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ВСТУП 

 

Даний навчально-методичний посібник включає 12 тем з анатомії 

та фізіології людини й має на меті завчасно ознайомити студентів зі 

складною й абсолютно незнайомою лексикою медичного спрямування, 

яка включена до змісту запропонованих текстів. 

Наявна лексика має бути правильно семантизована, засвоєна фо-

нетико-фонологічно, коректно сприйматися та відтворюватися в грама-

тичному плані у певному контексті. 

З цією метою актуальні слова мають наголос, іменники на –ь– при-

мітки: ч.р. (чоловічий рід), ж.р. (жіночий рід): кашель – ч.р., провідність – 

ж.р. Фрази текстів побудовані за елементарними та частотними структу-

рами наукового стилю мовлення: що – це що; що є чим; що має що; що 

утворює що; що входить до складу чого; що складається з чого та ін. 

Після кожного тексту надаються контролюючі питання, на які мож-

на відповідати як усно, так і письмово; вони можуть бути використані та-

кож як пункти питального плану для відтворення змісту тексту теми. Крім 

того, кожен текст супроводжується низкою вправ лексико-граматичного 

характеру (всього їх 60), які мають на меті перевести лексику медичних 

текстів з пасивного запасу в активний. До тематичних текстів додаються 

тести та комплект самостійних робіт для виконання як в аудиторії, так і 

вдома. 

Ліве поле сторінки має кольорові ілюстрації за темою тексту, що 

може слугувати додатковою мотивацією для включеного вивчення спе-

цифічної медичної лексики, а також співвідносити лексико-граматичні 

знання за темами анатомії та фізіології людини з конкретним змістовним 

наповненням цієї науки. 

Підготовча робота з наукового стилю мовлення на уроках україн-

ської мови як іноземної дасть змогу викладачеві–предметнику швидше 

ввести студентів-іноземців у свій навчальний предмет. 
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ТЕМА  1.  ВИДИ  ТКАНИН 

 

Тіло людини складається з кліти н. 

Людина – це бага токліти нний організм. 

 рупи клітин утворюють ткани ни. 

В організмі людини є 4 типи тканин:  

1) епітеліа льна тканина: 

–  кі ра вкриває тіло та з а х и щ а є ; 

– за лози, ни рки в и д і л я ю т ь  піт, 

сли ну, сльо зи, слиз, молоко тощо; 

2) сполучна тканина з ’ є д н у є  всі 

клітини тіла та органи: 

– кістки  та хря і  виконують з а -

х и с н у    і  о п о р н у  функцію. 

– кров і лі мфа виконують з а х и с -

н у  функцію та функцію ж и в л е н н я ; 

3) м’я зова тканина у т в о р ю є  всі 

м’я зи:  

– гладе нька м’язова тканина вхо-

дить до складу кровоно сних і лімфати чних 

суди н, внутрішніх органів. Вона скорочу-

ється повільно, автоматично і складається 

з невеликих клітин (0,1 мм); 

– попере чносмуга ста м’язова тка-

нина утворює м’язи скеле та, які рухають 

всі кістки. Вона скорочується швидко, за 

бажанням людини і складається з довгих 

клітин (10−12 см).  

Її головна функція – р у х о в а ; 
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4) нервова тканина утворює нервову 

систему людини.  

Вона утворюється з нервових клітин 

(нейро нів) та міжкліти нної речовини. 

Нейрони проводять нервовий ім-

пульс від головно го і спинно го мозку до ор-

ганів і навпаки. 

З б у  д л и в і с т ь  (ж.р.) і п р о -

в і  д н і с т ь  (ж.р.) – функції нервової тка-

нини.  

Будову і функції тканин вивчає нау-

ка гістоло гія. 

 

ЗАПИТАННЯ  ДО  ТЕКСТУ 

1. Які типи тканин є в організмі людини? 

2. Які функції епітеліальної тканини? 

3. Які функції сполучної тканини? 

4. З якої тканини складаються м’язи? 

5. Які види м’язової тканини ви знаєте? 

6. Чим відрізняється гладенька тканина від поперечносмугастої? 

7. З чого утворюється нервова тканина? 

8. Які функції нервової тканини? 

9. Що таке нейрон? 

10. Як функціонують нейрони? 

 

ВПРАВИ 

Вправа 1. Закінчіть фрази. 

1. Тіло людини складається… 

2.  рупи клітин утворюють… 

3. В організмі людини є 4 типи тканин: … 
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4. Шкіра людини вкриває тіло і… 

5. Сполучна тканина з’єднує… 

6. М’язова тканина утворює… 

7. Нервова тканина утворює… 

8. Нервова тканина утворюється із… 

9. Функції нервової тканини – … 

10.  істологія вивчає… 

 

Вправа 2. Замість крапок вставте потрібну форму прикметників. 

1. Людина – це … організм. 

2. … тканина з’єднує всі клітини тіла і органи. 

3. Кістки і хрящі виконують … і … функції. 

4. Кров і лімфа виконують … функцію. 

5. … тканина утворює всі м’язи. 

6.  ладенька м’язова тканина входить до складу … і … судин. Во-

на складається з … клітин. 

7. … м’язова тканина утворює м’язи скелета. Вона складається з… 

8. Нервова тканина утворює … систему людини. 

Слова для вставок: захисний, довгий, живильний, лімфатичний, 

нервовий, багатоклітинний, опорний, сполучний, кровоносний, м’язовий, 

поперечносмугастий, невеликий. 

 

Вправа 3. Замість крапок вставте потрібну форму дієслів. 

1. Тіло людини … з клітин. 

2.  рупа клітин … тканини. 

3. Шкіра … тіло і … його. 

4. Залози … піт, слину, сльози. 

5. Сполучна тканина … всі клітини тіла і органи. 

6. Кістки і хрящі … захисну і опорну функцію. 

7. Кров і лімфа … захисну функцію та функцію живлення. 
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8. М’язова тканина … всі м’язи. 

9.  ладенька м’язова тканина … повільно. Вона … з невеликих 

клітин. 

Слова для вставок: утворювати, складатися, захищати, виділяти, 

вкривати, скорочуватися, з’єднувати, виконувати. 

 

Вправа 4. Замість крапок вставте потрібну форму дієслів. 

1. Поперечносмугаста м’язова тканина … м’язи скелета. Вона … 

швидко. Вона … з довгих клітин. 

2. Нервова тканина … нервову систему людини. Вона … з нерво-

вих клітин і міжклітинної речовини. 

3. Нейрони … нервові імпульси. 

4. Збудливість і провідність … функціями нервової тканини. 

5.  істологія … будову і функції тканин. 

Слова для вставок: складатися, вивчати, утворювати, утворюва-

тися, проводити, скорочуватися, бути (є). 
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ТЕМА  2.  ОРГАНИ  І  СИСТЕМИ  ОРГАНІВ 

 

Тканини утворюють о ргани, які ма-

ють форму, будову, місце розташування і 

певну функцію (наприклад, шкіра), внутрі-

шні органи знаходяться всередині тіла 

(се рце, леге ні, ни рки, печі нка). 

Органи утворюють системи орга-

нів, вони разом виконують певну функцію. 

Є 10 систем органів:  

1) кістко ва система (всі кістки); 

2) м я зова система (всі м’язи); 

3) кровоно сна система (серце і 

кровоносні судини); 

4) лімфати чна система; 

5) травна  система (ротова  порож-

ни на, гло тка, стравохі д, шлу нок, то встий і 

то нкий кише чник; травні  за лози); 

6) ди хальна система (носова  поро-

жнина, носогло тка, трахе я, бро нхи, леге ні); 

7) видільна  система (ни рки, сечо-

ви й міху р, сечово ди, шкі ра); 

8) нерво ва система (головний і 

спинний мо зок, не рви); 

9) ендокри нна система (залози 

вну трішньої та змі шаної секре ції); 

10) стате ва система (органи роз- 

мно ження). 
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ЗАПИТАННЯ  ДО  ТЕКСТУ 

1. Що таке орган? 

2. Які органи ви знаєте? 

3. Які системи органів ви знаєте? 

 

ВПРАВИ 

Вправа 5. Закінчіть фрази. 

1. Тканини утворюють… 

2. Органи мають… 

3. Внутрішні органи знаходяться… 

4. Органи утворюють… 

5. До кісткової системи відносяться… 

6. До кровоносної системи відносяться… 

7. До травної системи відносяться… 

8. До дихальної системи відносяться… 

9. Видільна система має… 

10. Нервова система включає… 

 

Вправа 6. Замість крапок вставте потрібну форму прикметників. 

1. Органи виконують … функцію. 

2. … система включає всі кістки. 

3. … система складається з серця і … судин. 

4. До … системи входять ротова порожнина, глотка, стравохід, 

шлунок та інші органи. 

5. До … системи відносяться носова порожнина, носоглотка, тра-

хея, бронхи, легені. 

6. … система включає … і … мозок. 

7. … система складається із залоз … та … секреції. 
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8. … система включає органи розмноження.  

Слова для вставок: кістковий, головний, певний, кровоносний, 

дихальний, нервовий, внутрішній, травний, спинний, статевий, ендокрин-

ний, змішаний.  

 

Вправа 7. Замість крапок вставте потрібну форму дієслів. 

1. Тканини … органи. 

2. Внутрішні органи … всередині тіла. 

3. Органи … системи органів. 

4. … 10 систем органів. 

5. Кісткова система … всі кістки. 

6. М’язова система … всі м’язи. 

7. Кровоносна система … з серця і кровоносних судин. 

8. Дихальна система … з носоглотки, трахеї, бронхів, легень. 

9. До видільної системи … нирки, сечовий міхур, сечоводи, шкіра. 

10. До складу нервової системи … головний, спинний мозок і нерви. 

Слова для вставок: знаходитися, включати, складатися, утворю-

вати, входити, існувати (є), відноситися. 
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ТЕМА  3.  КІСТКОВА  СИСТЕМА 

 

Кісткова система − це скеле т. До 

його складу входить майже 200 кісток, які 

пов’язані між собою. Скелет – це опо ра ті-

ла і його за хист. Його поділяють на 

3 відділи:  

1) скелет голови ; 

2) скелет ту луба; 

 ) скелет ве рхніх та ни жніх кінці вок. 

1. Скелет голови – це че реп, він за-

хищає головний мозок. Кістки черепа 

з’єднуються між собою нерухомо, крім ни-

жньої  е лепи. 

2. Скелет тулуба складається з 

хребта  і грудно ї клітини. 

 ребе т – це механічна опора всього 

тіла, він має   − 4 кістки – хребці . Вони 

відрізняються за формою і розміром. Хре-

бці лежать один на одному і їхні отвори 

утворюють хребе тний кана л, де знахо-

диться спинний мозок. 

Грудна клітина має 12 пар ре бер, 

груди ну і 12 хребців хребта. Кожна пара 

ребер з’єднується з грудним хребцем. Пе-

редні кінці десяти пар з’єднуються з груди-

ною за допомогою хряща, дві нижні пари 

ребер коротші за інші і закінчуються вільно. 

3. Скелет верхніх і нижніх кінцівок 

складається з:  
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– скелета поя са кінцівки; 

– скелета ві льної кінцівки. 

Скелет ве рхньої кінцівки: 

– скелет пояса верхньої кінцівки – 

це плечови й пояс, за допомогою якого 

верхні кінцівки з’єднуються з тулубом; 

– скелет вільної верхньої кінцівки: 

плече , передплі ччя, кисть (ж.р.). 

Кисть: зап’я стя, п’я сток, фала нги 

па льців. 

Скелет ни жньої кінцівки: 

– скелет пояса нижньої кінцівки – це 

та зовий пояс; 

– скелет вільної нижньої кінцівки: 

стегно , гомі лка, стопа . 

Будова кісток. Кістка утворюється 

кістковою тканиною. Зовні кістка вкрита 

окі стям (сполучною тканиною), яке містить 

кровоносні та лімфатичні судини і нерви 

(вони йдуть всередину кістки). Кістки рос-

туть у довжину і в ширину. Ріст кісток у 

людини закінчується у 25 років.  

У кістковій тканині міститься прибли-

зно 50 % води, 28 % органічних речовин і 

22 % неорганічних сполук (солі кальцію). До 

складу кісток входять вітаміни А, С, Д.  

З єднання кісток буває нерухоме, 

коли немає порожнини (шов: кістки черепа) 

і рухоме, коли є порожнина і утворюється 

суглоб (колінний, ліктьовий). 
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ЗАПИТАННЯ  ДО  ТЕКСТУ 

1. Що таке кісткова система?  

2. Яка функція скелета? 

3. Назвіть відділи скелета. 

4. Що таке череп? 

5. Які його функції? 

6. З чого складається скелет тулуба? 

7. Що таке хребет та з чого він складається? Які його функції? 

8. Де знаходиться спинний мозок?  

9. З чого складається грудна клітина?  

10. З чого складається скелет кінцівок? 

11. З чого складається скелет верхніх кінцівок? 

12. З чого складається скелет нижніх кінцівок? 

13. З яких відділів складається скелет вільної верхньої кінцівки? 

14. З яких відділів складається скелет вільної нижньої кінцівки? 

15. З якої тканини складається кістка? 

16. Яка будова кістки? 

17. Які види з’єднання кісток ви знаєте? 

 

ВПРАВИ 

Вправа 8. Закінчіть фрази.  

1. Кісткова система – це… 

2. Скелет – це… 

3. До його складу входить… 

4. Череп захищає… 

5. Кістки черепа з’єднуються… 

6. Скелет тулуба складається з… 

7. Хребет – це… 

8. Хребет складається з… 

9. Хребці відрізняються… 

10. Хребці лежать… 
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Вправа 9. Закінчіть фрази. 

1. У хребетному каналі знаходиться… 

2.  рудна клітина має… 

3. Скелет верхніх і нижніх кінцівок складається з… 

4. Скелет пояса верхньої кінцівки – це… 

5. За допомогою плечового пояса… 

6. Скелет вільної верхньої кінцівки складається з… 

7. Кисть складається з… 

8. Скелет нижньої кінцівки складається з… 

9. Скелет пояса нижньої кінцівки – це… 

10. Скелет вільної нижньої кінцівки складається з… 

 

Вправа 10. Закінчіть фрази. 

1. Кістка утворена… 

2. Окістя містить… 

3. Кістки ростуть… 

4. Ріст кісток у людини закінчується… 

5. У кістковій тканині міститься… 

6. До складу кісток входять… 

7. З’єднання кісток буває… 

8. Кістки черепа з’єднуються… 

9. Кістки суглобів з’єднуються… 

 

Вправа 11. Замість крапок вставте потрібну форму прикметників. 

1. …система – це скелет. 

2. Череп захищає … мозок. 

3. Кістки черепа з’єднуються нерухомо, крім … щелепи. 

4. Скелет тулуба складається з хребта і … клітини. 

5. Хребет – це … опора всього тіла. 

6. Отвори хребців утворюють … канал, де знаходиться … мозок. 

7. … клітина має 12 пар ребер. 
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8. Кожна пара ребер з'єднується з одним … хребцем. 

9. … кінці десяти пар з’єднуються з грудиною. 

10. Дві … пари ребер закінчуються вільно. 

Слова для вставок: нижній, кістковий, головний, грудний, спин-

ний, механічний, передній. 

 

Вправа 12. Замість крапок вставте потрібну форму прикметників. 

1. Скелет … і … кінцівок складається зі скелета пояса кінцівки і 

скелета … кінцівки. 

2. Скелет … кінцівки включає скелет пояса … кінцівки. Це … пояс. 

3. За допомогою … пояса верхні кінцівки з’єднуються з тулубом. 

4. Скелет … … кінцівки складається з плеча, передпліччя і кисті. 

5. Скелет … кінцівки складається зі скелета пояса … кінцівки. 

6. Скелет … … кінцівки включає стегно, гомілку і стопу. 

7. Окістя є … тканиною. 

8. Окістя містить … та … судини і нерви.  

Слова для вставок: верхній, плечовий, нижній, тазовий, кровоно-

сний, вільний, сполучний, лімфатичний. 

 

Вправа 13. Замість крапок вставте потрібну форму дієслів. 

1. До складу скелета … 200 кісток. 

2. Скелет … на   відділи. 

 . Череп … головний мозок. 

4. Кістки черепа … нерухомо, крім нижньої щелепи. 

5. Скелет тулуба … з хребта і грудної клітини. 

6. Хребет …   − 4 хребці. 

7. Хребці … за формою і розміром. 

8. Отвори хребців … хребетний канал. 

9.  рудна клітина … 12 пар ребер, грудину і 12 хребців. 

10. Кожна пара ребер … з одним хребцем. 

Слова для вставок: ділити, входити, з’єднуватися, мати, захища-

ти, складатися, утворювати, відрізнятися. 
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Вправа 14. Замість крапок вставте потрібну форму дієслів. 

1. Передні кінці десяти пар ребер … з грудиною. 

2. Дві нижні пари ребер … вільно. 

3. Скелет верхніх і нижніх кінцівок … зі скелета пояса кінцівок і 

скелета вільної кінцівки. 

4. За допомогою плечового пояса верхні кінцівки … з тулубом.  

5. Скелет вільної верхньої кінцівки … з плеча, передпліччя і кисті. 

6. До складу кисті … зап’ястя, п’ясток і фаланги пальців. 

7. Тазовий пояс … скелетом пояса нижньої кінцівки. 

8. Скелет вільної нижньої кінцівки … зі стегна, гомілки і стопи. 

9. Кістка … кістковою тканиною. 

10. Ріст кісток у людини … у 25 років. 

Слова для вставок: закінчуватися, з’єднуватися, входити, бути 

(є), складатися, утворюватися. 

 

Вправа 15. У даному переліку слів знайдіть однокореневі слова. 

 олова, захист, воля, захищати, вільний, головний, спина, грудний, 

хребець, верх, низ, хребет, верхній, спинний, вільно, плече, п'ясть, кістка, 

плечовий, зап’ясток, нерв, передпліччя, окістя, кістковий, нервовий, ниж-

ній, ріст, рухомий, рости, рухатися, нерухомий, груди, хребетний, грудина. 



 17 

ТЕМА  4.  М ЯЗОВА  СИСТЕМА 

 

М’язи утворені м’язовою тканиною і 

діляться на: 

– гладенькі. Це м’язи внутрішніх ор-

ганів, кровоносних судин; 

– попере чносмуга сті – скелетні, 

оскільки вони прикріплюються до кісток 

скелета і рухають всі кістки тіла. Це м’язи 

скелета, язика, верхньої частини страво-

ходу і гортані, очного яблука, слухових кіс-

точок. Усього в тілі людини майже 

600 поперечносмугастих м’язів. 

Під час руху людини працює декіль-

ка груп поперечносмугастих м’язів. 

Основні групи м язів: 

– м’язи голови (жува льні і мімі чні); 

– м’язи  и ї; 

– м’язи груде й; 

– м’язи живота ; 

– м’язи спи ни; 

– м’язи плечово го пояса; 

– м’язи вільної верхньої кінцівки; 

– м’язи та зового пояса; 

– м’язи вільної нижньої кінцівки. 

Зазвичай вони утворюють пари 

м’язів, які називаються м’язи-згиначі  і 

м’язи-розгиначі . 
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ЗАПИТАННЯ  ДО  ТЕКСТУ 

1. На які групи діляться м’язи? 

2. Які основні групи поперечносмугастих м’язів ви знаєте? Назвіть їх. 

 

ВПРАВИ 

Вправа 16. Закінчіть фрази. 

1. М’язи утворені… 

2. М’язи діляться на... 

3.  ладенькі м’язи – це м’язи… 

4. Поперечносмугасті м’язи – це м’язи скелета… 

5. Усього в тілі людини майже… 

6. Під час руху людини працює…  

7. Основні групи м’язів – це м’язи шиї, … 

8. Пари м’язів називаються… 

 

Вправа 17. Замість крапок вставте потрібну форму прикметників. 

1. М’язи утворені … тканиною. 

2. М’язи діляться на … і… 

3. … м’язи – це м’язи скелета. 

4. … м’язи – це м’язи … органів, … судин. 

5. М’язи голови − … і… 

6. М’язи … пояса відносяться до скелета верхніх кінцівок. 

7. М’язи … пояса відносяться до скелета нижніх кінцівок. 

Слова для вставок: гладенький, м’язовий, скелетний, поперечносму-

гастий, кровоносний, мімічний, внутрішній, жувальний, тазовий, плечовий. 

 

Вправа 18. Замість крапок вставте потрібну форму дієслів. 

1. М’язи … на скелетні і гладенькі. 

2. Скелетні м’язи … до кісток скелета. 

3. Скелетні м’язи … всі кістки тіла. 
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4. Під час руху людини … декілька груп м’язів. 

5. Поперечносмугасті м’язи зазвичай … пари. 

Слова для вставок: прикріплятися, ділитися, працювати, назива-

тися, рухати, утворювати.  

 

Вправа 19. У даному переліку слів знайдіть однокореневі слова. 

М’язи, скелет, кров, слух, слуховий, спина, плече, м’язовий, груди, 

кровоносний, спинний, голова, плечовий, грудний, таз, око, тазовий, гру-

дина, головний, очний, скелетний. 
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ТЕМА  5.  КРОВОНОСНА  СИСТЕМА 

 

До складу кровоносної системи 

входять серце і кровоносні судини, яки-

ми рухається кров. Кровоносні судини – 

аорта, артерії, вени, капіляри. 

Ао рта – найбільша артерія. Великі 

артерії відходять від серця, діляться і 

утворюють дрібні судини – капіля ри.  

Артерії і вени відрізняються напрям-

ком руху крові.  

Арте рії – це судини, якими кров ру-

хається від серця до тканин. 

Тиск крові в артеріях більший, тому 

артерії мають щільні стінки. 

Ве ни – це судини, якими кров руха-

ється від тканин і органів до серця. Тиск 

крові у венах менший, тому вони мають 

тонші стінки. 

Капіляри – це мікроскопічні судини, 

які знаходяться в тканинах і з’єднують ар-

терії з венами. Їхня загальна довжина 

майже 100000 км. Їхня основна функція – 

обмін речовин і газів між кров’ю і тканина-

ми всіх органів.  

Се рце – це порожнистий м’язовий 

орган, який знаходиться у грудній порож-

нині. Його маса 250–300 г. 

Будова серця. Серце людини ді-

литься вертикальною стінкою на дві части-
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ни – праву і ліву, які не з’єднуються. Кожна 

частина серця ділиться на два відділи: 

верхній – передсе рдя і нижній – 

 лу ночок. Таким чином, серце має 

4 відділи. Ці відділи поєднуються між со-

бою через кла пани: під час скорочення 

передсердя клапани відкриваються, а під 

час скорочення шлуночків – закриваються, 

тому кров рухається тільки від передсердь 

до шлуночків, які потім виштовхують її в 

кровоносні судини. Від лівого шлуночка ві-

дходить аорта, від правого – легенева ар-

терія. 

Рух крові судинами називається 

кровоо бігом. Це замкнута система. Є ма-

ле і велике коло кровообігу.  

Мале коло кровообігу – це шлях 

крові від правого шлуночка через артерії, 

капіляри і вени легень до лівого передсер-

дя (венозна кров стає артеріальною). 

Велике коло кровообігу – це шлях 

крові від лівого шлуночка через артерії, 

капіляри і вени всіх органів тіла до правого 

передсердя (артеріальна кров стає веноз-

ною). 

Судинами малого і великого кола 

кровообігу кров проходить за 27 секунд, і 

рухається вона завдяки різниці тисків на 

початку і в кінці великого і малого кола 

кровообігу. 
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Киснева молекула 

За 24 години серце скорочується 

100000 разів і перекачує 10 тон крові. 

Тиск крові у здорових людей –  

120 / 70 мм ртутного стовпа. 

Склад і функції крові. Кров – це 

рідка сполучна тканина, яка утворюється з 

клітин червоного кісткового мозку. В орга-

нізмі її приблизно 5 літрів. 

Кров складається з пла зми (рідка  

частина крові) і клітин крові: 

– еритроци ти (червоні кров’яні  клі-

тини, які переносять кисень (ч.р.) (О2) і ву-

глекислий газ (СО2)); 

– лейкоци ти (безба рвні клітини 

крові, які захищають від чужорі дних клі-

тин);  

– тромбоци ти (безбарвні клітини, 

які беруть участь у згорта нні крові, і це за-

хищає організм від втрати крові). 

Таким чином, функції крові – транс-

портна та захисна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 емоглобін 

Червона кров’яна клітина 
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ЗАПИТАННЯ  ДО  ТЕКСТУ 

1. Що входить до складу кровоносної системи? 

2. Які кровоносні судини ви знаєте? 

3. Чим відрізняються артерії від вен? 

4. Що таке капіляри? 

5. Що таке серце? 

6. Яка будова серця? 

7. Що таке кровообіг? 

8. Які два шляхи руху крові ви знаєте? 

9. Що таке мале коло кровообігу? 

10. Що таке велике коло кровообігу? 

11. Чому кров рухається у судинах? 

12. Що таке кров? 

14. Назвіть клітини крові. 

15. Що таке еритроцити? Їх функція. 

16. Що таке лейкоцити? Їх функція. 

17. Що таке тромбоцити? Їх функція. 

18. Які функції крові? 

 

ВПРАВИ 

Вправа 20. Закінчіть фрази. 

1. До складу кровоносної системи входять… 

2. Кровоносні судини – це аорта, … 

3. Аорта – найбільша… 

4. Артерії – це судини, якими кров… 

5. Вени – це судини, якими кров… 

6. Капіляри – це… 

7. Капіляри з’єднують… 

8. Основна функція капілярів – обмін… 

9. Серце – це порожнистий… 

10. Серце знаходиться у… 
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Вправа 21. Закінчіть фрази. 

1. Серце ділиться на… 

2. Верхній відділ серця −…, а нижній − … 

3. Ці відділи поєднуються… 

4. Від лівого шлуночка відходить …, а від правого − … 

5. Кровообіг – це… 

6. Є мале і велике… 

7. У малому колі кровообігу венозна кров… 

8. У великому колі кровообігу артеріальна кров… 

9. Судинами малого і великого кола кровообігу кров рухається за-

вдяки… 

10. Тиск крові у здорових людей – … 

 

Вправа 22. Закінчіть фрази. 

1. Кров – це рідка… 

2. Кров утворюється з… 

 . Кров складається з… 

4. Плазма – це… 

5. Клітини крові – це… 

6. Еритроцити переносять… 

7. Лейкоцити захищають… 

8. Тромбоцити беруть участь у… 

9. Функції крові − …  

 

Вправа 23. Замість крапок вставте потрібну форму прикметників. 

1. До складу … системи входять серце і … судини. 

2. Аорта – … артерія. 

3. Тиск крові в артеріях …, тому вони мають … стінки. 

4. Тиск крові у венах менший, тому вони мають … стінки. 

5. Капіляри – це … судини. Їх … функція – обмін речовин. 
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6. Серце – це … орган. Воно знаходиться у … клітині. 

7. Серце людини ділиться … стінкою на дві частини. 

8. … відділ серця – передсердя, а … − шлуночок. 

Слова для вставок: найбільший, великий, кровоносний, тонкий, 

основний, м’язовий, щільний, мікроскопічний, порожнистий, верхній, гру-

дний, вертикальний, нижній. 

 

Вправа 24. Замість крапок вставте потрібну форму дієслів. 

1. Від лівого шлуночка … аорта. 

2. Рух крові судинами … кровообігом. 

3. Під час руху крові малим колом кровообігу венозна кров … ар-

теріальною. 

4. Під час руху крові великим колом кровообігу артеріальна кров 

… венозною. 

5. Судинами малого і великого кола кровообігу кров … за 

27 секунд. 

6. За 24 години серце … 100000 разів. 

7. Кров … з клітин червоного кісткового мозку. 

8. Кров … з плазми і клітин крові. 

9. Еритроцити … кисень і вуглекислий газ. 

10. Тромбоцити … організм від втрати крові. 

Слова для вставок: називатися, проходити, складатися, захища-

ти, відходити, ставати, скорочуватися, утворюватися, переносити. 

 

Вправа 25. У даному списку слів знайдіть однокореневі слова. 

Кров, артерія, вена, м’яз, серце, кров’яний, артеріальний, рух, кро-

воносний, венозний, м’язовий, рухатися, передсердя, ртуть, кровообіг, 

захист, ртутний, захищати, лімфа, захисний, лімфатичний. 

 

 



 26 

Вправа 26. Використовуючи прикметники справа, складіть слово-

сполучення. Узгодьте у роді та числі. 

… кров 

… судина 

… артерія 

… система 

… стінки 

… орган 

… коло кровообігу 

… шлуночок 

… тканина 

… клітини 

лівий 

м’язовий 

кров’яний 

дрібний 

малий 

артеріальний 

тонкий 

венозний 

вертикальний 

кровоносний 

великий 

щільний 

мікроскопічний 

правий 

сполучний 

безбарвний 

червоний 
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ТЕМА  6.  ЛІМФАТИЧНА  СИСТЕМА 

 
Лімфати чна система складається з 

лімфати чних прото ків, суди н, капіля рів і 

вузлі в.  

Лімфатичні протоки, судини і капі-

ляри – це судини, якими рухається лімфа 

зі всіх тканин і органів до вен великого ко-

ла кровообігу. 

Лімфатичні вузли – місце, де лімфа-

тичні судини з’єднуються. 

Лі мфа – це безбарвна рідина, яка 

за хімічним складом схожа на кров, але в 

ній немає еритроцитів. Її функції – захисна 

і транспортна. 

 

 

 

ЗАПИТАННЯ  ДО  ТЕКСТУ 

1. З чого складається лімфатична система? 

2. Що таке лімфа? 

 . Які функції лімфатичної системи? 
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ВПРАВИ 

Вправа 27. Закінчіть фрази. 

1. Лімфатична система складається з… 

2. Судинами лімфа рухається… 

3. У лімфатичних вузлах лімфатичні судини… 

4. Лімфа – це… 

5. Лімфа за хімічним складом… 

6. У лімфі немає… 

7. Функції лімфи – … 

 

Вправа 28. Замість крапок вставте потрібну форму прикметників. 

1. Лімфатична система складається з … протоків, судин, капілярів 

і вузлів. 

2. … судинами лімфа рухається до вен … кола кровообігу. 

3. Лімфатичні вузли – це місце, де … судини з’єднуються. 

4. Лімфа – це … рідина. 

5. За … складом лімфа схожа на кров. 

6. Функції лімфи – … і… 

Слова для вставок: захисний, хімічний, безбарвний, транспорт-

ний, лімфатичний, великий. 

 

Вправа 29. Замість крапок вставте потрібну форму дієслів. 

1. Лімфатична система … з лімфатичних судин і вузлів. 

2. Лімфатичними судинами лімфа … зі всіх тканин і органів до вен 

великого кола кровообігу. 

3. Лімфатичні судини … у лімфатичних вузлах. 

4. У лімфі … еритроцитів. 

Слова для вставок: з’єднуватися, не бути (немає), складатися, 

рухатися. 
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ТЕМА  7.  ДИ АЛЬНА  СИСТЕМА 

 

Ди хальна система складається з 

ди хальних шляхів (порожни на носу, по-

рожнина глотки, горта нь, трахе я, бро нхи) і 

леге нь. 

Під час вди ху пові тря надходить до 

порожнини носу (де зволо жується, зігрі-

ва ється, очища ється), потім надходить до 

гортані (голосови й апара т), а потім надхо-

дить до трахеї (ди хальне го рло). Трахея 

ділиться на два бро нхи, які входять до 

правої і лівої легені (де діляться на най- 

дрібніші бронхи і утворюють бронхіа льне 

дерево з альве олами, у яких відбувається 

обмін газів – кисню (О2) і вуглекислого газу 

(СО2)). 

Леге ні знаходяться у грудній поро-

жнині і діляться на частки: права – на три, 

ліва – на дві. Зовні легені вкриті пле врою. 

Ди хання – це обмін газів між живи м 

організмом та зовнішнім середо вищем. 

Дихання відбувається за допомогою диха-

льних ру хів: вдих і ви дих. Їх регулює 

центральна нервова система. 

 

ЗАПИТАННЯ  ДО  ТЕКСТУ 

1. З чого складається дихальна сис-

тема? 

2. Що відбувається у порожнині носу? 
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3. Яка будова трахеї? 

4. Що таке бронхіальне дерево? 

5. Який процес відбувається в аль-

веолах? 

6. Яка будова легень? 

7. Що таке дихання? 

8. Які дихальні рухи ви знаєте? 

 

 

ВПРАВИ 

Вправа 30. Закінчіть фрази. 

1. Дихальна система складається з… 

2. Під час вдиху повітря надходить до… 

3. Трахея – це… Вона ділиться на… 

4. У легенях бронхи утворюють… 

5. В альвеолах відбувається… 

6. Легені знаходяться у … Вони діляться на… 

7. Дихання – це обмін… 

8. Дихальні рухи регулює… 

 

Вправа 31. Замість крапок вставте потрібну форму прикметників. 

1. Дихальна система складається з … шляхів. 

2. Трахея – це …горло.  

3. Бронхи входять до … і …легені. 

4. Бронхи утворюють … дерево. 

5. Легені знаходяться у … порожнині. 

6. … легеня ділиться на   частки. 

7. … легеня ділиться на 2 частки. 
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8. Дихання відбувається за допомогою … рухів. Їх регулює … … 

система. 

Слова для вставок: правий, найдрібніший, дихальний, грудний, 

нервовий, лівий, бронхіальний, центральний. 

 

Вправа 32. Замість крапок вставте потрібну форму дієслів. 

1. Дихальна система … з дихальних шляхів і легень. 

2. Під час вдиху повітря … до порожнини носу. 

3. Там повітря …, …, … 

4. Трахея … до дихального горла. 

5. Трахея … на два бронхи. 

6. Ці бронхи … до правої і лівої легені. 

7. В альвеолах … обмін газів. 

8. Легені … у грудній порожнині. Вони … на частки. 

9. Дихання … за допомогою дихальних рухів.  

Слова для вставок: надходити, очищатися, зігріватися, ділитися, 

складатися, зволожуватися, відбуватися, входити, знаходитися. 
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ТЕМА  8.  ТРАВНА  СИСТЕМА 

 

Травна  система складається з тра-

вно го кана лу (довжина  10 м) і травни х 

за лоз. Її функція – механічна обро бка ї жі, 

її перева рювання і всмо ктування. 

До травного каналу відносяться: 

1) ротова  порожнина, де знахо-

дяться зу би (їх  2), язи к (пересува є їжу, 

визначає її температуру і смак; це також 

орган мови), протоки сли нних залоз. Звід-

си їжа надходить до глотки; 

2) гло тка з’єднує ротову  і носову  

порожни ни. У глотці перетина ються травні  

і ди хальні шляхи , відбувається ковта ння 

(рух їжі в шлу нок). Із глотки їжа надходить 

до стравохо ду; 

3) стравохі д (м’язова трубка дов-

жиною 20–25 см) з’єднує глотку і шлунок та 

просува є їжу в шлунок; 

4)  лу нок (м’язовий орган у черев-

ні й порожнині під діафра гмою). Його зало-

зи виділяють шлунко вий сік (1,5−2 л на до-

бу). У шлунку їжа перемі шується, стає 

м’яко ю і розще плюється. Зі шлунку їжа  

надходить до тонкого кишечника; 

5) то нкий ки е чник (трубка 5–7 м, 

діаметром 2,5 см). В його першому відді-

лі – дванадцятипа лій ки шці є протоки  

під лунко вої залози і печі нки. Залози 

стравохід 

дванадцятипала кишка 
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кишечника виробляють ки ко вий сік. Він 

має 22 ферме нти і роз е плює жири , біл-

ки  і вуглево ди. В інших відділах тонкого 

кишечника роз е плення закінчується і  

відбувається всмо ктування поживних ре-

човин у кров і лімфу. З тонкого кишечника 

неперетра влена їжа надходить у товстий 

кишечник; 

6) товсти й ки е чник – це продов-

ження тонкого кишечника (1,5−2 м), кінце-

вий його відділ – пряма  ки шка. Вона закін-

чується а нусом – заднім прохо дом, через 

який з організму виходить неперетравлена 

їжа.  

Травні  залози (залози зо внішньої 

секре ції) виділяють секре т з ферме нтами 

(біологічні каталіза тори, які приско рюють 

хімічні реакції). У ротовій порожнині є 

слинні залози, які виділяють слину; залози 

шлунку виділяють шлунковий сік; підшлун-

ко ва залоза виділяє підшлунко вий сік; пе-

чінка (найбільша залоза людини (1,5 кг)) 

виділяє жовч; залози кишечника виділяють 

кишко вий сік. 

 

ЗАПИТАННЯ  ДО  ТЕКСТУ 

1. З чого складається травна система? Яка її функція? 

2. З чого складається травний канал? 

3. Які органи знаходяться у ротовій порожнині? 

4. Які функції глотки, стравоходу, шлунку? 
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5. Яка будова тонкого кишечника? 

6. Які функції тонкого кишечника? 

7. Які процеси відбуваються у товстому кишечнику? 

8. Які травні залози ви знаєте? 

 

ВПРАВИ 

Вправа 33. Закінчіть фрази. 

1. Травна система складається з… 

2. Функції травної системи − … 

 . До травного каналу відносяться ротова порожнина, … 

4. У ротовій порожнині знаходяться зуби, … 

5.  лотка з'єднує… 

6. У глотці перетинаються… 

7. Із глотки їжа надходить… 

8. Стравохід з’єднує глотку і… 

9. Скорочуючись, стравохід просуває… 

10. Шлунок – це м’язовий… 

 

Вправа 34. Закінчіть фрази. 

1. Шлунок виділяє… 

2. У шлунку їжа… 

3. Зі шлунку їжа надходить до… 

4. Тонкий кишечник – це трубка… 

5. У дванадцятипалій кишці є протоки… 

6. Залози кишечника виробляють… 

7. Кишковий сік розщеплює… 

8. В інших відділах тонкого кишечника відбувається… 

9. З тонкого кишечника неперетравлена їжа… 

10. Товстий кишечник – це… 
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Вправа 35. Закінчіть фрази. 

1. Травні залози виділяють… 

2. У ротовій порожнині є протоки… 

 . Вони виділяють… 

4. Залози шлунку виділяють… 

5. Підшлункова залоза виділяє… 

6. Печінка – найбільша… 

7. Печінка виділяє… 

8. Залози кишечника виділяють… 

 

Вправа 36. Замість крапок вставте потрібну форму прикметників. 

1. Травна система складається з … каналу і … залоз. 

2. Функція травної системи − … обробка їжі. 

3. До … каналу відносяться … порожнина, глотка, стравохід, шлу-

нок, … і … кишечник. 

4. У … порожнині знаходяться зуби, язик, протоки … залоз. 

5.  лотка з’єднує … і … порожнини.  

6. У глотці перетинаються … і … шляхи. 

7. Стравохід – це … трубка довжиною 20−25 см. 

8. Шлунок – це … орган у … порожнині. 

9. Шлунок виділяє … сік. 

10. Зі шлунку їжа надходить до… кишечника. 

Слова для вставок: механічний, носовий, травний, тонкий, чере-

вний, ротовий, товстий, дихальний, шлунковий, м’язовий. 

 

Вправа 37. Замість крапок вставте потрібну форму прикметників. 

1. У … кишці є протоки … залози і печінки. 

2. Залози кишечника виробляють … сік. 

3. З … кишечника неперетравлена їжа надходить до … кишечника. 

4. Товстий кишечник – це продовження … кишечника. 
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5. Кінцевий його відділ − … кишка. 

6. Травні залози – це залози … секреції. Вони виділяють … каталі-

затори. 

7. Ці каталізатори прискорюють … реакції. 

8. У … порожнині є залози.  

9. Печінка – … залоза людини. 

Слова для вставок: кишковий, товстий, неперетравлений, два-

надцятипалий, тонкий, прямий, слинний, найбільший, ротовий, хімічний, 

зовнішній, біологічний. 

 

Вправа 38. Замість крапок вставте потрібну форму дієслів. 

1. Травна система … з травного каналу і травних залоз. 

2. Язик …їжу.  

3. Язик … температуру і смак їжі. 

4.  лотка … ротову і носову порожнини. 

5. У глотці … травні і дихальні шляхи. 

6. З глотки їжа … до стравоходу. 

7. Стравохід … глотку і шлунок. 

8. Стравохід … їжу у шлунок. 

9. Шлунок … шлунковий сік. 

10. У шлунку їжа … і… 

Слова для вставок: просувати, складатися, з’єднувати, пересу-

вати, визначати, перетинатися, надходити, виділяти, розщеплюватися, 

перемішуватися. 

 

Вправа 39. Замість крапок вставте потрібну форму дієслів.  

1. Зі шлунку їжа … у тонкий кишечник. 

2. Залози тонкого кишечника … кишковий сік. 

3. Кишковий сік … жири, білки і вуглеводи. 

4. Потім … всмоктування поживних речовин у кров і лімфу.  
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5. Товстий кишечник … продовженням тонкого кишечника. 

6. Пряма кишка … анусом. 

7. Залози зовнішньої секреції … секрет з ферментами. 

8. Біологічні каталізатори … хімічні реакції. 

9. У ротовій порожнині … слинні залози. 

10. Слинні залози … слину. 

Слова для вставок: розщеплювати, надходити, виробляти, виді-

ляти, бути (є), прискорювати, відбуватися, закінчуватися.  

 

Вправа 40. У даному списку слів знайдіть однокореневі слова. 

Кишка, рот, страва, слина, шлунок, ніс, м’яз, кишечник, ротовий, 

слинний, шлунковий, м’язовий, кишковий, травний, підшлунковий, носо-

вий, стравохід. 

 

Вправа 41. До даних прикметники доберіть іменники справа.  

Травна … шляхи 

ротова … орган 

дихальні … речовини 

шлунковий … система 

м’язовий … кишечник 

поживні … залози 

слинні … залоза 

підшлункова … порожнина 

товстий … сік 

дванадцятипала … кишка 

 

Вправа 42. До даних іменників доберіть прикметники справа. Уз-

годьте їх у роді і числі. 

… кишечник слинний 

… сік кишковий 
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… канал 

… порожнина 

… шляхи 

… залоза 

… каталізатори 

… реакція 

… система 

… залози 

… кишка 

біологічний 

товстий 

носовий 

дихальний 

тонкий 

підшлунковий 

шлунковий 

ротовий 

травний 

хімічний 

прямий 

дванадцятипалий 
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ТЕМА  9.  ВИДІЛЬНА  СИСТЕМА 

 

Видільна   система потрібна для 

виділення отру йних речовин і складається 

з сечовидільно ї системи і шкіри. 

До сечовидільно ї системи відно-

сяться: 

1) ни рки – па рний орган (маса одні-

єї нирки людини 150 г). Це біологічні 

фі льтри, які фільтру ють кров. В результаті 

утворюється се ча, яка надходить до нир-

ко вої ба лії, а потім до сечово дів; 

2) сечово ди (30 см), з них сеча пот-

рапляє у сечови й міху р; 

3) сечови й міху р (збирає 

500−700 мл сечі) скоро чується, і сеча над-

ходить до сечовивідно го каналу; 

4) сечовивідни й канал, звідки сеча 

виводиться із організму. 

Шкіра – це найбільший орган, він 

вкриває тіло людини (площа майже 2 м2).  

Воло сся і ні гті – це похідні  шкіри.  

Шкіра складається з трьох шарів: 

1) зо внішній шар – епіде рміс, 

2) сере дній шар – де рма, 

3) вну трішній шар – кліткови на. 

Функції шкіри – захищати організм 

від мікро бів, підтри мувати пості йну темпе-

ратуру тіла, виділя ти во ду і со лі. 
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ЗАПИТАННЯ  ДО  ТЕКСТУ 

1. Для чого потрібна видільна система? 

2. З чого складається видільна система? 

3. Які органи відносяться до сечовидільної системи? 

4. Розкажіть про нирки. 

5. Яка функція нирок? 

6. Які функції виконує шкіра? 

7. З яких шарів складається шкіра? 

 

ВПРАВИ 

Вправа 43. Закінчіть фрази. 

1. Видільна система складається з… 

2. До сечовидільної системи відносяться нирки, … 

3. Нирки – це біологічні… 

4. З сечоводів сеча надходить до… 

5. З сечовивідного каналу сеча… 

6. Шкіра – це найбільший… 

7. Шкіра вкриває… 

8. Шкіра складається з… 

9. Епідерміс, дерма і клітковина – це… 

10. Функції шкіри – захищати… 

 

Вправа 44. Замість крапок вставте потрібну форму прикметників. 

1. … система потрібна для виділення … речовин. 

2. Видільна система складається з … системи і шкіри. 

3. Нирки – …орган. 

4. Нирки – це … фільтри. 

5. Сеча надходить до … балії. 

6. З сечоводів сеча надходить до … міхура. 

7. З … міхура сеча надходить до … каналу. 
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8. Шкіра – це … орган. 

9. Дерма – це … шар шкіри. 

10. Функція шкіри − підтримувати … температуру тіла. 

Слова для вставок: сечовидільний, видільний, нирковий, серед-

ній, найбільший, отруйний, парний, сечовивідний, біологічний, сечовий, 

постійний. 

 

Вправа 45. Замість крапок вставте потрібну форму дієслів. 

1. Видільна система … з сечовидільної системи і шкіри. 

2. До сечовидільної системи … нирки, сечоводи, сечовий міхур і 

сечовивідний канал. 

3. Нирки … кров. 

4. Сечовий міхур … 500−600 мл сечі. 

5. З сечового міхура сеча … до сечовивідного каналу. 

6. Шкіра … тіло людини. 

7. Шкіра … з трьох шарів. 

8. Функції шкіри – … організм від мікробів, … постійну температуру 

тіла, … воду і солі. 

Слова для вставок: відноситися, надходити, захищати, склада-

тися, фільтрувати, вкривати, виділяти, збирати, підтримувати. 

 

Вправа 46. У даному списку слів знайдіть однокореневі слова. 

Виділяти, сеча, нирка, фільтр, сечовивідний, сечовий, нирковий, 

видільний, фільтрувати, сечовід, сечовидільний. 

 

Вправа 47. До даних іменників підберіть прикметники справа. Уз-

годьте їх у роді і числі. 

… речовини постійний 

… орган великий 

… балія нирковий 
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… фільтри 

… система 

… шар 

… міхур 

… канал 

… температура 

сечовий 

отруйний 

видільний 

парний 

внутрішній 

сечовидільний 

біологічний 

зовнішній 

сечовивідний 
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ТЕМА  10.  НЕРВОВА  СИСТЕМА 

 

Нерво ва система ділиться на 

центра льну і перифері йну. 

 ентра льна нерво ва система 

( НС) – це головни й і спинни й мо зок.  

Перифері йна нервова система – 

це нерви і нервові вузли . 

Функції нервової системи: 

– зв’язок організму з зо внішнім се-

редо вищем; 

– регулюва ння роботи всіх органів. 

Спинни й мо зок знаходиться у хре-

бе тному каналі (довжина 42 см діаметром 

1 см), він з’єднується з головни м мо зком. 

Спинний мозок складається з сірої речо-

вини  (в центрі), його ото чує з усіх боків бі-

ла речовина. 

Функції спинного мозку: 

– рефлекто рна (у спинному мозку 

знаходяться центри ру хальних рефле ксів 

(відповідна автоматична реакція організму 

на певний подра зник), наприклад: чха ння, 

ка шель (ч.р.), ковта ння, ви ділення сли ни 

на їжу); 

– провіднико ва (у білій речовині 

спинного мозку знаходяться висхідні  і 

низхідні   ляхи , якими нервові і мпульси 

йдуть до головного мозку і від нього). 



 

 44 

Головни й мо зок знаходиться у по-

рожнині черепа (маса 1 00–1700 г) і скла-

дається з білої і сірої речовини. У голов-

ному мозку є ві дділи: 

1) довга стий мозок регулює 

тра влення, ковтання, ди хання, роботу сер-

ця, захисні рефлекси (кашель, блюво ту, 

чхання); 

2) за дній мозок: 

– міст регулює рух ще леп і оче й, 

мі міку обли ччя; 

– мо зочок контролює точні рухи і рі-

внова гу; 

3) сере дній мозок регулює рефлек-

си слу ху, зо ру, то нус м’язів; 

4) промі жний мозок аналізує всі 

нервові імпульси, які йдуть до кори  великих 

півку ль, регулює о бмін речовин, постійну 

температуру тіла, вжива ння їжі і води ; 

5) великі півку лі вкрива ють серед-

ній і проміжний мозок (їх поверхня має 

зви вини і бо розни), регулює роботу всього 

організму. З корою великих півкуль 

пов’язані функції мо ви, па м’яті, ми слення, 

поведі нки. 

 

ЗАПИТАННЯ  ДО  ТЕКСТУ 

1. На які частини ділиться нервова система? 

2. Що таке центральна нервова система? 

3. Що таке периферійна нервова система? 
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4. Які функції нервової системи? 

5. Де знаходиться спинний мозок? 

6. Назвіть функції спинного мозку. 

7. Що таке рефлекторна функція спинного мозку? 

8. Що таке рефлекс? 

9. Що таке провідникова функція спинного мозку? 

10. Що таке висхідні і низхідні шляхи? 

11. Де знаходиться головний мозок? 

12. На які відділи ділиться головний мозок? 

13. Які функції: 

– довгастого мозку? 

– заднього мозку? 

– середнього мозку? 

– проміжного мозку? 

– великих півкуль? 

 

ВПРАВИ 

Вправа 48. Закінчіть фрази. 

1. Нервова система ділиться на… 

2. Центральна нервова система – це головний і… 

 . Периферична нервова система – це нерви і… 

4. Спинний мозок знаходиться у… Він з’єднується з… 

5. Спинний мозок складається з… 

6. У спинному мозку знаходяться… 

7.  оловний мозок знаходиться у… Він складається з… 

8. Довгастий мозок регулює травлення, … 

 

Вправа 49. Закінчіть фрази. 

1. Захисні рефлекси – це кашель, … 

2. Міст регулює рух очей, … 
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 . Мозочок контролює точні… 

4. Середній мозок регулює рефлекси слуху, … 

5. Проміжний мозок регулює обмін… 

6. Проміжний мозок також аналізує нервові… 

7. Великі півкулі вкривають… 

8. Великі півкулі регулюють роботу… 

9. Їх поверхня має звивини і… 

10. З корою великих півкуль пов’язані функції мови, … 

 

Вправа 50. Замість крапок вставте потрібну форму прикметників. 

1. Нервова система ділиться на … і… 

2. Центральна нервова система – це … і … мозок. 

 . … система – це нерви і … вузли. 

4. Функція … системи – зв’язок організму з … середовищем. 

5. … мозок знаходиться у … каналі. 

6. Спинний мозок з’єднується з … мозком. 

7. У … мозку знаходяться центри … рефлексів. 

8. У … речовині … мозку знаходяться … і … шляхи. 

9.  оловний мозок складається з … і … речовини. 

10. Травлення регулює … мозок. 

Слова для вставок: периферійний, сірий, головний, нервовий, 

хребетний, центральний, зовнішній, висхідний, спинний, рухальний, низ-

хідний, білий, довгастий. 

 

Вправа 51. Замість крапок вставте потрібну форму прикметників. 

1. Довгастий мозок регулює … рефлекси (кашель, чхання). 

2. … мозок регулює міміку обличчя. 

3. Мозочок контролює … рухи. 

4. … мозок регулює тонус м’язів. 

5. … мозок аналізує всі … імпульси, які йдуть до кори … півкуль. 
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6. … мозок регулює … температуру тіла. 

7. З корою … півкуль пов’язані функції мови, пам’яті, мислення. 

8. Функції спинного мозку − … і… 

Слова для вставок: задній, середній, великий, захисний, точний, 

нервовий, рефлекторний, постійний, провідниковий. 

 

Вправа 52. Замість крапок вставте потрібну форму дієслів. 

1. Нервова система … на центральну і периферійну. 

2. Нервова система … роботу всіх органів. 

3. Спинний мозок … у хребетному каналі. 

4. Спинний мозок … з головним мозком. 

5. У спинному мозку … центри рухальних рефлексів. 

6. Висхідними і низхідними шляхами спинного мозку нервові імпу-

льси … до кори головного мозку і від нього. 

7.  оловний мозок … у порожнині черепа. 

8.  оловний мозок … з білої і сірої речовини. 

9. Відділи головного мозку … діяльність всього організму. 

10. Проміжний мозок … всі нервові імпульси. 

Слова для вставок: регулювати, з’єднуватися, ділитися, знахо-

дитися, складатися, аналізувати, йти. 

 

Вправа 53. До даних іменників підберіть прикметники. Узгодьте їх 

у роді і числі. 

… система 

… мозок 

… імпульс 

… функція 

великий 

захисний 

спинний 

нервовий 

рефлекторний 

висхідний 

центральний 
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… шляхи 

… реакція 

… рефлекси 

… півкулі 

… вузли 

довгастий 

головний 

автоматичний 

периферійний 

провідниковий 

низхідний 

рухальний 

задній 

проміжний 
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ТЕМА  11.  ЕНДОКРИННА  СИСТЕМА 

 

Ендокри нна система координу є  

діяльність клітин, тканин і органів. 

Ендокри нна система складається з 

за лоз внутрішньої і змі шаної секре ції. До 

них відносяться гіпо фіз,  итови дна за-

лоза, надни рники, стате ві залози та інші. 

Ці залози виділяють свій секрет у 

кров і лімфу. Такий секрет містить гор-

мо ни. 

Гормо ни – це біологічно активні ре-

човини, які присутні в організмі у незнач-

ни х концентра ціях. Вони регулю ють о бмін 

речовин у всіх тканинах і органах, впли-

ва ють на ріст і ро звиток всього організму. 

 

ЗАПИТАННЯ  ДО  ТЕКСТУ 

1. Які залози утворюють ендокринну 

систему? 

2. Що відноситься до залоз внутріш-

ньої секреції? 

3. Куди залози внутрішньої секреції 

виділяють свій секрет? 

4. Що містить секрет залоз внутріш-

ньої секреції? 

5. Що таке гормони? 

6. У яких концентраціях гормони при-

сутні в організмі? 

7. Які функції гормонів? 
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ВПРАВИ 

Вправа 54. Закінчіть фрази. 

1. Ендокринна система складається з… 

2. До залоз внутрішньої секреції відносяться… 

3. Залози внутрішньої секреції виділяють свій секрет у… 

4. Секрет ендокринних залоз містить… 

5.  ормони – це… 

6.  ормони присутні у… 

7.  ормони регулюють… 

 

Вправа 55. Замість крапок вставте потрібну форму прикметників. 

1. … система складається з залоз … і …секреції. 

2. До них відносяться … залоза, … залози та інші. 

3.  ормони – це біологічно … речовини. 

4.  ормони присутні в організмі у … концентраціях. 

Слова для вставок: незначний, внутрішній, щитовидний, ендок-

ринний, активний, статевий, змішаний. 

 

Вправа 56. Замість крапок вставте потрібну форму дієслів. 

1. Ендокринна система … з залоз внутрішньої і змішаної секреції. 

2. До них … гіпофіз, щитовидна залоза, наднирники, статеві залози. 

3. Залози внутрішньої секреції … свій секрет у кров і лімфу. 

4. Секрет ендокринних залоз … гормони. 

5.  ормони … в організмі у незначних концентраціях. 

6.  ормони … обмін речовин. 

7.  ормони … на ріст і розвиток організму. 

Слова для вставок: виділяти, складатися, містити, регулювати, 

впливати, бути присутнім, відноситися. 
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ТЕМА  12.  ОРГАНИ  ЧУТТЯ 

 

Людина має п’ять органів чуття : зір, 

слух, нюх, смак, до тик. Органами чуття 

людини є: 

– орган зо ру – о ко; 

– орган слу ху – ву хо; 

– орган ню ху – ніс; 

– орган смаку  – язи к; 

– орган до тику – шкі ра. 

Всі органи чуття мають реце птори – 

клітини, в яких знаходяться чутли ві нерво-

ві волόкна. Рецептори трансформу ють си-

гнали зовнішнього ото чення у нервові ім-

пульси. 

 

ЗАПИТАННЯ  ДО  ТЕКСТУ 

1. Які органи чуття ви знаєте? 

2. Яким органом є око?  

3. Яким органом є вухо? 

4. Яким органом є ніс? 

5. Яким органом є язик? 

6. Яким органом є шкіра? 

7. Що мають всі органи чуття? 

8. Що таке рецептори? 

9. Що знаходиться в рецепторах? 

10. Яка функція рецепторів? 
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ВПРАВИ 

Вправа 57. Закінчіть фрази. 

1. Людина має… 

2. Органом зору є… 

 . Органом слуху є… 

4. Органом нюху є… 

5. Органом смаку є… 

6. Органом дотику є… 

7. Всі органи чуття мають…. 

8. В рецепторах знаходяться… 

9. Рецептори трансформують… 

 

Вправа 58. Замість крапок вставте потрібну форму прикметників. 

1. В рецепторах знаходяться … … волокна. 

2. Рецептори трансформують сигнали … оточення у … імпульси. 

Слова для вставок: нервовий, чутливий, зовнішній. 

 

Вправа 59. Замість крапок вставте потрібну форму дієслів. 

1. Людина … 5 органів чуття. 

2. Органами чуття людини … око, вухо, ніс, язик, шкіра. 

3. Всі органи чуття … рецептори. 

4. В рецепторах … чутливі нервові клітини. 

5. Рецептори … сигнали зовнішнього оточення у нервові імпульси. 

Слова для вставок: мати, бути (є), трансформувати, знаходитися. 
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ТЕСТИ 

 

Завдання. Виберіть вірний варіант відповіді. 

1.  істологія – це наука, яка вивчає…  а) будову організму 

б) будову і функції тканин 

в) функції і процеси організму  

2. В організмі людини є… а) багато типів тканин  

б) 4 типи тканин 

в) 2 типи тканин 

3. Сполучна тканина з’єднує… а) всі органи людини 

б) деякі клітини 

в) всі клітини тіла та органи 

4. Поперечносмугаста м’язова тка-

нина утворює м’язи скелета, які… 

а) виконують опорну функцію 

б) виконують захисну функцію 

в) рухають всі кістки 

5. Нервова тканина утворює… а) нервову систему людини 

б) всі м’язи 

в) нейрони 

6. Органи утворюють системи орга-

нів, які… 

а) існують окремо 

б) виконують певну функцію 

в) знаходяться всередині тіла 

7. До кровоносної системи відно-

сяться… 

а) всі кістки 

б) всі м’язи 

в) серце і кровоносні судини 

8. Ротова порожнина, глотка, страво-

хід, шлунок та інші органи входять 

до… 

а) видільної системи 

б) травної системи 

в) статевої системи 

9.  оловний, спинний мозок і нерви 

відносяться до… 

а) нервової системи 

б) дихальної системи 

в) ендокринної системи 
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10. Механічна опора всього тіла – 

це… 

а) скелет 

б) кістки 

в) хребет 

11. Скелет пояса верхньої кінцівки – 

це…  

а) плечовий пояс 

б) тазовий пояс 

в) грудна клітина 

12. Кістки черепа з’єднуються між со-

бою нерухомо, крім… 

а) верхньої щелепи 

б) нижньої щелепи 

в) суглобів 

13. Поперечносмугасті м’язи прикріп-

люються до кісток скелета і руха-

ють…  

а) всі м’язи тіла 

б) внутрішні органи 

в) всі кістки тіла 

14. До складу кровоносної системи 

входять… 

а) артерії і вени 

б) серце і кровоносні судини 

в) капіляри 

15. Артерії – це судини, якими кров 

рухається… 

а) від тканин до серця  

б) від органів до серця 

в) від серця до тканин 

16. Обмін речовин і газів між кров’ю і 

тканинами всіх органів – це… 

а) основна функція капілярів 

б) основна функція вен 

в) основна функція артерій 

17. Тиск крові у венах менший, тому 

вони мають…  

а) товщі стінки 

б) тонші стінки 

в) звичайні стінки 

18. Під час руху крові великим колом 

кровообігу артеріальна кров… 

а) збагачується киснем 

б) стає артеріальною 

в) стає венозною 

19. Серце – це порожнистий м’язовий 

орган, маса якого…  

а)  50−400 г 

б) 250− 00 г 

в) 200−250 г 
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20. Система, яка складається з лім-

фатичних протоків, судин, капіля-

рів і вузлів, − це… 

а) ендокринна система 

б) кровоносна система 

в) лімфатична система 

21. З дихальних шляхів і легень скла-

дається … система. 

а) дихальна 

б) травна 

в) нервова 

22. Обмін газів між живим організмом 

та зовнішнім середовищем − це… 

а) розмноження 

б) дихання 

в) травлення 

23. Дихання відбувається за допомо-

гою дихальних рухів: … 

а) пересування і ковтання 

б) розщеплення і всмоктування 

в) вдих і видих 

24. З травного каналу і травних залоз 

складається… 

а) травна система 

б) ендокринна система 

в) дихальна система 

25. Механічна обробка їжі, її перева-

рювання і всмоктування − це… 

а) функція лімфатичної системи 

б) функція травної системи 

в) функція нервової системи 

26. Нирки, сечоводи, сечовий міхур, 

сечовивідний канал, шкіра відно-

сяться до… 

а) видільної системи 

б) травної системи 

в) лімфатичної системи 

27. Біологічні фільтри, які фільтрують 

кров, − це… 

а) шкіра 

б) сечоводи 

в) нирки 

28. Захист організму від мікробів, під-

тримка постійної температури тіла, 

виділення води і солі − це… 

а) функції нирок 

б) функції шкіри 

в) функції сечового міхура 

29. Центральна нервова система – 

це… 

а) спинний мозок 

б) головний мозок 

в) головний і спинний мозок 
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30. Нервова система регулює роботу…  а) всіх органів 

б) кишечника 

в) рухів людини 

31. Людина має … органів чуття. а) шість 

б) п’ять 

в) сім 

32. Клітини, в яких знаходяться чутливі 

нервові волокна, – це… 

а) рецептори 

б) органи 

в) залози 

33. Діяльність клітин, тканин і органів ко-

ординує… 

а) дихальна система 

б) нервова система 

в) ендокринна система 

34. Залози внутрішньої секреції виділяють 

свій секрет… 

а) у лімфу 

б) у кров і лімфу 

в) у кров 

35.  ормони регулюють обмін речовин у…  а) всіх тканинах і органах 

б) грудній порожнині 

в) черевній порожнині 
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САМОСТІЙНІ  РОБОТИ 

 

Самостійна  робота  №  1 

Варіант  1.  Теми  1−4 

 

I. Дайте відповіді на питання. 

1. Які типи тканин є в організмі людини? 

2. Які види м’язової тканини ви знаєте? 

3. Які системи органів ви знаєте? 

4. Що таке кісткова система? 

5. Назвіть відділи хребта. 

6. З чого складається скелет тулуба? 

7. Де знаходиться головний мозок? 

8. Де знаходиться спинний мозок? 

9. Назвіть основні групи м’язів. 

10. Скільки м’язів у тілі людини? 

 

II. Закінчіть фрази. 

1.  істологія вивчає… 

2. Органи утворюють… 

3. До кісткової системи відносяться… 

4. Череп захищає… 

5.  рудна клітина має… 

6. З’єднання кісток буває…  

7. М’язи діляться на… 

8. Скелетні м’язи прикріплюються до… 

 

III. Замість крапок вставте потрібні форми прикметників. 

1. Людина – це … організм. 

2. … тканина утворює всі м’язи. 
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3. Нервова система включає … і … мозок. 

4. … система включає всі кістки. 

5. … клітина має 12 пар ребер. 

6. Хребет – це … опора всього тіла. 

7. … м’язи – це м’язи внутрішніх органів, кровоносних судин. 

8. М’язи голови − … і… 

 

IV. Замість крапок вставте потрібні форми дієслів. 

1. Тіло людини … з клітин. 

2. Шкіра … тіло і … його. 

3. Залози … піт, слину, сльози. 

4. До складу нервової системи … головний, спинний мозок і нерви. 

5. Хребет …   − 4 хребці. 

6. Ріст кісток у людини … у 25 років. 

7. Скелетні м’язи … всі кістки людини. 

8. Зазвичай м’язи … пари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольних моментів – 37: "5" − 1–4; "4" − 5–9; "3" − 10–19; "2" > 19. 
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Самостійна  робота  №  1 

Варіант  2.  Теми  1−4 

 

I. Дайте відповіді на питання. 

1. Які органи складаються з епітеліальної тканини?  

2. До складу чого входить гладенька м'язова тканина? 

3. Які м'язи утворює поперечносмугаста тканина? 

4. Чим відрізняється гладенька тканина від поперечносмугастої? 

5. Назвіть внутрішні органи. 

6.Які органи має травна система? 

7. Що таке скелет? 

8. Що таке хребет? 

9. Чим вкриті кістки зовні? 

10. Які види з’єднання кісток ви знаєте? 

 

II. Закінчіть фрази. 

1. Кров і лімфа виконують… 

2. Нервова тканина утворює… 

3. Нервова тканина утворюється з… 

4. Кістки черепа з’єднуються… 

5. Хребці відрізняються за… 

6. У кістковій тканині міститься… 

7. Скелет вільної нижньої кінцівки складається з… 

8. Під час руху людини працює кілька… 

 

III. Замість крапок вставте потрібні форми прикметників. 

1. … тканина з’єднує всі клітини і органи. 

2.  ладенька м’язова тканина входить до складу … і … судин. 

3. … м’язова тканина утворює м'язи скелета.  

4. … система складається з залоз … секреції. 
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5. Скелет тулуба складається з хребта і … клітини. 

6. Окістя є … тканиною. 

7. Скелет … кінцівки включає стегно, гомілку і стопу. 

8. М’язи … пояса відносяться до скелета верхніх кінцівок. 

 

IV. Замість крапок вставте потрібні форми дієслів. 

1.  рупи клітин … тканини. 

2.  ладенька м’язова тканина … повільно. 

3. Поперечносмугаста тканина … з довгих клітин. 

4. Нейрони … нервові імпульси. 

5. До складу скелета … 200 кісток. 

6. Отвори хребців … хребетний канал. 

7. До складу кисті … зап’ястя, п’ясток і фаланги пальців. 

8. М’язи … на скелетні і гладенькі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольних моментів – 36: "5" − 1–4; "4" − 5–8; "3" − 10–18; "2" > 18. 
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Самостійна  робота  №  1 

Варіант  3.  Теми  1−4 

 

I. Дайте відповіді на питання. 

1. Які функції епітеліальної тканини? 

2. Які функції сполучної тканини? 

3. З якої тканини складаються кістки, кров? 

4. Які системи органів ви знаєте? 

5. На які відділи ділять скелет? 

6. Як з’єднуються кістки черепа? 

7. Скільки хребців у хребті? 

8. Яким буває з’єднання кісток? 

9. Назвіть основні групи м’язів. 

10. Які м’язи рухають всі кістки тіла? 

 

II. Закінчіть фрази. 

1. Збудливість і провідність – функції… 

2. Залози, нирки виділяють… 

3. До дихальної системи відносяться… 

4. Нервова система включає… 

5.Скелет тулуба складається з… 

6.  оловний мозок знаходиться в… 

7. М’язи утворені… 

8. М’язи діляться на… 

 

III. Замість крапок вставте потрібні форми прикметників. 

1. Людина – це … організм. 

2. … тканина з’єднує всі клітини тіла і органи. 

3.  ладенька м’язова тканина складається з … клітин. 

4. Нервова система включає … і … мозок. 
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5. Хребет захищає … мозок. 

6. Скелет тулуба складається з хребта і … клітини. 

7. … клітина має 12 пар ребер. 

8. Поперечносмугасті м’язи – це … м’язи. 

 

IV. Замість крапок вставте потрібні форми дієслів. 

1. Залози … піт, слину, сльози. 

2. Сполучна тканина … всі клітини тіла і органи. 

3. Кістки і хрящі … захисну і опорну функції. 

4. Внутрішні органи … всередині тіла. 

5. Кровоносна система … з серця і кровоносних судин. 

6. Скелет … на три відділи. 

7. Хребці … за формою і розміром. 

8. Під час руху людини … декілька груп м’язів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольних моментів – 36: "5" − 1–4; "4" − 5–8; "3" − 10–18; "2" > 18. 
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Самостійна  робота  №  2 

Варіант  1.  Теми  5−8 

 

I. Дайте відповіді на питання. 

1. Що входить до складу кровоносної системи? 

2. Які кровоносні судини ви знаєте? 

3. Що таке кровообіг? 

4. Чим відрізняються артерії від вен? 

5. Назвіть клітини крові. 

6. З чого складається дихальна система? 

7. Що таке дихання?  

8. Назвіть функції травної системи. 

9. Що відноситься до травного каналу? 

10. З чого складається лімфатична система? 

 

II. Закінчіть фрази. 

1. Кровоносні судини – це… 

2. Серце – це… 

3. Серце має… 

4. Легені знаходяться… 

5. Зовні легені вкриті… 

6. Бронхи входять до… 

7. Залози кишечника виробляють… 

8. Печінка виділяє… 

9. Травна система регулює… 

10. Плазма – це… 

 

III. Замість крапок вставте потрібні форми прикметників. 

1. Капіляри – це … судини. 

2. Кров – це … … тканина. 
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3. У великому колі кровообігу … кров стає венозною. 

4. Трахея – це … горло. 

5. Бронхи утворюють … дерево. 

6. Травна система складається з … каналу і … залоз. 

7. Ферменти – це … каталізатори, які прискорюють … реакції. 

8. Залози шлунку виділяють … сік. 

9. У дванадцятипалої кишці є протоки … залози. 

10. Лімфа – це … рідина. 

 

IV. Замість крапок вставте потрібні форми дієслів. 

1. Кров … з клітин червоного кісткового мозку. 

2. Тромбоцити … організм від втрати крові. 

3. За добу серце … 100000 разів. 

4. Під час вдиху повітря … у порожнину носа. 

5. Трахея … на два бронхи. 

6. Легені … у грудній порожнині. 

7.  лотка … ротову і носову порожнини. 

8. У шлунку їжа … і… 

9. У ротовій порожнині … слинні залози. 

10. Пряма кишка … анусом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольних моментів – 44: "5" − 1–4; "4" − 5–10; "3" − 11–22; "2" > 22. 
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Самостійна  робота  №  2 

Варіант  2.  Теми  5−8 

 

I. Дайте відповіді на питання. 

1. Які кола кровообігу ви знаєте? 

2. Що таке артерії? 

3. Що таке вени? 

4. Що таке лейкоцити? 

5. З чого складається дихальна система? 

6. Які дихальні рухи ви знаєте? 

7. Які функції язика? 

8. Які травні залози ви знаєте? 

9. Які органи відносяться до травної системи? 

10. Що таке лімфа? 

 

II. Закінчіть фрази. 

1. Аорта – найбільша… 

2. Серце знаходиться… 

3. Кров рухається тільки від… 

4. Плазма – це… 

5. Дихальні рухи регулює… 

6. Шлунок – це… 

7. З тонкого кишечника неперетравлена їжа… 

8. Функція травної системи – … 

9. Лімфатична система складається з… 

10. Функції лімфи – … 

 

III. Замість крапок вставте потрібні форми прикметників. 

1. Тиск крові в артеріях …, тому вони мають … стінки. 

2. … відділ серця – передсердя, а … – шлуночок. 
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3. Еритроцити – це … … клітини. 

4. Кров утворюється з клітин … … мозку. 

5. Залози шлунку виділяють … сік. 

6. Стравохід – це … трубка довжиною 20−25 см. 

7. Печінка – це … залоза людини. 

8. В ротовій порожнині є … залози. 

9. Трахея – це … горло. 

10. В гортані знаходиться … апарат. 

 

IV. Замість крапок вставте потрібні форми дієслів. 

1. Рух крові судинами… кровообігом. 

2. Під час руху крові великим колом кровообігу артеріальна кров … венозною. 

3. Тромбоцити … організм від втрати крові. 

4. В альвеолах … обмін газів. 

5. Найдрібніші бронхи … бронхіальне дерево. 

6. Шлунковий сік … жири, білки і вуглеводи. 

7. Слинні залози … слину. 

8. У глотці … ковтання. 

9. Кишковий сік … жири, білки та вуглеводи. 

10. Лімфа … лімфатичними судинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольних моментів – 43: "5" − 1–4; "4" − 5–10; "3" − 11–22; "2" > 22. 
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Самостійна  робота  №  2 

Варіант  3.  Теми  5−8 

 

I. Дайте відповіді на питання. 

1. Які кровоносні судини ви знаєте? 

2. Чим відрізняються артерії від вен? 

3. Що таке капіляри? 

4. Що таке серце? 

5. Що таке еритроцити? 

6. Що таке тромбоцити? 

7. Що таке вдих і видих? 

8. Яка будова легень? 

9. З чого складається травна система? 

10. Які функції лімфи? 

 

II. Закінчіть фрази. 

1. До складу кровоносної системи входять… 

2. Серце ділиться на… 

3. Капіляри з’єднують… 

4. Дихання – це… 

5. В легенях бронхи утворюють… 

6. Функція травної системи – … 

7. У глотці перетинаються… 

8. Залози шлунку виділяють… 

9. Кишковий сік має… 

10. У лімфі немає… 

 

III. Замість крапок вставте потрібні форми прикметників. 

1. Серце знаходиться у … клітині. 

2. … відділ серця – передсердя, а … – шлуночок. 
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3. Еритроцити – це … … клітини. 

4. Плазма – це … частина крові. 

5. Кровообіг – це … система. 

6. Бронхи входять до … і … легені. 

7. … легеня ділиться на   частки, а … легеня ділиться на дві частки. 

8. Довжина травного каналу – … 

9. Зуби знаходяться в… 

10. Лімфа рухається із … в… 

 

IV. Замість крапок вставте потрібні форми дієслів. 

1. Під час руху крові малим колом кровообігу венозна кров … артеріальною. 

2. Кров … з клітин крові і плазми. 

3. У порожнині носу повітря …, …, … 

4. В альвеолах … обмін газів. 

5. Язик … їжу. 

6. Шлунок … шлунковий сік. 

7. Біологічні каталізатори … хімічні реакції. 

8. Залози зовнішньої секреції … секрет з ферментами. 

9. З глотки їжа … до стравоходу. 

10. Лімфа … захисну і транспортну функції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольних моментів – 47: "5" − 1–4; "4" − 5–10; "3" − 11–23; "2" > 23. 
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Самостійна  робота  №  2 

Варіант  4.  Теми  5−8 

 

I. Дайте відповіді на питання. 

1. Як відділи серця з’єднуються між собою? 

2. Що таке мале коло кровообігу? 

3. Що таке капіляри? 

4. Які функції крові? 

5. Де знаходиться бронхіальне дерево? 

6. Що відбувається з повітрям у порожнині носу? 

7. З чого складається лімфатична система? 

8. На що схожа лімфа за хімічним складом? 

9. Де знаходиться шлунок? 

10. Що виділяють травні залози? 

 

II. Закінчіть фрази. 

1. До складу кровоносної системи входять… 

2. Капіляри з’єднують… 

3. Верхній відділ серця – це …, а нижній – … 

4. Еритроцити переносять… 

5. Трахея ділиться на… 

6.  лотка з’єднує… 

7. Товстий кишечник – це продовження… 

8. Печінка виділяє… 

9. Лімфа – це… 

10. Лімфатичними судинами лімфа… 

 

III. Замість крапок вставте потрібні форми прикметників. 

1. До складу … системи входять серце і … судини. 

2. Серце знаходиться у … клітині. 
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3. Тромбоцити – це … клітини крові. 

4. Кров – це … … тканина. 

5. … легеня ділиться на   частки. 

6. Дихальні рухи регулює … … система. 

7. Бронхи утворюють … дерево. 

8. Зі шлунку їжа надходить до … кишечника. 

9. Кінцевий відділ товстого кишечника – … кишка. 

10. Шлунок – це … орган в … порожнині. 

 

IV. Замість крапок вставте потрібні форми дієслів. 

1. Від лівого шлуночка … аорта.  

2. Кров … з плазми і клітин крові. 

 . Еритроцити … кисень та вуглекислий газ. 

4. Легені … на дві частки. 

5. Бронхи … до правої і лівої легені. 

6. Дихання … за допомогою дихальних рухів. 

7. З глотки їжа … до стравоходу. 

8. У ротовій порожнині … слинні залози. 

8. Язик … температуру їжі і смак. 

10. Лімфа схожа на кров, але в неї … еритроцитів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольних моментів – 44: "5" − 1–4; "4" − 5–10; "3" − 11–22; "2" > 22. 
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Самостійна  робота  №  3 

Варіант  1.  Теми  9–12 

I. Дайте відповіді на питання. 

1. Які органи відносяться до сечовидільної системи? 

2. Які функції шкіри? 

3. На які частини ділиться нервова система? 

4. Які функції нервової системи? 

5. Де знаходиться головний мозок? 

6. Що регулює середній мозок? 

7. Що відноситься до залоз внутрішньої секреції? 

8. Що таке рецептори? 

9. Яким органом чуття є язик? 

10. Яка функція рецепторів? 

 

II. Закінчіть фрази. 

1. Спинний мозок складається з… 

2. З корою великих півкуль пов’язані… 

3. Функція шкіри – захищати… 

4. З сечоводів сеча надходить до… 

5. Спинний мозок знаходиться у… 

6. Міст регулює… 

7.  ормони – це… 

8. Всі органи чуття мають… 

9. Органом нюху є… 

10. Рецептори трансформують… 

 

III. Замість крапок вставте потрібні форми прикметників. 

1. Мозочок контролює … рухи. 

2. … мозок регулює … температуру тіла. 

3. У … речовині … мозку знаходяться … і … шляхи. 
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4. … мозок аналізує всі … імпульси, які надходять до кори … півкуль. 

5. У … мозку знаходяться центри … рефлексів. 

6. З … каналу сеча виводиться з організму. 

7. Шкіра – це … орган. 

8. … шар шкіри – дерма. 

9.  ормони – це біологічно … речовини. 

10. Рецептори трансформують сигнали … світу в … імпульси. 

 

IV. Замість крапок вставте потрібні форми дієслів. 

1. Проміжний мозок … всі нервові імпульси. 

2. Спинний мозок …з сірої і білої речовини. 

3. Міміку обличчя … міст. 

4. Великі півкулі … середній і проміжний мозок. 

5. Шкіра … тіло людини. 

6. Функція шкіри − … організм від мікробів. 

7. Сеча … до ниркової балії, а потім до сечоводів. 

8. До залоз внутрішньої секреції … гіпофіз, наднирники, щитовидна залоза. 

9. Яким органом … око? 

10. Що … всі органи чуття? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольних моментів – 48: "5" − 1–4; "4" − 5–11; " " − 12–24; "2" > 24. 
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Самостійна  робота  №  3 

Варіант  2.  Теми  9–12 

 

I. Дайте відповіді на питання. 

1. Для чого потрібна видільна система?  

2. Які відділи є у головному мозку? 

3. Які функції проміжного мозку? 

4. З яких шарів складається шкіра? 

5. Що таке периферійна нервова система? 

6. Що таке епідерміс? 

7. З чого складається спинний мозок? 

8. Що фільтрують нирки? 

9. Що містить секрет ендокринних залоз? 

10. Які органи чуття ви знаєте? 

 

II. Закінчіть фрази. 

1. Функції нервової системи − … 

2. Шкіра – це найбільший… 

3. Нирки – це… 

4. Шкіра складається з… 

5. Довгастий мозок регулює… 

6. До ендокринних залоз відносяться… 

7. Секрет ендокринних залоз виділяється в… 

8.  ормони регулюють… 

9. Людина має 5… 

10. В рецепторах знаходяться… 

 

III. Замість крапок вставте потрібні форми прикметників. 

1. Видільна система складається з … системи і шкіри. 

2. Спинний мозок знаходиться у … каналі.  
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3. … мозок знаходиться у порожнині черепа. 

4. Нирки – це … фільтри. 

5. Нервова система ділиться на … і… 

6. Функція … системи – зв’язок організму з … середовищем. 

7. Клітковина – це … шар шкіри. 

8. Спинний мозок виконує … і … функції. 

9. … рефлекси регулює … мозок. 

10. … система складається з залоз … і … секреції. 

 

IV. Замість крапок вставте потрібні форми дієслів 

1. У спинному мозку … центри рухальних рефлексів. 

2. Нервова система … на центральну і периферійну. 

3.  оловний мозок … з білої і сірої речовини. 

4. Великі півкулі … середній і проміжний мозок. 

5. Нирки … кров. 

6. Сечовий міхур … 500–600 мл сечі. 

7. Шкіра … з трьох шарів. 

8. З сечоводів сеча … в сечовий міхур. 

9. Секрет ендокринних залоз … гормони.  

10. Людина … 5 органів чуття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольних моментів – 72: "5" − 1–7; "4" − 8–17; " " − 18–36; "2" > 36. 
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Самостійна  робота  №  3 

Варіант  3.  Теми  9−12 

 

I. Дайте відповіді на питання. 

1. З чого складається видільна система?  

2. Які функції спинного мозку? 

3. Яка функція нирок? 

4. Що таке центральна нервова система? 

5. Де знаходиться спинний мозок? 

6. Що таке рефлекс? 

7. З чим пов’язані функції мови, мислення, поведінки? 

8. З чого складається ендокринна система? 

9. Що знаходиться в рецепторах органів чуття? 

10. Яким органом чуття є вухо? 

 

II. Закінчіть фрази. 

1. Функції шкіри − … 

2. Периферійна нервова система – це… 

3. Епідерміс, дерма, клітковина – це… 

4. Видільна система потрібна для… 

5. Спинний мозок складається з… 

6. У головному мозку є відділи: … 

7.  ормони впливають на… 

8. Рецептори – це… 

9. Органом слуху є… 

10. Шкіра є… 

 

III. Замість крапок вставте потрібні форми прикметників. 

1. Центральна … система – це … і … мозок. 

2. Функції спинного мозку … і… 
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3. … мозок регулює травлення. 

4. … регулює тонус м’язів. 

5.  оловний мозок складається з … і … речовини. 

6. З сечоводів сеча надходить до … міхура. 

7. Нирки – … орган. 

8. … шар шкіри – епідерміс. 

9.  іпофіз та … залоза відносяться до залоз … секреції. 

10.  ормони знаходяться в організмі в … концентраціях. 

 

IV. Замість крапок вставте потрібні форми дієслів 

1. Мозочок … точні рухи і рівновагу. 

2.  оловний мозок … у порожнині черепа. 

3. Роботу серця … довгастий мозок. 

4. Функції мови і пам’яті … з корою великих півкуль. 

5. Функція шкіри – … постійну температуру тіла. 

6. Видільна система … з сечовидільної системи і шкіри. 

7. В результаті фільтрації кров в нирках … сеча. 

8. Ендокринна система … з залоз внутрішньої і змішаної секреції. 

9.  ормони … на ріст і розвиток організму. 

10. Сигнали зовнішнього середовища в нервові імпульси … рецептори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольних моментів – 45: "5" − 1–5; "4" − 6–11; " " − 12–23; "2" > 23. 
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Самостійна  робота  №  3 

Варіант  4.  Теми  9−12 

 

I. Дайте відповіді на питання. 

1. Які функції головного мозку?  

2. Що таке нирки? 

3. Що таке волосся і нігті? 

4. Які функції довгастого мозку? 

5. Що контролює мозочок? 

6. Яка довжина спинного мозку? 

7. Куди залози внутрішньої секреції виділяють свій секрет? 

8. Що таке гормони? 

9. Які органи чуття ви знаєте? 

10. Яким органом чуття є шкіра? 

 

II. Закінчіть фрази. 

1. Нирки – біологічні…  

2. Довгастий мозок регулює… 

3. Видільна система складається з… 

4. Шкіра вкриває… 

5. Середній мозок регулює… 

6. Спинний мозок з’єднується з… 

7. Ендокринна система складається з… 

8.  ормони присутні в організмі в… 

9. Органами чуття є… 

10. Органом зору є… 

 

III. Замість крапок вставте потрібні форми прикметників. 

1. … система потрібна для виділення … речовин. 

2. Дерма – це … шар шкіри.  
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3. Нервова система ділиться на … і… 

4. Мозочок контролює … рухи. 

5. … мозок знаходиться у … каналі. 

6. … мозок аналізує всі … імпульси, які йдуть в кору великих півкуль. 

7. З … міхура сеча надходить до … каналу. 

8. Видільна система складається з … системи і шкіри. 

9. В рецепторах знаходяться … … волокна. 

10. В … систему входять залози внутрішньої та змішаної секреції. 

 

IV. Замість крапок вставте потрібні форми дієслів 

1. Спинний мозок … у хребетному каналі. 

2. Нервова система … роботу всіх органів. 

3. Відділи головного мозку … діяльність всього організму. 

4. Спинний мозок … з головним мозком. 

5. Функція шкіри – … воду і солі. 

6. До сечовидільної системи … нирки, сечоводи, сечовий міхур та інші органи. 

7. З сечовивідного каналу сеча … із організму. 

8.  ормони… в організмі в незначних концентраціях. 

9. В рецепторах … чутливі нервові волокна.  

10. Яким органом … шкіра? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольних моментів – 46: "5" − 1–4; "4" − 5–10; " " − 11–23; "2" > 23. 
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Підсумкова  самостійна  робота 

Варіант  1.  Теми  1−12 

 

I. Дайте відповіді на питання. 

1. Які види м’язової тканини ви знаєте?  

2. З чого утворюється нервова тканина?  

3. Що таке органи? 

4. Що таке кісткова система? 

5. На які групи діляться м’язи? 

6. Що входить до складу кровоносної системи? 

7. Назвіть клітини крові. 

8. Яка будова легень? 

9. Який процес відбувається в альвеолах? 

10. Яка функція травної системи? 

11. Які процеси відбуваються у тонкому кишечнику? 

12. Для чого потрібна видільна система? 

13. З яких шарів складається шкіра? 

14. На які частини ділиться нервова система? 

15. Які функції ендокринної системи? 

 

II. Закінчіть фрази. 

1. В організмі є 4 типи тканин: … 

2. Тканини утворюють… 

3. Кісткова система – це… 

4. Кістка утворюється… 

5. М’язи діляться на… 

6. Основні групи м’язів –… 

7. До складу кровоносної системи входять… 

8. Кровообіг – це…  

9. Кров складається з… 
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10. У легенях бронхи утворюють… 

11. Дихальні рухи регулює… 

12. Функції травної системи – … 

13. До травного каналу відносяться… 

14. Видільна система складається з… 

15. Спинний мозок з’єднується з… 

 

III. Замість крапок вставте потрібні форми прикметників.  

1. Людина – це … організм.  

2. … система складається з серця і … судин. 

3. … клітина має 12 пар ребер. 

4. Отвори хребта утворюють … канал. 

5. … м’язи – це м’язи … органів, … судин. 

6. Тиск крові в артеріях …, тому вони мають … стінки. 

7. Серце – це … орган. 

8. Бронхи утворюють … дерево. 

9. Дихання відбувається за допомогою … рухів. 

10. Шлунок виділяє … сік. 

11. У глотці перетинаються … і … шляхи. 

12. До … каналу відносяться … порожнина, глотка, стравохід, шлунок. 

13. … система складається з залоз внутрішньої і змішаної секреції. 

14. … мозок знаходиться у … каналі.  

15. З корою … півкуль пов’язані функції мови, пам’яті, мислення. 

 

IV. Замість крапок вставте потрібні форми дієслів. 

1. Тіло людини … з клітин. 

2. Нейрони … нервові імпульси . 

3. Внутрішні органи … всередині тіла. 

4. Хребет …   – 4 хребці. 

5. До складу скелета … 200 кісток. 
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6. М’язи зазвичай … пари. 

7. Судинами малого і великого кола кровообігу кров … за 27 секунд. 

8. Тромбоцити … організм від втрати крові. 

9. Під час вдиху повітря … до порожнини носу. 

10. Трахея … на 2 бронхи. 

11. Стравохід … глотку і шлунок. 

12. Товстий кишечник … продовженням тонкого кишечника. 

13. Біологічні каталізатори … хімічні реакції.  

14. Нирки … кров. 

15. Шкіра … тіло людини. 

16. Нервова система … на центральну і периферійну. 

17. Спинний мозок … у хребетному каналі. 

18.  оловний мозок … з білої і сірої речовини. 

19. Нервова система … роботу всіх органів. 

20. Проміжний мозок … всі нервові імпульси, які йдуть до кори великих 

півкуль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольних моментів – 72: "5" − 1–7; "4" − 8–17; "3" − 18–36; "2" > 36. 
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Підсумкова  самостійна  робота 

Варіант  2.  Теми  1−12 

 

I. Дайте відповіді на питання. 

1. Які типи тканин є в організмі людини?  

2. З якої тканини складаються м’язи?  

3. Які органи ви знаєте? 

4. Що таке хребет та з чого він складається? 

5. Які основні групи м’язів ви знаєте? 

6. Яка будова серця?  

7. З чого складається кров? 

8. З чого складається дихальна система? 

9. Що таке гормони? 

10. З чого складається травний канал? 

11. Які травні залози ви знаєте? 

12. Які органи відносяться до сечовидільної системи? 

13. Які функції виконує шкіра? 

14. Які функції спинного мозку? 

15. На які відділи ділиться головний мозок? 

 

II. Закінчіть фрази. 

1.  рупи кісток утворюють… 

2. Органи утворюють… 

3. Скелет тулуба складається з… 

4. У хребетному каналі знаходиться… 

5.  ладенькі м’язи – це м’язи… 

6. Пари м’язів називаються… 

7. Серце ділиться на… 

8. Від лівого шлуночка відходить …, а від правого – … 

9. Рух крові судинами називається… 
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10. Під час вдиху повітря надходить до… 

11. Дихання – це… 

12. Травна система складається з… 

13. Стравохід з’єднує… 

14.  ормони регулюють… 

15. У головному мозку є відділи: … 

 

III. Замість крапок вставте потрібні форми прикметників.  

1. Кістки і хрящі виконують… і … функції. 

2. Нервова система включає … і … мозок. 

3. … система – це скелет. 

4. Скелет … кінцівки включає стегно, гомілку і стопу. 

5. М’язи діляться на … і… 

6. Аорта – найбільша … артерія. 

7. Плазма – це … частина крові. 

8. Бронхи входять до … і … легені. 

9. … легеня ділиться на   частки. 

10. Шлунок – це … орган у … порожнині. 

11. Травні залози – це залози … секреції. 

12. Печінка – це … залоза людини. 

13. Нирки – це … фільтри. 

14.  оловний мозок складається з … і … речовини.  

15. Функціїї спинного мозку – … і… 

 

IV. Замість крапок вставте потрібні форми дієслів. 

1. Залози … піт, слину, сльози. 

2. Поперечносмугаста тканина … з довгих клітин. 

3. До складу нервової системи … головний, спинний мозок і нерви. 

4. Скелет… на   відділи. 

5. Череп … головний мозок. 
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6. М’язи … на скелетні і гладенькі. 

7. Кров … з клітин червоного кісткового мозку. 

8. Еритроцити … кисень і вуглекислий газ. 

9. Дихання … за допомогою дихальних рухів. 

10. Легені … у грудній порожнині. 

11. Язик … температуру і смак їжі. 

12. З глотки їжа … до стравоходу. 

13. Шлунковий сік … жири, білки і вуглеводи. 

14. Сечовий міхур … 500−600 мл сечі. 

15. Шкіра … з трьох шарів. 

16. Спинний мозок … з головним мозком. 

17.  оловний мозок … у порожнині черепа. 

18. У спинному мозку … центри рухальних рефлексів. 

19. Відділи головного мозку …діяльність всього організму. 

20. До залоз внутрішньої секреції … гіпофіз, щитовидна залоза, наднирники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольних моментів – 72: "5" − 1–7; "4" − 8–17; "3" − 18–36; "2" > 36. 
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