. 

1.9.  Передній  мозок. Кора  великих  півкуль  головного  

мозку. Проекційні  зони  кори  великих  півкуль. 

1.10. Функції  переднього  мозку. 

 

Теоретичні  питання 

 

1. Назвати  відділи  головного  мозку. 

2. З  чого  складається  стовбурова  частина  головного  мозку? 

3. З  чого  складається  основа  головного  мозку? 

4. Якій  частині  головного  мозку  належать: 

- шишковидне  тіло (епіфіз); 

- таламус; 

- блоковий  нерв; 

- верхній мозковий парус; 

- верхня  ніжка мозочка; 

- пластинка  покрівлі середнього  мозку? 

5.  Ядра черепних нервів містять лише симпатичні, лише 

парасимпатичні чи обидва типи волокон? 

6. Назвати  ядра  черепних  нервів. 

7.  Довгастий  мозок  та  його  продовження  -  варолієв  міст  

утворюють ……  мозок. 

8. Назвати  регуляторні  центри  заднього  мозку. 

9. В  якому  з  відділів  головного  мозку  розташовуються: 

- центр регуляції  тонусу судин  та  центр присінкових 

рефлексів  випрямлення? 

10.  В  якому  з  відділів  головного  мозку  розташовуються: 

- центр  регуляції  дихання; 

- центр  регуляції  сечовиділення? 

11.  Ретикулярна  формація – це  медіальна  частина  ………….  

мозку. 
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12.  Ретикулярна  формація – місце  скупчення  нервових  клітин  

центрів  регуляції ……….  . 

13.  З  чого  складається  середній  мозок? 

14.  В  якій  частині  мозку  знаходяться: «чорна речовина», 

сільвієв  водопровід, центральна  сіра  речовина,  ніжки  

мозку? 

15.  «Чорна речовина» - це  ……………………………..  . 

16.  Назвати  ядра  середнього  мозку. 

17.  Через  які  відділи  головного  мозку  проходять  висхідні  

шляхи  до  таламуса  та  мозочка? 

18.  В чотиригорбковому тілі середнього  мозку  замикаються  

рефлекси:  ….. . 

19.  Куди  прямують аксони  нейронів  «чорної  речовини»  

середнього  мозку? 

20.  В  якій  частині  мозку  розташовуються  червоне  ядро  і  які  

його  функції? 

21.  З  чого  складається  мозочок? 

22.  З  чого  складаються  ніжки  мозочка?  І  яка  їх  кількість? 

23.  Основні аферентні і еферентні зв’язки присінкомозочка, 

спонномозкомозочка та мостомозочка. 

24.  З  чого  складається  кора  мозочка? 

25.  З  чого  складається  гангліозний  шар  мозочка? 

26.  З  чого  складається  гранулярний  шар  мозочка? 

27.  До  кори  мозочка  надходять  аферентні  сигнали  від: 

………  . 

28.  Нижні  оливи  є  місцем  переключення  імпульсів, що  

надходять  від  …………  . 

29. По ліаноподібних та мохоподібних волокнах  електричні  

імпульси  надходять  до ……………  . 

30.  Які нейрони кори мозочка формують виходи із кори  

мозочка до ядер мозочка? 

31.  Що  таке  астазія?  При  враженні  якої  частини  мозочка  

вона  виникає? 

32.  Що  таке  атаксія?  При  враженні  якої  частини  мозочка   

вона  виникає? 

33.  Назвати  частини проміжного  мозку? 

34.  Назвати  групи  ядер,  які  входять  до  складу  таламуса? 

35.  За  функцією  ядра  таламуса  поділяються  на:  ……………  . 

36.  Ядра  латеральної  групи  та  ядра  задньої  групи  є  

складовими  ……………  ядра  таламуса. 
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37.  Бічне колінчасте  тіло  функціонально належить до …….ядер  

таламуса. 

38.  На  нейронах  присереднього колінчастого  тіла  таламуса  

утворюються  синапси   від аксонами  задніх  горбків  ……….  

та ………….  ядер  довгастого  мозку. 

39.  Назвати  функції  таламуса. 

40.  Гіпоталамус – це  група  ядер,  які  розташовуються  поблизу  

………….  . 

41.  Назвати  групи  ядер  та  центри  гіпоталамуса. 

42.  Ядра  гіпоталамуса – це  вищі  підкоркові  центри  

вегетативної    нервової  системи? 

43.  Медіальні, перивентрикулярні, латеральні  преоптичні  ядра  

утворюють  ……..  групу  ядер  гіпоталамуса. 

44.  Вентромедіальні, дорсомедіальні  ядра  утворюють  ……….  

групу  ядер  гіпоталамуса. 

45.  Супраоптичні, супрахіазматичні, перивентрикулярні  ядра  

утворюють  ………  групу  ядер  гіпоталамуса. 

46.  Задні  гіпоталамічні, перифорнікальні, премамиллярні, 

медіальні  мамиллярні, латеральні  мамиллярні  ядра  

утворюють  ……….  групу  ядер  гіпоталамуса. 

47.  Дорсолатеральне  та  супраоптичне  ядра  гіпоталамуса  є  

місцем  локалізації  центру  ………..  . 

48.  Середнє  та  бічні  ядра  гіпоталамуса  є  центрами  

…………….  . 

49.  Основним  гормоном, який  виділяє  задня  частка  гіпофіза,  

є  ……….  гормон. 

50.  Складовими  переднього  мозку  є:  …………….  . 

51.  Хвостате  ядро  та  «лушпина»  є  складовими  ………..  

гангліїв  переднього  мозку. 

52.  Аксони  хвостатого  ядра  та  «лушпини»  базальних  гангліїв  

переднього  мозку  утворюють  нервові  волокна, які  

прямують до  ……………  . 

53.  Що  таке  стріопалідарна система  переднього  мозку? 

54.  Кора  великих  півкуль  складається  з  …………….  . 

55.  Нейрони  хвостатого  ядра  та  «лушпини» («смугасте  тіло»)  

отримують  імпульси  від  ………….  . 

56.  Хвостате  ядро, «лушпина», бліда куля- це  ………….  ядра. 

57.  Функції  підкоркових  ядер. 

58.  Центром  обробки  та  зберігання  інформації  є  …………  

великих  півкуль. 
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59.  Карта  кори  великих  півкуль складається з …….часток   

включають  ……. поля за Бродманном. 

60.  Кора  великих  півкуль  складається  з  …………  млрд. 

нейронів. 

61.  Кора  великих  півкуль  складається з …… та ……. 

речовини. 

62. Є такі шари нової кори великих півкуль: ……… 

63.  Назвати первинні проекційні  ділянки кори. 

64.  Рецептори  м'язів  тулуба  та  кінцівок  представлені  в  таких  

проекційних  ділянках кори  великих  півкуль: ……………  . 
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ТЕМА: Вищі  функції  кори  головного  мозку 

1. Вищі  відділи  центральної  нервової  системи. 

2. Вищі  функції  центральної  нервової  системи. 

3. Нервова  регуляція  функцій  організму. 

3.1. Безумовні  рефлекси. Класифікація. 

3.2. Умовні  рефлекси. Правила утворення. Класифікація, 

функціональна  організація  умовних  рефлексів. 

3.3. Порівняння  умовних  та  безумовних  рефлексів. 

3.4. Перша  та  друга  сигнальні  системи. Свідомість. Слово. 

Мова  та  мислення. Емоції. 

3.5.  Пам'ять. Властивості  пам'яті. Етапи  запам'ятовування. 

Види  пам'яті. Форми  прояву  пам'яті. 

3.6. Сон  як  циклічне  явище.  Фази  сну. 

4. Автономна  нервова  система. 

5. Центри  регуляції  вегетативних  функцій. 

6. Лімбічна  система. 

7.  

Теоретичні  питання 

1. Назвати  вищі  функції  кори  головного  мозку. 

2. Назвати  вищі  відділи  центральної  нервової  системи. 

3. Вчення  І.П. Павлова  про  рефлекторну  діяльність. 

4. Безумовні  рефлекси. Класифікація. 

5. Безумовні  рефлекси  реалізуються  на  рівні  ……….  та  

стовбура ………..  мозку. 

6. Умовні  рефлекси. Правила  утворення. 

7. Умовні  рефлекси  першого, другого, третього  порядків. 

8. Що  таке  вегетативні  та  соматичні  рефлекси? 

9.  Формування  тимчасових  зв'язків  між  центрами умовного 

та безумовного подразників    лежить  в  основі  …………  

рефлексу. 

10.  Механізми  замикання  умовних  зв'язків. 

11.  Дати  порівняльну  характеристику  безумовних  та  умовних  

рефлексів. 

12.  Що  таке  перша  сигнальна  система? 

13.  Що  таке  друга  сигнальна  система? 

14.  Що  таке  «слово», «свідомість», «мова», «мислення», 

«емоції»? 

15.  Властивості  пам'яті. 

16.  Короткочасна  та  довготривала  пам'ять. Умови  

формування. 
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17.  Що  таке  первинна, вторинна  та  третинна  пам'ять? 

Ємність  пам'яті. 

18.  Чим  оперує  логічно-змістовна  пам'ять? 

19.  Чим  оперує  чуттєво-образна  пам'ять? 

20.  За  характером  запам'ятовування  розрізняють: …………..  

пам'ять. 

21.  Механізми  зберігання  інформації  у  мозку. 

22.  Центри  сну  як  циклічного  явища  розташовуються  

…………….  . 

23.  Характеристика  фаз  сну. 

24.  Автономна  нервова  система  називається  ще  …………  

нервовою  системою. 

25.  Соматична  нервова  система  забезпечує  …………  сенсорні  

функції. 

26.  Регуляцію  діяльності  тканин,  внутрішніх  органів,  судин,  

потових  залоз, трофічну  іннервацію  скелетної  мускулатури  

забезпечує  ………..  нервова  система. 

27.  Вегетативна  чи  соматична  нервова  система  забезпечує  

такі  функції  організму,  як: травлення,  кровообіг,  дихання, 

ріст, розмноження. 

28.  Чи  знаходяться  вегетативні  компоненти  реакцій  організму  

під  контролем  свідомості? 

29.  Навести  загальну  схему  будови  вегетативної  нервової  

системи. 

30.  Що  таке  периферичні вегетативні  ганглії? 

31.  Шляхи  периферичних  рефлексів  замикаються  в  

периферичних  чи  центральних  вегетативних  гангліях? 

32.  Чим  відрізняються  між  собою  симпатичний  та  

парасимпатичний  відділи  вегетативної  нервової  системи? 

33.  Ганглії  парасимпатичного  відділу  розташовуються  в  

………….  . 

34.  Ганглії  симпатичного  відділу  розташовуються  в  

……………..  . 

35.  Який  вплив  на  функції  органів  спричиняє  вегетативна  

нервова  система? 

36.  Назвати  відділи  центральної  нервової  системи, в яких  

розташовуються  центри  вегетативної  нервової  системи. 

37.  Назвати  центри  вегетативної  нервової  системи. 

38.  Які  органи  і  тканини  організму  іннервують  нерви  

симпатичного  відділу  вегетативної  нервової  системи? 
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39.  Назвати  винесені  на  периферію  рефлекторні  центри  

вегетативної  нервової  системи. 

40.  Обмін  речовин, трофіку, збудливість  всіх  органів  та  

тканин  тіла  регулює  симпатична  чи  парасимпатична  

нервова  система? 

41.  Мезенцефальні  центри  середнього  мозку,  бульбарні  

центри  довгастого  мозку,  сакральні  центри  крижових  

сегментів  спинного  мозку  відносяться  до  

парасимпатичного  чи  симпатичного  відділів  вегетативної  

нервової  системи? 

42.  В  чому  полягає  явище  просторової  сумації  нервових  

імпульсів  на  нейронах  вегетативних  гангліїв  ВНС. 

43.  Яка  тривалість  синаптичної  затримки  в  нейронах  ВНС  та  

в  нейронах  ЦНС? 

44.  Назвати  центри  регуляції  вегетативних  функцій. 

45.  Подати  загальну  схему  контролю  вегетативних  функцій. 

46.  Які  функції  регулюють  передні  та  середні  ядра  

гіпоталамуса? 
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ЗМІСТОВНИЙ  МОДУЛЬ  № 2.  

СТРУКТУРА І  ФУНКЦІЇ  ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ. 

СЕНСОРНІ  СИСТЕМИ. 

 

Форма  контролю: модульна  контрольна  робота             -   20 балів 

 

Тема: Фізіологія  синаптичної  передачі  та  

внутрішньоклітинної  сигналізації 

1. Біофізика  синаптичної  передачі  в  скелетних  м'язах. 

2. Пресинаптична  модуляція  нервово-м'язової  передачі  

збудження  та  гальмування. 

3. Адренергічне  гальмування. 

4. Холінергічне  збудження. 

5. Пуринергічне  гальмування. 

6. NО-ергічне  гальмування. 

 

Теоретичні  питання 

 

1. Типи  нервово-м'язових  синапсів. 

2. Будова  нервово-м'язового  синапсу  в  скелетних  м'язах. 

3. Потенціал  дії  та  вивільнення  нейромедіатора  збудження  

ацетилхоліну  з  нервових  закінчень. 

4. Нікотинові  холінорецептори  та  деполяризація  

постсинаптичної  мембрани  нервово-м'язового  синапса  в  

скелетних  м'язах. 

5. Що  таке  синаптична  затримка  і  з  чим  вона  пов'язана? 

6. Чому  дорівнює  час  транспортування  медіатора  з  нервових  

закінчень  до  холінорецептора? 

7. Що  таке  потенціал  кінцевої  платівки? І як  його  з  

експериментальних  умов  можна  отримати? 

8. Спонтанні  деполяризаційні  потенціали  кінцевої  платівки  

нервово-м'язового  синапса  та  їх  природа. 

9. Що  таке  мініатюрні  потенціали  кінцевої  платівки? 

10.  Що  таке  потенціал  кінцевої  платівки? 

11.  Кожний  мініатюрний потенціал кінцевої платівки (МПКП)  

спричиняється  ацетилхоліном, що  вивільняється  з  однієї  

везикули? 

12.  Чому  дорівнює  один  квант  ацетилхоліну? 

13.  Який  з  ферментів  може  припинити  взаємодію  

ацетилхоліну  з  холінорецептором? 
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14.  Кожний  потенціал кінцевої платівки (ПКП)  скелетного  

м'язового  волокна  складається  з  …………  МПКП. 

15.  Назвати  речовини, які  ефективно  блокують  синтез  та  

утворення  медіатора  рухових  нервових  закінчень. 

16.  Назвати  блокатори  холінорецепторів  постсинаптичної  

мембрани  скелетних  м'язів. 

17.  Які  відмінності  існують  в  будові  нервово-м'язових  

синапсів  в  гладеньких  м'язах  від  будови  нервово-м'язових  

синапсів  скелетних  м'язів? 

18.  Вазоінтестинальний  пептид  в  гладеньких  м'язах  

шлунково-кишкового  тракта  є  медіатором  гальмування  чи  

збудження? 

19.  Оксид  азоту  є  медіатором  гальмування  чи  збудження  в  

гладеньких  м'язах? 

20.  D-тубокурарін  є  блокатором  нікотинових  

холінорецепторів  чи  адренорецепторів? 

21.  Оксид  азоту  синтезується  в  інтрамуральних  нервових  

закінченнях  гладеньких  м'язів  чи  в  нервових  закінченнях  

скелетних  м'язів? 

22.  Яка  природа  збуджувального  синаптичного  потенціалу  

гладеньких  м'язів? 

23.  Яка  природа  гальмівного  синаптичного  потенціалу  

гладеньких  м'язів? 

24.  Атропін  є  блокатором  холінорецепторів  чи  

адренорецепторів  в  гладеньких  м'язах? 

25.  Назвати  гальмівні  та  збуджувальні  нервові  волокна  в  

гладеньких  м'язах  шлунково-кишкового  тракту. 

26.  Подати  схему  внутрішньоклітинної  сигналізації, 

активовану  дією  ацетилхоліну  на  холінорецептори  

гладеньком'язових  клітин  шлунково-кишкового  тракту. 

27.  Пояснити  роль  інозитолтрифосфату  у  вивільненні  Са2+ з  

саркоплазматичного ретикулуму  гладеньком'язових  клітин  

при  активації  ацетилхоліном  внутрішньоклітинної  

сигналізації. 

28.  Яку  роль  виконують  потенціал-керовані  Са2+-канали  та  

Са2+-активовані  К+-канали  мембрани  гладеньком'язових  

клітин  при  їх  холінергічній  активації? 

29.  Що  таке  ріанодинчутливе  депо  саркоплазматичного  

ретикулуму  і  які  механізми  вивільнення  Са2+  з  його  

компартментів  в  гладеньком'язових  клітинах? 
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30.  Подати  схему  внутрішньоклітинної  сигналізації,  

активованої  дією  нейромедіатора  оксиду  азоту  на  

гладеньком'язові  клітини  шлунково-кишкового  тракту. 

31.  Подати  схему  внутрішньоклітинної  сигналізації, 

активованої  дією  нейромедіатора  АТФ  на  

пуринорецептори  гладеньком'язових клітин  шлунково-

кишкового  тракту. 

32.  Подати  схему  внутрішньоклітинної  сигналізації, 

активованої  дією  нейромедіатора  адреналіну  на  α-

адренорецепетори  гладеньком'язових  клітин  кишківника. 

33.  Подати  схему  внутрішньоклітинної  сигналізації, 

активованої  дією  нейромедіатора  адреналіну  на  β-

адренорецепетори  гладеньком'язових  клітин  кишківника. 

34.  Що  є  спільного  у  внутрішньоклітинних  сигнальних  

каскадах, активованих  дією  ацетилхоліну  та  АТФ  на  

холіно-  та  пуринорецептори  гладеньком'язових клітин, 

відповідно? 
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ТЕМА: Анатомія  та  фізіологія  серця 

1. Будова  серця: топографія, камери  серця, клапани  серця, 

кровопостачання серця. Серцевий  цикл. Фази. Систолічний  

хвилинний  об'єм  крові. 

2. Провідна  система  серця. 

3. Регуляція  роботи  серця. 

3.1. Позасерцеві  регуляторні  механізми. 

3.2. Симпатична і парасимпатична регуляція  роботи  серця. 

3.3. Рефлекторні  шляхи  регуляції  серцевої  діяльності. 

Участь  центральної  та  вегетативної  нервової  системи. 

3.4. Умовно-рефлекторна  регуляція  роботи  серця. 

4. Електричні  прояви  роботи  серця. 

4.1. Електрокардіограма  та  її компонентний  аналіз. 

5. Кола  кровообігу  людини. 

 

Теоретичні  питання 

 

1. Місце  розташування  серця: верхня  межа  серця, нижні  

межі. 

2. Довжина  серця, ширина, об'єм  серця. 

3. Клапани  серця. 

4. Камери  серця. 

5. Двостулковий  клапан  серця  знаходиться  на  межі  між  

лівим  передсердям  та  ………….  . 

6. Напівмісяцеві  клапани  серця  розташовуються  між:  ………  

. 

7. Між  правим  передсердям  та  правим  шлуночком  

розташовується  ………….  клапан. 

8. Назвати  оболонки  серця. 

9. Чим  вкритий  міокард  серця  ззовні? 

10.  Міокард – це поперечно-посмугований   серцевий  чи  

гладенький  серцевий  м'яз? 

11.  Епікард – це  серозна  чи  м'язова  оболонка  серця? 

12.  Чи  зростається  епікард  з  міокардом? 

13.  В  області  крупних  судин  серця, легеневого  стовбура,  

порожнистих  вен,  легеневих  вен  епікард  переходить  в  

…………..  . 

14.  Назвати  вени  та  артерії, які  кровопостачають  серце. 
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15.  Вінцевий  синус – це  місце, куди  кров  надходить  з  вен  

серця. Вінцевий  синус  далі  відкривається  у  праве  чи  ліве  

передсердя? 

16.  Який  тиск  розвивається  під  час  систоли  передсердь? 

17.  За  систолою  передсердь  наступає  фаза  ізометричного  чи  

асинхронного  скорочення  шлуночків? 

18.  Під  час  асинхронного  скорочення  міокарда  тиск  у  

шлуночках  становить: у  лівому  ……. ; у  правому  ………  

мм.рт.ст.. 

19.  У  фазу  ізометричного  скорочення  тиск  у  шлуночках: у  

лівому; у правому  становить  відповідно  ……  , ………  

мм.рт.ст. 

20.  Як  довго  триває  швидка  фаза  періоду  вигнанння  крові  із  

шлуночків? 

21.  У  швидку  фазу  тиск  у  лівому  шлуночку  становить  …….  

мм.рт.ст., а  у правому - …….  мм.рт.ст.. 

22.  Як  довго  триває  діастола  шлуночків? 

23.  Що  відбувається  у  протодіастолічний  період? 

24.  Як  довго  триває  період  ізометричного  розслаблення? 

25.  Період  наповнення  шлуночків  кров'ю  складається  з  двох  

фаз: ….. , ….. . Зазначені  фази  тривають  ……. , ……., 

відповідно. 

26.  Що  таке  систолічний  об'єм  крові  серця  і  чому  він  

дорівнює? 

27.  Що  таке  хвилинний  об'єм  крові  і  чому  він  дорівнює  

……..  ? 

28.  Чим  представлена  провідна  система  серця? 

29.  Назвати  пейсмекери  серця. 

30.  У  випадку  патологічних  змін  синоатріального  та  

атріовентрикулярного  вузлів  функцію  водіїв  ритмів  беруть  

на  себе  ……….  та  ……..  . 

31.  Які є позасерцеві  регуляторні  механізми  роботи  серця? 

32.  Подати  схему  симпатичної та парасимпатичної регуляції  

роботи  серця. 

33.  Подати  схему  рефлекторних  шляхів  регуляції  серцевої  

діяльності. 

34.  Коркова  регуляція  діяльності  серця  забезпечує  ………..  . 

35.  Які  наслідки  може  мати  руйнування  надзвичайними  

подразниками  коркових  регуляторних  механізмів  

діяльності  серця? 
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36.  Подати  схему  гуморальної  регуляції  діяльності  серця. 

37.  Якими  електробіофізичними  методами  можна  

досліджувати  електричні  явища  у  функціональному  

синцитію  міокарда? 

38.  Чому  дорівнює  мембранний  потенціал  спокою  клітин  

міокарда? 

39.  Чи  притаманна  синоатріальному  вузлу  провідної  системи  

серця  ритмоактивність? 

40.  Подати  структуру  потенціалу  дії  клітин  міокарда. 

41.  Що  таке екстрасистола? 

42.  Швидкість  розвитку  повільної  діастолічної  деполяризації  

регулюється  ……..  нервовою  системою. 

43.  Назвати  способи  відведення  електрокардіограми  серця. 

44.  Назвати  компоненти  електрокардіограми  та  їх  природу. 

45.  PQRST – це  комплекс  електричних  змін  міокарду, 

зумовлений  збудженням  ………..  . 

46.  Назвати  артерії  та  вени,  які  утворюють  кола  кровообігу  

людини. 
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ТЕМА: Фізіологія  системи   кровообігу 

1. Основні  типи  кровоносних  судин. 

1.1. Будова  артерій, артеріол, капілярів. 

1.2. Будова  вен. Посткапілярні  венули. Лімфатичні  

капіляри. 

2. Рух  крові  по  судинах. 

3. Іннервація  судин. 

4. Судинноруховий  центр  довгастого  мозку – центральна  

ланка  рефлекторного  механізму  регуляції  судинного  

тонусу. 

5. Гуморальні  фактори, які регулюють  тонус  судин. 

6. Органи  кровотворення  та  депо  крові. 

7. Еритропоез.  Стимулятори  еритропоезу.  Руйнування  

еритроцитів. 

8. Регуляція  кровотворення  за  участю  нервової  системи  та  

гормонів. 

 

 

Теоретичні  питання 

 

1. Назвати  артерії  тулуба. 

2. Назвати  артерії  шиї  та  голови. 

3. Аорта  відноситься  до  судин  м'язового  чи  еластичного  

типу? 

4. Який  діаметр  та  тиск  крові  в  аорті? 

5. До  якого  типу  судин  відносяться  артерії? 

6. По  артеріях  кров  рухається  від  серця  чи  до  серця? 

7. Яка  швидкість  руху  крові  по  судинах? 

8. До  якого  типу  судин  відносяться  артеріоли? 

9. Який  діаметр  мають  артерії  та  артеріоли? 

10.  Яка  швидкість  руху  крові  по  артеріолах? 

11.  Чи  здатні  артерії  та  артеріоли  змінювати  свій  діаметр? 

12.  Які  функції  виконують  артерії  та  артеріоли? 

13.  Який  діаметр  мають  капіляри? 

14.  Як  утворюються  внутрішньоорганні  капілярні  сітки? 

15.  Що  таке  синусоїди? 

16.  Які  функції  виконують  капіляри? 

17.  Посткапілярні  венули:  лінійна  швидкість  крові, функції. 

18.  Венозні  судини: діаметр,  тиск  крові, функції. 
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19.  Чи  мають  посткапілярні  венули  та  венозні  судини  (вени)  

клапани? 

20.  Вени  забезпечують  рух  крові  до  серця  чи  від  серця? 

21.  Лімфатичні  капіляри. Будова  та  функції. 

22.  Лімфатичні  капіляри  наявні в  усіх  органах, за  

виключенням   ………..  . 

23.  Назвати  чинники, які  забезпечують  рух  крові  по  судинах  

кровоносної  системи. 

24.  Навести  формулу  для  розрахунків  кількості  крові, яку  

виштовхує  серце  за  хвилину. 

25.  Вчення  Н.М. Сєченова  про  артеріоли. 

26.  Навести  механізми  перерозподілу  крові. 

27.  Артерії  та  артеріоли в більшості випадків іннервуються 

нервами: а)  симпатичних волокон    б) парасимпатичних  

волокон;    

в) симпатичних  та  парасимпатичних  волокон? 

28. Нерви  парасимпатичних  волокон, які  іннервують  судини, 

представлені  вазодилятаторами  та  вазоконстрикторами  (чи  

тільки  вазодилятаторами)? 

29.  Нерви  симпатичних  волокон, що  іннервують  судини,  

представлені вазодилятаторами  та  вазоконстрикторами  (чи  

тільки  вазоконстрикторами  )? 

30.  Вазодилятатори  спричиняють  судинно-розширюючу  чи  

судинно-звужуючу  дію? 

31.  В  закінченнях  симпатичних  нервових  волокон – 

вазоконстрикторів  продукуються  норадреналін  чи  

ацетилхолін? 

32.  Який  медіатор  синтезується  в  закінченнях  нервових  

волокон післявузлових симпатичних нейронів? 

33.  Що  є  центральною  ланкою  рефлекторного  механізму  

регуляції  судинного  тонусу? 

34.  Навести  схему  рефлекторного  механізму  регуляції  

судинного  тонусу  за  участі  механорецепторів. 

35.  Що  таке  пресорні  рефлекси? 

36.  Серотонін, адреналін, норадреналін, ренін  відносяться  до  

судиннозвужуючих чи  судиннорозширюючих  речовин,  чи  

взагалі  не  впливають  на  тонус  судин? 

37.  Ацетилхолін, простагландини, брадикінін, гістамін  є  

речовинами, які  звужують  чи  розширюють  судини? 

38.  Що  таке  еритропоез? 
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39.  Що  таке  лейкопоез? 

40.  Що  таке  тромбоцитопоез? 

41.  Назвати  місця  утворення  тромбоцитів. 

42.  Назвати  місця  утворення  лімфоцитів. 

43.  Подати  схему  утворення  еритроцитів-нормобластів  з  

попередників  еритроцитів. 

44.  Показником  еритропоезу  є  кількість  у  крові …………..  . 

45.  У  вигляді  яких  сполук  депонуються  іони заліза  в  печінці  

та  кістковому  мозку? 

46.  Іони  заліза – складові  гемоглобіну. 

47.  Транспорт  заліза  з  депо  його  запасання  у  кров 

здійснюється  білком ……….. . 

48.  Назвати  вітаміни – стимулятори  еритропоезу. 

49.  Що  таке  гемоліз  еритроцитів? 

50.  Що  таке  фагоцитоз  еритроцитів? 

51.  Привести  схему  регуляції  кровотворення  за  участі  

нервової  системи. 

52.  Привести  схему  регуляції  кровотворення  за  участі  

гормонів. 

53.  Назвати  депо  крові. 

54.  Привести  схему  депонування  крові  в  селезінці. 
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ТЕМА: Фізіологія  системи  крові 

1. Рідинні  середовища  організму. Гомеостаз. Система  крові. 

Функції  крові. Фізико-хімічні  характеристики  крові. 

2. Склад  крові.  Плазма  крові.  Білки  плазми  крові.  Штучні  

замінники  плазми  крові. 

3. Форменні  елементи  крові. 

3.1. Еритроцити.  Гемоглобін.  Пластичні  фактори 

згортування крові.  Групи  крові. 

3.2. Тромбоцити. Плазменні фактори зсідання крові. 

Механізм гемостазу. Лейкоцити.  Класифікація.  

Властивості. Мобільність клітинної  системи  

лейкоцитів. 

4. Лімфа. Фільтрація  та створення  тканинної  рідини 

Лімфатична система  людини.   

      

Теоретичні  питання 

 

1. Чим  представлені  рідинні  середовища  організму? 

2. Що  таке  гомеостаз? 

3. Механізми  гомеостазу. 

4. Що  таке  система  крові?  Її  складові. 

5. Назвати  дев'ять  функцій  крові. 

6. Дати  кількісну  оцінку  фізико-хімічним  характеристикам  

крові  (в'язкість, питома  вага,  температура  замерзання, рН). 

7. Що  таке  буферна  система  гемоглобіну? 

8. Що  таке  карбонатна  буферна  система  крові? 

9. Що  таке  фосфатна  буферна  система  крові? 

10.  Амфотерні  властивості  білків  плазми  крові. 

11.  Склад  плазми  крові. 

12.  Такі  складові  плазми  крові  як: сечовина, сечова  кислота, 

креатин, креатинін  є  продуктами  розпаду  …………  . 

13.  Назвати  білки  плазми  крові. 

14.  Привести  приклади  штучних  замінників  плазми  крові. 

15.  Назвати  функції  білків  плазми  крові. 

16.  Еритроцити  крові – це  ядерні  чи  без’ядерні  клітини? 

17.  Яку  форму, діаметр  мають  еритроцити  і  яка  їх  кількість  

у крові  здорової  людини? 

18.  У  порівнянні  з  клітинами, що мають  ядро,  еритроцити  

поглинають  кисню  більше  чи  менше? 
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19.  Яка  кількість  гемоглобіну  в  крові  здорової  людини  (в 

г/л)? 

20.  Що  таке  анемія? 

21.  Які  види  анемії  відомі? 

22.  В  еритроцитах, як  і  в  тромбоцитах, знаходяться  …………  

. 

23.  Що  таке  гемостаз? 

24.  Яка  тривалість  життя еритроцитів? 

25.  Яку  функцію  виконує  тромбоцитарний  тромбопластин? 

26.  Яку  функцію  виконує  антигепариновий  фактор? 

27.  Який  з  тромбоцитарних  факторів  є  потужним  

стимулятором  агрегації  тромбоцитів? 

28.  Подати  схему  руйнування  та  перетворення  гемоглобіну. 

29.  Навести  приклади  патологічних  сполук  гемоглобіну. 

30.  Тромбоцити – це  безядерні  чи  ядерні  клітини? 

31.  Від  чого  залежить  кількість  тромбоцитів  в  крові? 

32.  При  руйнуванні  тромбоцитів  вивільняються:  ………….  . 

33.  Назвати  плазменні  фактори  згортування  крові. 

34.  Які  функції  виконує  Фактор VІІ (конвертин)? 

35.  Які  функції  виконує  Фактор  VІІІ  (антигемофільний   

 глобулін А)? 

36.  За  участі  якого  з  вітамінів  відбувається  утворення  в  

клітинах  печінки  Фактора  ІІ  (протромбіну)? 

37.  Генетичний  дефіцит  Фактора  ХІ  (плазменний  попередник  

тромбопластину)  є  причиною  розвитку  …………..  . 

38.  Що  таке  гемофілія? 

39.  Механізм  утворення  протромбінази  (F1)  крові. Навести  

схему. 

40.  Участь  вегетативної  нервової  системи  у  регуляції  

згортування   крові. 

41.  Лейкоцити: гранулоцити, агранулоцити. 

42.  Яку  функцію  виконують  нейрофіли? 

43.  До  гранулоцитів  належать:  ……………….  . 

44.  До  агранулоцитів  належать: ……………….  . 

45.  Яку  функцію  виконують  еозинофіли? 

46.  Яку  функцію  виконують  базофіли? 

47.  Лімфоцити  та  їх  класифікація. 

48.  Функції  лімфоцитів. 
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49.  Де  в  організмі  людини  утворюються  та  проходять  

диференціацію  Т-лімфоцити? Загальна  кількість  Т-

лімфоцитів  в  організмі  людини. 

50.  Клітини – кілери, клітини – хелпери, клітини – супресори  

належать  до  Т-  чи  В-лімфоцитів? 

51.  Клітини – кілери  в  організмі  людини  руйнують:  ………….  

. 

52.  Де  в  організмі  людини  утворюються  В-лімфоцити  і  які  

їх  функції? 

53.  Що  таке  гуморальний  імунітет? 

54.  Нульові  лімфоцити  при  зустрічі  з  антигеном  можуть  

трансформуватись  у  …………….  . 

55.  Групи  крові. Правила  переливання  крові. 

56.  Лімфа.  Склад  лімфи. Функції. 

57.  Лімфатичні  вузли:  форма, розмір, склад,  розташування. 

58.  Утворення  та  механізми  пересування  лімфи. 

59.  Подати  перелік  лімфатичних  вузлів, що  входять  до  

складу  лімфатичної  системи  людини. 
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ТЕМА: Фізіологія  ендокринних  систем 

1. Гормони – потужні  регуляторні  сигнали  гуморальної  

регуляції  функцій  організму. 

2. Механізми  комунікації  гормонів  з  клітинами  органу-

мішені. 

3. Гіпоталамо-гіпофізарна  система  та  її  гормони. 

3.1. Нервові  та  нейрогуморальні  зв'язки  між  гіпофізом  та  

гіпоталамусом. 

3.2. Гормони  гіпоталамуса. 

3.3. Гормони  гіпофіза. 

4. Щитоподібна  залоза.  Гормони  щитоподібної  залози. 

5. Паращитоподібні  залози. Паратгормон. 

6. Підшлункова  залоза. Гормони  підшлункової  залози. 

7. Наднирникові  залози.  Гормони  наднирникових  залоз. 

8. Статеві  залози  людини. Андрогени  та  естрогени. 

 

Теоретичні  питання 

 

1. Стероїди – це  жиро-  чи  водорозчинні  речовини? 

2. Глюкокортикоїди, андрогени, мінералокортикоїди  

відносяться  до  стероїдів, похідних  амінокислот  чи  до  

білково- пептидних  гормонів? 

3. Кортизон, кортикостерон, кортизол,  11-

дегідрокортикостерон  відносяться  до  андрогенів, 

мінералокортикоїдів  чи  глюкокортикоїдів? 

4. Тестостерон,  естроген  та  прогестерон  відносяться  до  

глюкокортикоїдів,  мінералокортоикоїдів  чи  андрогенів? 

5. Тиреоїдні  гормони,  катехоламіни  є  похідними  

амінокислот  чи  це  білково-пептидні  гормони? 

6. Гормони: інсулін, глюкагон,  окситоцин,  соматотропін,  

вазопресин, гонадотропні  гормони  (фолікулостимулюючий,  

лютеїнізуючий),  тиреотропний  гормон  є  ……………….   

гормонами. 

7. Гіпофіз, епіфіз,  підшлункова  залоза  з  її  острівцями  

Лангерганса,  кора  та  мозкова  речовина  наднирників,  

щитоподібна  залоза,  прищитоподібна  залоза,  статеві  

залози  відносяться  до  ……………..  залоз. 

8. Гормоноподібні  речовини:  ацетилхолін,  гастрин,  секретин  

виконують  функції  ………..  та  утворюються  в  ………  .   
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9. На  прикладі  тиреотропного  гормону  проілюструвати  

принцип  зворотного  зв'язку, за  яким  працює  ця  речовина  

в  організмі  людини. 

10.  Назвати  функції  гормонів. 

11.  Назвати  місця  синтезу  в  організмі  людини  

глюкокортикоїдів. 

12.  Які  з  гормонів  (глюкокортикоїди  чи  мінералокортикоїди)  

діють  на  обмін  вуглеводів,  білків,  ліпідів,  нуклеїнових  

кислот, посилюють  експресію  з  сечею: амінокислот, аміаку,  

сечовини? 

13.  Тиреоїдні  гормони: трийодтиронін  та  тироксин  є  

похідними  амінокислоти  …….. . 

14.  Назвати  місця  синтезу  тиреоїдних  гормонів  (похідних  

амінокислоти  тирозину). 

15.  Назвати  місце  синтезу  гормону  росту  (соматотропіну). 

16.  Назвати  місця  синтезу  та  функції  адренокортикотропного  

та  тиреотропного  гормонів. 

17.  Назвати  місце  синтезу  білково-пептидного  гормону  

інсуліну. 

18.  Подати  схему  рецепторного  механізму  комунікації  

гормонів  з  клітинами  органу – мішені. 

19.  Назвати  місця  локалізації  рецепторів  до  гормонів. 

20.  Подати  схему  механізму  взаємодії гормонів  з  клітинами 

органу – мішені. 

21.  Будова гіпоталамуса. 

22.  Назвати  частки  гіпофізу. 

23.  Подати  схематичне  зображення  функціонального  зв'язку  

гіпоталамусу  з  частками  гіпофізу. 

24.  Чи знижений гематоенцефалічний бар’єр в ділянці 

гіпоталамо-гіпофізарного сполучення? 

25.  Назвати  гормони  гіпоталамуса. 

26. Рилізинг фактори – ліберини і статини. Місце їх утворення, 

функціональна схема їх дії і регулювання кількості їх 

утворення. 

27.  Який  гормон  секретують    супраоптичні  ядра  

гіпоталамуса? 

28.  Який  гормон  секретують  паравентрикулярні  ядра  

гіпоталамуса? 

29.  Які  гормони  секретує  середньо-задня  частина 

гіпоталамуса? 
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30.  Який  гормон  секретує  передньо-серединна  частина  

гіпоталамуса? 

31.  Які  гормони  продукують  хромофільні  клітини  передньої  

частки  гіпофізу (аденогіпофізу)? 

32.  Які  гормони  продукує  проміжна  частка  гіпофізу? 

33.  Які  гормони  продукує  задня  частка  гіпофізу  

(нейрогіпофіз)? 

34.  Назвати  місце  дії  соматотропного  гормону  гіпофіза. 

35.  Назвати  місце  дії  гормонів  передньої  частки  гіпофізу:  

тиреотропіну, кортикотропіну,  лютеїнізуючого  гормону. 

36.  Якими  частками  гіпофізу  продукуються  інтермедин  та  

антидіуретичний  гормон  (вазопресин)? 

37.  Яку  будову  має  щитоподібна  залоза? 

38.  Які  гормони  продукує  щитоподібна  залоза  і  які  її  

функції? 

39.  Які  патологічні  зміни  відбуваються  в  організмі  людини  

при  гіпофункції  щитоподібної  залози? 

40.  Які  патологічні  зміни  відбуваються  в  організмі  людини  

при  гіперфункції  щитоподібної  залози? 

41.  Назвати  місця  утворення  та  дії  паратгормону. 

42.  Який  секрет  секретує  залозистий  епітелій  підшлункової  

залози? 

43.  Який  гормон  продукують  α-клітини  острівців  

Лангерганса  підшлункової  залози? 

44.  Який  гормон  продукують  β-клітини  острівців  

Лангерганса  підшлункової  залози? 

45.  Механізми  дії  гормону  інсуліну. 

46.  В  скільки  разів  інсулін  підвищує  проникність  для  

глюкози  мембран  м'язових  та  жирових  клітин? 

47.  Інсулін  підвищує  проникність  мембран  не  тільки  до  

глюкози, але  й до  ……………  . 

48.  Глюкагон  стимулює  в  клітинах  перехід  в  активну  форму  

фермента  ………….. , який  приймає  участь  у  розщепленні  

глікогену  з  утворенням  глюкози. 

49.  Глюкагон  гальмує  синтез  …………..  в  печінці. 

50.  Будова  надниркової  залози. 

51.  Які  гормони  утворюються  в  корковій  речовині  

наднирників? 

52.  Адреналін  та  норадреналін  утворюють хромафінні  клітини  

мозкової  речовини  …………..  . 
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53.  Дія  адреналіну  та  норадреналіну  на  гладенькі, скелетні  

м'язи;  активність  ферментів,  розщеплення  глікогену. 

54.  Назвати  гормони, які  відносяться  до  андрогенів? 

55.  Значення  статевих  гормонів. 

56.  Чоловічі  статеві  залози. Будова, функції. Місце  утворення  

андрогенів. 

57.  Назвати  гормони  гіпофізу, які  контролюють  

функціональну  активність  чоловічих  статевих  залоз. 

58.  Місце  утворення  естрогенів. Гормони  жіночих  статевих  

залоз. 
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ТЕМА: Фізіологія  системи  травлення 

1. Анатомія  системи  травлення. 

2. Фізіологія  травлення. 

2.1. Загальні  уявлення  про  ферменти  та  їх  властивості, 

основні  ферменти  травного  каналу,  підшлункової  

залози. 

2.2.  Фізіологія  травлення  у  ротовій  порожнині,  шлунку,  

тонкому  та  товстому  кишківнику. Участь  підшлункової  

залози  та  печінки. 

2.3.  Всмоктування  продуктів  гідролізу  білків  у  травному  

тракті: механізми  транспортування  амінокислот  та  

низькомолекулярних  пептидів. 

 

Теоретичні  питання 

 

1. Назвати  органи  травлення. 

2. Оболонки  стінки  травного  каналу  в  різних  його  відділах. 

3. Одношаровим  чи  багатошаровим  епітелієм  вкриті: ротова  

порожнина, стравохід, шлунок,  кишківник? 

4.  Будова слизової  оболонки  шлунково-кишкового  тракту? 

5. Властивості  епітеліальної  тканини. 

6. Функції  епітеліальної  тканини  шлунково-кишкового  

тракту. 

7. Функції  слизової  оболонки  шлунково-кишкового  тракту. 

8. Що  таке  підслизова основа слизової оболонки  травного  

каналу? Її  будова. 

9. З  чого  складається  м'язова  оболонка. Функції. 

10. Які відділи травного тракту вкриті адвентицією? Що так 

екстра-, інтра- та мезоперитонеальне положення органу? 

11.  Будова  ротової  порожнини. 

12.  Зубна  формула. Будова  зубів. 

13.  Дати  характеристику  слинним  залозам  ротової  

порожнини. 

14.  Будова  шлунку  людини. 

15.  Який  секрет  продукують  трубчасті  залози  стінки  

шлунку? 

16.  Назвати  оболонки  стінки  шлунку. 

17.  Будова  тонкого  кишківника  та  його  диференціація  на  

такі відділи:………….  . 
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18.  Широка  складка  черевної  порожнини, що  складається  з  

двох  серозних  листків: одним  краєм  прикріплена  до  

черевної  порожнини, а  іншим – до тонкого  кишківника,  

називається  ………..  . 

19.  Дванадцятипала  кишка  та  її  будова. 

20.  Будова  товстого  кишківника. 

21.  Дати  визначення,  що  таке  ферменти. 

22.  Записати  вираз  для  розрахунків  швидкості  

ферментативних  реакцій. Ефективність  каталічної  дії  

ферментів.  

23.  Специфічність  ферментів. Записати  реакцію  взаємодії  

ферменту  з  субстратом. 

24.  Теорія  Кошланда  про  взаємодію  ферменту  з  субстратом.  

Рівняння Міхаеліса-Ментен. 

25.  Перетворення  фермент-субстратних  комплексів  може  

відбуватись  лише  за  певного  рівня  …………  . 

26.  Подати  характеристики  високоактивної  ендопептидази  

шлунку  пепсину:  місце  секреції,  оптимум  активності, 

молекулярна  маса. 

27.  Подати  характеристики  сичужного  ферменту (хімозину)  

шлунку:  профермент, місце  секреції,  активна  форма  

ферменту, оптимум  активності, молекулярна  маса. Чи  

секретується цей  фермент  у  шлунку  дорослих  людей? 

28.  Ферменти  підшлункової  залози  ендопептидази: трипсин, 

хімотрипсин. Характеристики:  місце  секреції,  оптимум  

активності, молекулярна  маса. 

29.  Подати  схему  етапів  травлення  їжі  у  ротовій  порожнині. 

30.  Типи  слинних  залоз  ротової  порожнини  (за  

розташуванням  та  складом  секрету, який утворюється). 

31.  Склад  слини. 

32.  Яку  функцію  виконує  одна  зі  складових  слини – лізоцим? 

33.  Назвати  ферменти  слини. 

34.  Які  солі  входять  до  складу  слини? 

35.  Які  функції  виконує  муцин  слини? 

36.  Подати  схему  рефлекторної  регуляції  слиновиділення. 

37.  Назвати  функції  шлунку. 

38.  Назвати  ферменти, які  продукують  три  типи  секреторних  

залоз  шлунку: гландулоцити (головні  клітини), гранулоцити  

(парієнтальні  клітини), мукоцити  (додаткові  клітини). 



 55 

39.  Які  з  секреторних  залоз  шлунку  продукують  фактор 

Касла  (мукопротеїд)? 

40.  Які  з  секреторних  залоз  шлунку  секретують  НСl? 

41.  Під  дією  соляної  кислоти  у  шлунку  відбувається:  

…………….  . Яке  значення  рН  шлункового  соку? 

42.  Назвати  протеолітичні  ферменти, які  продукують  головні  

клітини  секреторних  залоз  шлунку  гландулоцити. 

43.  Пепсини,  гастриксини, поліпептид-інгібітор  пепсину – є  

результатом  розщеплення  …………..  . 

44.  Секреторні  залози  пілоричного  відділу  шлунку  мають  

потужну  чи  слабку  протеолітичну, ліполітичну, 

амілолітичну  активність? 

45.  Ферменти  пілоричного  відділу  шлунку  синтезуються  

самими  секреторними  залозами  чи  (або, а  також)  

вилучаються  з  крові. 

46.  Назвати  закономірності  вивільнення  шлункового  соку. 

47.  Навести  схему  умовно-рефлекторної  регуляції  шлункової  

секреції. 

48.  Навести  схему  гуморальної  панкреатичної   секреції. 

49.  Яку  будову  має  печінка? Функції  печінки. 

50.  Склад  жовчі, функції  жовчі. 

51.  Жовчний  міхур.  Функції. 

52.  Навести  схему  послідовності  процесів  травлення  у  

тонкому  кишківнику. 

53.  Механізми  всмоктування  продуктів  гідролізу  білків  у  

тонкому  кишківнику. Навести  схему. 

54.  Навести  схему  процесів  травлення  у  товстому  

кишківнику. Роль  мікрофлори  товстого  кишківника  у  

травленні. 
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ТЕМА: Фізіологія  системи  виділення 

1. Видільна  система  організму  та  її  функції. 

2. Нирки  як  орган  виділення  та  регуляції. 

3. Сечовидільна  система. Морфологія  та  анатомія  нирок. 

3.1. Нефрон – структурно-функціональна одиниця  нирок. 

3.2. Будова  ниркового  тільця. 

3.3. Гломерулярна  фільтрація. Утворення  первинної  сечі. 

3.4. Канальцева  реабсорбція. Утворення  вторинної  сечі. 

3.5. Механізми  реабсорбції  речовин  з  канальців  нефрону  у 

       кров. 

3.6. Канальцева  секреція. 

4. Гомеостатична  функція  нирок. 

4.1.  Нирки  як  осморегулятор. 

4.2.  Нирки  як  регулятор  іонного  гомеостазу. 

 

Теоретичні  питання 

1. Назвати  органи  організму людини, які  входять  до  

видільної  системи. 

2. Назвати  екскреторні  функції  легень. 

3. Назвати  екскреторні  функції  нирок. 

4. Назвати  екскреторні  функції   печінки  та  слинних  залоз. 

5. Назвати  екскреторні  функції  залоз  шлунково-кишкового  

тракту. 

6. Назвати  екскреторні  функції  потових  залоз  та  

підшлункової  залози. 

7. Дати  перелік  функцій  видільної  системи  людини. 

8. Нирки  як  орган  виділення. Будова  нирок. 

9. Нирки  як  орган  регуляції. 

10.  Будова  коркової  речовини  нирок. 

11.  Ниркові  тільця  нирок – це місце  утворення  ……………..  . 

12.  Малі  ниркові  чашки, зливаючись  між  собою,  утворюють  

……………  . 

13.  Великі  ниркові  чашки  разом  утворюють  …………..  . 

14.  Нефрон – це  система  …………  .  

15.  З  чого  складається  ниркове  тільце? 

16.  З  чого  побудована  капсула  клубочка? 

17.  Що  таке  подоцити? 

18.  Що  таке  гломерулярна  фільтрація? 

19.  Як  утворюється  первинна  сеча? Її  склад. 
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20.  Канальцева  реабсорбція  та  секреція  речовин  у  нефроні. 

Вторинна  сеча. Утворення. Склад. 

21.  Тиск  крові  в  капілярах  клубочків  більший  чи  менший за 

онкотичний  та  гідростатичний  тиски? 

22.  Гломерулярний  фільтр  та  його  функції. 

23.  Вільному  транспортуванню  білків  плазми  крові  через  

гломерулярний  фільтр  перешкоджають  …………  . 

24.  Подати  схеми  механізму  активного  транспорту  

(первинноактивного, вторинноактивного), що  забезпечує  

реабсорбцію  речовин  з  канальців  нефрону  у  кров. 

25.  Подати  схему  механізму  пасивного  транспорту, що  

забезпечує  реабсорбцію  речовин  з  канальців  нефрону  у  

кров. 

26.  Подати  схему  секреції  органічних  кислот  з  крові  у  

простір  канальців  нефрону  проти  концентраційного  

градієнта. 

27.  Подати  схему  секреції  К+  з  крові  у  простір  канальців  

нефрону  проти  концентраційного  градієнта. 

28.  Дати  перелік  речовин,  які  синтезуються  у  нирках. 

29.  Нирки  як  осморегулятор. 

30.  Подати  схему  усунення  нирками  надлишку  води  в  

організмі. 

31.  Подати  схему  компенсації  нирками  нестачі  води  в  

організмі. 

32.  Подати  схему  зниження  нирками  концентрації  Nа+  в  

плазмі  крові. 

33.  Подати  схему  зниження  нирками  концентрації  Са2+  в  

плазмі  крові. 
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ТЕМА: Фізіологія та біофізика сенсорних  систем: слух,   

вестибулярний  апарат 

1. Будова  та  функції  слухової  системи. 

1.1.  Зовнішнє  вухо. 

1.2.  Зовнішній  слуховий  прохід – резонатор  звукових  

коливань. 

1.3.  Чутливість  системи  барабанної  перетинки. 

1.4.  Середнє  вухо. 

1.5.  Робота  системи  кісточок  середнього  вуха. 

1.6.  Механізм  захисту  слухового  рецепторного  апарата  від  

звукових  перевантажень. 

1.7.  Внутрішнє  вухо. 

1.8.  Рецепторні  елементи  органу  Корті  та  їх  іннервація. 

1.9.  Електричні  явища  слухового  аналізатора. 

1.10. Вухо – квадратичний  детектор  звукових  коливань. 

1.11. Теорії  слуху. 

2. Будова  та  функції  вестибулярного  апарата. 

2.1. Анатомія  вестибулярного  апарата: отолітові  органи,  

напівколові  канали  та  їх  адекватні  стимули. 

2.2. Передача  сигналу  рецепторних  клітин  вестибулярного  

апарата  в  центральну  нервову  систему. 

2.3. Пороги  чутливості  отолітових  органів  та  напівколових  

каналів. 

2.4. Вестибуловегетативні,  вестибулоокуломоторні  та  

соматичні  рефлекси. 

 

Теоретичні  питання 

 

1. Фізичні  характеристики  звукового  стимулу  та  способи  

його  відображення  (часовий, спектральний, частотно-

амплітудний). 

2. Затухаючі  коливання. 

3. Шкала  децибел. 

4. Слухові  пороги. 

5. Психофізичні  характеристики  звукового  стимулу. 

6. Слуховий  аналізатор – квадратичний  детектор  звукових  

коливань. 

7. Зовнішнє  вухо – резонатор  звукових  коливань. 

8. Чутливість  системи  барабанної  перетинки. 

9. Функції  зовнішнього  вуха. 



 59 

10.  Середнє  вухо – механічний  важіль та  його  робота  при  

низьких,  високих  акустичних  коливаннях. 

11.  Механізми  захисту  рецепторного  апарата  від  звукових  

перевантажень. 

12.  Електричні  явища  слухового  аналізатора. 

13.  Рецепція  стимулу  волосковими  клітинами. 

14.  Постійні  потенціали. 

15.  Мікрофонний  потенціал  завитки. 

16.  Сумаційні  потенціали, потенціал  дії. 

17.  Резонансна  теорія  слуху  Гельмгольця. 

18.  Телефонна  теорія  Релея. 

19.  Гідродинамічна  теорія  Бекеші. 

20.  Теорія  стоячих  хвиль  Евальда. 

21.  Механоелектрична  теорія  слуху  Девіса. 

22.  Цитохімічна  теорія  слуху. 

23.  Гравітаційні, інерційні  рецептори. 

24.  Другий  закон  Ньютона, міра  інерції  тіла, прискорення, 

гравітаційна  маса. інерційна  маса, принцип  еквівалентності  

Ейнштейна. 

25.  Особливості  організації  органів  гравітації: літостилі, 

отоконії, літоцити, отоліти, кнідобласти, статоцисти,  

кіноцилії, механорецепторні  сенсили. 

26.  Статоцисти  та  регуляція  м'язового  тонусу. 

Електробіофізичні  (фізіологічні) дослідження  основних  

принципів  їх  спряження.  

27.  Пороги  чутливості  до  лінійного, кутового  прискорення. 

Сила  інерції. 

28.  Рецептори  положення  тіла  в  гравітаційному  полі. 

29.  Функції  macula  utriculus. 

30.  Частотні  характеристики  розрядів  електричних  імпульсів  

в  аферентному  волокні. 

31.  Статорецептори,  динамічні  рецептори. Адекватні  стимули  

macula  utriculus  та   macula  sacculus. 

32.  Динамічні  характеристики  напівколових  каналів  та  їх  

функції. 

33.  Активність  спокою  аферентного  нервового  волокна. 

Інерційний  зсув. 

34.  Функції  напівколових  каналів  та  їх  адекватні  стимули. 

35.  Вегетативні  рефлекси. 
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36.  Вестибулярні  впливи  на  шлунково-кишковий  тракт. 

Участь  вагосимпатичних  нервових  шляхів. 

37.  Моторика  органів  зору  та  вестибулярні  впливи. Ністагм: 

участь  отолітових  органів  та  ампулярних  рецепторів. 

38.  Соматичні  рефлекси  з  боку  напівколових  каналів. 

39.  Механізми  отолітової  функції: теорія  «ковзання», 

біоелектричні  ефекти.  
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ТЕМА: Фізіологія та біофізика сенсорних  систем: зір, нюх 

1. Мікроскопічна  будова  частин  ока. 

1.1. Форма  ока, склера, рогівка, судинна  оболонка, війкове  

тіло, райдужка, кришталик, пігментний  епітелій. 

1.2. Будова  сітківки  ока. 

1.3. Фоторецепторні  клітини. Їх  структурна  та  

функціональна  організація. 

1.4. Диски  фоторецепторних  клітин  та  зміни  їх  фізичних  

властивостей  при  дії  квантів  світла. 

2. Молекулярні  основи  зору. 

2.1. Електромагнітний  спектр  та  полієнові  ланцюги  

органічних  молекул. Поняття  фотохімічної  реакції. 

2.2. Структура  вітаміну А (А1, А2), альдегіду  вітаміну А. 

2.3. Структура  фоточутливих  білків  та  їх  властивості  на  

прикладі  молекули  родопсину. 

2.4. Індуковані  світлом  перетворення  родопсину. 

3. Електричні  явища  в  зоровому  аналізаторі. 

3.1. Електроретинограма. 

3.2. Електричні  потенціали  фоторецепторних  клітин. 

3.3. Потенціали  клітин  сітківки. 

3.4. Проведення  сигналу  фоторецепторів  сітківки  у  

центральну  нервову  систему. 

4. Теорії  кольорового  зору. 

5. Фізіологія  рецепції  запаху. 

5.1.  Периферичний  відділ  системи  сприйняття  запаху. 

5.2.  Структурна, цитохімічна  організація  нюхових  клітин. 

Олфакторні  білки. 

5.3.  Комбінаторна  схема  для  ідентифікації  одорантів. 

5.4.  Стерична  теорія  запаху. 

5.5.  Теорія  тунелювання  одорант-зв'язуючого  сайта  

нюхового  рецептора. 

5.6. Нюховий  рецептор  як  НАДФН-діафораза. Теорія  

рецепції  нюху  Турину. 

 

Теоретичні  питання 

 

1. Молекулярна  еволюція  зорового  пігменту. 

2. Еволюція  фоторецепції. 

3. Електромагнітний  спектр. 

4. Фоточутливі  пігменти. 
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5. Полієнові  ланцюги  органічних  молекул. 

6. Війчаста, рабдомерна  лінія  еволюції  субклітинної  

організації  фоторецепторних  мембран  зорових  клітин. 

7. Типи  організації  сітківки (інвертована, конвертована). 

8. Принцип  побудови  фотосистеми  «око – камера – обскура». 

9. Будова  сітківки  ока  хребетних. 

10.  Роль  світлопоглинаючого  меланінового  шару  в  регуляції  

потоку  квантів  світла  на  сітківку. 

11.  Будова  фоторецепторних  дисків  та  механізми  транспорту  

іонів  через  їх  мембрану. 

12.  Органоїди  фоторецепторних  клітин. 

13.  Фібрилярні  волокна  «ніжки»  фоторецептора. 

14.  Синаптичні  контакти  фоторецепторів  з  нейронами 

(горизонтальними, біполярними,  амакриновими)  сітківки. 

15.  Хімічний  склад  мембран  дисків. 

16.  Просторова  орієнтація  зорових  пігментів. 

17.  Різноманіття  зорових  пігментів  та  їх  фізико-хімічні  

характеристики. 

18.  Рідинно-кристалічні  властивості  мембрани  дисків  

фоторецепторів. 

19.  Електроретинограми:  теплокровних, холоднокровних, 

безхребетних  тварин  та  їх  компонентний  аналіз. 

20.  Електричні  реакції  фоторецепторних  клітин  хребетних  та  

механізми  їх  формування. 

21.  Природа  трансмембранного  фотоструму  паличок  сітківки. 

Його  дослідження  в  темряві  та  на  світлі. 

22.  Електрофізіологічні  методи  досліджень  фотоструму: 

мікроелектродна  техніка, метод «петч-клемп». 

23.  Методи  дослідження  раннього  рецепторного  потенціалу. 

Іонні  процеси, що  лежать  в  основі  його  формування,  

властивості. 

24.  Спектр  поглинання  родопсину. 

25.  Дипольний  момент  ретиналя. 

26.  Поняття  про  фотодіелектрик. 

27.  Поляризація  молекули  родопсину. Екситони. Моделі  появи  

дипольного  моменту  ретиналя  при  дії  квантів  світла. 

28.  Скотопічний,  фотопічний  зір. Його  природа. 

29.  Схема  послідовних  перетворювань  родопсину  під  дією  

квантів  світла. 
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30.  Часові  та  спектральні  характеристики  продуктів  

вицвітання  родопсину: батородопсину, прелюміродопсину,  

люміродопсину,  мета-І  та  мета-ІІ  родопсинів. 

31.  Поняття  про  карбоній-іон. 

32.  Механізми  регенерації  родопсину. 

33.  Механізми  роботи  протонної  помпи  бактеріородопсину,  

електрохімічний  потенціал. 

34. Механізми  спряження  світлозалежних  змін  фотопігменту  з  

іонними  процесами  на  мембрані  фоточутливих  клітин. 

35.  Види  хеморецепції. 

36.  Нюховий  аналізатор. Структурна  та  функціональна  

організація. 

37.  Теорії  нюхової  чутливості. 

38.  Пороги  нюхової  чутливості. 
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На  самостійне  опрацювання  виносяться  теми: 

1. Фізіологія  дихання. 

Розділи  теми:  

Дихальна  система. Анатомія. Легенева  вентиляція, механіка  

дихання, 

легеневий  кровообіг. Легеневе дихання. Транспорт  газів. Обмін  

кисню   

з  тканинами. Нервова  регуляція  дихання. 

2. Фізіологія  обміну  речовин. 

Розділи  теми:  

Жири, вуглеводи  і  білки,  мінеральні  солі  і  вітаміни. 

Енергетичний   

обмін. Перетворення  і  використання  енергії  в  організмі. 

Визначення   

інтенсивності  обміну. Основний  обмін. Проміжний  обмін. 

Анаболізм   

та  катаболізм. Енергія.  Метаболізм  вуглеводів, жирів, білків. 

Анаеробний  і аеробний  обмін. Терморегуляція. Тепловий  баланс.  
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Зміст 

 

ПЕРЕДМОВА 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 

ЗМІСТОВНИЙ  МОДУЛЬ  № 1. СТРУКТУРА І  ФУНКЦІЇ  

ОПОРНО-РУХОВОГО  АПАРАТА  ТА  НЕРВОВОЇ  СИСТЕМИ 

Тема: Вступ  до  курсу  анатомії  та  фізіології 

Тема: Опорно-руховий  апарат  людини (кістки) 

Тема: Опорно-руховий  апарат  людини (скелетні  м'язи) 

Тема: Опорно-руховий  апарат  людини (м'язове  скорочення) 

Тема: Фізіологія  збудливих  клітин 

Тема: Організація  нервової  системи (нейрони, потенціал дії, 

          будова і функції спинного мозку) 

Тема: Організація  нервової  системи (головний  мозок) 

Тема: Вищі  функції кори  головного  мозку 

 

ЗМІСТОВНИЙ  МОДУЛЬ  № 2. СТРУКТУРА І  ФУНКЦІЇ  

ВІСЦЕРАЛЬНИХ  СИСТЕМ.  СЕНСОРНІ  СИСТЕМИ 

Тема: Фізіологія  синаптичної  передачі  та  

внутрішньоклітинної  сигналізації 

Тема: Анатомія  та фізіологія  серця 

Тема: Фізіологія  системи  кровообігу 

Тема: Фізіологія  системи  крові 

Тема: Фізіологія  ендокринних  систем   

Тема: Фізіологія  системи  травлення 

Тема: Фізіологія  системи  виділення 

Тема: Фізіологія та біофізика сенсорних  систем: слух, 

          вестибулярний  апарат 

Тема: Фізіологія та біофізика сенсорних  систем: зір, нюх 

 

ТЕМИ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОГО  ОПРАЦЮВАННЯ: 

Тема: Фізіологія  дихання 

Тема: Фізіологія  обміну  речовин 
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                                          Навчальне  видання 
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