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ПЕРЕДМОВА

Сучасне  реформування  освіти  в  Україні  проводиться  на  фоні  несприятливих
тенденцій  у  стані  здоров я  школярів  та  студентської  молоді.  Впродовж  останньогоʼя школярів та студентської молоді. Впродовж останнього
десятиліття  спостерігається  тенденція  зростання  рівня порушень фізичного  та  психічного
здоров я і розвитку учнів, що є серйозною медико-педагогічною проблемою сьогодення.ʼя школярів та студентської молоді. Впродовж останнього

Основні напрями освітньої реформи вимагають від педагогічної науки більш якісної
підготовки  учительських  кадрів,  зокрема  вчителів  біології,  географії,  фізичної  культури,
глибокого знання ними анатомії, фізіології, валеології, гігієни, БЖД як теоретичної основи
здорового способу життя.

Щоб  ростити  здорове  покоління  і  ефективно  його  навчати,  слід  знати  будову
організму  і  керувати  його  діяльністю.  Тому  викладання  курсу  анатомії  людини  в
педагогічних вузах повинне мати біолого-педагогічну спрямованість, і враховувати завдання
навчання і виховання, оволодіння практичними навичками. Однією з основних ланок цього
процесу є проведення лабораторно-практичних занять та самостійної роботи з курсу анатомії
людини.

Посібник  складено  відповідно  до  програми  «Анатомія  людини»  для  спеціальності
«Географія». 

Мета  посібника  –  допомогти  студентам  засвоїти  найбільш  складні  розділи  курсу
анатомії людини, ознайомити з будовою тіла людини, його органами і системами, вивчити
взаємодії  форми  і  функції  в  філогенетичному  і  онтогенетичному  аспектах,
взаємозумовленність  структури  і  функції,  залежність  їх  від  зовнішніх  умов  існування
організму як протягом усієї історії виду, так і у відносно короткий період індивідуального
розвитку,  виявити  причинно-наслідкові  зв’язки  у  будові  тіла,  сприйняття  організму  як
єдиного цілого, закріпити знання набуті на лекціях та лабораторно-практичних заняттях.

Успішне  і  свідоме  виконання  того  або  іншого  завдання  можливе  лише  після
відповідної  теоретичної  підготовки.  Тому  до  посібника  включені  короткі  теоретичні
відомості, підкріплені малюнками, таблицями схемами.

Посібник  містить  методичні  вказівки  до  вивчення  різних  розділів  анатомії  і
рекомендації до їх виконання. Для деяких тем запропоновано більше робіт і завдань, ніж це
передбачено  навчальною програмою.  Отже,  викладач  може вибрати  роботи,  потрібні  для
підготовки вчителів  тої  чи іншої спеціальності,  навчальні  плани яких різняться кількістю
годин, відведених на курс анатомії.

Структура і зміст посібника розраховані на самостійне виконання роботи студентами. 
При написанні роботи, студент використовує систему навчально-методичних засобів,

передбачених програмою, для вивчення даної дисципліни, а саме: підручники, навчальні та
методичні  посібники,  конспекти  лекцій,  відповідну  наукову  й  періодичну  літературу.
Самостійна робота може виконуватися в бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних
кабінетах кафедри, а також у домашніх умовах.

Робота має закінчуватися висновками, у яких автор у дуже стислій формі підсумовує
набуті ним знання, підкреслюючи їх важливе значення не тільки для майбутньої роботи, але
й  збереження  здоров я,  здорового  способу  життя  та  працездатності  людини.  Ця  частинаʼя школярів та студентської молоді. Впродовж останнього
роботи має вирішальне значення для оцінки, бо свідчить про рівень засвоєння програмного
матеріалу та вміння пов язати теоретичні аспекти предмета з практикою.ʼя школярів та студентської молоді. Впродовж останнього

Посібник  підготовлений  відповідно  до  вимог  навчальної  програми  «Анатомія
людини» для студентів вищих педагогічних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, з
урахуванням  кредитно-модульної  системи  організації  навчального  процесу  у  вищих
навчальних закладах.
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САМОСТІЙНА РОБОТА № 1

Вступ. Коротка історія анатомії. Клітина-основна структурно-функціональна
одиниця будови організму людини.

Запитання Відповідь Оцін
ка

Визначте,  де  у  клітині
синтезуються рибосоми.
Визначте, яка тканина належить до
опорної сполучної тканини.
Вкажіть,  скільки  типів  тканин
розрізняють в організмі людини?
Вкажіть,  яким  є  вміст  органічних
речовин у клітині.
Вкажіть,  які  органели  в  клітині
відповідають за синтез білків.
Вкажіть,  які  функції  в  клітині
виконують лізосоми.
Вкажіть, яку роль у клітині відіграє
клітинний центр.
Зазначте, до якого класу сполучних
тканин відноситься лімфа.
Зазначте, які  тканини належать до
сполучної.
Зазначте,  які  функції  в  клітині
виконує плазматична мембрана.
З’ясуйте, які органели належать до
органел загального призначення.
Скільки типів тканин розрізняють в
організмі людини?
Що  забезпечує  безперервність
життя клітини?
Що таке ендоплазматична сітка?

Що таке каріотека?

Що таке клітина?

Що таке тканина?

Які  органели  відносять  до  групи
загального значення?
Які органели клітини відносять до
групи спеціального значення?
Які  органели  клітини  відносяться
до групи основного значення?
Які  різновиди  має  епітеліальна
тканина?
Які різновиди має м’язова тканина?

Які  функції  виконує
ендоплазматична сітка?
Які  функції  виконує  комплекс
Гольджі?
Які функції виконує цитоцентр?

Які функції виконує ядро?
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Які функції виконують лізосоми?

Які функції виконують мітоходрії?

САМОСТІЙНА РОБОТА № 2

Загальна характеристика кісткової системи людини. Кістка як орган.  Скелет голови –
череп. Будова скелету тулуба. 

Запитання Відповідь Оцін
ка

В  який  період  життя  дитини
закінчується формування вигинів
хребта?
В  який  період  життя  дитини
формується  грудний кіфоз?
В  який  період  життя  дитини
формується  поперековий лордоз?
В  який  період  життя  дитини
формується  шийний лордоз?
Визначте,  які  кістки є  елементами
мозкового черепаю?
Вкажіть,  до  якого  типу  тканин
належить кісткова тканина?
Вкажіть,  коли  припиняється  ріст
кісток  у  процесі  індивідуального
розвитку.
Вкажіть,  які  кістки  є  елементами
лицевого черепа?
Дайте визначення диартрозу.

Де  знаходяться  епіфізи  трубчастої
кістки?
До  якого  віку  у  людини
збільшується зріст?
З  яких  кісток  побудована
клинопіднебінна ямка черепа?
З  яких  кісток  побудована
скронева ямка черепа?
З  яких  кісток  складається
лицевий відділ черепа? 
З  яких  кісток  складається
мозковий відділ черепа?
З’ясуйте,  яка  тканина  є
попередником кісткової  тканини в
процесі індивідуального розвитку?
Зазначте,  які  ребра  не
прикріплюються  до  грудини  за
допомогою хряща.
Зазначте, яку роль відіграє великий
отвір потиличної кістки.
Класифікація  кісток  скелету
людини.
Перерахуйте  складові  частини
зовнішньої будови кістки. 
Проаналізуйте  зовнішню  будову
кістки.
Скільки  відділів  має  хребет
людини?
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Скільки відростків має хребець? 

Скільки  діартрозів  у  з’єднаннях
кісток черепа?
Скільки  тім’ячок  у
новонародженої дитини?
Скільки  хребців  має?   шийний,
грудний, поперековий, крижовий,
куприковий відділи хребта?
Чому хребет людини є гнучким?

Що  з’єднує  у  суглобі  кістки,  між
собою?
Що таке губчаста речовина?

Що  таке  дистальний  і
проксимальний епіфіз?

САМОСТІЙНА РОБОТА № 3

 Функціональна характеристика Скелет верхніх кінцівок та нижніх кінцівок, особливості будови
та сполучення.

Запитання Відповідь Оцін
ка

3  яких  відділів  складається
скелет кисті?
3  яких  кісток  побудоване
передпліччя?
3а  класифікацією  до  якої  групи
відносяться кістки кисті?
В  якому  віці  тазові  кістки
зростаються  в  монолітну  тазову
кістку?
Вкажіть,  яка  сумарна  кількість
фаланг усіх пальців кисті?
Вкажіть, які кістки складають пояс
верхніх кінцівок у людини? 
Вкажіть,  які  кістки  утворюють
плечовий суглоб? 
До  якої  частини  скелету
відносять  скелет  верхніх
кінцівок?
До  якої  частини  скелету  відносять
скелет нижніх кінцівок?
З яких відділів побудована кисть?

З  яких  кісток  побудована  тазова
кістка?
З яких кісток побудований зап’ясток?

З  яких  кісток  побудований
колінний суглоб?
З  яких  кісток  побудований
кульшовий суглоб?
Назвіть  відділ  стопи,  до  якого
належить п’яткова кістка.
Назвіть кістки заплесна.

Назвіть  кістки,  з  яких складається
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передпліччя?
Перерахуйте суглоби вільної нижньої
кінцівки.
Скільки кісток має зап’ясток?

Скільки кісток має п’ясток?

Що таке наколінник?

Що таке плоскостопість?

Яка  кістка  нижєньої  кінцівки
з’єднується  з  надп’ятковою
кісткою?
Яка найдовша і найміцніша кістка
скелету людини?
Якими з’єднаннями сполучаються
тазові кістки? 
Якими кістками утворений скелет
верхньої кінцівки?
Якими кістками утворений скелет
вільної верхньої кінцівки?
Які поверхні має кисть?

Які  суглоби  з’єднують  кістки
плечового поясу?
Які суглоби належать кисті?

Які суглоби належать передпліччю?

Які суглоби належать поясу нижніх
кінцівок?
Які  суглоби  сполучають  кістки
верхньої кінцівки?
Яку будову має дистальний епіфіз
великогомілкової кістки?
Яку будову має дистальний епіфіз
стегнової кістки?
Яку будову має ключиця?

Яку будову має лопатка?

Яку  будову  має  п’яткова  кістка
стопи?

САМОСТІЙНА РОБОТА № 4

 Будова м’яза як органа. Морфологічні основи скорочення м’язового волокна. М’язи голови та шиї.
М’язи тулуба. Характеристика функціональних груп м’язів тулуба.

Запитання Відповідь Оцін
ка

Вкажіть  приблизну  кількість
скелетних м’язів людини.
Вкажіть,  яке  значення  в  організмі
мають м’язи живота.
Вкажіть, який подразник викликає
скорочення м’язів?
Де  розташовуються  синовіальні
сумки?

8



З яких частин побудований м’яз? 

З  якої  тканини  побудовані  м’язи
внутрішніх органів людини?
З якої тканини побудовані скелетні
м’язи людини?
Зазначте,  які  м’язи  називають
сфінктерами?
Класифікація м’язів голови.

М’язи  завжди  прикріплюються
до кісток? 
На  які  групи  поділені  м’язи
грудей?
На  які  групи  поділені  м’язи
живота?
На  які  групи  поділені  м’язи
спини?
На  якому  тижні  ембріогенезу
починають утворюватися фасції?
Оберіть  групу  м’язів,  до  якої
належить  грудинно-ключично-
сосковидний м яз.
Оберіть  групу  м’язів,  до  якої
належить трапецієвидний м’яз.
Чи  мають  м’язи  власний
рецепторний апарат?
Чим вкриті м’язи? 

Що таке м’язове волокно?

Що таке міологія?

Що таке синовіальна сумка?

Що таке фасція?

Як  класифікують  м’язи  за
функцією?
Як  називають  широкий  і  плоский
сухожилок м’яза?
Які  м’язи  входять  до  групи
глибоких м’язів шиї?
Які  м’язи  входять  до  групи
жувальних м’язів голови?
Які  м’язи  входять  до  групи
мімічних м’язів голови?
Які  м’язи  входять  до  групи
поверхневих м’язів шиї?
Які  м’язи,  називаються
антагоністами?
Які  м’язи,  називаються
синергістами?
Які  м’язи,  називаються
сфінктерами?
Які функції м’язів живота?

САМОСТІЙНА РОБОТА № 5
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 М’язи верхніх та нижніх кінцівок. Характеристика функціональних груп.

Запитання Відповідь Оцін
ка

Вкажіть,  яку  функцію  виконує
двоголовий м’яз плеча?
До  якої  групи  м’язів  належить
м’яз-розгинач пальців?
На  які  групи  поділені  м’язи
верхньої кінцівки?
На які групи поділені м’язи кисті?
На  які  групи  поділені  м’язи
передпліччя?
На  які  групи  поділені  м’язи
плеча?
Яка функція м’язів кисті?

Який м’яз відвертає передпліччя і
згинає його?
Який м’яз є синергистом круглого
м’яза-пронатора?
Який м’яз  згинає кисть і  натягує
долонний апоневроз?
Який  м’яз  згинає  передпліччя  в
ліктьовому суглобі?
Який м’яз розгинає передпліччя?

Який  м’яз  скорочуючись
приводить плече, обертає його до
середини?
Які  м’язи  відносяться  до  м’язів
вільної верхньої кінцівки?
Які  м’язи  належать  до  задньої
групи м’язів передпліччя?
Які  м’язи  належать  до  передньої
групи м’язів передпліччя?
Які  м’язи  належать  до  пояса
верхньої кінцівки?
Які  функції  ліктьового  м’яза-
згинача зап’ястка?
Які  функції  променевого  м’яза-
згинача зап’ястка?
Які  функції  триголового  м’яза
плеча?
Вкажіть,  який  м’яз  у  тілі  людини
має найбільшу довжину? 
До якої групи належать довгий та
короткий привідні м’язи?
До якої групи належить гребінний
м’яз стегна?
До якої групи належить квадратний
м’яз?
До  якої  групи  належить  клубово-
поперекомий м’яз?
До  якої  групи  належить  ніжний
м’яз?
До  якої  групи  належить  прямий
м’яз стегна?
Назвіть  групу  м’язів,  до  якої
належить кравецький м’яз?
Чи  бере  участь  камбалоподібний
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м’яз у згинанні колінного суглоба?
Які  з  м’язів  належать  до  м’язів
пояса нижніх кінцівок?
Які м’язи входять до бічної групи
м’язів гомілки?
Які м’язи входять до задньої групи
м’язів гомілки?
Які м’язи входять до задньої групи
м’язів стегна?
Які  м’язи  входять  до  медіальної
групи м’язів стегна?

САМОСТІЙНА РОБОТА № 6

Травна система людини.

Запитання Відповідь Оцін
ка

В  травному  тракті  поживні
речовини їжі піддаються дії.
Де  відбуваються  основні  процеси
всмоктування поживних речовин у
кров?
Де  утворюється  жовч  в  організмі
людини?
Зовнішня будова шлунка.

Куди  відкриваються  загальна
жовчна  протока  та  протока
підшлункової залоза?
Куди  відкриваються  протоки
підшлункової залози і печінки?
На  які  відділи  анатомічно
поділений товстий кишечник?
На  які  відділи  анатомічно
поділений тонкий кишечник?
Скільки виділяє травного соку (мл)
протягом  доби  підшлункова
залоза?
Скільки  сфінктерів  у  травному
тракту?
Функції травної системи.

Що таке очеревина?

Яка будова печінки?

Яка будова підшлункової залози?

Яка  всмоктувальна  поверхня
кишечника(м2)?
Які  оболонки  мають  трубчасті
органи?
Які  органи  та  великі  залози
відносяться до травної системи?
Які  основні  функційїтравної
системи?
Які  розрізняють  основні  форми
скорочень шлунку та кишечнику?
Яку будову має язик?
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В  травному  тракті  поживні
речовини їжі піддаються дії.
Де  відбуваються  основні  процеси
всмоктування поживних речовин у
кров?
Де  утворюється  жовч  в  організмі
людини?
Зовнішня будова шлунка.

Куди  відкриваються  загальна
жовчна  протока  та  протока
підшлункової залоза?
Куди  відкриваються  протоки
підшлункової залози і печінки?
На  які  відділи  анатомічно
поділений товстий кишечник?
На  які  відділи  анатомічно
поділений тонкий кишечник?
Скільки виділяє травного соку (мл)
протягом  доби  підшлункова
залоза?
Скільки  сфінктерів  у  травному
тракту?
Функції травної системи.

Що таке очеревина?

Яка будова печінки?

Яка будова підшлункової залози?

Яка  всмоктувальна  поверхня
кишечника(м2)?
Які  оболонки  мають  трубчасті
органи?
Які  органи  та  великі  залози
відносяться до травної системи?
Які  основні  функційїтравної
системи?

САМОСТІЙНА РОБОТА № 7

 Дихальна система людини.

Запитання Відповідь Оцін
ка

Де  розташований  дихальний
центр?
З яких оболонок побудовані трахея
та бронхи?
На рівні яких хребців знаходиться
гортань?
Назвіть  елементи  зовнішньої
будови легені.
Назвіть  складові  частини
голосового апарату людини.
Під  впливом  яких  чинників
здійснюються, дихальні рухи?
Що є органом газообміну?
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Що  є  структурною  і
функціональною одиницею легень?
Що таке ацинус?

Що таке біфуркація?

Що таке середостіння?

Який орган,  сприймає запах?

Які  хрящі  входять  до  складу
гортані?
Які хрящі гортані гіалінові?

Яку будову має носова порожнина?

Де  розташований  дихальний
центр?
З яких оболонок побудовані трахея
та бронхи?
На рівні яких хребців знаходиться
гортань?
Назвіть  елементи  зовнішньої
будови легені.
Назвіть  складові  частини
голосового апарату людини.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 8

 Серцево-судинна система. Лімфатична система.

Запитання Відповідь Оцін
ка

Біологічне значення фібриногену.

Де  відбувається  руйнація
еритроцитів?
Де  відбувається  утворення
лейкоцитів крові?
Де знаходиться серце?

Де  знешкоджуються  шкідливі
речовини крові?
Де  починається  і  закінчується
велике коло кровообігу?
Де починається і закінчується мале
коло кровообігу?
Де  розташовані  півмісяцеві
клапани серця людини?
Де  утворюються,  білки  плазми
крові?
З  чого  складається  лімфатична
система людини?
З якої рідини утворюється лімфа?

Коли  виникає  активний  набутий
імунітет?
Коли  виникає  пасивно  набутий

13



імунітет?
Скільки  води  (%)?міститься  в
плазмі крові людини?
У  яких  клітинах  крові  людини
відсутні ядра?
Чим відрізняється  сироватка  крові
від плазми крові?
Що  є  основною  функцією
тромбоцитів?
Що  називається  природженим
імунітетом?
Що таке артерія?

Що таке вена?

Що таке вінцевий синус?

Що таке лімфа?

Що таке провідна система серця?

Що таке селезінка?

Як називається процес збільшення
кількості лейкоцитів в крові?
Яка  кров  тече  по  легеневих
артеріях?
Яка кров тече по легеневих венах?

Яка основна функція еритроцитів?

Яка основна функція лейкоцитів?

Яка основна функція тромбоцитів?

Яка  судина  починається  з  лівого
шлуночка?
Яке коло називають плацентарним?

Який вік еритроцитів крові людини
?
Який  вміст  молочної  кислоти  в
крові  спортсмена  (мг%)?при
інтенсивних  фізичних
навантаженнях?
Який  діаметр  (мікрон)  дрібних
капілярів?
Який  клапан  знаходиться  між
правим  передсердям  і  правим
шлуночком?
Який  клапан  має  легеневий
стовбур?
Який  клапан  між  правим
передсердям і правим шлуночком?
Які оболонки має серце?

Які  судини  входять  до  серцевого
кола кровообігу?
Які  формені  елементи  беруть
участь у зсіданні крові?
Які функції лейкоцитів в крові?
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Біологічне значення фібриногену.
Де  відбувається  руйнація
еритроцитів?
Де  відбувається  утворення
лейкоцитів крові?
Де знаходиться серце?
Де  знешкоджуються  шкідливі
речовини крові?
Де  починається  і  закінчується
велике коло кровообігу?
Де починається і закінчується мале
коло кровообігу?
Де  розташовані  півмісяцеві
клапани серця людини?

САМОСТІЙНА РОБОТА № 9

Органи внутрішньої секреції.

Запитання Відповідь Оцін
ка

Визначте,  які  гормони  виділяє
задня частка гіпофіза?
Визначте,  яку  роль  відіграє
гонадотропний гормон?
Вкажіть,  надлишок якого  гормону
призводить до акромегалії?
Вкажіть, яка хвороба розвивається
при надлишку тироксину?
Вкажіть,  які  залози  належать  до
змішаних?
Вкажіть,  які  функції  виконують  в
організмі  гормони  щитовидної
залози?
Вкажіть,  які  функції  виконують
гормони епіфіза?
Вкажіть,  яку  функцію  виконує
глюкагон в організмі?
Де розміщена щитоподібна залоза? 

Де розміщені надниркові залози? 

З  яких  речовин  побудовані
наднирники?
З’ясуйте,  які  залози  належать  до
ендокринних?
З’ясуйте,  яку функцію в організмі
виконує прогестерон?
Зазначте,  яку функцію в організмі
виконують мінералокортикоїди?
Охарактеризуйте  будову
щитоподібної залози.
У дитини виявлена гіперкальціємія.
Дефіцит якого гормону є причиною
цього?
У дитини від народження знижена
функція  щитовидної  залози.  Який
наслідок такого стану?
У  дитини  спостерігаються  ознаки
затримки психічного  та  фізичного
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розвитку (кретинізм).  З дефіцитом
якого гормону це пов’язано?
У  хворого  спостерігається
збільшення  окремих  частин  тіла
(нижньої щелепи, носа, губ, язика,
стоп)  при  збереженні  пропорцій
тіла.  Гіперсекреція  якого  гормону
викликає такий стан?
Чому вилочкову залозу називають
залозою  «дитячого  та  юнацького
віку»?
Що таке гормони?

Що  таке  нейрогуморальна
регуляція?
Який  орган  виділяє  гормон,  що
регулює рівень глюкози в крові?
Які гормони виділяє гіпофіз?

Які  гормони  виділяють  статеві
залози?
Які  залози  називаються
ендокринними?
Якого  походження  підишункова
залоза?
Визначте,  які  гормони  виділяє
задня частка гіпофіза?
Визначте,  яку  роль  відіграє
гонадотропний гормон?
Вкажіть,  надлишок якого  гормону
призводить до акромегалії?
Вкажіть, яка хвороба розвивається
при надлишку тироксину?
Вкажіть,  які  залози  належать  до
змішаних?
Вкажіть,  які  функції  виконують  в
організмі  гормони  щитовидної
залози?
Вкажіть,  які  функції  виконують
гормони епіфіза?
Вкажіть,  яку  функцію  виконує
глюкагон в організмі?
Де розміщена щитоподібна залоза? 

Де розміщені надниркові залози? 

З  яких  речовин  побудовані
наднирники?
З’ясуйте,  які  залози  належать  до
ендокринних?
З’ясуйте,  яку функцію в організмі
виконує прогестерон?
Зазначте,  яку функцію в організмі
виконують мінералокортикоїди?
Охарактеризуйте  будову
щитоподібної залози.
У дитини виявлена гіперкальціємія.
Дефіцит якого гормону є причиною
цього?
У дитини від народження знижена
функція  щитовидної  залози.  Який
наслідок такого стану?

16



У  дитини  спостерігаються  ознаки
затримки психічного  та  фізичного
розвитку (кретинізм).  З дефіцитом
якого гормону це пов’язано?
У  хворого  спостерігається
збільшення  окремих  частин  тіла
(нижньої щелепи, носа, губ, язика,
стоп)  при  збереженні  пропорцій
тіла.  Гіперсекреція  якого  гормону
викликає такий стан?
Чому вилочкову залозу називають
залозою  «дитячого  та  юнацького
віку»?
Що таке гормони?

Що  таке  нейрогуморальна
регуляція?
Який  орган  виділяє  гормон,  що
регулює рівень глюкози в крові?

САМОСТІЙНА РОБОТА № 10

 Видільна та статева системи.

Запитання Відповідь Оцін
ка

В  скільки  стадій  відбувається
утворення сечі?
Внутрішня будова нирки.

Загальна  кількість  сечі,  яка
виділяється  людиною  з  сечового
міхура,  за  добу  в  середньому
складає (л)?
Куди  надходить  первинна  сеча  із
капсул нефрону?
У  чому  полягає  видільна  функція
нирок?
Через  які  системи  виводиться  із
організму надлишок води і солей?

Що таке ворота нирки?
Що таке нефрон?

Яка будова статевого члена?

Яка зовнішня будова матки?

Яка зовнішня будови нирки?

Який  орган  є  резервуаром  для
збирання сечі?
Які  є  внутрішні  статеві  органи
жінки?
Які  є  внутрішні  статеві  органи
чоловіка?
Які  є  зовнішні  статеві  органи
жінки?
Які  залози  належать  до
внутрішніх  статевих  органів
чоловіка?
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Які оболонки має матка?

Які функції виконують нирки?

В  скільки  стадій  відбувається
утворення сечі?
Внутрішня будова нирки.
Загальна  кількість  сечі,  яка
виділяється  людиною  з  сечового
міхура,  за  добу  в  середньому
складає (л)?
Куди  надходить  первинна  сеча  із
капсул нефрону?
У  чому  полягає  видільна  функція
нирок?
Через  які  системи  виводиться  із
організму надлишок води і солей?

Що таке ворота нирки?

Що таке нефрон?

Яка будова статевого члена?

Яка зовнішня будова матки?

САМОСТІЙНА РОБОТА № 11

 Центральна нервова система.

Запитання Відповідь Оцін
ка

Визначте, які елементи входять до
складу  центральної  нервової
системи?
Вкажіть,  де  розміщена  сіра
речовина  великих  півкуль
головного мозку?
Вкажіть,  з  яких  нейронів
побудовані задні корінці спинного
мозку?
Вкажіть, у яких відділах спинного
мозку  міститься  центральна
частина  симпатичної  вегетативної
нервової системи?
Вкажіть,  як  називаються
рецептори,  що  розміщені  в
скелетних  м’язах,  суглобах,
сухожилках?
Вкажіть,  яка  структура  здійснює
зв’язок великих півкуль мозку.
Вкажіть,  які  відділи  мозку  мають
кору?
Вкажіть, які  центри розміщуються
у довгастому мозку?
Де  знаходиться  центр  регуляції
дихання?
З  якими  відділами  мозку  межує
середній мозок?
З  яких  структур  побудована  біла
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речовина  головного  та  спинного
мозку?
З  яких  структур  побудована  сіра
речовина  головного  та  спинного
мозку?
З  яких  структур  складається
проміжний мозок?
З’ясуйте, на які відділи поділяється
нервова система анатомічно?
З’ясуйте,  скільки  шарів  клітин
виділяють в корі головного мозку?
З’ясуйте,  що  називається
синапсом?
Зазначте,  скільки  часток
виділяється  в  кожній  півкулі
кінцевого мозку?
Зазначте,  чим  заповнений
спинномозковий канал?
Класифікація нервової системи.

Назвіть  залозу  внутрішньої
секреції,  з  якою  гіпоталамус
пов’язаний  структурно-
функціонально?

САМОСТІЙНА РОБОТА № 12

Периферична нервова система.

Запитання Відповідь Оцін
ка

Вкажіть,  які  із  черепно-мозкових
нервів  містять  парасимпатичні
нервові волокна?
Вкажіть,  які  функції  виконує  в
організмі  соматична  нервова
система?
З’ясуйте,  які  функції  виконує  в
організмі  вегетативна  нервова
система?
Зазначте,  де  розміщується
центральна  частина
парасимпатичного  відділу
вегетативної нервової системи?
Зазначте,  де  розміщується
центральна  частина  симпатичної
нервової системи?
Скільки  пар  спинномозкових  га
черепних нервів?
Що  іннервує  вегетативна  нервова
система?
Що  іннервує  соматична  нервова
система?
Яка  будова  спинномозкового
нерва?
Яка класифікація черепних нервів?

Які  нерви  належать  до  нервів
крижового сплетіння?
Які  нерви  належать  до  нервів
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плечового сплетіння?
Які  нерви  належать  до  нервів
поперекового сплетіння?
Які  нерви  належать  до  шкірних
нервів шийного сплетіння?
Які  черепні  нерви  відносять  до
змішаних?
Які  черепні  нерви  відносять  до
рухових?
Які  черепні  нерви  відносять  до
чутливих?
Вкажіть,  які  із  черепно-мозкових
нервів  містять  парасимпатичні
нервові волокна?

САМОСТІЙНА РОБОТА № 13

Органи чуттів: орган зору, слуху та рівноваги. 

Запитання Відповідь Оцін
ка

В  якій  структурі  ока  людини
знаходяться рецептори?
Охарактеризуйте  будову
сльозового апарату.
Проаналізуйте  будову  середнього
вуха.
Що входить до додаткових органів
ока?
Що  знаходиться  у  порожнині
внутрішнього вуха?
Що  знаходиться  у  порожнині
середнього вуха?
Що  таке  присінково-завитковий
орган? .
Як  сполучені  між  собою  слухові
кісточки вуха?
Яка будова зовнішнього вуха?

Яка  з  систем  організму
найбільшою мірою забезпечує його
зв’язок з оточуючим середовищем?
Які складові частини органу ока?

Яку  будову  має  ядро  очного
яблука?
В  якій  структурі  ока  людини
знаходяться рецептори?
Охарактеризуйте  будову
сльозового апарату.
Проаналізуйте  будову  середнього
вуха.
Що входить до додаткових органів
ока?
Що  знаходиться  у  порожнині
внутрішнього вуха?
Що  знаходиться  у  порожнині
середнього вуха?
Що  таке  присінково-завитковий
орган? .
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Як  сполучені  між  собою  слухові
кісточки вуха?

САМОСТІЙНА РОБОТА № 14

Шкіра. Орган смаку та нюху.

Запитання Відповідь Оцін
ка

Де знаходяться нюхові клітини?

Де розташовані смакові  сосочки у
людини?
Скільки  води  виділяється  в
звичайних  умовах  через  шкіру  з
потом (мл)?
Чим  зумовлений  колір  шкіри
людини? 
Яка  загальна  площа  шкіри
середньої людини (м2)? 
Яка  маса  шкіри  щодо  маси  тіла
(%)?
Яка товщина епідермісу на підошві
(мм)?
Які  ділянки  язика  визначають
кисле, солодке, гірке, солоне?
Які  сосочки  мають  рецептори
смаку?
Які  утворення  називають
похідними шкіри?
Які функції шкіри? 

Яку будову має шкіра?

Кількість балів – за виконання самостійної роботи:________________

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ (ЗА ОДНЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ):

«5» - ----------------- бала; 

«4» - ------------------бала;

«3» - ----------------- бала;

«2» – ---------------- бала.
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