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 ВСТУП 
 

Робоча програма навчальної дисципліни «Гормональна регуляція метаболізму» складена 
відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – Стандарт)        першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти      

                                                                                                (назва рівня вищої освіти) 
галузі знань   22 «Охорона здоров’я 

                                   (шифр і назва галузі знань) 
напрям підготовки   224 Технології медичної діагностики та лікування 
                               (код і найменування спеціальності) 

освітня програма                       Дієтологія                 
                              (найменування освітньої програми) 

 
 
Опис навчальної дисципліни (анотація). В рамках курсу «Гормональна регуляція метаболізму» 
формуються уявлення про основні закономірності протікання метаболічних процесів, що визначають 
стан здоров*я та адаптації людини на молекулярному, клітинному та органному рівні організму в 
цілому.Здобуті знання можуть бути використані студентами не лише у навчальному процесі, але і під 
час наукової діяльності а також для вирішення різних клінічних завдань. 
 
Предмет навчальної дисципліни є вивчення дії гормонів на функціонування різних органів та 
систем організму людини. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: курс «Гормональна  регуляція метаболізму» є базовим для опанування 
знань із усіх медичних дисциплін як нормативних, зокрема «Анатомія людини», «Нормальна 
фізіологія», так і спеціальних дисциплін «Фармакологія», «Імунологія», «Ендокринологія», 
«Гепатологія» тощо. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета дисципліни – вивчення основних аспектів регуляції метаболічних процесів людини 
на молекулярному рівні.  

 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Гормональна регуляція метаболізму» 

є: 
 Розкрити основні поняття, що пов*язані з вивченням метаболізму на молекулярному рівні. 

 Проаналізувати та логічно оцінити шляхи розвитку та можливі трансформації метаболічних 
перетворень, вивчити методи оцінки інтенсивності метаболічних процесів в різних умовах їх 
реалізації, розкрити механізми нейро-гуморальної регуляції функцій.  

 сформувати у студентів загальні уявлення про механізми дії гормонів, їх функції, зміни 
гормонального статусу організму при патологічних процесах.  

 Оволодіння цими закономірностями сприяє формуванню уявлення про фундаментальні 
поняття гормональної регуляції,  процесах, що протікають в організмі людини. 

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 
(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у 
термінах результатів навчання у Стандарті). 

 
Згідно з вимогами Стандарту дисципліни “ Гормональна регуляція метаболізму ” забезпечує 

набуття студентами компетентностей:  
 інтегральна:  

 здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог; 
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  загальні: 
 здатність застосовувати знання з гормональної регуляції  в практичних ситуаціях; 
 знання та розуміння предметної області гормональної регуляції метаболізму людини; 
 здатність до вибору стратегії спілкування,  
 здатність працювати в команді, навички міжособистісної взаємодії; 
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу,  
 здатність вчитися і бути сучасно навченим; 
 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 
 визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

 спеціальні (фахові, предметні): 
- описувати механізми функціонування гормонів та гормоноподібних речовин та їх 

регуляцію;  
- описувати і характеризувати фізіологічні функцій різних органів, та вплив дії гормонів 

на регуляцію роботи систем організму людини; 

- вибирати методи для вивчення процесів гуморальної регуляції метаболізму людини; 

- набути навичок самостійного вивчення літератури, присвяченої гуморальній регуляції 
метаболізму  людини; 

- описувати роль ендокринних залоз у регуляції вісцеральних функцій організму 
людини.                                                                       

- користуватись методами статистичного аналізу експериментальних результатів; 

- проводити визначення та розрахунки фізіологічних показників 
- самостійного працювати з науковою, навчальною та довідниковою літературою з 

ендокринології , фізіології та суміжних біологічних дисциплін. 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у формі “Матриці 
компетентностей”. 

 
Матриця компетентностей 

 
№ Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній 
діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності 
1 Здатність 

застосовувати 
знання з 
гормональної 
регуляції в 
практичних 
ситуаціях 

Мати 
спеціалізовані 
концептуальні 
знання, які 
набуті у процесі 
навчання 

Вміти 
розв’язувати 
складні задачі і 
проблеми, які 
виникають у 
професійній 
діяльності 

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних 
висновків, знань 
та пояснень, що 
їх обґрунтову-
ють до фахівців 
та нефахівців 

Відповідати за  
прийняття рішень 
у складних 
умовах 

2 Знання та 
розуміння 
предметної 
області 
гормональної 
регуляції 
метаболізму 

Мати глибокі 
знання із 
структури 
професійної 
діяльності 

Вміти 
здійснювати 
професійну 
діяльність, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань 

Здатність 
ефективно 
формувати 
комунікаційну 
стратегію у 
професійній 
діяльності 

Нести відпові-
дальність за 
професійний роз-
виток, здатність  
до подальшого  
професійного  
навчання з висо-
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людини ким рівнем авто-
номності 

3 Здатність до 
вибору стратегії 
спілкування, 
здатність 
працювати в 
команді, 
навички 
міжособистісної 
взаємодії 

Знати тактики та 
стратегії 
спілкування, 
закони та 
способи 
комунікативної 
поведінки 

Вміти обирати 
способи та 
стратегії 
спілкування 
для 
забезпечення 
ефективної 
командної 
роботи 

Використовува-
ти стратегії 
спілкування та 
навички між-
особистісної 
взаємодії 

Нести відпові-
дальність  
за вибір та 
тактику  
способу 
комунікації 

4 Здатність до 
абстрактного 
мислення, 
аналізу та 
синтезу, 
здатність 
вчитися і бути 
сучасно 
навченим 

Знати способи 
аналізу, синтезу 
та подальшого 
сучасного 
навчання 

Вміти 
аналізувати 
інформацію, 
приймати 
обґрунтовані 
рішення, вміти 
отримувати 
сучасні знання 

Встановлювати 
відповідні 
зв’язки для 
досягнення 
цілей 

Нести відпові-
дальність за 
своєчасне набуття 
сучасних знань 

5 Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій 

Мати глибокі 
знання в галузі 
інформаційних і 
комунікаційних 
технологій, що 
застосовуються у 
професійній 
діяльності 

Вміти 
використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
галузі, що 
потребує 
оновлення та 
інтеграції знань. 

Використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології у 
професійній 
діяльності 

Нести відповідаль- 
ність 
за розвиток  
професійних знань  
та умінь. 

6 Здатність 
оцінювати та 
забезпечувати 
якість 
виконуваних 
робіт 

Знати методи 
оцінювання 
показників 
якості діяльності 

Вміти 
забезпечувати 
якісне 
виконання 
робіт 

Встановлювати 
зв’язки для 
забезпечення 
якісного 
виконання робіт 

Нести відпові-
дальність за 
якісне виконання  
робіт 

7 Визначеність і 
наполегливість 
щодо 
поставлених 
завдань і взятих 
обов’язків  

Знати обов’язки 
та шляхи 
виконання 
поставлених 
завдань 

Вміти 
визначити мету 
та завдання 
бути 
наполегливим 
та сумлінним 
при виконанні 
обов’язків 

Встановлювати 
міжособистісні 
зв’язки для 
ефективного 
виконання 
завдань та 
обов’язків 

Відповідати за  
якісне  
виконання  
поставлених  
завдань 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
1 Здатність 

описувати 
механізми 
функціонування 
гормонів та 
гормоноподібни
х речовин та їх 
регуляцію.  

Знати перебіг 
основних 
метаболічних 
шляхів 
організму за 
фізіологічних 
умов, напрямки 
їх гормональної 
регуляції та 
основні причини 

Описувати 
механізми 
функціонуванн
я фізіологічних 
систем 
організму 
людини та їх 
регуляцію 

Зрозуміле і 
недвозначне 
донесення 
власних 
висновків, знань 
та пояснень 
щодо даного 
питання 

Нести 
відповідальність 
за якість 
виконаної роботи 
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їх спадкових і 
набутих 
порушень 

2 Вміння 
характеризувати 
описувати 
фізіологічні 
функцій різних 
органів, та вплив 
дії гормонів на 
регуляцію роботи 
систем організму 
людини людини.  

Знати 
фізіологічні 
механізми, що 
лежать в основі 
функціонування 
органів та роль 
певних гормонів 
в регуляції 
вісцеральних 
функцій. 

Вміти вірно 
підбирати 
адекватні 
методи для 
вивчення 
фізіологічних 
процесів у 
організмі 
людини 

Характеризувати 
особливості 
протікання 
фізіологічних 
функцій різних 
органів 

Нести 
відповідальність 
за прийняття 
рішення при 
самостійному 
виборі навичок 
вивчення 
літератури, 
присвяченої 
гуморальній 
регуляції 
метаболізму 
людини. 

3 Навички 
самостійного 
вивчення та 
аналізу 
літератури, 
присвяченій 
гуморальній 
регуляції 
метаболізму 
людини.  
 

Знати фактори 
гуморальної 
регуляції, 
механізми дії 
гормонів на 
клітини-мішені, 
регуляцію 
секреції гормонів  

 
 

Мати основні 
поняття про 
роль гормонів 
у регуляції 
гомеостазу та 
адаптації 
організму до дії 
стресових 
факторів                                                                         

 
 

Встановлювати 
зв’язки для 
дискусії при 
виборі 
фізіологічних 
показників  
 
 
 

Нести 
відповідальність 
за прийняття 
рішення при 
виборі 
фізіологічних 
показників  

4 Розуміння ролі 
ендокринних 
залоз у регуляції 
вісцеральних 
функцій 
організму 
людини.                                                        

Мати 
спеціалізовані 
знання про 
функціонування 
органів і систем 
організму 
людину  

Вміти 
користуватись 
методами 
статистичного 
аналізу 
експериментал
ьних 
результатів 

Проводити 
визначення та 
розрахунки 
фізіологічних 
показників 

Нести 
відповідальність 
за прийняття 
рішення щодо 
оцінювання 
результатів 
лабораторних 
досліджень 

 
Результати навчання:  

 Студент має знати основні поняття про види гормонів, механізми їх дії, роль гормонів у 
функціонуванні різних органів та систем, роль гормонів в регуляції фізичного, психічного та 
статевого розвитку; функціональну роль гормонів та зміни при патологічних станах. 
Розширити уявлення про роль гормонів симпато-адреналової та  гіпофізарно-наднирникової 
системи в регуляції неспецифічної адаптації організму до стресової ситуації 

Сформувати практичні навики і вміння аналізувати стан пацієнта, спираючись на здобуті знання в 
області гормональної регуляції метаболізму, які набувають студенти у процесі навчання, на лекціях 
та при виконанні практичних робіт. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин (4 кредити ECТS), з них 28 годин 
лекційних занять, 30 години лабораторних занять та 60 годин самостійної роботи. 

Викладання дисципліни «Фізіологія людини»  включає два модулі: 
Модуль 1. Гуморальна регуляція та роль ендокринних залоз у регуляції вісцеральних функцій  
Модуль 2. Дослідження ролі гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого розвитку. . 
Фізіологічна роль гормонів та зміни при патологічних станах. 
Модуль 3. Роль гормонів у регуляції гомеостазу та адаптації організму до дії стресових факторів                                                               
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3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви тем 

Кількість годин 
денна форма 

усього 
у тому числі 

лекції 
лабораторні

заняття 
лаб. інд. зав. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1.  Гуморальна регуляція та роль ендокринних залоз у регуляції вісцеральних функцій. 

 

Тема 1. Загальна характеристика 
гормональнї регуляції. Класифікація 
гормонів. Механізми дії гормонів. 
 

 4  5  10 

Тема 2. Гіпоподукція та гіперпродукція. 
Вікові особливості системи залоз 
внутрішньої секреції. 
 

 4  5  10 

Модуль 2. Дослідження ролі гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого розвитку. . 
Фізіологічна роль гормонів та зміни при патологічних станах. 

Тема 3. Система передньої частки 
гіпофіза. 
Соматотропний гормон та пролактин.  

 6  5  10 

Тема 4. Гормони щитоподібної залози. 
 

 6  5  10 

       
Модуль 3. Роль гормонів у регуляції гомеостазу та адаптації організму до дії стресових факторів 

Тема 5. Роль гормонів підшлункової 
залози в організмі людини. 
Роль гормонів в регулюванні 
кальцієвого гомеостазу та водно-
електролітного балансу. 

 4  5  10 

Тема 6. Роль симпато-адреналової та 
гіпофізарно-наднирникової системи в 
регуляції неспецифічної адаптації 
організму до стресової ситуації  

 4  5  10 

Всього годин 120 28  30 2 60 
 
4. Теми лекцій    
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Загальна характеристика гормональної регуляції 2 
2 Класифікація гормонів. Механізм дії гормонів. 2 
3 Ланцюг ендокринної регуляції 2 
4 Вікові особливості системи залоз внутрішньої секреції. 2 
5 Дослідження ролі гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого 

розвитку 
2 

6 Роль гормонів аденогіпофіза у регуляції фізичного розвитку організму; 2 
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7 Роль гормонів щитоподібної залози у регуляції фізичного та психічного розвитку 
організму; 

2 

8 Роль стероїдних гормонів у регуляції фізичного та статевого розвитку організму; 
 

2 

9 Роль інсуліну в регуляції росту організму 2 

10 Дослідження ролі гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого 
розвитку 

2 

11 Роль гормонів підшлункової залози в забезпеченні підтримання концентрації 
глюкози в крові. Механізм дії інсуліну. Ефекти дії інсуліну у печінці, жировій 
тканині, м’язах. Механізм дії глюкагону 

2 

12 Роль гормонів у регулюванні кальцієвого гомеостазу. Паратгормон. Кальцитонін. 2 
13 Роль симпато-адреналової системи в регуляції неспецифічної адаптації організму 

до стресової ситуації 
2 

14 Роль гіпофізарно-наднирникової системи в регуляції неспецифічної адаптації 
організму до стресової ситуації 

2 

     
                                                                              

5. Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Гуморальна регуляція функцій організму, її основні відмінності від нервової 
регуляції. Види гуморальної регуляції. 

2 

2 Загальна характеристика гормонів. 
Класифікація гормонів. Механізми дії гормонів на клітини-мішені. 
 

2 

3 Гормони підшлункової залози (інсулін, глюкагон, соматостатин), їх вплив на 
метаболізм та концентрацію глюкози в крові.Контур гормональної регуляції 
підтримання сталості концентрації глюкози в крові. 
 

2 

4 Баланс кальцію в організмі та гормони, що регулюють кальцієвий і фосфатний 
гомеостаз: паратгормон, кальцитонін, кальцитріол чи 1,25 (ОН)2 D3.Вплив 
глюкокортикоїдів, соматотропіну та ІФР-1, тиреоїдних гормонів, естрогенів, 
інсуліну на метаболізм кальцію. 
 

2 

5 Гормони мозкової речовини надниркових залоз (катехоламіни), їх роль в 
організмі, регулювання секреції. 
 

2 

6 Гормони кори надниркових залоз, контури регуляції їх секреції, циркадні ритми 
секреції глюкокортикоїдів, їх впливи та механізми дії на клітини-мішені.  

2 

7 Вікові особливості ендокринної функції підшлункової залози, паращитоподібних 
залоз, надниркових залоз,  регулювання секреції вазопресину. 
 

2 

8 Основні гормони, які впливають на процеси росту 2 
9 Вікові особливості нейрогуморальної регуляції функцій організму. 

 
 

2 

10 Вивчення ролі глюкокортикоїдів у регулюванні гомеостазу. 
 

2 
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11 Вивчення ефектів глюкокортикоїдів у різних тканинах. Вивчення регуляції 
секреції кортизолу.  
 

2 

12 Поняття про стрес і стресові фактори.  2 
13 Види адаптації до дії стресових факторів. Загальний адаптаційний синдром (Г. 

Сельє). 
2 

14 Роль симпато-адреналової системи в адаптації. Роль гормонів кори надниркових 
залоз (глюкокортикоїдів, мінералокортикоїдів), гіпофіза, тиреоїдних гормонів 
(тироксину, трийодтироніну), ваго-інсулярної системи у забезпеченні 
неспецифічної адаптації організму до стресових факторів.  
 
 

2 

15 Вивчення загального адаптаційного синдрому при стресовій ситуації. 
 

2 

                                                                                                         
6. Самостійна робота 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Методи дослідження функціонального стану аденогіпофіза  4 
2 Методи дослідження функціонального стану  щитоподібної залози.  4 
3 Роль гормонів аденогіпофіза у регуляції фізичного розвитку організму.  4 
4 Роль соматотропіну та соматомединів у регуляції процесів росту.  4 
5 Роль соматотропіну та соматомединів у розвитку організму. 4 
6 Роль тиреоїдних гормонів у регуляції фізичного та психічного розвитку 

організму. 
4 

7  Роль стероїдних гормонів у регуляції фізичного розвитку організму.  4 
8 Роль стероїдних гормонів у регуляції  статевого розвитку. 4 
9 Роль інсуліну в регуляції росту організму.  4 
10 Механізми дії гормонів аденогіпофіза та щитоподібної залози на клітини-мішені.  4 
11 Механізми регуляції діяльності аденогіпофіза та щитоподібної залози.  4 
12 Контур регуляції синтезу й секреції соматотропіну.  4 
13 Контури регуляції синтезу й секреції трийодтироніну (Т3) та тироксину (Т4).  4 
14 Гіпо- та гіперфункція гормонів аденогіпофіза. 4 
15 Гіпо- та гіперфункція гормонів щитоподібної залози. 4 

 
 
 
7. Індивідуальні завдання: підготовка презентацій, проведення пошуку інформації за допомогою 
Інтернет-ресурсів в межах запропонованих тем, а також опрацювання та представлення результатів 
пошуку за допомогою програм загального та спеціального призначення.  
 
8. Завдання для самостійної роботи: п.6 “Самостійна робота”. 

 
9. Методи навчання: роз’яснення ключових питань теми, опитування студентів, відповіді на 
запитання студентів, набуття практичних навичок. При вивченні дисципліни “Фізіологія людини” 
використовуються методи проблемного викладу, евристичного, дослідницького, інтерактивного 
навчання, що створює умови для підвищення мотивації студентів, прийняття ними творчих рішень, 
стійкої активності протягом виконання завдань. 

 
10. Методи контролю:  

Поточний контроль здійснюється на кожному лабораторному занятті відповідно до його 
конкретних цілей. На всіх лабораторних заняттях застосовуються види стандартизованого контролю 
теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок: виконання практичних завдань, 
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включаючи компетентнісно-орієнтовані, вирішення задач, тестовий контроль, усне опитування, 
письмова відповідь на запитання викладача. Студенти отримують оцінку за кожне лабораторне 
заняття, яка є комплексною та включає контроль як теоретичної, так практичної підготовки студента. 
Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під 
час поточного контролю теми на відповідному занятті. 

Підсумковий контроль відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних змістових 
модулів шляхом підрахунку балів, які студенти отримали при виконанні лабораторних та 
індивідуального завдань та результатів окремих тестів. 
 
11. Форма підсумкового контролю успішності навчання: контроль засвоєння практичних навичок, 
тестовий контроль, письмова відповідь на відкриті питання. Оцінка за залік виставляється як сума 
всіх семестрових оцінювань (60 балів) та іспиту (40 балів). Для отримання позитивної оцінки є 
обов»язковим написання модульної контрольних робіт та відпрацювання всіх лабораторних робіт. 
 
12. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти: мінімальна кількість балів, 
яку може отримати студент за виконання індивідуального завдання – 1 бал. 
 
Номер змістового 
модуля, кількість 
навчальних годин / 
кількість кредитів 

Кількість 
тем, їх 
номери 

Кількість 
лабораторних 
занять 

Максимальна кількість балів Мінімальна 
кількість  
Балів 

Практичні 
завдання, тестові 
контрольні 
роботи 

Лабораторні 
роботи, 
індивідуальні 
завдання 

Змістовий модуль1. 
40/1,3 

6 
(№1-2) 

5 10 10 10 

Змістовий модуль2. 
40/1,3 

6 
(№3-4) 

5 10 10 10 

Змістовий модуль3. 
40/1,4 

6 
(№5-6) 

5 10 10 10 

 
Єдина шкала оцінок для студентів: 

 
        Оцінка  ЕCTS Статистичний показник 
А 
B 
C 
D 
E 

Найкращі 10%  студентів 
Наступні 25 % студентів 
Наступні 30 % студентів 
Наступні 25 % студентів 
Останні 25 % студентів 

FX 
F 

Повторне перескладання 
Обов’язковий повторний 
курс навчання 

Шкала оцінювання в Україні та її відповідність ECTS: 
 

Відмінно / Excellent 90-100 А 
Добре / Good 75-89 В, С 

Задовільно / Satisfactory 60-74 D, E 
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 FX 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни / Fail 

0-34 
F 

 
13. Методичне забезпечення (навчальний контент): підручники, електронні підручники, 
конспекти та презентації (слайди) лекцій, плани і методичні розробки до практичних занять, завдання 
для самостійної роботи, тестові та відкриті питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового 
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контролю знань і вмінь студентів, електронні бази даних, інтернет ресурси, програмні пакети 
загального та спеціального призначення, матеріали для самостійної роботи. 
 
14. Рекомендована література 

Основна: (Базова) 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Дедов И.И. Руководство по внутренним болезням. Болезни эндокринной системы. Москва 

«Медицина» 2000. – 325 с. 

2. Балаболкін М.М. Ендокринологія. – М.: Універсум паблішинг, 1998 – 528 с.  

3. Брин В.В. Физиология человека в схемах и таблицах. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 1999.  

4. Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини /Пер. з англ. – Львів: Бак, 2002. – 784 с. 

5. Е.В. Удовицька. Ендокринні аспекти стоматології. – М.: Медицина, 1975. 

6. Нормальна физиология: курс физиологии функциональных систем. Под ред. К.В. Судакова. – М.: 

Мед. информ. агентство, 1999. 

7. Нормальна фізіологія /За ред. В.І. Філімонова. – К.: Здоров’я, 1994. – 608 с. 

8. Основы физиологии человека: В 2 т. /Под ред. Б.И. Ткаченко. – СПб., 1994. – Т. 1. – 567 с.; Т. 2. – 

413 с. 

9. Посібник з нормальної фізіології /За ред. В.Г. Шевчука, Д.Г. Наливайка. – К.: Здоров’я, 1995 – 368 

с. 

10. Сміт Т. Людина: Навч. посібник з анатомії та фізіології. – Львів, 2002. 

11. Трахтенберг И.М. Основные показатели физиологической нормы у человека. – К.: Авиценна, 

2001. 

12. Федонюк Я.І., Білик Л.С., Микула Н.Х. Анатомія та фізіологія з патологією. – Тернопіль: 

Укрмедкнига, 2001. 

13. Физиология человека /Н.А. Агаджадян, Л.З. Тель, В.И. Циркин, С.А. Чеснокова. – М.: 

Медицинская книга, Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2003. – 528 с. 

14. Физиология человека: В 4-х т. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1986. – 288 

с., ил. 

15. Ю.А. Бєляков. Зубощелепна система при ендокринних захворюваннях. – Медицина, 1983. 

16. Agamennon Despopoulos, Stefan Silbernagl. Color Atlas of Physiology (3-rd revised and enlarged 

edition). – Georg Thieme Verlag Stuttgart New York, 1986. – 356 p. 

17. Robert M. Berne, Matthew N. Lewy. Physiology (4-th edition). – Mosby, 1998. – 1132 p.  
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18. Stuart Ira Fox. Human physiology (5-th edition). – McGrawHill, 1996. – 704 p.  

 


