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

про будову і функції організму людини в цілому, в тому числі взаємне розташування органів і 

частин тіла людини, їх васкуляризація та іннервація, необхідних для обґрунтування клінічного 

діагнозу, вміння використовувати набуті знання при подальшому вивченні інших 

фундаментальних наук медицини, у практичній та науковій діяльності. 

2. Попередні вимоги до опанування 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 освітньо-професійною програмою «Медицина». Вивчення дисципліни «Анатомія 

людини» для медиків адаптоване до потреб медицини в класичній моделі університетського курсу, 

який передбачає набуття кожним студентом конкретних знань з нормальної анатомії людини про 

будову і функції організму людини в цілому, в тому числі взаємне розташування органів і частин 

тіла людини, їх васкуляризація та іннервація, необхідних для обґрунтування клінічного діагнозу, 

вміння використовувати набуті знання при подальшому вивченні інших фундаментальних наук 

медицини, у практичній та науковій діяльності. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Анатомія людини» є людина (форма, будова, 

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

4. Завдання (навчальні цілі): 

1. Сформувати знання будови частин та ділянок тіла людини, органів, систем, апаратів; 

2. Сформувати уявлення для інтерпретації топографо-анатомічних взаємозв’язків з урахуванням 

вікових, статевих та індивідуальних особливостей людини. 

3. Пояснити зв'язок розуміння структури в нормі та патології для обґрунтування діагнозу та 

розуміння патогенезу різних патологічних процесів. 

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

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

дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти наступних компетентностей: 

- інтегральної: 

Здатність розв’язувати складні задачі, у тому числі дослідницького та інноваційного характеру у 

сфері медицини. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії; 

- загальних: 
ЗК.02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК.04. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності. 

ЗК.07. Здатність працювати в команді. 

ЗК.09. Здатність спілкуватись іноземною мовою. 

ЗК.10. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

ЗК.11. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

- спеціальних (фахових, предметних): 

СК.17. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища, соціально-економічних та 

біологічних детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції. 

СК.21. Зрозуміло і неоднозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з проблем 

охорони здоров’я та дотичних питань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

СК.24. Дотримання етичних принципів при роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами. 
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5. Результати навчання за дисципліною (I 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 1; 

Модульна контрольна робота 2; 

Оформлення результатів самостійної 

підготовки в робочому зошиті; 
Усні відповіді; Іспит 

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; Іспит 

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; Іспит 

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; Іспит 

5 

1.5. нормальну анатомію опорно- 

рухового апарату частин тіла 

людини 

лекція, 

лабораторне 
заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1; 

Модульна контрольна робота 2; Усні 

відповіді; Іспит 

10 

2 Вміти    

2.1. демонструвати на муляжах та 

описувати нормальну 

анатомію кісток та основні 

анатомічні утвори тулуба, 

черепа, верхніх та нижніх 
кінцівок 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1; 

Оформлення результатів самостійної 

підготовки в робочому зошиті; 

Усні відповіді 

10 

2.2. демонструвати та описувати 

згідно класифікації нормальну 

анатомію з’єднань кісток 

тулуба, черепа, верхніх та 

нижніх кінцівок 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1; 

Оформлення результатів самостійної 

підготовки в робочому зошиті; 

Усні відповіді 

10 

2.3. демонструвати на муляжах та 

описувати нормальну 

анатомію основних груп 

м’язів голови, тулуба, верхніх 
та нижніх кінцівок 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 1; 

Модульна контрольна робота 2; 

Оформлення результатів самостійної 

підготовки в робочому зошиті; 
Усні відповіді 

10 

2.4. демонструвати на муляжах та 

описувати нормальну 

анатомію основних органів 

травної, дихальної систем в 
ділянці голови 

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 

лабораторне 

заняття, 

Модульна контрольна робота 1; 

Модульна контрольна робота 2; 

5 
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 внутрішніх органів грудної та 

черевної порожнин 

самостійна 

робота 

Оформлення результатів самостійної 

підготовки в робочому зошиті; 
Усні відповіді 

 

3 Комунікація    

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з 

колегами та цільовою 

аудиторією, ведення 

професійної наукової дискусії; 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

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 

лекції, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Модульна контрольна робота 4; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 
робочому зошиті; 

10 

   Усні відповіді; Іспит  

1.2. нормальну анатомію 

внутрішніх органів 

лекції, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Модульна контрольна робота 4; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; 

10 

   Усні відповіді; Іспит  

1.3. нормальну анатомію спинного 

мозку і головного мозку 

лекції, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Модульна контрольна робота 4; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; 

10 

   Усні відповіді; Іспит  

1.4. нормальну анатомію органів 

чуття 

лекції, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Модульна контрольна робота 4; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; 

5 

   Усні відповіді; Іспит  

1.5. нормальну анатомію черепно- 

мозкових нервів людини 

лекції, 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

Модульна контрольна робота 3; 

Модульна контрольна робота 4; 

Усні відповіді; Іспит 

10 

  робота   

2 Вміти    

2.1. демонструвати на муляжах та 

описувати нормальну 

лабораторне 

заняття, 
Модульна контрольна робота 3; 10 



6  

 анатомію внутрішніх органів 

травної, дихальної, сечової, 

статевих систем, ендокриних 

залоз та лімфоїдних органів 

людини 

самостійна 

робота 
Модульна контрольна робота 4; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; 

Усні відповіді 

 

2.2. демонструвати та описувати 

згідно класифікації нормальну 

анатомію спинного мозку 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Модульна контрольна робота 4; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; 
Усні відповіді 

10 

2.3. демонструвати на муляжах та 

описувати нормальну 

анатомію головного мозку 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Модульна контрольна робота 4; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; 
Усні відповіді 

10 

2.4. демонструвати на муляжах та 

описувати нормальну 

анатомію органів зору, слуху 

та рівноваги 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

Модульна контрольна робота 4; 

Оформлення результатів 

самостійної підготовки в 

робочому зошиті; 
Усні відповіді 

10 

2.5. демонструвати на муляжах та 

описувати нормальну 

анатомію черепних нервів 

лабораторне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Модульна контрольна робота 3; 

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, 

самостійна 

робота 

 

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 

1. Мати ґрунтовні знання із 

структури професійної діяльності. 
Вміти здійснювати професійну 

діяльність, що потребує оновлення 

та інтеграції знань. Нести 

відповідальність за професійний 

розвиток, здатність до подальшого 

професійного навчання з високим 

рівнем автономності. 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

      

 

 

 
+ 

 

 

 

 
+ 

2. Розуміння та знання 

фундаментальних і клінічних 

біомедичних наук, на рівні 

достатньому для вирішення 

професійних задач у сфері охорони 

здоров’я. 

      

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

  

21. Відшуковувати необхідну 

інформацію у професійній 

літературі та базах даних інших 

джерелах, аналізувати, оцінювати та 

застосовувати цю інформацію. 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

      

 
+ 
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7. Схема формування оцінки. (I семестр, іспит) 
7.1. Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1 – 2.5. (блок тем Розділу 1) – 10 балів / 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 – 7 балів / 3,5 балів 

4. Усні відповіді - РН 1.1. – 3.1. – 28 балів / 14 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: 

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 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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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) – 10 балів / 5 балів 

1. Модульна контрольна робота 4 – РН 1.1 – 2.5. (блок тем Розділу 2) – 15 балів / 7,5 балів 

2. Оформлення результатів самостійної підготовки в робочому зошиті - РН 1.1 – 1.4, 2.1 – 2.5, 

3.2 - 7 балів / 3,5 бали 

3. Усні відповіді - РН 1.1. – 3.1. – 28 балів / 14 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: 

Модульні контрольні роботи 3,4 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 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 



10  

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план 

(I семестр, іспит) 
 

 

 

 
 

 

 
№ 

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 
СИСТЕМНА АНАТОМІЯ. ЗАГАЛЬНИЙ ПОКРИВ. 

2 
   

 

2. 
Лабораторне заняття 1. Анатомічна номенклатура. 

Системи тіла людини. Загальний покрив. Осі та площини тіла 
людини. 

  

3 
  

3. Самостійна робота 1. Вивчити загальні анатомічні терміни. 

Знати частини, ділянки тіла. Вміти описувати осі та площини 

тіла людини. Зробити макет шкіри та груді. Заповнити 

відповідні сторінки посібника з самостійної роботи. 

   4 

4. ЛЕКЦІЯ 2. СИСТЕМА СКЕЛЕТА. 2    

5. Лабораторне заняття 2. Кістки хребтового стовпа та 
грудної клітки. 

 
3 

  

6. Самостійна робота 2. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Вміти описати ознаки 

хребців. Знати відмінності будови, варіанти, аномалії та 

клінічне значення кісток хребтового стовпа та грудної клітки. 
Зробити моделі хребців, ребер та груднини. 

   4 

7. Лабораторне заняття 3. Кістки склепіння та основи черепа.  3   

8. Самостійна робота 3. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Вміти описати кістки 

склепіння черепа. Знати відмінності будови, варіанти, аномалії 

та клінічне значення кісток склепіння та основи черепа. 

   4 

9. Лабораторне заняття 4. Кістки лицевого черепа.  3   

 
10. 

Самостійна робота 4. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Вміти описати кістки 

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

    
4 

 

11. 

Лабораторне заняття 5. Зовнішня і внутрішня основи 

черепа. Очна, скронева, підскронева, крило-піднебінна ямки. 

Кісткова носова порожнина. Кісткове піднебіння. 

  

3 
  

 
 

12. 

Самостійна робота 5. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Вміти знайти та показати всі 

кістки на муляжі черепа. Вміти знайти та показати стінки ямок 

та порожнин черепа та їх сполучення. Знати відмінності 
будови, варіанти, аномалії та клінічне значення кісток черепа. 

    
 

4 

13. Лабораторне заняття 6. Кістки верхньої кінцівки.  3   

14. 
Самостійна робота 6. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Вміти описати кістки верхньої 

   
4 



11  

 кінцівки. Знати відмінності будови, варіанти, аномалії та 

клінічне значення кісток верхніх кінцівок. 

    

15. Лабораторне заняття 7. Кістки нижньої кінцівки.  3   

 
16. 

Самостійна робота 7. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Вміти описати кістки нижньої 

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

    
4 

17. ЛЕКЦІЯ 3. З’ЄДНАННЯ КІСТОК. 2    

18. Лабораторне заняття 8. З’єднання кісток осьового скелету.  3   

 
19. 

Самостійна робота 8. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати види з’єднань між 

кістками,   загальні ознаки   суглоба.   Вміти класифікувати 

суглоби. Знати види з’єднань осьового скелету. 

    
4 

20. 
Лабораторне заняття 9. З’єднання кісток додаткового 
скелету. 

 
3 

  

 
 

21. 

Самостійна робота 9. 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. 

    
 

4 

22. ЛЕКЦІЯ 4. М’ЯЗОВА СИСТЕМА. 2    

23. Лабораторне заняття 10. М’язи і фасції голови та шиї.  3   

 
24. 

Самостійна робота 10. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

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

    
4 

25. Лабораторне заняття 11. М’язи і фасції спини.  3   

 

26. 

Самостійна робота 11. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи.  Знати варіанти, аномалії та 

клінічне значення м’язів і фасцій спини. 

    

4 

27. Лабораторне заняття 12. М’язи і фасції грудей. Діафрагма.  3   

 

28. 
Самостійна робота 12. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати топографію передньої 
стінки черевної порожнини. Зробити макет діафрагми. 

    

4 

29. 
Лабораторне заняття 13. М’язи і фасції живота. Піхва 

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

 
3 

  

 

30. 

Самостійна робота 13. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати топографію передньої 

стінки черевної порожнини. Зробити макет пахвинного каналу. 

    

4 

31. Лабораторне заняття 14. М’язи і фасції верхньої кінцівки.  3   

 
 

32. 

Самостійна робота 14. 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. 

    
 

4 

33. 
Лабораторне заняття 15. М’язи і фасції нижньої кінцівки. 
Промежина. 

 
3 

  

 
 

34. 

Самостійна робота 15. 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. 

    
 

4 

Тематичний план 
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(II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
семестр, іспит) 

 

35. 
Лабораторне заняття 16. Практичні навички та підсумкова 

контрольна робота 1 «Опорно-руховий апарат». 

  

3 
  

36. ЛЕКЦІЯ 5. СПЛАНХНОЛОГІЯ. ТРАВНА СИСТЕМА. 2    

37. Лабораторне заняття 17. Рот, язик, слинні залози, зуби.  3   

38. Самостійна робота 17. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

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

   4 

39. Лабораторне заняття 18. Глотка, стравохід.  3   

40. Самостійна робота 18. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови 

стінки глотки та стравоходу. Зробити макет глотки. 

   3 

41. Лабораторне заняття 19. Шлунок. Тонка та товста кишки.  3   

42. Самостійна робота 19. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Вміти описати будову стінки 

різних відділів шлунка. Зробити макет шлунка. Заповнити 

відповідні сторінки посібника з самостійної роботи. Знати 

відмінності будови, варіанти, аномалії та клінічні особливості 

шлунка, тонкої та товстої кишок. Зробити макет тонкої та 
товстої кишок. 

   4 

43. Лабораторне заняття 20. Печінка. Підшлункова залоза.  3   

44. Самостійна робота 20. 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. 

   4 

45. 
Лабораторне заняття 21. Очеревинна порожнина. 
Очеревина. 

 
3 

  

 

46. 

Самостійна робота 21. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати особливості будови 

черевної та очеревинної порожнин та похідні очеревини. 

    

4 

47. ЛЕКЦІЯ 6. ДИХАЛЬНА СИСТЕМА. 2    

48. Лабораторне заняття 22. Ніс, приносові пазухи, гортань.  3   

 
 

49. 

Самостійна робота 22. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості носової порожнини, 

приносових пазух та гортані. Зробити макет зовнішнього носа, 
гортані. 

    
 

3 

50. 
Лабораторне заняття 23. Трахея, бронхи, легені. Плевра. 
Середостіння. 

 
3 

  

 

 

51. 

Самостійна робота 23. 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. 

    

 

4 

52. ЛЕКЦІЯ 7. СЕЧОВА СИСТЕМА 2    

53. Лабораторне заняття 24. Органи сечової системи.  3   

54. 
Самостійна робота 24. Заповнити відповідні сторінки 
посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

   
4 
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 варіанти, аномалії та клінічні особливості нирки, сечоводів, 

сечового міхура, сечівника. 

     

55. ЛЕКЦІЯ 8. СТАТЕВІ (ЧОЛОВІЧА ТА ЖІНОЧА) СИСТЕМИ 2    

56. Лабораторне заняття 25. Чоловічі статеві органи.  3   

 
57. 

Самостійна робота 25. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

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

    
4 

58. Лабораторне заняття 26. Жіночі статеві органи.  3   

 
59. 

Самостійна робота 26. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

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

    
4 

60. ЛЕКЦІЯ 9. ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ 2    

61. ЛЕКЦІЯ 10. ЛІМФОЇДНІ ОРГАНИ. 2    

62. 
Лабораторне заняття 27. Ендокринні залози. Лімфоїдні 
органи. 

 
3 

  

 

 

 
63. 

Самостійна робота 27. 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. Знати відмінності будови, варіанти, 

аномалії та клінічні особливості гіпофізу, шишкоподібної 

залози, щитоподібної залози, прищитоподібних залоз, 
надниркових залоз, підшлункової залози, гонад. 

    

 

 
4 

64. 
Лабораторне заняття 28. Практичні навички та підсумкова 

контрольна робота 2. «Спланхнологія». 

 
3 

  

65. Консультація до іспиту   4  

 Всього: 20 84 4 102 

 Обсяг за 1 семестр – 210 год., в тому числі: 

Лекції – 20 год. 

Лабораторні заняття – 84 год. 

Самостійна робота – 102 год. 
Консультації – 4 год. 

    

  

 

№ 

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

*
 

66. ЛЕКЦІЯ 11. ЦЕНТАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА. 2    

67. Лабораторне заняття 29. Спинний мозок.  3   

 
 

68. 

Самостійна робота 29. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості зовнішньої 

будови спинного мозку. Зробити макет сегменту спинного 
мозку. 

    
 

4 

69. 
Лабораторне заняття   30.   Стовбур   мозку.   Мозочок. 
IV шлуночок. Ромбоподібна ямка. 

 
3 
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70. 

Самостійна робота 30. 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. . 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. 

    

 

 
4 

71. Лабораторне заняття 31. Проміжний мозок. ІІІ шлуночок.  3   

 

72. 

Самостійна робота 31. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати особливості будови 

та функцію проміжного мозку. 

    

3 

73. 
Лабораторне заняття 32. Кінцевий мозок. Рельєф плаща. 
Бічні шлуночки. 

 
3 

  

 

 

 
74. 

Самостійна робота 32. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати будову основних 

частин кінцевого мозку, відмінності будови, варіанти, 

аномалії та клінічні особливості нюхового мозку, базальних 

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. 

    

 

 
4 

 

75. 

Лабораторне заняття 33. Оболони головного мозку і 

спинного мозку. Утворення і шляхи циркуляції 

спинномозкової рідини. Провідні шляхи ЦНС. 

  

3 
  

 

 

 
76. 

Самостійна робота 33. 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. Заповнити відповідні 

сторінки посібника з самостійної роботи. Зробити схеми 

провідних шляхів ЦНС та знати їх функції та класифікацію. 

    

 

 
4 

77. ЛЕКЦІЯ 12. ОРГАНИ ЧУТТЯ. 2    

78. Лабораторне заняття 34. Органи смаку, нюху.  3   

 

79. 
Самостійна робота 34. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати основні структури 
смакового та нюхового аналізаторів, їх провідні шляхи. 

    

4 

80. 
Лабораторне заняття 35. Орган зору.  

3 
  

 

81. 
Самостійна робота 35. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати основні структури 
органа зору, провідний шлях зорового аналізатора. 

    

4 

82. Лабораторне заняття 36. Орган слуху та рівноваги.  3   

 
 

83. 

Самостійна робота 36. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати основні структури 

органу слуху та рівноваги, кіркові кінці аналізаторів слуху 

та рівноваги, провідний шлях аналізатора слуху та 
статокінетичного аналізатора. 

    
 

4 

84. 
Лабораторне заняття 37. Практичні навички та підсумкова 

контрольна робота 3. «Нервова система. Органи чуття». 

 
3 

  

85. ЛЕКЦІЯ 13. ЧЕРЕПНІ НЕРВИ. 2    
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86. 
Лабораторне заняття 38. I, II, III, IV, VI, VIII пари 

черепних нервів. 

 
3 

  

 
87. 

Самостійна робота 38. 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. 

    
4 

88. 
Лабораторне заняття 39. V та VII пари черепних нервів. 
Війковий вузол. 

 
3 

  

 

 
89. 

Самостійна робота 39. 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. 

    

 
4 

90. 
Лабораторне заняття 40. IX, X, XI, XII пари  черепних 
нервів. Вегетативні вузли голови. 

 
3 

  

 
 

91. 

Самостійна робота 40. 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. 

    
 

4 

92. ЛЕКЦІЯ 14. ПЕРИФЕРІЙНА НЕРВОВА СИСТЕМА. 2    

93. 
Лабораторне заняття 41. Спинномозкові нерви. Частини 
автономного відділу ПНС. Нутрощеві сплетення та вузли. 

 
3 

  

 

 

 

 
94. 

Самостійна робота 41. 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 

клінічні особливості будови нутрощевих сплетень. На 

малюнку зобразити проекцію нутрощевих сплетень. 

    

 

 

 
4 

95. Лабораторне заняття 42. Шийне сплетення.  3   

 
 

96. 

Самостійна робота 42. 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 

97. Лабораторне заняття 43. Плечове сплетення.  3   

 
98. 

Самостійна робота 43. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості будови плечового 

сплетення. Зробити макет нервів плечового сплетення. 

    
4 

99. 
Лабораторне заняття 44. Грудні нерви. Поперекове 

сплетення. 

 
3 

  

 
 

100. 

Самостійна робота 44. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати формування 

спиномозкового нерва, сплетень, класифікацію  основних 

гілок сплетень. Зробити макет нервів грудного та 

поперекового сплетення. 

    
 

4 
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101. 
Лабораторне заняття 45. Крижове та куприкове 
сплетення. 

 
3 

  

 
 

102. 

Самостійна робота 45. 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. 

    
 

4 

103. ЛЕКЦІЯ 15. СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА. СЕРЦЕ. 2    

104. Лабораторне заняття 46. Серце. Осердя.  3   

105. Самостійна робота 46. 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. 

   4 

106. ЛЕКЦІЯ 16. АРТЕРІАЛЬНІ СУДИНИ ТА АНАСТОМОЗИ. 2    

107. Лабораторне заняття 47. Аорта та її частини. Гілки дуги 
аорти. Артерії голови та шиї. 

 
3 

  

108. Самостійна робота 47. Знати частини аорти та основні 

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

відмінності будови, варіанти, аномалії та клінічні 

особливості гілок аорти. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати класифікацію гілок 

аорти, артеріальне кровопостачання органів голови та шиї. 
Зробити макет/схему сонних артерій. 

   4 

109. ЛЕКЦІЯ 17. ВЕНОЗНІ СУДИНИ ТА АНАСТОМОЗИ. 2    

110. Лабораторне заняття 48. Вени та лімфоїдні утвори 
голови та шиї. 

 
3 

  

111. Самостійна робота 48. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати відмінності будови, 

варіанти, аномалії та клінічні особливості будови вен 

голови та шиї, лімфоїдних утворів голови та шиї. Зробити 

схему ділянкових лімфатичних вузлів голови та шиї. 

   4 

112. 
ЛЕКЦІЯ 18. ЛІМФОНОСНІ СУДИНИ ТА ДІЛЯНКОВІ 
ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ. 

2 
   

113. Лабораторне заняття 49. Артерії тулуба.  3   

114. Самостійна робота 49. 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. 

    

 
4 

115. Лабораторне заняття 50. Вени та лімфатичні утвори 

тулуба. Порто-кавальні, кава-кавальні анастомози. 
анастомози. 

  

3 
  

116. Самостійна робота 50. Заповнити відповідні сторінки 

посібника з самостійної роботи. Знати анастомози між 

притоками верхньої порожнистої, нижньою порожнистою 

венами та ворітною веною печінки. Зробити схему/макет 

судин. Заповнити відповідні сторінки посібника з 

самостійної роботи.   Знати відмінності будови, варіанти, 
аномалії та клінічні особливості будови лімфатичних судин 

    

 

4 
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 тулуба. Намалювати схеми грудної протоки та правої 

лімфатичної протоки. Зробити схему венозних анастомозів. 

    

117. Лабораторне заняття 51. Судини верхньої кінцівки.  3   

 

 
118. 

Самостійна робота 51. 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. Зробити схему судинних 
анастомозів. 

    

 
4 

119. Лабораторне заняття 52. Судини нижньої кінцівки.  3   

 

 
120. 

Самостійна робота 52. 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. Зробити схему судинних 
анастомозів. 

    

 
4 

121. 
ЛЕКЦІЯ 19. ОСОБЛИВОСТІ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ 
ОРГАНІВ. 

2 
   

122. ЛЕКЦІЯ 20. ОСОБЛИВОСТІ ІННЕРВАЦІЇ ОРГАНІВ. 2    

123. 
Лабораторне заняття 53. Васкуляризація та іннервація 
органів голови та шиї. 

 
3 

  

124. 
Самостійна робота 53. Зробити схеми васкуляризації та 
іннервації органів голови та шиї. 

   
4 

125. 
Лабораторне заняття 54. Васкуляризація та іннервація 
стінок та органів тулуба. 

 
3 

  

 

126. 

Самостійна робота 54. Зробити схеми васкуляризації та 

іннервації грудної клітки, органів черевної порожнини та 

тазу. 

    

4 

127. 
Лабораторне заняття 55. Васкуляризація та іннервація 
кінцівок. 

 
3 

  

128. 
Самостійна робота 55. Зробити схеми васкуляризації та 
іннервації верхніх та нижніх кінцівок. 

   
4 

 

129. 
Лабораторне заняття 56. Практичні навички та 

підсумкова контрольна робота 4. «Васкуляризація та 
іннервація органів і систем». 

  

3 
  

130. Консультація до іспиту.   4  

 Всього 20 84 4 102 

Обсяг за 2 семестр – 210 год., в тому числі: 

Лекції – 20 год. 

Лабораторні заняття – 84 год. 

Самостійна робота – 102 год. 

Консультації – 4 год. 

 
 

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

Лекції – 40 год. 

Лабораторні заняття – 168 год. 

Самостійна робота – 204 год. 

Консультації – 8 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 
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Перелік препаратів, які студенти повинні знати та вміти 

показати під час демонстрації практичних навичок 

ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ 

Шийні хребці 

Грудні хребці 

Поперекові хребці 

Крижова кістка 

Ребро 

Груднина 

Лобова кістка 

Тім’яна кістка 

Потилична кістка 

Клиноподібна кістка 

Скронева кістка 

Решітчаста кістка 

Верхня щелепа 

Нижня щелепа 

Леміш 

Піднебінна кістка 

Вилична кістка 

Під’язикова кістка 

Склепіння черепа 

Скронева ямка 

Підскронева ямка 

Крило-піднебінна ямка 

Передня черепна ямка 

Середня черепна ямка 

Задня черепна ямка 

Зовнішня основа черепа 

Кісткове піднебіння 

Очна ямка 

Кісткова носова порожнина 

Лопатка 

Ключиця 

Плечова кістка 

Променева кістка 

Кістки кисті 

Кульшова кістка 

Клубова кістка 

Сіднича кістка 

Лобкова кістка 

Стегнова кістка 

Наколінок 

Великогомілкова кістка 

Малогомілкова кістка 

Надп’яткова кістка 

П'яткова кістка 

Човноподібна кістка 

Присередня клиноподібна кістка 

Проміжна клиноподібна кістка 

Бічна клиноподібна кістка 

Кубоподібна кістка 
Плеснові кістки 

Кістки пальців (фаланги) 

 
З’єднання черепа: 

Шви черепа 

Вінцевий шов черепа 

Стріловий шов черепа 

Ламбдоподібний шов черепа 

Скронево-нижньощелепний суглоб 

Атланто-потиличний суглоб 

 

З’єднання хребтового стовпа 

Міжхребцевий диск 

Передня поздовжня зв'язка ( хребта ) 

Задня поздовжня зв'язка ( хребта ) 

Жовта зв'язка (хребта) 

Надостьова зв'язка (хребта) 

Крижово-куприковий суглоб 

З’єднання грудної клітки 

Грудинно-ребровий суглоб 

Суглоб головки ребра 

З’єднання верхньої кінцівки 

Надплечово-ключичний суглоб 

Груднинно-ключичний суглоб 

Плечовий суглоб 
Ліктьовий суглоб 

- Плечо-ліктьовий суглоб 

- Плечо-променевий суглоб 

- Проксимальний променево-ліктьовий суглоб 

З’єднання нижньої кінцівки 

Затульна перетинка 

Затульний канал 

Великий сідничий отвір 

Малий сідничий отвір 

Лобковий симфіз 

Крижово-клубовий суглоб 

Кульшовий суглоб 

Колінний суглоб 

Бічний меніск 

Присередній меніск 

Міжкісткова перетинка гомілки 

Плесно-фалангові суглоби 

Міжфалангові суглоби стопи 

М’язи спини 

Трапецієподібний м'яз 

Найширший м'яз спини 

Великий ромбоподібний м'яз 

М'яз-підіймач лопатки 

М'яз - випрямляч хребта 

Фасції спини 

М'язи грудної клітки 

Великий грудний м'яз 

Малий грудний м'яз 

Передній зубчастий м'яз 

Внутрішні міжреброві м'язи 

Зовнішні міжреброві м'язи 

фасції грудей 
Діафрагма 

Поперекова частина діафрагми 

Аортальний розтвір 

Стравохідний розтвір 

Груднинна частина діафрагми 

Реброва частина діафрагми 

Сухожилковий центр 

Отвір порожнистої вени 

 

М’язи голови 

М'язи лиця 

Надчерепний м'яз 

Апоневротичний шолом (надчерепний апоневроз) 

Коловий м'яз ока 
Великий виличний м'яз 
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М'яз-підіймач верхньої губи 

М'яз-підіймач кута рота 

Щічний м'яз 

М'яз-опускач кута рота 

М'яз-опускач нижньої губи 

Коловий м'яз рота 

Жувальні м'язи 

Скроневий м'яз 

Жувальний м'яз 

Бічний крилоподібний м'яз 

Присередній крилоподібний м'яз 

М'язи шиї 

Підшкірний м'яз шиї 

Груднинно-ключично-соскоподібний м'яз 

Двочеревцевий м'яз 

Шило-під’язиковий м'яз 

Щелепно-під’язиковий м'яз 

Груднинно-під’язиковий м'яз 

Лопатково-під’язиковий м'яз 

Груднинно-щитоподібний м'яз 

Щито-під’язиковий м'яз 

Передній драбинчастий м'яз 

Середній драбинчастий м'яз 

Задній драбинчастий м'яз 

М’язи грудей 

М’язи живота 

Прямий м’яз живота 

Сухожилкові переділки 

Зовнішній косий м’яз живота 

-Пахвинна зв'язка 

Квадратний м’яз попереку 

Пахвинний канал 

-піхва прямого м’яза живота 

поверхневе пахвинне кільце 

М'язи верхньої кінцівки 

Дельтоподібний м'яз 

Малий круглий м'яз 

Великий круглий м'яз 

Підлопатковий м'яз 

Двоголовий м'яз плеча 

Триголовий м'яз плеча 

Променевий м'яз-згинач зап'ястка 

Ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка 

Поверхневий м'яз-згинач пальців 

Довгий долонний м'яз 

Плечо-променевий м'яз 

Довгий променевий м'яз-розгинач зап'ястка 

Короткий променевий м'яз-розгинач зап'ястка 

М'яз-розгинач пальців 

М'яз-розгинач мізинця 

Ліктьовий м'яз-розгинач зап'ястка 

Довгий відвідний м'яз великого пальця 

Короткий м'яз-розгинач великого пальця 

Довгий м'яз-розгинач великого пальця 

Короткий відвідний м'яз великого пальця 

Привідний м'яз великого пальця 

Пахвова ямка 

Борозни плеча та передпліччя 

М'язи нижньої кінцівки 

Клубово-поперековий м'яз 
--Великий поперековий м'яз 

-- Клубовий м'яз 

Великий сідничний м'яз 

Середній сідничний м'яз 

Грушоподібний м'яз 

Внутрішній затульний м'яз 

Верхній близнюковий м'яз 

Нижній близнюковий м'яз 

Квадратний м'яз стегна 

Зовнішній затульний м'яз 

Кравецький м'яз 

Чотириголовий м'яз стегна 

-- Прямий м'яз стегна 

-- Бічний широкий м'яз 

-- Присередній широкий м'яз 

-- Проміжний широкий м'яз 

Гребінний м'яз 

Тонкий м'яз 

Довгий привідний м'яз 

Короткий привідний м'яз 

Великий привідний м'яз 

Двоголовий м'яз стегна 
-- Довга головка 

-- Коротка головка 

Півперетинчастий м'яз 

Півсухожилковий м'яз 

Довгий м'яз-розгинач пальців стопи 

Передній великогомілковий м'яз 

Довгий м'яз-розгинач великого пальця (стопи) 

Довгий малогомілковий м'яз 

Короткий малогомілковий м'яз 

Триголовий м'яз литки 
-- Литковий м'яз 

-- Камбалоподібний м'яз 

Довгий м'яз-згинач пальців (стопи) 

Задній великогомілковий м'яз 

Довгий м'яз-згинач великого пальця (стопи) 

 
 

НУТРОЩЕВИЙ АПАРАТ 
Ротова порожнина 

Верхня губа 

Нижня губа 

Щока 

Піднебіння 

Тверде піднебіння 

М'яке піднебіння 

Ясна 

Зуби 

Різці 

Ікла 

Малі кутні зуби 

Великі кутні зуби 

Язик 

Язиковий мигдалик 

Ротові залози 

Під'язикова залоза 

Піднижньощелепна залоза 

Привушна залоза 
Зів 

Піднебінний мигдалик 

Глотка 

Глотковий мигдалик 

Трубний мигдалик 

Стравохід 

Шлунок 

Тонка кишка 

Дванадцятипала кишка 

Порожня кишка 

Клубова кишка 
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Товста кишка 

Сліпа кишка 

Ободова кишка 

Висхідна ободова кишка 

Поперечна ободова кишка 

Низхідна ободова кишка 

Сигмоподібна ободова кишка 

Пряма кишка 

Печінка 

Жовчний міхур 

Підшлункова залоза 

Очеревина 

Брижа тонкої кишки 

Брижа червоподібного відростка 

Брижа сигмоподібної ободової кишки 

Великий чепець 
Малий чепець 

 

Ніс 

Носова порожнина 

Ніздрі 

Хоани 

Носова перегородка 

Верхній носовий хід 

Середній носовий хід 

Нижній носовий хід 

Спільний носовий хід 

Приносові пазухи 

Верхньощелепна пазуха 

Клиноподібна пазуха 

Лобова пазуха 

Решітчасті комірки 

Гортань 

Трахея 

Роздвоєння трахеї 

Бронхи 

Легені 

Плевра 

Нутрощева (легенева) плевра 

Пристінкова плевра 
 

Нирка 

Сечовід 

Сечовий міхур 

Трикутник міхура 

 

Яєчко 

Над’яєчко 

Сім’яний канатик 

Сім'явиносна протока 

Сім'яний пухирець 

Передміхурова залоза 

Статевий член 

Чоловічий сечівник 

Зовнішнє вічко сечівника 

Калитка 

Яєчник 

Матка 

Маткова труба 

Піхва 

Жіноча сороміна ділянка (вульва) 

Клітор 

Жіночий сечівник 

Промежина 

Сідничо-відхідникова ямка 

Цибулинно-губчастий м'яз 

Сідничо-печеристий м'яз 

Поверхневий поперечний м'яз промежини 

Глибокий поперечний м'яз промежини 
Зовнішній м’яз замикач відхідника залоза (права, ліва) 

Грудь 

 

Гіпофіз 

Шишкоподібна залоза 

Щитоподібна залоза 

Прищитоподібна залоза 

Кістковий мозок 

Загруднина залоза ( тимус) 

Селезінка 

Червоподібний відросток 

 

ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА 

Спинний мозок 

Головний мозок 

Стовбур головного мозку 

Довгастий мозок 

Міст 
Середній мозок 

Мозочок 

Проміжний мозок 

Таламус 

Епіталамус 

Метаталамус 

Гіпоталамус 

Третій шлуночок 

Півкуля великого мозку 

Лобова частка 

Тім’яна частка 

Скронева частка 

Потилична частка 

Лімбічна частка 

Острівець 

Передцентральна звивина 

Зацентральна звивина 

Мозолисте тіло 

Прозора перегородка 

Потилична пазуха 

Поперечна пазуха 

Стік пазух 

Сигмоподібна пазуха 

Печериста пазуха 

Нюхова цибулина 

Нюховий шлях 

Нюховий трикутник 

Передня пронизана речовина 

Основні ядра 

Смугасте тіло 

Хвостате ядро 

Сочевицеподібне ядро 

Огорожа 

Бічні шлуночки 

Спинномозкова тверда оболона 

Тверда оболона головного мозку 

Пазухи твердої оболони 

Верхня стрілова пазуха 

Нижня стрілова пазуха 

Пряма пазуха 
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ОРГАНИ ЧУТТЯ 

Очне яблуко 

Волокниста оболонка очного яблука 

Судинна оболонка очного яблука 

Сітківка 

Брова 

Верхня повіка 

Нижня повіка 

Сполучна оболонка (кон‘юнктива) 

 

Вушна раковина 

Середнє вухо 

Внутрішнє вухо 

 

ЧЕРЕПНІ НЕРВИ 

Нюховий нерв (І пара) 

Зоровий нерв (ІІ пара) 

Окоруховий нерв (ІІІ пара) 

Блоковий нерв (ІV пара) 

Трійчастий нерв (V пара) та трійчастий вузол 

Очний нерв (1 гілка V пари) 

Верхньощелепний нерв (2 гілка V пари) 

Нижньощелепний нерв (3 гілка V пари) 

Відвідний нерв (VІ пара) 

Лицевий і проміжний нерви (VІІ пара) 

Присінково-завитковий нерв (VІІІ пара) 

Язикоглотковий нерв (ІХ пара) 

Блукаючий нерв (Х пара) 

Додатковий нерв (ХІ пара) 

Під'язиковий нерв (ХІІ пара) 

 

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА 

Аорта 

Плечо-головний стовбур 

Права загальна сонна артерія 

Права підключична артерія 

Загальна сонна артерія ( права, ліва) 

Зовнішня сонна артерія 

Внутрішня сонна артерія 

Підключична артерія (права, ліва) 

Артеріальне коло мозку 

Внутрішня яремна вена 

Зовнішня яремна вена 

Передня яремна вена 

Верхня порожниста вена 

Плечо-головна вена (права, ліва) 

Грудна протока 

 

Серце 

Гребенясті м’язи 

Нижня порожниста вена 

Легеневий стовбур 

Легеневі вени 

Ендокард 

Міокард 

Епікард 

Перикард (осердя) 

Осердна поперечна пазуха 

Осердна коса пазуха 

Права і ліва вінцеві артерії серця 

Задня міжшлуночкова гілка 

Вінцева пазуха 

Велика серцева вена 

Середня серцева вена 

Мала серцева вена 

Дуга аорти 

Низхідна аорта 

Роздвоєння аорти 

Грудна аорта 

Задні міжреброві артерії 

Черевна аорта 

Спільна клубова артерія 

Внутрішня клубова артерія 

Спільна клубова вена (права, ліва) 

Нижня порожниста вена 

Внутрішня клубова вена 

Ворітна печінкова вена 

Пахвова артерія 

Плечова артерія 

Променева артерія 

Ліктьова артерія 

Підключична вена 

Зовнішня клубова артерія 

Нижня надчеревна артерія 

Стегнова артерія 

Підколінна артерія 

Зовнішня клубова вена 

Стегнова вена 

 

ПЕРИФЕРІЙНА НЕРВОВА СИСТЕМА 

Спинномозкові нерви 

Симпатичний стовбур 

Шийне сплетення 

Діафрагмовий нерв 

Плечове сплетення 

Серединний нерв 

Ліктьовий нерв 

Променевий нерв 

Пахвовий нерв 

Присередній шкірний нерв плеча 

Присередній шкірний нерв передпліччя 

Міжреброві нерви 

Поперекове сплетення 

Клубово-підчеревний нерв 

Клубово-пахвинний нерв 

Статево-стегновий нерв 

Бічний шкірний нерв стегна 

Затульний нерв 

Стегновий нерв 

Крижове сплетення 

Сідничий нерв 


