
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Анатомія з основами фізіології» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

2,0  кредити / 105 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Будова тканин, органів та систем людини одночасно і у тісному          

зв’язку з їх фізіологічною діяльністю, тобто на різних рівнях 

життєдіяльності організму. 

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Анатомія з основами фізіології є теоретичною основою, на базі 

якої продовжується засвоєння професійних дисциплін: 

фармакогнозії, фармакології, фармацевтичної хімії тощо. Знання 

з фізіології необхідні для подальшого вивчення 

фармакодинамічних та кінетичних особливостей лікарських 

засобів. Знання анатомії та фізіології необхідне для вивчення 

фармакології, оскільки фармацевт повинен розуміти механізми 

дії лікарських речовин і шляхи перетворення їх в організмі. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Підготовка фахівців, які володіють значним обсягом теоретичних 

та практичних знань щодо будови і функціональних особливостей 

організму на різних рівнях: фізіологічному, клітинному, 

молекулярному; формування системних знань закономірності 

функціонування клітин, тканин, органів, систем органів; 

одержання відомостей про будову та життєдіяльність організму, 

механізми регуляції життєво важливих процесів; ознайомлення із 

сучасними методами оцінювання функціонального стану 

організму; формування навичок наукового аналізу та 

узагальнення явищ і фактів, що спостерігаються. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Працювати з мікроскопом; користуватися анатомічними атласами, 

моделями, муляжами, мікропрепаратами; вирішувати практичні 

завдання з анатомії та фізіології системи організму; визначати проекцію 
органів на скелеті; вимірювати силу м’язів за допомогою динамометра; 

проводити спірометрію та визначати частоту дихання; визначати групу 

крові людини за планшетами; вимірювати артеріальний тиск крові, 

визначати пульс; досліджувати колінний рефлекс.  



Навчальна логістика Зміст дисципліни: будова організму людини згідно вивченню 

систем та будови органів з урахуванням фізіологічних 

особливостей. Типи транспорту речовин через біомембрану. 

Основні види тканин. Будова та функції епітелію. Опорно-

трофічні тканини: власне сполучна, хрящова, кісткова, кров, 

лімфа. Будова та функції м’язових тканин. Будова та функції 

нервової тканини. Загальне уявлення про збудження і збудливі 

тканини. Властивості збудливих тканин. Фізіологічні властивості 

м’язів: збудження, провідність, скоротність. Види м’язових 

скорочень. Механізм м’язового скорочення. Будова нервових 

волокон. Механізм поширення збудження по м’якітних і 

безм’якітних волокнах. Закони проведення збудження по 

нервовому волокну. Будова синапсу. Механізм проведення 

збудження в хімічному синапсі. Нейрон — структурно-

функціональна одиниця нервової системи.  Рефлекс. 

Рефлекторна дуга. Нервовий центр. Загальні властивості 

нервових центрів. Будова та функції спинного мозку. Будова та 

функції довгастого мозку. Будова та функції середнього мозку. 

Будова та функції проміжного мозку. Будова та функції 

мозочка. Будова та функції базальних ядер. Будова та функції 

лімбічної системи. Будова та функції симпатичного відділу 

вегетативної нервової системи. Будова та функції 

парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи. 

Фактори гуморальної регуляції: метаболічні фактори, тканинні 

гормони, справжні гормони. Залози внутрішньої секреції та їх 

фізіологічне значення. Гіпоталамо-гіпофізарна система. 

Нейросекрети гіпоталамусу. Гіпофіз. Гормони, їх фізіологічне 

значення. Щитоподібна залоза. Гормони, їх фізіологічне 

значення. Прищитоподібні залози. Гормон, його фізіологічне 

значення. Надниркові залози. Гормони кори, їх фізіологічне 

значення. Гормони мозкового шару, їх фізіологічне значення. 

Ендокринна частина підшлункової залози. Гормони, їх 

фізіологічне значення. Статеві залози (ендокринна частина). 

Гормони, їх фізіологічне значення. Зоровий аналізатор. 

Оброблення зорової інформації. Слуховий аналізатор. Механізм 

оброблення звукової інформації. Вестибулярний аналізатор. 

Оброблення вестибулярної інформації. Нюховий аналізатор. 

Механізм оброблення нюхової чутливості. Смаковий аналізатор. 

Механізм оброблення смакової чутливості. Шкірний аналізатор. 

Механізм оброблення інформації. Типи ВНД людини. Сигнальні 

системи. Спеціальні типи ВНД людини. Кров: склад, кількість, 

функції. Фізико-хімічні властивості крові. Склад плазми крові. 

Значення білків плазми крові. Еритроцити: кількість, 

характеристика, функції. Гемоглобін: структура, види, функції. 

Лейкоцити: кількість, характеристика, функції. Лейкоцитарна 

формула.  Тромбоцити: кількість, характеристика, функції. 

Судинно-тромбоцитарний гемостаз. Протизгортальна система. 

Групи крові. Резус-фактор. Фізіологічні основи переливання крові.  

Будова серця. Анатомо-фізіологічні особливості міокарда. 

Провідна система серця. Будова та функції. Серцевий цикл, його 

фази. Зовнішні прояви роботи серця. Властивості серцевого 

м’яза. Регуляція роботи серця. Функціональна класифікація 

судин. Судинний тонус.  Кров’яний тиск: види та фактори, які 



його визначають.  Артеріальний пульс, його параметри та 

походження. Артеріальний тиск, його види та методи 

вимірювання. Мікроциркуляція. Нервова та гуморальна 

регуляція тонусу судин. Будова та характеристика системи 

дихання. Етапи дихання.  Механізм вдиху і видиху. Легеневі 

об’єми. Регуляція дихання. Будова та характеристика системи 

травлення. Травлення у ротовій порожнині. Склад та 

властивості слини. Регуляція.  Травлення у шлунку. Склад та 

властивості шлункового соку. Регуляція.  Будова підшлункової 

залози. Склад та властивості підшлункового соку.  Роль печінки 

у травленні. Склад та властивості жовчі.  

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання:словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна (на 

основі ПЗСО) 

Пререквізити Знання з анатомії з основами фізіології отримані на базі неповної 

та повної середньої освіти при вивченні курсу біології. 

  

Пореквізити Анатомія з основами фізіології є теоретичною основою, на базі 

якої продовжується засвоєння професійних дисциплін: 

фармакогнозії, фармакології, фармацевтичної хімії тощо. Знання 

з фізіології необхідні для подальшого вивчення 

фармакодинамічних та кінетичних особливостей лікарських 

засобів. Знання анатомії та фізіології необхідне для вивчення 

фармакології, оскільки фармацевт повинен розуміти механізми 

дії лікарських речовин і шляхи перетворення їх в організмі. 

Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Федонюк Я.І.; Волошин В.Д.  Анатомія та фізіологія з 

патологією. 3-є видання, доповнене та виправлене. Тернопіль: 

Укрмедкнига, 2020.  

Філімонов В.І. Фізіологія людини: підруч. для студентов 

медицинских учреждений профессиональной перед высшими и 

высшего образования  4-тє вид. виправлене. К.: Медицина, 2021. 

488 с. 

Старушенко Л.І. Анатомія та фізіологія людини: підручник. К.: 

Здоров’я, 2008. 336 с. 

Фізіологія з основами анатомії людини / За ред. Л.М. Малоштан. 

X.: НФаУ: Золоті сторінки, 2009. 432 с. 

Боднар Я.Я., Файфура В.В. Патологічна анатомія і патологічна 

фізіологія людини. Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. 

Навч.альний атлас з анатомії та фізіології. Людина: пер. з англ. 

Львів, 2013. 240 с. 

Сакевич В.І. Посібник для практичних занять з анатомії та 

фізіології з основами патології. К.: Здоров’я, 2013. 532 с. 

Функціональна анатомія: Підручник / Я.І. Федонюк. Тернопіль: 

Навч. книга, 2007. 552 с. 

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ:  

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект 

лекцій,методичні рекомендації, які пройшли процедуру 

затвердження цикловою комісією 



Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Лабораторія анатомії та фізіології людини № 13 

(анатомічні атласи, моделі, муляжі,   макропрепарати, 

мікропрепарати) 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

ПОПРАВКО МАРИНА ІВАНІВНА  

Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: 0931207057 

E-mail: mar035179@gmail.com 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

 
Розробник М. І. Поправко 

 

 


