
 



 



3  

1. Мета дисципліни –набуття кожним студентом конкретних знань з нормальної анатомії людини 

у світі природничо-наукових уявлень про будову і функції організму людини в цілому, необхідних 

для обґрунтування клінічного діагнозу, вміння використовувати набуті знання при подальшому 

вивченні інших фундаментальних наук медицини, та у практичній діяльності. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Знати загальні закономірності будови людини та вміти розрізняти особливості будови та 

функціонування систем органів людини. Вміти самостійно застосовувати отримані знання для 

вирішення конкретних науково-практичних задач; працювати з науковою та науково-методичною 

літературою. Володіти елементарними навичками системного аналізу. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Анатомія людини» є складовою програми професійної підготовки 

фахівців освітнього рівня «Магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 222 

«Медицина» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр медицини» професійної кваліфікації «лікар» 

за освітньою програмою «Медицина». Вивчення дисципліни «Анатомія людини» для медиків являє 

собою адаптовану до потреб медицини класичну модель університетського курсу, який передбачає 

набуття кожним студентом знань у світі природничо-наукових уявлень про будову і функції 

організму людини в цілому, вміння використовувати набуті знання при подальшому вивченні інших 

фундаментальних наук медицини та у практичній діяльності лікаря. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Анатомія людини»: наука про форму, будову, 

походження та розвиток органів, систем і організму людини в цілому. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): завданнями вивчення дисципліни «Анатомія людини» як науки є 

системний підхід до опису форми, будови органів, положення (топографії) частин та органів тіла 

в єдності з виконуваними функціями з урахуванням вікових, статевих та індивідуальних 

особливостей людини. 

 

1. формування знань анатомії частин та ділянок тіла людини, будови органів та систем ; 

2.  вміння інтерпретувати топографоанатомічні взаємозв’язки з урахуванням вікових, 

статевих та індивідуальних особливостей людини. 

3. формування вмінь застосовувати знання з анатомії для обґрунтування діагнозу та 

розуміння патогенезу різних патологічних процесів; 

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти 

(восьмий рівень НРК України), галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина») 

дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних компетентностей: 

інтегральної: 

- здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі 

навчання для майбутньої професійної діяльності у галузі охорони здоров’я або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень, здійснення інновацій та характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов та вимог; 

загальних: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

спеціальних (фахових, предметних): 

СК 1. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні данні. 

СК 8. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної допомоги. 

СК 12. Здатність до визначення тактики ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та 

післяпологового періоду. Навички консультування з питань планування сім’ї та підбору метода 

контрацепції. 
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5. Результати навчання за дисципліною (I семестр, залік): 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

 
 

Методи оцінювання 

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

 

Код 

 

Результат навчання 

1 Знати    

1.1. загальні терміни анатомічної 

номенклатури 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1; 

Модульна контрольна робота 2; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

10 

1.2. нормальну анатомію кісток 

тулуба, черепа, кінцівок 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1; 

Модульна контрольна робота 2; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

10 

1.3. нормальну анатомію з’єднань 

кісток тулуба, черепа, кінцівок 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1; 

Модульна контрольна робота 2; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

10 

1.4. нормальну анатомію м’язів 

тулуба, черепа, кінцівок 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1; 

Модульна контрольна робота 2; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

5 

1.5. нормальну анатомію опорно- 

рухового апарату частин тіла 

людини 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

Модульна контрольна робота 1; 

Модульна контрольна робота 2; 

Усні відповіді 

10 

  робота   

2 Вміти    

2.1. демонструвати на муляжах та Лекція, Модульна контрольна робота 1; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

10 

 описувати нормальну анатомію лабораторне  

 кісток та основні анатомічні утвори заняття,  

 тулуба, черепа, верхніх та нижніх самостійна  

 кінцівок робота  

2.2. демонструвати та описувати згідно Лекція, Модульна контрольна робота 1; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

10 

 класифікації нормальну анатомію лабораторне  

 з’єднань кісток тулуба, черепа, заняття,  

 верхніх та нижніх кінцівок самостійна  

  робота  

2.3. демонструвати на муляжах та Лекція, Модульна контрольна робота 1; 

Модульна контрольна робота 2; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

10 

 описувати нормальну анатомію лабораторне  

 основних груп м’язів голови, заняття,  

 тулуба, верхніх та нижніх кінцівок самостійна  

  робота  
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2.4. демонструвати на муляжах та 

описувати нормальну анатомію 

основних органів травної, 

дихальної систем в ділянці голови 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1; 

Модульна контрольна робота 2; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

10 

2.5. демонструвати на муляжах та 

описувати нормальну анатомію 

основних внутрішніх органів 

грудної та черевної порожнин 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1; 

Модульна контрольна робота 2; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

5 

3 Комунікація    

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 

цільовою аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії; 

Лабораторне 

заняття 

Усні відповіді 5 

3.2. Письмово відображувати та 

презентувати результати своїх 

досліджень українською мовою. 

Лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті 

5 

 

Результати навчання за дисципліною (II семестр, іспит): 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

 
 

Методи оцінювання 

 
Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

 

Код 

 

Результат навчання 

1 Знати    

1.1. загальні терміни анатомічної 

номенклатури 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді; 

Іспит 

10 

1.2. нормальну анатомію внутрішніх 

органів 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді; 

Іспит 

10 

1.3. нормальну анатомію спинного Лекція, Модульна контрольна робота 3; 10 

мозку і головного мозку лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді; 

Іспит 

 

1.4. нормальну анатомію органів 

чуття 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді; 

Іспит 

5 
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1.5. нормальну анатомію черепно- 

мозкових нервів людини 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді; 

Іспит 

10 

2 Вміти    

2.1. демонструвати на муляжах та 

описувати нормальну анатомію 

внутрішніх органів травної, 

дихальної, сечостатевої, ендокринної 

та імунної систем людини 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

10 

2.2. демонструвати та описувати згідно 

класифікації нормальну анатомію 

впинного мозку 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

10 

2.3. демонструвати на муляжах та 

описувати нормальну анатомію 

головного мозку 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

10 

2.4. демонструвати на муляжах та 

описувати нормальну анатомію 

органів зору, слуху та рівноваги 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

10 

2.5. демонструвати на муляжах та 

описувати нормальну анатомію 

черепних нервів 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

5 

3 Комунікація    

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 

цільовою аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії; 

Лабораторне 

заняття 

Усні відповіді 5 

3.2. Письмово відображувати та 

презентувати результати своїх 

досліджень українською мовою. 

Лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті 

5 

 

Результати навчання за дисципліною (III семестр, іспит): 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

 
 

Методи оцінювання 

 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

 

Код 

 

Результат навчання 

1 Знати    

1.1. загальні терміни анатомічної 

номенклатури 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

Модульна контрольна робота 4; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

10 
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  самостійна 

робота 

робочому зошиті; Усні відповіді; 

Іспит 

 

1.2. нормальну анатомію  серця Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 4; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді; 

Іспит 

15 

1.3. нормальну анатомію судинної 

системи тіла людини 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 4; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді; 

Іспит 

10 

1.4. нормальну анатомію 

периферійної нервової системи 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 4; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді; 

Іспит 

15 

1.5. кровопостачання та іннервацію 

органів голови, шиї, тулуба та 

кінцівок 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 4; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді; 

Іспит 

15 

2 Вміти    

2.1. демонструвати на муляжах та 

описувати нормальну анатомію 

кісток та з’єднань кісток тулуба, 

основних груп м’язів тулуба з 

кровопостачанням та іннервацією 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 4; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

5 

2.2. демонструвати на муляжах та 

описувати нормальну анатомію 

кісток та з’єднань кісток черепа, 

основних груп м’язів голови з 

кровопостачанням та іннервацією 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 4; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

5 

2.3. демонструвати на муляжах та 

описувати нормальну анатомію 

кісток та з’єднань кісток, основних 

груп м’язів верхніх кінцівок з 

кровопостачанням та іннервацією 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 4; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

5 

2.4. демонструвати на муляжах та 

описувати нормальну анатомію 

кісток та з’єднань кісток, основних 

груп м’язів нижніх кінцівок з 

кровопостачанням та іннервацією 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 4; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

5 
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2.5. демонструвати на муляжах та 

описувати нормальну анатомію 

основних внутрішніх органів 

грудної та черевної порожнин з 

особливостями кровопостачання та 

іннервацією 

Лекція, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 4; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; Усні відповіді 

5 

3 Комунікація    

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами та 

цільовою аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії; 

лабораторне 

заняття 

Усні відповіді 5 

3.2. Письмово відображувати та 

презентувати результати своїх 

досліджень українською мовою. 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті 

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

Результати навчання 

дисципліни (код) 

Програмні результати 

навчання (назва) 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

 

3.1 

 

3.2 

ПРН 1. Виділяти та ідентифікувати 
провідні клінічні симптоми та 
синдроми (за списком 1); за 
стандартними методиками, 
використовуючи попередні дані 
анамнезу хворого, дані огляду 
хворого, знання про людину, її 
органи та системи, встановлювати 
найбільш вірогідний нозологічний 
або синдромний попередній 
клінічний діагноз захворювання (за 
списком 2). 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 
+ 

   

 

 

 

 
+ 

  

 

 

 

 
+ 

ПРН 2. Збирати інформацію про 
загальний стан пацієнта, оцінювати 
психомоторний та фізичний 
розвиток пацієнта, стан органів та 
систем організму, на підставі 
результатів лабораторних та 
інструментальних досліджень 
оцінювати інформацію щодо 
діагнозу (за списком 4). 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

   

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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7. Схема формування оцінки. (I семестр, залік) 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 2.5 (блок тем Розділу 1) 

– 15 балів / 7,5 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1 – 1.5, 2.3 – 2.5 (блок тем Розділу 2) 

– 15 балів / 7,5 балів 

3. Оформлення результатів самостійної підготовки в робочому зошиті - РН 1.1 – 1.4, 2.1 

– 2.5, 3.2 -6 балів / 3балів 

4. Усні відповіді - РН 1.1. – 3.1. – 64 балів / 32 балів 

 
- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 

навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та «зараховано») є 

відпрацювання всіх лабораторних робіт. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 
7.2. Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться по завершенні тематичних лекцій та 

лабораторних занять з Розділів 1 і 2 відповідно, оцінювання оформлення результатів самостійної 

підготовки в робочому зошиті - під час проведення тематичних лабораторних робіт Розділів 1, 2. 

Оцінювання усних відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру під час 

проведення лабораторних занять. 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

 
 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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Схема формування оцінки. (II семестр, іспит) 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 3 – РН 1.1 – 2.5. (блок тем Розділу 1) 

– 30 балів / 15 балів 

2. Оформлення результатів самостійної підготовки в робочому зошиті - РН 1.1 – 1.5, 2.1 

– 2.5, 3.2 - 3 балів / 1,5 бали 

3. Усні відповіді - РН 1.1. – 3.1. – 27 балів / 13,5 балів 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 

навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не 

додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-1.5. Максимальна кількість балів, яка може 

бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 
- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх лабораторних робіт та 

написання модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час 

семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 
7.2 Організація оцінювання: 

Модульна контрольна робота 3 проводиться по завершенні тематичних лекцій та 

лабораторних занять з Розділу 1, оцінювання оформлення результатів самостійної підготовки в 

робочому зошиті - під час проведення тематичних лабораторних робіт Розділу 1. 

Оцінювання усних відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру під час 

проведення лабораторних занять. 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

 
 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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Схема формування оцінки. (III семестр - іспит) 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 4 – РН 1.1 – 2.5. (блок тем Розділу 1) 

– 30 балів / 15 балів 

2. Оформлення результатів самостійної підготовки в робочому зошиті - РН 1.1 – 1.5, 2.1 

– 2.5, 3.2 - 8 балів / 4 бали 

3. Усні відповіді - РН 1.1. – 3.1. – 22 балів / 11 балів 

- підсумкове оцінювання: у формі іспиту 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента в цілому, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено іспит, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 

навчання під час семестру (оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не 

додаються) та оцінки, отриманої під час іспиту. 

Формою проведення іспиту є тестова контрольна робота. Результатами навчання, які 

оцінюються в тестовій контрольній роботі, є РН 1.1-1.5. Максимальна кількість балів, яка може 

бути отримати здобувачем освіти під час іспиту, становить 40 балів за 100 бальною шкалою. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 

допускається. 

 
- умови допуску до підсумкового іспиту: 

Обов’язковою умовою допуску до іспиту є відпрацювання всіх лабораторних робіт та 

написання модульних контрольних робіт. Здобувач освіти не допускається до іспиту, якщо під час 

семестру набрав менше ніж 20 балів. 

 
7.2 Організація оцінювання: 

Модульна контрольна робота 4 проводиться по завершенні тематичних лекцій з Розділів 1 

і 2 відповідно, оцінювання оформлення результатів самостійної підготовки в робочому зошиті - 

під час проведення тематичних лабораторних робіт Розділу 1 – по завершенні лекцій та 

тематичних лабораторних занять з Розділу 1.2 

Оцінювання усних відповідей та доповнень проводиться упродовж семестру під час 

проведення лабораторних занять. 

 
7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план 

(I семестр, залік) 
 

 

 

 

 

 
№ 

з/п 

 

 
 

Назва теми 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

е 

за
н

я
тт

я 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
ії

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

*
 

1. ЛЕКЦІЯ 1. ВСТУП ДО АНАТОМІЇ. ЗАГАЛЬНА І 
СИСТЕМАТИЧНА АНАТОМІЯ. СИСТЕМА СКЕЛЕТА. 

2 
   

 

2. 
Лабораторне заняття 1. Анатомічна номенклатура. 

Системи тіла людини. Осі та площини тіла людини. Кістки 
хребтового стовпа. 

  

2 
  

3. Самостійна робота 1. Вивчити загальні анатомічні терміни. 

Заповнити відповідні сторінки посібника з самостійної 

роботи. Вміти описати ознаки хребців. Знати відмінності 

будови, варіанти, аномалії та клінічне значення кісток 
хребтового стовпа. Зробити моделі хребців кожного відділу. 

   3 

4. Лабораторне заняття 2. Кістки грудної клітки.  2   

5. Самостійна робота 2. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Вміти описати ребра та 

груднину. Знати відмінності будови, варіанти, аномалії та 

клінічне значення кісток грудної клітки. 

   3 

6. Лабораторне заняття 3. Кістки склепіння черепа.  2   

7. Самостійна робота 3. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Вміти описати кістки 

склепіння черепа. Знати відмінності будови, варіанти, 
аномалії та клінічне значення кісток основи черепа. 

   3 

8. Лабораторне заняття 4. Кістки основи черепа.  2   

 
9. 

Самостійна робота 4. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Вміти описати кістки 

основи черепа. Знати відмінності будови, варіанти, аномалії 

та клінічне значення кісток основи черепа. 

    
3 

10. Лабораторне заняття 5. Кістки лицевого черепа.  2   

 
11. 

Самостійна робота 5. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Вміти описати кістки 

лицевого черепа. Знати відмінності будови, варіанти, 

аномалії та клінічне значення кісток лицевого черепа. 

    
3 

12. 
Лабораторне заняття 6. Очна ямка, кісткова носова 
порожнина. Кісткове піднебіння. 

 
2 

  

 

 
13. 

Самостійна робота 6. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Вміти знайти та показати 

всі кістки на муляжі черепа. Вміти знайти та показати чим 

утворені стінки очної ямки, носової та ротової порожнин на 

муляжі черепа та їх сполучення. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічне значення кісток черепа. 

    

 
3 
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14. 
Лабораторне заняття 7. Зовнішня і внутрішня основи 
черепа. Скронева, підскронева, крило-піднебінна ямки. 

 
2 

  

 
15. 

Самостійна робота 7. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Вміти знайти та показати 

стінки   ямок   зовнішньої   і внутрішньої основ черепа, 

сполучення ямок. 

    
3 

16. Лабораторне заняття 8. Кістки верхньої кінцівки.  2   

 
17. 

Самостійна робота 8. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Вміти описати кістки 

верхньої кінцівки. Знати відмінності будови, варіанти, 
аномалії та клінічне значення кісток верхніх кінцівок. 

    
3 

18. Лабораторне заняття 9. Кістки нижньої кінцівки.  2   

 
19. 

Самостійна робота 9. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Вміти описати кістки 

нижньої кінцівки. Знати відмінності будови, варіанти, 
аномалії та клінічне значення кісток нижніх кінцівок. 

    
2 

20. ЛЕКЦІЯ 2. СИСТЕМА З’ЄДНАНЬ. 2    

21. 
Лабораторне заняття 10. З’єднання кісток осьового 
скелету. 

 
2 

  

 
22. 

Самостійна робота 10. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати види з’єднань між 

кістками, загальні ознаки суглоба. Вміти класифікувати 

суглоби. 

    
2 

23. 
Лабораторне заняття 11. З’єднання кісток додаткового 

скелету. 

 
2 

  

 
 

24. 

Самостійна робота 11. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати види з’єднань між 

кістками додаткового скелету. Знати розміри тазу. 

Порівняти особливості з’єднань верхніх і нижніх кінцівок у 

вигляді таблиці. 

    
 

2 

25. ЛЕКЦІЯ 3. М’ЯЗОВА СИСТЕМА. 2    

26. Лабораторне заняття 12. М’язи і фасції спини.  2   

 

27. 
Самостійна робота 12. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати варіанти, аномалії та 
клінічне значення м’язів і фасцій спини. 

    

2 

28. Лабораторне заняття 13. М’язи і фасції грудей. Діафрагма.  2   

 
29. 

Самостійна робота 13. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати топографію 

передньої стінки черевної порожнини. Зробити макет 
діафрагми. 

    
2 

30. 
Лабораторне заняття 14. М’язи і фасції живота. Піхва 

прямого м’язу живота. Пахвинний канал. Біла лінія живота. 

 
2 

  

 
31. 

Самостійна робота 14. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати топографію 

передньої стінки черевної порожнини. Зробити макет 
пахвинного каналу. 

    
2 

32. Лабораторне заняття 15. М’язи і фасції голови та шиї.  2   

 
33. 

Самостійна робота 15. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості м’язів і фасцій 
голови та шиї. 

    
2 

34. Лабораторне заняття 16. М’язи і фасції верхньої кінцівки.  2   

Тематичний план 
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35. 

Самостійна робота 16. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості м’язів і фасцій 

верхньої кінцівки. Знати які м’язи працюють при здійсненні 
рухів верхньої кінцівки. 

    
 

2 

36. 
Лабораторне заняття 17. М’язи і фасції нижньої кінцівки. 
Промежина. 

 
2 

  

 
 

37. 

Самостійна робота 17. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості м’язів і фасцій 

нижньої кінцівки. Знати які м’язи працюють при здійсненні 
рухів нижньої кінцівки. Зробити макет промежини. 

    
 

2 

38. 
Лабораторне заняття 18. Практичні навички. 
Підсумкова контрольна робота 1 «Опорно-руховий апарат». 

 
2 

  

39. ЛЕКЦІЯ 4. СПЛАНХНОЛОГІЯ. 2    

40. Лабораторне заняття 19. Рот, язик, слинні залози.  2   

41. Самостійна робота 19. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості органів ротової 
порожнини. Зробити макет язика, слинних залоз. 

   3 

42. Лабораторне заняття 20. Глотка, стравохід.  2   

43. Самостійна робота 20. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови 

стінки глотки та стравоходу. Зробити макет глотки. 

   2 

44. Лабораторне заняття 21. Шлунок. Ділянки передньої 

черевної стінки. 

 
2 

  

45. Самостійна робота 21. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Вміти описати будову 

стінки різних відділів шлунка. Зробити макет шлунка. 

   2 

46. Лабораторне заняття 22. Тонка та товста кишки.  2   

47. Самостійна робота 22. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості тонкої та товстої 
кишок. Зробити макет тонкої та товстої кишок. 

   2 

48. Лабораторне заняття 23. Печінка та підшлункова залоза.  2   

49. Самостійна робота 23. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості печінки та 

підшлункової залози. Розробити схему кровопостачання 
печінки. Зробити макет підшлункової залози. 

   2 

50. Лабораторне заняття 24. Очеревина.  2   

 
51. 

Самостійна робота 24. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінність будови 

черевної порожнини і порожнини очеревини та похідні 

очеревини. 

    
3 

52. Лабораторне заняття 25. Ніс, гортань.  2   

 
 

53. 

Самостійна робота 25. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості носової 

порожнини та гортані. Зробити макет зовнішнього носа, 
гортані. 

    
 

2 

54. 
Лабораторне заняття 26. Трахея, бронхи, легені. Плевра. 
Середостіння. 

 
2 
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55. 

Самостійна робота 26. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості трахеї, бронхів. 

Вміти знайти та показати будову легень на муляжах. 

Зробити макет бронхіального та альвеолярного дерева. 

Вміти розрізняти види середостіння за анатомічною та 

хірургічною класифікацією. Зробити дихальну модель 
Дондерса. 

    

 

 
3 

56. Лабораторне заняття 27. Органи сечової системи.  2   

 
57. 

Самостійна робота 27. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості нирки, сечоводів, 

сечового міхура, сечівника. 

    
3 

58. Лабораторне заняття 28. Чоловічі статеві органи.  2   

 
 

59. 

Самостійна робота 28. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості чоловічих 

статевих органів. Зробити макети чоловічих статевих 
органів. 

    
 

3 

60. 
Лабораторне заняття 29. Жіночі статеві органи. Грудна 
залоза. 

 
2 

  

 
61. 

Самостійна робота 29. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості жіночих статевих 
органів. Зробити макети жіночих статевих органів. 

    
3 

62. 
ЛЕКЦІЯ 5. ІНТЕГРУЮЧІ СИСТЕМИ І (ЕНДОКРИННА, 
СЕРЦЕВО-СУДИННА І ЛІМФОЇДНА СИСТЕМИ). 

2 
   

63. 
Лабораторне заняття 30. Органи та утвори лімфоїдної 

системи. 

 
2 

  

 
 

64. 

Самостійна робота 30. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості тимусу, 

кісткового мозку, селезінки, лімфатичних вузлів, 

мигдаликів. Зробити макет лімфатичного вузла. 

    
 

3 

65. Лабораторне заняття 31. Органи ендокринної системи.  2   

 
 

66. 

Самостійна робота 31. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості щитоподібної 

залози, прищитоподібних залоз, надниркових залоз, 

підшлункової залози, гіпофізу, шишкоподібна залоза. 

    
 

3 

67. 
Лабораторне заняття 32. Практичні навички. 

Підсумкова контрольна робота 2. «Спланхнологія». 

 
2 

  

 Всього: 10 64  76 

 Обсяг за 1 семестр – 150 год., в тому числі: 

Лекції – 10 год. 

Лабораторні заняття – 64 год. 

Самостійна робота – 76 год. 
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1. ЛЕКЦІЯ 6. СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА. 2    

2. Лабораторне заняття 33. Серце. Осердя.  3   

3. Самостійна робота 33. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати будову великого та 

малого кола кровообігу, будову камер серця, клапанів, 

стінки серця, перикарду, середостіння. Знати відмінності 

будови, варіанти, аномалії та клінічні особливості будови 
серця. Зробити макет серця. 

   3 

4. Лабораторне заняття 34. Аорта та її частини. Гілки дуги 
аорти. 

 
3 

  

5. Самостійна робота 34. Знати частини аорти та основні 

гілки дуги аорти. Зробити макет/схему дуги аорти. Знати 

відмінності будови, варіанти, аномалії та клінічні 
особливості гілок аорти. 

   3 

6. Лабораторне заняття 35. Артерії голови та шиї.  3   

7. Самостійна робота 35. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати класифікацію гілок 

аорти, артеріальне кровопостачання органів голови. 

Зробити макет/схему сонних артерій. Знати гілки 

зовнішньої та внутрішньої сонних артерій, топографію 
судин. 

   3 

8. Лабораторне заняття 36. Вени голови та шиї.  3   

9. Самостійна робота 36. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості будови вен 

голови та шиї. 

    

10. ЛЕКЦІЯ 7. ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА. 2    

11. Лабораторне заняття 37. Лімфоїдні утвори голови та шиї.  3   

12. Самостійна робота 37. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості будови 

лімфоїдних утворів голови та шиї. Зробити схему 

ділянкових лімфатичних вузлів голови та шиї. 

   3 

13. Лабораторне заняття 38. Артерії тулуба.  3   

14. Самостійна робота 38. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості будови аорти та її 

частин, підключичної артерії, артерій грудної клітки, 

черевної порожнини та тазу. Зробити схему артеріальних 
анастомозів. 

    

 
3 

15. Лабораторне заняття 39. Вени тулуба.  3   

16. Самостійна робота 39. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати анастомози між 

притоками верхньої порожнистої, нижньою порожнистою 

венами та ворітною веною печінки. Зробити схему/макет 
судин. 

    
 

3 

17. Лабораторне заняття 40. Лімфатичні судини та вузли 
тулуба. 

 
3 
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18. Самостійна робота 40. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості будови 

лімфатичних судин тулуба. Намалювати схеми грудної 
протоки та правої лімфатичної протоки. 

    
 

3 

19. Лабораторне заняття 41. Судини верхньої кінцівки.  3   

 
 

20. 

Самостійна робота 41. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості будови судин 

верхньої кінцівки. Зробити схему проекції поверхневих 
судин верхньої кінцівки. 

    
 

3 

21. Лабораторне заняття 42. Судини нижньої кінцівки.  3   

 
 

22. 

Самостійна робота 42. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості будови судин 

нижньої кінцівки. Зробити схему проекції поверхневих 

судин нижньої кінцівки. 

    
 

3 

23. Лабораторне заняття 43. Судинні анастомози.  3   

 

24. 
Самостійна робота 43. Знати відмінності будови, варіанти, 

аномалії та клінічні особливості будови анастомозів артерій 
та вен. Зробити схему судинних анастомозів. 

    

4 

25. 
ЛЕКЦІЯ 8. ІНТЕГРУЮЧІ   СИСТЕМИ ІІ (НЕРВОВА 
СИСТЕМА, ОРГАНИ ЧУТТЯ, ЗАГАЛЬНИЙ ПОКРИВ). 

2 
   

26. Лабораторне заняття 44. Спинний мозок.  3   

 
 

27. 

Самостійна робота 44. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості зовнішньої 

будови спинного мозку. Зробити макет сегменту спинного 
мозку. 

    
 

3 

28. Лабораторне заняття 45. Стовбур мозку.  3   

 
 

29. 

Самостійна робота 45. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Вміти називати основні 

частини головного мозку, особливості будови білої та сірої 

речовини довгастого мозку та мосту. Зробити макет 
стовбуру мозку. 

    
 

3 

30. 
Лабораторне заняття 46. Мозочок. IV шлуночок. 
Ромбоподібна ямка. 

 
3 

  

 

 
31. 

Самостійна робота 46. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати особливості будови 

та чим утворені стінки IV шлуночка, проекцію ядер 

черепних нервів на ромбоподібну ямку. Знати відмінності 

будови, варіанти, аномалії та клінічні особливості мозочка. 
Зробити схему/макет ядер черепних нервів. 

    

 
3 

32. Лабораторне заняття 47. Проміжний мозок. ІІІ шлуночок.  3   

 

33. 
Самостійна робота 47. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати особливості будови 
та функцію проміжного мозку. 

    

3 

34. 
Лабораторне заняття 48. Кінцевий мозок. Рельєф плаща. 
Бічні шлуночки. 

 
3 

  

 
35. 

Самостійна робота 48. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати будову основних 

частин кінцевого мозку, відмінності будови, варіанти, 

аномалії та клінічні особливості нюхового мозку, базальних 

    
5 
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 ядер, білої речовини півкуль великого мозку. Зробити макет 

вмісту бічних шлуночків. Зробити модель базальних ядер 

головного мозку. Зробити макет мозку з розділом на 

функціональні ділянки. 

    

 

36. 
Лабораторне заняття 49. Оболони головного мозку і 

спинного мозку. Утворення і шляхи циркуляції 
спинномозкової рідини. 

  

3 
  

 

 
37. 

Самостійна робота 49. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати походження та 

циркуляцію спинномозкової рідини в порожнинах 

головного мозку та міжоболонних просторах. Знати 

відмінності будови, варіанти, аномалії та клінічні 
особливості оболон мозку людини. 

    

 
3 

38. Лабораторне заняття 50. Провідні шляхи ЦНС.  3   

 

39. 
Самостійна робота 50. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Зробити схеми провідних 
шляхів ЦНС та знати їх функції та класифікацію. 

    

5 

40. 
ЛЕКЦІЯ 9. ПЕРИФЕРІЙНА НЕРВОВА СИСТЕМА. 
ЧЕРЕПНІ НЕРВИ. 

2 
   

41. 
Лабораторне заняття 51. I, II, III, IV, VI, VIII пари 

черепних нервів. 

 
3 

  

 
42. 

Самостійна робота 51. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості будови I, II, III, 
IV, VI, VIII пари черепних нервів. 

    
3 

43. 
Лабораторне заняття 52. V та VII пари черепних нервів. 
Війковий вузол. 

 
3 

  

 

 
44. 

Самостійна робота 52. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати класифікацію 

черепних нервів, склад волокон, відміну будови 

центральної та периферійної нервової системи. Зробити 

схему V пари черепних нервів. Зробити макет війкового 
вузла. 

    

 
5 

45. 
Лабораторне заняття 53. IX, X, XI, XII пари черепних 
нервів. Вегетативні вузли голови. 

 
3 

  

 
 

46. 

Самостійна робота 53. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості будови X, XI, XII 

пари черепних нервів. Зробити схему вегетативних вузлів 

голови. 

    
 

3 

47. 
ЛЕКЦІЯ 10. АВТОНОМНИЙ ВІДДІЛ ПЕРИФЕРІЙНОЇ 

НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. 
2 

   

48. 
Лабораторне заняття 54. Частини автономного відділу 
ПНС. Нутрощеві сплетення та вузли. 

 
3 

  

 

 

 
49. 

Самостійна робота 54. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відміну будови 

рефлекторної дуги соматичної та вегетативної нервових 

систем. На малюнку зобразити центри симпатичної та 

парасимпатичної частин автономного відділу периферійної 

нервової системи. У вигляді таблиці надати порівняльну 

характеристику симпатичної та парасимпатичної нервової 
системи. Знати відмінності будови, варіанти, аномалії та 

    

 

 
5 
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 клінічні особливості будови нутрощевих сплетень. На 

малюнку зобразити проекцію нутрощевих сплетень. 

    

50. Лабораторне заняття 55. Шийне сплетення.  3   

 
 

51. 

Самостійна робота 55. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості будови 

спинномозкових нервів та шийного сплетення. Зробити 

макет нервів шийного сплетення. 

    
 

3 

52. Лабораторне заняття 56. Плечове сплетення.  3   

 
53. 

Самостійна робота 56. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості будови плечового 

сплетення. Зробити макет нервів плечового сплетення. 

    
5 

54. 
Лабораторне заняття 57. Грудні нерви. Поперекове 

сплетення. 

 
3 

  

 
 

55. 

Самостійна робота 57. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати формування 

спиномозкового нерва, сплетень, класифікацію основних 

гілок сплетень. Зробити макет нервів грудного та 
поперекового сплетення. 

    
 

5 

56. Лабораторне заняття 58. Крижове та куприкове сплетення.  3   

 
 

57. 

Самостійна робота 58. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати формування 

спиномозкового нерва, сплетень, класифікацію основних 

гілок сплетень, склад волокон нервів. Зробити макет нервів 
крижового та куприкового сплетень. 

    
 

5 

58. 
Лабораторне заняття 59. Практичні навички. 

Підсумкова контрольна робота 3. «Нервова система». 

 
2 

  

 Всього: 10 80  90 

Обсяг за 2 семестр – 180 год., в тому числі: 

Лекції – 10 год. 

Лабораторні заняття – 80 год. 

Самостійна робота – 90 год. 
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Тематичний план 

(III семестр, іспит) 
 
 

№ 

з/п 

 

 
Назва тем 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

за
н

я
тт

я 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

*
 

1. ЛЕКЦІЯ 11. ОРГАНИ ЧУТТЯ. 2    

2. Лабораторне заняття 60. Орган смаку. Орган нюху.  3   

 

3. 
Самостійна робота 60. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати основні структури 
смакового та нюхового аналізаторів. 

    

4 

4. Лабораторне заняття 61. Орган зору.  3   

 

5. 
Самостійна робота 61. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати основні структури 
органу зору, кіркові кінці зорових аналізаторів. 

    

5 

6. Лабораторне заняття 62. Орган слуху.  3   

 
7. 

Самостійна робота 62. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати основні структури 

органу слуху та рівноваги, кіркові кінці аналізаторів слуху 
та рівноваги. 

    
4 

8. ЛЕКЦІЯ 12. ЗАГАЛЬНИЙ ПОКРИВ. 2    

9. Лабораторне заняття 63. Шкіра.  3   

10. 
Самостійна робота 63. Заповнити відповідні сторінки 
посібника з самостійної роботи. Зробити макет шкіри. 

   
4 

11. Лабораторне заняття 64. Грудь.  3   

 

12. 

Самостійна робота 64. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Зробити схему 

васкуляризації та іннервації груді. 

    

4 

13. 
ЛЕКЦІЯ 13. ОСОБЛИВОСТІ МІЖСИСТЕМНОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ. 

2 
   

14. 
ЛЕКЦІЯ 14. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ 
ТА ІННЕРВАЦІЇ ОРГАНІВ. 

2 
   

15. 
Лабораторне заняття 65. Васкуляризація та іннервація 
органів голови та шиї. 

 
3 

 
5 

16. 
Самостійна робота 65. Зробити схеми васкуляризації та 
іннервації органів голови та шиї. 

    

17. 
Лабораторне заняття 66. Васкуляризація та іннервація 
органів грудної клітки. 

 
3 

 
4 

18. 
Самостійна робота 66. Зробити схеми васкуляризації та 
іннервації органів грудної клітки. 

    

19. 
Лабораторне заняття 67. Васкуляризація та іннервація 
органів черевної порожнини та порожнини малого тазу. 

 
3 

 
5 

 

20. 
Самостійна робота 67. Зробити схеми васкуляризації та 

іннервації органів черевної порожнини та порожнини 
малого тазу. 

    

 

21. 
ЛЕКЦІЯ 15. СУЧАСНІ МЕТОДИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 

ОРГАНІВ  З  ВИКОРИСТАННЯМ ІМЕРСИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ. 

 

2 
   

22. 
Лабораторне заняття 68. Васкуляризація та іннервація 
верхньої кінцівки. 

 
3 

 
5 
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23. 
Самостійна робота 68. Зробити схеми васкуляризації та 
іннервації верхньої кінцівки. 

    

24. 
Лабораторне заняття 69. Васкуляризація та іннервація 
нижньої кінцівки. 

 
3 

 
5 

25. 
Самостійна робота 69. Зробити схеми васкуляризації та 
іннервації нижньої кінцівки. 

    

 

26. 
Лабораторне заняття 70. Практичні навички та 

узагальнення матеріалу. Підсумкова контрольна 
робота 4. «Васкуляризація та іннервація органів і систем». 

  

4 
  

27. Консультація до іспиту.   1  

 Всього 10 34 1 45 

Обсяг у 3 семестрі - 90 год., в тому числі: 

Лекції – 10 год. 

Лабораторні заняття – 34 год. 

Самостійна робота – 45 год. 

Консультації – 1 год. 
 

 

Загальний обсяг ( за 1,2,3 семестри) 420 год., в тому числі: 

Лекції – 30 год. 

Лабораторні заняття – 178 год. 

Самостійна робота – 211 год. 

Консультації – 1 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основні (базові) 

1. Анатомія людини : підручник : у 3-х томах. Т.3-й підручник / А.С. Головацький, В.Г.Черкасов, М.Р. Сапін 

та [ін.] – Вид. 7-тє, доопрацьоване – Вінниця : Нова книга, 2019. – 1200 с. : іл. 

2. Черкасов В.Г., Бобрик І.І., Гумінський Ю.Й., Ковальчук О.І. Міжнародна анатомічна термінологія 

(латинські, українські, російські та англійські еквіваленти) Вінниця: Нова Книга, 2010. – 392 с. (навчальний 

посібник) 

3. Sobotta. Атлас анатомії людини. У двох томах. Переробка та редакція українськoго видання: В. Г. 

Черкасов., пер. О. І. Ковальчука. - Київ : Український медичний вісник, 2009. 
4. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с. 
Додаткові: 

1. Черкасов В.Г., Гумінський Ю.Й., Черкасов Е.В., Школьніков В.С. Історія анатомія (хронологія розвитку 

та видатні анатоми) . Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. - 148 с. (навчально-методичний 

посібник). 

2. Тестові завдання «Крок-1» - анатомія людини /Видання 4-е, доопрацьоване / За редакцією 

В.Г.Черкасова,І.В.Дзевульської І.В., О.І.Ковальчука. Навчальний посібник. 

3. Навчально-методичний посібник. Контроль за самостійною підготовкою до практичних занять. / За 

редакцією В.Г.Черкасова, І.В.Дзевульської І.В., О.І.Ковальчука. – Київ. -124 с. 
4. Неттер Ф. Атлас анатомії людини / Френк Неттер [пер. з англ. А.А. Цегельський]. – Львів: Наутілус, 2004 

– 529 с. 

5. Фредерік Мартіні Анатомічний атлас людини: Пер. з 8-го англ. вид [наук.ред.пер. В.Г.Черкасов], ВСВ 

«Медицина», 2011. – 128 с. (атлас) 

10. Додаткові ресурси: 

Інтернет-ресурси: 

https://anatom.ua 

https://anatom.ua/basis/www/ 

https://anatom.ua/

