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Пояснювальна записка
Програма фахових вступних випробувань включає в себе загальні
питання з курсу підготовки студентів на здобуття ступеня вищої освіти
«бакалавр» в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.
Перелік питань складається з 50 тестових завдань.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Тема 1. Загальні особливості будови тканин організму
Властивості живого організму: обмін речовин, подразливість,
збудливість, ріст, розвиток, розмноження, пристосування до змін оточуючого
середовища. Організм як цілісна, відкрита, саморегулююча система. Клітина
- структурно-функціональна одиниця живого. Рівні структурної організації
живого: клітинний, тканинний, органний, системний, організмовий.
Типи тканин. Епітеліальна тканина. М’язова тканина. Сполучна
тканина. Нервова тканина.
Тема 2. Остеологія. Скелет голови
Кістка як орган. Класифікація кісток. Розвиток кісток в ембріогенезі.
Анатомія кісток верхньої та нижньої кінцівки. Анатомія неперервних та
перервних з’єднань між кістками. Розвиток зєднань між кістками в
онтогенезі. Зєднання між кістками тулуба і черепа. Зєднання між кістками
верхніх та нижніх кінцівок. М’яз як орган. Класифікація мязів. Розвиток
скелетних мязів. Анатомія мязів тулуба, голови і шиї. Анатомія мязів та
фасцій верхніх та нижніх кінцівок. Топографія верхніх та нижніх кінцівок.
Лобова, тімяна, потилична, решітчаста кістки. Клиноподібна, скронева
кістка. Канали скроневої кістки. Кістки лицевого черепа. Очна ямка, кісткова
носова порожнина. Зовнішня і внутрішня основи черепа. Скронева,
підскронева, крило-піднебінна ямки.
Тема 3. Скелет тулуба та кінцівок людини
Анатомічна номенклатура. Осі і площини тіла людини. Загальні ознаки
хребців. Шийні, грудні, поперекові хребці. Крижова кістка, куприк, ребра,
груднина. Кістки верхньої кінцівки. Кістки нижньої кінцівки. З’єднання

кісток тулуба. Зєднання кісток верхньої кінцівки. Зєднання кісток нижньої
кінцівки.
Тема 4.М’язова система людини. Міологія.
М’яз як орган. Класифікація мязів. Розвиток скелетних мязів. Анатомія
мязів тулуба, голови і шиї. Будова посмугованого м'язового волокна.
Особливості збудження і скорочення серцевого і гладеньких м'язів. Сила
м'язів і її визначення. Розтяжність і еластичність. Працездатність м'язів.
Динамічна і статична робота. Регуляція напруження м'язів.
Тема 5. М’язи голови і шиї.
М’яз як орган. Класифікація мязів. Розвиток скелетних мязів. Анатомія
мязів голови і шиї . Мязи і фасції голови. Мязи і фасції шиї. Топографія шиї.
Тема 6. М’язи спини і живота
Анатомія мязів тулуба. Мязи і фасції спини. Мязи і фасції грудей.
Діафрагма. Мязи і фасції живота. Прямий м’яз живота. Пахвинний канал.
Біла лінія живота.
Тема 7 .М’язи верхніх і нижніх кінцівок
Анатомія мязів та фасцій верхніх та нижніх кінцівок. Топографія
верхніх та нижніх кінцівок. Мязи верхньої кінцівки. Фасції і топографія
верхньої кінцівки. Мязи нижньої кінцівки. Фасції і топографія нижньої
кінцівки.
Тема 8. Морфологія внутрішніх органів. Спланхнологія.
Вступ до спланхнології. Класифікація внутрішніх органів. Загальні
закономірності будови трубчастих органів. Загальні закономірності будови
паренхіматозних органів. Анатомія великих травних залоз: печінки і
підшлункової залози. Загальна анатомія дихальної системи. Загальна
анатомія органів сечової системи. Ембріогенез органів сечової системи.
Аномалії і варіанти розвитку органів сечової системи. Загальна анатомія
чоловічої статевої системи. Ембріогенез органів чоловічої статевої системи.
Варіанти та аномалії розвитку органів чоловічої статевої системи. Загальна
анатомія жіночої статевої системи. Ембріогенез органів жіночої статевої
системи. Варіанти та аномалії розвитку органів жіночої статевої системи.
Загальна анатомія центральних і периферійних органів імунної системи.
Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції та їх роль в

регуляції функцій організму. Гормони, їх специфічна дія.
Гормони щитовидної залози. Тироксин. Гіпотиреоїдний (ендемічний) зоб,
кретинізм. Гіпертиреоїдози (Базедова хвороба).
Паращитовидні залози та їх значення в регуляції фосфорно-кальцієвого
обміну. Наслідки їх гіпо- і гіперфункції.
Ендокринна функція підшлункової залози. Інсулін, його фізіологічне і
практичне застосування. Глюкагон і його роль. Вплив адреналіну та інсуліну
на рівень цукру в крові.
Наднирники. Хромафінна та інтерреналова тканини. Гормони коркової
(мінералокортикоїди, глюкокортикоїди та їх похідні) і мозкової (адреналін)
тканин наднирників і їх значення у фізіології і клініці. Загрудинна
(вилочкова) залоза, її роль.
Статеві залози, їх внутрішня секреція. Гормональна функція
сім'яників. Тестостерон, його природа і вплив на вторинні статеві ознаки
самця. Фізіологія сперматогенезу. Гормональна функція яєчників. Статеві
цикли та їх стадії, фолікулярний гормон яєчників - фолікулін (естрон), його
природа і дія на вторинні статеві ознаки. Гормон жовтого тіла - прогестерон,
його дія на дозрівання яйцеклітин і розвиток молочних залоз.
Гіпофіз, його будова і розвиток. Функції передньої долі гіпофіза.
Гормони передньої долі гіпофіза. Гормон росту. Гіпофізарні карликовість і
гігантизм. Акромегалія. Гонадотропні гормони та їх значення. Тиреотоопний
і адренокортикотропний гормони, пролактин. Задня доля гіпофіза та її
гормони: вазопресин (АДГ), окситоцин, їх природа і фізіологічне значення.
Нервова регуляція діяльності ендокринних залоз. Взаємодія нервової та
гуморальної регуляції. Роль гіпоталамуса в регуляції діяльності гіпофіза.
Гіпоталамо-гіпофізарна система.
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Кожному вступнику для опрацювання надається 25 питань. Правильна
відповідь на питання оцінюється у 8 балів. Максимум балів, які може набрати
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