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Вступ 

Біомедична інженерія - міждисциплінарна галузь освіти, яка комплексно 

поєднує інженерію і медицину. Безсумнівно, студенти даної спеціальності 

повинні оволодіти ключовими базовими медичними дисциплінами такими, як 

нормальна анатомія, нормальна фізіологія, патологічна анатомія та фізіологія. 

Саме «Анатомія, фізіологія та патологія людини» висвітлює дані аспекти і 

допомагає в подальшому розвивати біомедичним інженерам аналітичні здібності 

та креативне мислення, творчо підходити до розробки та експлуатації новітньої 

медичної техніки. 

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Анатомія, 

фізіологія та патологія людини» рекомендовані для бакалаврів зі спеціальності 

163 “Біомедична інженерія”. Даний практикум складається з двох частин. Перша 

частина присвячена питанням нормальної анатомії та фізіології людини, а друга 

частина – патології. Зокрема, у першій подано 9 лабораторних робіт, у яких 

розглядається нормальна анатомія і фізіологія кістково-м’язової системи, 

нервової, серцево-судинної, травної та сенсорної. До виконання лабораторних 

робіт залучено інтерактивні і тренінгові методики. Левова частка експериментів з 

тваринами проводиться віртуально з метою гуманізації процесу викладання. 

 

 

 


