




•подразливість — відповідь організму на вплив 

умов зовнішнього середовища та зміни 

внутрішнього середовища; 

•самоорганізація — внутрішня впорядкованість, яка 

виявляється через взаємодію її складових, що 

забезпечує цілісність організму, надає йому якісно 

нових властивостей; 

Людині притаманні загальні властивості 

біологічних систем: 



•адаптація — здатність організму 

пристосовуватися до змінних умов 

навколишнього середовища; 

•самовідтворення — відтворення собі 

подібних у процесі розмноження; 

•саморегуляція — здатність організму 

підтримувати сталість хімічного складу, 

фізичних властивостей, перебігу 

фізіологічних процесів; 



•обмін речовин та енергії, що 

проявляється в процесах живлення, 

дихання, виділення; 

•ріст (збільшення маси і розмірів 

організму або його органів) і розвиток 

(якісні перетворення організму); 

•спадковість (властивість організму 

передавати характерні йому особливості 

будови і розвитку потомству) і мінливість 

(здатність набувати нових ознак); 



Організм - це історично сформовані системи органів, які 

об'єднані в єдину цілісну систему, що постійно взаємодіє з 

зовнішнім середовищем. В організмі клітини, тканини, органи 

і системи органів, а також рідини об'єднані в єдиний механізм, 

який здатний до самовідтворення, самовідновлення й 

саморегуляції. 



Людина [Текст] : навч. атлас з анатомії та 

фізіології / [ред. Е. Главацька] ; [пер. з англ. І. 

Гаврилюк [та ін.]. – Львів : БаК, 2000. – 

240 с. : іл. – Бібліогр.: в тексті. 

У книзі гармонійно поєднано наукові дані з високоінформативним 

графічним матеріалом, що відкриває широкі можливості для 

ефективного його засвоєння. Подані ілюстрації отримані за 

допомогою сучасних методів досліджень.  

Книга може бути корисною для студентів вищих навчальних 

закладів.  



Організм людини, як і будь-яка біологічна 

система, є відкритою системою, оскільки 

відбувається неперервна взаємодія з довкіллям, 

під час якої здійснюється обмін із середовищем 

речовиною, енергією та інформацією. 



Самусев, Р. П.   Атлас анатомии человека 

[Текст] / Р. П. Самусев, В. Я. Липченко. – 

Изд. 4-е. – М. : ОНИКС : Альянс-В, 2000. – 

319, [1] c. : ил., схемы. 



Кожен рівень організації організму людини має свою 

структуру і виконує певну функцію. Усі компоненти 

взаємопов’язані та взаємодіють між собою, утворюючи 

структурно-функціональну єдність — 

 цілісний організм. 

Організм людини є складною біологічною системою, 

 в якій розрізняють системи різних рівнів  

структурної організації: від атомів і молекул — 

 аж до систем органів. 



Анатомія людини – розділ, що вивчає органи та 

системи органів людського тіла.  

 

Анатомія людини вивчає зовнішні форми і 

пропорції тіла людини і його частини, окремі 

організми, їхню мікроскопічну  

та макроскопічну будову. 

 
 

Анатомія людини [Текст] : у 3 т. : рек. М-вом охорони здоров'я України як 

підручник для студ. вищих медичних навч. закладів ІV рівня акредитації. Т.2 

/ А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін, А. І. Парахін ; за ред. В. Г. 

Черкасова та А. С. Головацького. – Вид. 2-ге, доопрацьоване. – Вінниця : Нова 

Книга, 2011. – 455, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 450–454. – Предм. покажчик: с. 412–

449. 



Волковой, В. А.   Анатомія людини 

[Текст] : підручник:затв. МОН України 

/ В. А. Волковой, Л. М. Малоштан ; М-во 

охорони здоров'я України, Національний 

фармацевтичний ун-т. – Харків : Бурун і 

К, 2010. – 335, [1] с. : мал., табл., схеми. – 

Предметний покажч.: с. 326–328. – 

Бібліогр.: с. 329. 



Коляденко, Г. І.   Анатомія людини 

[Текст] : підручник для студ. 

природничих спец. вищих пед. навч. 

закладів : затв. МОН України / Г. І. 

Коляденко. – 6-те вид. – Київ : 

Либідь, 2014. – 382, [2] с. : рис. – 

Бібліогр.: с. 380. 



Сидоренко, П. І.   Анатомія та фізіологія людини [Текст] : 

затв. МОЗ України як підручник для студ. вищих медичних 

навч. закладів І-ІІ рівнів акредитації за спец. "Лікувальна 

справа", "Акушерська справа", "Лабораторна діагностика" 

/ П. І. Сидоренко, Г. О. Бондаренко, С. О. Куц. – 5-те вид., 

випр. – Київ : Медицина, 2015. – 199, [1] c., (в т. ч. 48 с. 

кольор. вкл.) : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 199. 

Михалевич, Р. Ф.   Анатомія та фізіологія з 

основами патології в запитаннях та 

відповідях [Текст] : доп. Головним управ. 

освіти, науки та інформ.-аналітичного 

забезпечення МОЗ України як навч. посіб. 

для студ. вищих мед. закладів освіти І-ІІ 

рівнів акредитації / 

 Р. Ф. Михалевич. – Київ : Здоров'я, 2001. – 

174, [2] с. – Бібліогр.: с. 173–175.  



Помогайбо, В. М.   Анатомія та еволюція нервової системи 

[Текст] : навч. посіб. : [рек. МОНмолодьспорту України як 

навч. посіб. для студентів небіологічних спец. ВНЗ] 

/ В. М. Помогайбо, О. І. Березан. – Київ : Академвидав, 

2013. – 158, [2] с. : іл. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 159. – 

Зміст: Теоретичні та історичні основи дисципліни "Анатомія 

та еволюція нервової системи" ; Загальні принципи 

організації нервової системи ; Нервова система, рецепція та 

поведінка безхребетних ; Нервова система, рецепція та 

поведінка хордових тварин. 

Основи анатомії та фізіології 

нервової діяльності людини 

[Текст] : навч.-методичний посібник 

/ МОН України, Уманський держ. пед. 

ун-т  імені Павла Тичини ; [уклад. Л. 

М. Корінчак]. – Умань : Візаві, 2014. – 

219, [1] c. : іл. – Бібліогр.: с. 217–219. 



Терновська, Т. К.   Генетичний аналіз [Текст] : 

навчальний посібник з курсу "Загальна 

генетика" / Терновська Т. К. ; Національний 

університет "Києво-Могилянська академія". – 

Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 

335, [1] c. : сх., табл. – Бібліогр.: с. 335. 

 

Помогайбо, В. М.  Генетика людини 

[Текст] : навч. посіб. : [рек. МОН 

України як навч. посіб. для студ. 

ВНЗ] / В. М. Помогайбо, 

А. В. Петрушов. – Київ : Академія, 

2011. – 278, [1] c. : іл. – (Альма-

матер). – Бібліогр.: с. 276–278. 



Гістологія з основами гістологічної техніки [Текст] : затв. 

МОН України як підручник для студ. ВНЗ : затв. 

Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти 

МОЗ України як підручник для студ. вищих медичних навч. 

закладів І-ІІ рівнів акредитації / В. П. Пішак, Л. Я. Федонюк, 

В. В. Зажаєва [та ін.] ; за ред. В. П. Пішака. – Київ : Кондор, 

2008. – 399, [1] c. : іл., табл. – Покажч. термінів: с. 383–395. – 

Бібліогр.: с. 396–399. – Авт. зазначено на звороті тит. аркуша. 

Новак, В. П. Цитологія, гістологія, 

ембріологія [Текст] : [підручник для студ. 

аграрних вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів 

акредитації зі спец. "Ветеринарна медицина"] 

/ В. П. Новак, О. С. Бевз, А. П. Мельниченко ; 

за заг. ред. В. П. Новака. – (3-тє вид., змінене і 

допов.). – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 

408, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 400–406. 



Тканина — це сукупність клітин, які мають спільне походження, подібні за 

будовою і функціями та міжклітинною речовиною, яка їх оточує.  

Клітина — це найменша структурна та функціональна одиниця 
живого. Форма й будова різних клітин тісно пов’язані з виконуваною 

ними функцією. 
 



Представлені книги можуть бути корисними при 

вивчені анатомії людини для студентів вищих 

навчальних закладів. 

Дякуємо за увагу! 


