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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Анатомія людини  
(назва навчальної дисципліни) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень, форма 

навчання 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів - 3 
Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 
Обов’язкова  

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 МЕДСЕСТРИНСТВО   

Рік підготовки (курс) 

І 

Змістових модулів – 3 
Семестр 

І 

Загальна кількість годин 

– 90  год 
 

Кількість аудиторних 

годин – 62 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Лекції 

22 год 

Практичні заняття 

40 год 

Семінарські 

- 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 28 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

28 

Індивідуальні завдання 

- 

Вид контролю:  

Модульний контроль 

Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 
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І. ВСТУП 
Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Анатомія людини» складена відповідно 

до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти  затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 1344 та освітньо-

професійної програми навчального плану, затверджених у коледжі на засіданні Педагогічної ради 

коледжу від 17.12.2018р., протокол №3. Освітньо професійна програма, робоча навчальна 

програма введені в діюз 01 вересня 2019 р., переглянуті та затвердженні на засіданні 

Педагогічної ради 31.08.2020 р., протокол №1.   

Ця програма розрахована на 90 годин  (3 кредити), з яких лекцій – 22 годин, практичних 

занять – 40 годин, самостійної роботи студентів – 28 годин.  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 
Вивчення навчальної дисципліни «Анатомія людини» – удосконалення знань про будову 

організму та його органів і систем органів, взаємозв’язок  їхніми функціями та розвитком в 

філогензі та онтогенезі, удосконалення  системи знань професійних умінь та практичних навичок, 

що складають основу майбутньої професійної діяльності; виробити навички та вміння у 

використанні отриманих знань з анатомії в практичній діяльності; удосконалити знання про 

форму, будову та розвиток людини у взаємозв’язку з оточуючим середовищем. 

 

2. Основні завдання навчальної дисципліни: 

- формування системи знань професійних умінь та практичних навичок, що складають 

основу майбутньої професійної діяльності; 

- виробити навички та вміння у використанні отриманих знань з антомії в практичній 

діяльності;  

- дати знання про форму, будову та розвиток людини у взаємозвязку з оточуючим 

середовищем. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни: медична біологія, фізфологія,медична хімія, 

біологічна  хімія,медсестринська етика та деонтологія, основи психології та міжособове 

спілкування, фармакологія та медична рецептура, медична психологія, охорона праці в галузі.  



 

5 

 

Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та відповідальність 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому процесі,, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

ЗК 03. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

Знати особливості 

пізнавальної діяльності 

людини, спрямованої на 

розкриття загальних, 

істотних зв'язків і 

співвідношень речей на 

достатньому рівні. 

Вміти пізнавати нові зв'язки й 

відношення об'єктів, розширяти 

і поглиблювати свої знання про 

них; аналізувати і синтезувати 

утворені поняття шляхом 

суджень, міркувань, 

умовиводів. 

Набути комунікативного досвіду в 

процесі адекватного сприйняття і 

розуміння змісту повідомлень. 

Вміти створювати власне 

монологічне висловлювання 

відповідно до отриманої інформації. 

ЗК 04. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях 

Мати спеціалізовані 

концептуальні знання, набуті 

у процесі навчання. 

Вміти розв’язувати складні 

задачі і проблеми, які 

виникають у професійній 

діяльності. 

Зрозуміле і недвозначне донесення 

власних висновків, знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців та нефахівців. 

Відповідати за прийняття рішень у 

складних умовах 

ЗК 06. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так і письмово 

Мати досконалі знання 

державної мови 

Вміти застосовувати знання 

державної мови, як усно так і 

письмово 

Використовувати при фаховому та 

діловому спілкуванні та при 

підготовці документів державну 

мову. 

Нести відповідальність за вільне 

володіння державною мовою, за 

розвиток професійних знань. 

ЗК 09. Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих 

обов’язків 

Знати обов’язки та шляхи 

виконання поставлених 

завдань 

Вміти визначати мету та 

завдання, бути наполегливим та 

сумлінним при виконанні 

обов’язків 

Встановлювати міжособистісні 

зв’язки для ефективного виконання 

завдань та обов’язків 

Відповідати за якісне виконання 

поставлених завдань 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 02. Здатність розпізнавати 

й інтерпретувати ознаки 

здоров’я і його змін, хвороби 

чи інвалідності 

(оцінка/діагноз), обмежень 

можливості повноцінної 

життєдіяльності і визначати 

проблеми пацієнтів при 

різних захворюваннях та 

станах 

Мати спеціальні знання про 

людину, її органи та системи, 

знати методики та стандартні 

схеми опитування та 

фізикального обстеження 

пацієнта. 

Вміти провести бесіду з 

пацієнтом (у т.ч з дитиною), на 

підставі алгоритмів та 

стандартів, використовуючи 

стандартні методики провести 

фізикальне обстеження 

пацієнта. Вміти обстежити 

психомоторний та фізичний 

розвиток дитини Вміти оцінити 

стан здоров’я людини (у т.ч. 

дитини). 

Ефективно формувати 

комунікаційну стратегію при 

спілкуванні з пацієнтом. Вносити 

інформацію про стан здоров’я 

людини, дитини або 

внутрішньоутробний розвиток 

плоду до відповідної медичної 

документації 

Нести відповідальність за якісний 

збір інформації на підставі 

співбесіди, опитування, огляду, 

пальпації, перкусії, аускультації 

органів та систем та за своєчасне 

оцінювання стану здоров’я людини, 

психомоторного та фізичного 

розвитку дитини, 

внутрішньоутробного розвитку 

плоду та за прийняття відповідних 

дій 

СК 06. Здатність ефективно 

застосовувати сукупність 

медсестринських навичок 

(вмінь), медичних засобів, 

втручань та дій при оцінці 

Мати спеціальні знання про 

людину, її органи та системи, 

стандартні методики 

проведення лабораторних та 

інструментальних досліджень 

Вміти аналізувати результати 

лабораторних та 

інструментальних досліджень 

та на їх підставі оцінити 

інформацію щодо діагнозу 

Формувати та донести до пацієнта 

та фахівців висновки щодо 

необхідного переліку лабораторних 

та інструментальних досліджень 

(за списком 4). 

Нести відповідальність щодо 

оцінювання результатів 

лабораторних та 

інструментальних досліджень 
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функціонального стану 

пацієнтів/клієнтів, підготовці 

їх до діагностичних 

досліджень та заборі 

біологічного матеріалу для 

лабораторних досліджень 

(за списком 4). хворого (за списком 4) 

СК 08. Профілактична 

діяльність медичної сестри, 

направлена на збереження і 

зміцнення 

здоров’я, попередження 

захворювань й інформування 

та навчання пацієнта та 

членів його родини 

Мати спеціальні знання про 

стандарти якості надання 

медичної допомоги 

медичними сестрами, методи 

профілактики різних 

захворювань, об’єм і методи 

інформування та навчання 

пацієнта та членів його 

родини при різних 

захворюваннях. 

Вміти проводити профілактичні 

заходи, спрямовані на 

збереження і зміцнення 

здоров’я пацієнта та 

профілактику захворювань.  

Вміти інформувати пацієнта 

про ці заходи та ефективно 

навчати пацієнта і членів його 

родини (оточення) принципам 

здорового способу життя та 

профілактики різних 

захворювань. 

Залучення до даного виду 

діяльності компетентних фахівців 

профілактичної медицини, 

забезпечення навчання пацієнта та 

його оточення методам запобігання 

поширення хвороб, заходам 

реабілітації 

Вміти самостійно виконувати  

плани попередження захворювань та 

відповідати за їх якість та 

своєчасність 

СК 13. Здатність виявляти 

зв’язок клінічних проявів 

захворювань з результатами 

додаткових методів 

дослідження 

Знати: 

клінічні прояви захворювань; 

- дані додаткових методів 

досліджень при різній 

патології. 

Вміти: 

- використовувати основні 

методи медсестринського 

обстеження пацієнтів різного 

профілю; 

- інтерпретувати результати 

додаткових методів 

дослідження; 

- обгрунтовувати призначення 

етіотропної, патогенетичної та 

симптоматичної терапії. 

Дотримання етичних принципів та 

деонтологічних норм у спілкуванні 

з пацієнтами та їх оточенням з 

метою отримання згоди для 

проведення досліджень та 

виконання призначень лікаря 

Здатність самостійно робити 

виважені висновки та обгрунтовані 

судження відповідно до результатів 

дослідження пацієнта 
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ІІІ. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною 

програмою «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 223 Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після 

завершення вивчення дисципліни «Анатомія людини», є: 

ПРН 1. Проводити медсестринське суб’єктивне й об’єктивне обстеження різних 

органів, систем пацієнта та оцінювати отримані дані в умовах закладів охорони 

здоров’я, вдома, шляхом спілкування з пацієнтами різних вікових груп, їх родичами, 

хворою дитиною чи її батьками; уміти збирати скарги, анамнез захворювання та життя, 

алергологічний та епідеміологічний анамнез, оцінювати анамнестичні дані. 

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми 

пацієнта в умовах закладів охорони здоров’я, непередбачуваних обстави та вміти: 

виявляти дійсні проблеми пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати 

медсестринський діагноз. 

ПРН 8. Виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення санітарно-

протиепідемічного режиму, стабілізації функціонального стану організму, особистої 

гігієни, харчування пацієнта. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, 

письмовій формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної 

мобільності, ефективного обміну професійною інформацією. 

ПРН 19. Практикувати застосування ефективних поведінкових стратегій на 

індивідуальному/сімейному/суспільному рівнях для покращення стану здоров’я шляхом 

впливу на спосіб життя та заохочення до самостійного догляду індивідуальних осіб та 

сімей. 
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ІV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 

з/п 
Назва змістових модулів та тем 

Кількість годин 

Усього Лекції 
Практичні 

заняття 
СРС 

Модуль 1. Анатомія 

Змістовий модуль 1. Анатомія опорно-рухового апарату. 

1. Клітинний та тканинний рівень організму 

людини. Структурна організація систем, 

що забезпечують локомоторну функцію. 

18 4 8 6 

2.  Міологія. Будова м’яза як органа. 6 2 2 2 

 Усього змістовий модуль 1  6 10 8 

Змістовий модуль 2. Спланхнологія. Центральна нервова система і органи чуття 

3. Структурна організація системи травлення 

(здрібнювання, гілроліз, усмоктування 

їжі). 

Функціональні зони кишково-шлункової 

трубки. 

10 2 4 4 

4. Структурна організація систем 

повітряпроведення і газообміну.Типи 

дихання. 

8 2 2 4 

5. Структурна організація системи виділення 

та органів статевої системи. 

9 2 4 3 

6. Структурна організація ендокринної 

системи (гормонопродукуючі органи). 

4 2 2  

7. Структурна організація нервової системи 

(центральної і переферичної). 

8 2 4 2 

8. Структурна організація сенсорної 

системи. 

9 2 4 3 

 Усього змістовий модуль 2  12 20  

Змістовний модуль 3. Серце. Артеріальна та венозна  система організму 

9. Структурна організація серцево- судинної 

системи. 

9 2 6 1 

10. Система мікроциркуляції. Будова 

капілярів. Кровоносні і лімфатичні 

судини.  

8 2 4 2 

11. Структурна організація системи імунітету 

(тимус, селезінка, мигдалини, 

лімфатичний вузол, лімфоїдна бляшка). 

Типи імунітету. 

1   1 

 Усього змістовий модуль 3  4 10  

  Модульний контроль.  2    

Усього за курс навчання: 90 22 40 28 
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V.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

 

№ 

з/п 

Теми лекцій Кількість 

годин 

 І семестр  

Змістовий модуль 1. Опорно-рухового апарату. 

1. Клітинний та тканинний рівень організму людини.  2 

2. Структурна організація систем, що забезпечують локомоторну 

функцію. 

2 

3 Міологія. Будова м’яза як органа. 2 

 Усього змістовий модуль 1 6 

Змістовий модуль 2. Спланхнологія. Центральна нервова система і органи чуття 

4. Структурна організація системи травлення (здрібнювання, 

гілроліз, усмоктування їжі).Функціональні зони кишково-

шлункової трубки. 

2 

     5. Структурна організація систем повітряпроведення і 

газообміну.Типи дихання. 

2 

6. Структурна організація системи виділення та органів статевої 

системи. 

2 

7. Структурна організація ендокринної системи 

(гормонопродукуючі органи). 

2 

8. Структурна організація нервової системи (центральної та 

переферичної). 
2 

9. Структурна організація сенсорної системи. 2 

 Усього змістовий модуль 2 12 

Змістовний модуль 3. Серце. Артеріальна та венозна  система організму 

10. Структурна організація серцево- судинної системи. 2 

11. Система мікроциркуляції. Будова капілярів (кровоносні і 

лімфатичні). Лімфатична система. Лімфа її склад.  

2 

    Усього змістовий модуль 3 4 

 Усього модуль1: 22 
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VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з\п 

Практичні заняття Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 1. Анатомія опорно-рухового апарату. 

1 Принципи структурної організації організму людини. Основні 

типи тканин організму людини. 

2 

2 Кістки черепа. Вікові особливості черепа.     2 

3. Кістки тулуба. Особливості будови хребців різних відділів.     2 

4. Кістки верхніх та нижніх кінцівок. 2 

5. М’яз як орган. Функціональні групи скелетних м’язів (агоністи, 

сінергісти, антагоністи, стабілізатори). 

2 

 Усього змістовий модуль 1 10 

Змістовий модуль 2. Спланхнологія. Центральна нервова система і органи чуття 

6. Структурна організація і функціональні відділи системи 

травлення. 

2 

7. Морфологічні особливості будови залоз травної системи. 2 

8. Загальні принципи структурної організації органів дихання. 2 

9. Структурна організація системи виділення (виведення 

рідких, газоподібних і твердих продуктів обміну речовин). 

2 

10.  Морфологічні особливості будови жіночих та чоловічих  

статевих органів.  

2 

11. Структурна організація ендокринної системи 

(гормонопродукуючі і гормоночутливі органи і клітини). 

2 

12. Структурна організація нервової системи (центральної і 

периферичної). Оболонки головного та спинного мозку. 

2 

13. Периферична нервова система (соматична і вегетативна). 2 

14. Структурна організація сенсорної системи. Шкіра її похідні. 2 

15. Морфологічні особливості будови органа зору та слуху. 2 

 Усього змістовий модуль 2 20 

Змістовний модуль 3. Серце. Артеріальна та венозна  система організму 

16. Основні закономірності структурної організації систем циркуляції 

(серцево-судинна система).Кола кровообігу. 

2 

17. Структурна організація системи мікроциркуляції. Артеріальна 

система організму. 

2 

18. Венозна система організму. Система ворітної печінкової вени. 2 

19. Лімфатична система (капіляри, судини, стовбури, 

органи, лімфатичні утворення). Лімфа її склад.  

2 

20. Підсумково модульний контроль 2 

Усього змістовий модуль 3: 10 

Усього : 40 

VІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

І семестр 

1 Основні принципи регуляції і функціонування клітин. Клітинний і 

мітотичний цикли. Морфологічні структури з’єднання клітин. 

2 

2 Загальні принципи структурної організації органів людини 

(паренхіматозні, порожнисті, змішані). Строма та паренхіма органів 

3 

3 Типи з’єднання кісток (нерухомі, обмежено рухомі, рухомі). 

Особливості будови суглобів (типи, обов’язкові і додаткові елементи. 

2 

4 Структурна організація м’язових груп, що забезпечують вертикальне 

положення тіла людини. 

3 

5 Травлення в товстій кишці, роль мікрофлори. Моторика товстої 

кишки, регуляція. Акт дефекації. Структурна організації системи 

усмоктування (кишкова ворсинка). 

3 

6 Структурна організація системи газообміну (альвеолярний і 

тканинний). Дихання під час фізичної роботи, при підвищеному та 

зниженому барометричному тиску. 

3 

7 Сечовиділення, його регуляція. Фізіологічна основа дослідження 

загального аналізу сечі та проби сечі за методом Зимницького 

2 

8 Основні відмінности будови парасимпатичної та симпатичної частин 

вегетативної нервової системи. Морфологічні особливості 

структурної організації рефлекторної дуги. 

3 

9 Структурно-функціональна організація смакової та нюхової 

сенсорних систем, їхні рецепторні, провідникові та кіркові відділи. 

Види смаків, механізм сприйняття. 

2 

10 Клапанний апарат серця та великих судин, його значення. 

Особливості кровопостачання міокарда та іннервації. 

3 

11 Імунітет, інші фактори захисту організму людини. 2 

 Усього: 28 
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VIІI. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 

(реферат, есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 
 

1. Виступи на науково-студентському гуртку. 

2. Участь у наукових конференціях. 

3. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) тощо. 

 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань 
1. Анатомо - фізіологічні особливості дихальної системи у людей старечого віку.  

2. Анатомо - фізіологічні особливості кісток черепа у дітей. 

3. Анатомо - фізіологічні особливості серцево - судинної системи у дітей. 

Особливості кровообігу плода.   

4. Анатомічні особливості будови кісток тазу. Відмінності у будові чоловічого та 

жіночого тазу. Розміри жіночого тазу та їх значення в акушерстві. 
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ІХ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Змістовий модуль 1. Анатомія опорно-рухового апарату. 

 

Тема 1. Клітинний та тканинний рівень організму людини. 
ЛЕКЦІЯ 

Клітинний та тканинний рівень організму людини. Основні сучасні напрями 

розвитку анатомії. Тканина: визначення, класифікація. 

Епітеліальна тканина: розташування в організмі, будова, функції, класифікація. 

Сполучна тканина: розташування, будова, функції, класифікація. 

М’язова тканина: розташування в організмі, будова, функції, класифікація. 

Нервова тканина: розташування, будова (нейрони, макро-, мікроглія, основна 

речовина). Будова нейрона, види нейронів.  

Нервове волокно: визначення, види, будова, закінчення нервових волокон 

(рецептори, ефектори, синапси). 

Орган: визначення, принципи будови. Система органів: визначення, системи 

органів організму людини, їх значення. 

Зв’язок організму з довкіллям. Вплив біологічних та соціальних факторів на 

діяльність організму. 

Латинські терміни: textus (histos), textus epithelialіs, textus connectivus, textus 

muscularis, textus nervosus, textus osseus, organum, systema organum, organismus. 

Практичні навички: 

 уміти розрізняти складові частини клітини на таблицях; 

 уміти визначати основні види тканин на гістологічних препаратах і таблицях; 

 уміти працювати з біологічним мікроскопом; 

 уміти визначати на гістологічних препаратах основні види тканин та їхні 

структурні особливості; 

 уміти зобразити схематично основні види тканин та позначити їхні структурні 

компоненти. 

Самостійна робота 

Основні принципи регуляції і функціонування клітин. Клітинний і мітотичний цикли. 

Морфологічні структури з’єднання клітин. 

 

Тема 2.  Структурна організація систем, що забезпечують 

локомоторну функцію. 
ЛЕКЦІЯ 

Поняття про Міжнародну анатомічну номенклатуру, її значення для вивчення 

анатомії, клінічних дисциплін. Основні анатомічні терміни, які розкривають 

топографію анатомічних об’єктів, та їх основні характеристики. 

Анатомічні площини (сагітальна, фронтальна, горизонтальна) та вісі 

(фронтальна, вертикальна, сагітальна), їх характеристика, використання для визначення 

розташування та положення органів, напрямів рухів у суглобах. 

Загальні відомості про скелет та його функції. Класифікація кісток. Кістка як орган, її 

хімічний склад. Компактна й губчаста кісткові речовини, їхня будова. Будова трубчастої 

кістки, її частини. Окісття. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Називати відділи скелета тулуба. Визначати особливості анатомічної будови 

кісток скелета: хребців, ребер, груднини. 

Загальна будова хребтового стовпа. Загальний план будови хребців. Розрізняти 
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основні відмінності будови хребців: шийних, грудних, поперекових, крижової та 

куприкової кісток. 

Скелет грудної клітки: визначати особливості анатомічної будови ребер і 

груднини. Розрізняти ребра згідно з класифікацією. Називати та демонструвати 

з’єднання грудної клітки. 

Мозковий і лицевий відділи черепа: визначати та демонструвати особливості 

анатомічної будови кісток, що утворюють мозковий та лицевий відділи черепа. 

Визначати характерні ознаки черепа немовлят: тім’ячко, його види, терміни 

заростання. 

Верхня кінцівка: її відділи. Визначати та демонструвати особливості анатомічної 

будови кісток верхньої кінцівки. Пояс верхньої кінцівки: ключиця, лопатка, їхня будова. 

Вільна частина верхньої кінцівки: плечова кістка, кістки передпліччя та кисті, їхня 

будова. 

Нижня кінцівка: її відділи. Визначати та демонструвати особливості анатомічної 

будови кісток нижньої кінцівки. Пояс нижньої кінцівки: тазова кістка, її будова. 

Частини тазової кістки, їхня будова. Вільна частина нижньої кінцівки: стегнова кістка, 

кістки гомілки, стопи, їхня будова. 

Практичні навички: 

 визначати та демонструвати відділи скелета; осьову і додаткові частини 

скелета; порожнини тіла людини на таблицях, скелеті та муляжах; 

 демонструвати будову кісток тулуба, черепа, кінцівок; 

 розпізнавати, до якого відділу скелета належить кістка; 

 розрізняти кістки правої та лівої кінцівок; 

 пальпувати анатомічні утвори, виступи кісток; 

 визначати статеві та вікові відмінності черепа; 

 визначати статеві та вікові відмінності таза; 

Самостійна робота 

Типи з’єднання кісток (нерухомі, обмежено рухомі, рухомі). 

Особливості будови суглобів (типи, обов’язкові і додаткові елементи). 

Особливості будови міжхребцевих диск. 

 

Тема 3. Міологія. Будова м’яза як органа. 
ЛЕКЦІЯ 

Загальна характеристика м’язової системи людини. 

Будова скелетного м’яза як органа. Сухожилки, апоневрози. Класифікація м’язів. 

М’язи-синергісти та м’язи-антагоністи. Поняття про допоміжний апарат м’язів: фасція, 

синовіальна піхва, синовіальна сумка, сесамоподібні кістки. 

Початок і прикріплення м’язів: їх функціональна характеристика. Загальні поняття 

про біомеханіку м’язів. 

Загальна характеристика скелетних м’язів ділянок тіла людини. 

Латинські терміни: musculus, fascia, ossa sesamoidea. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

М’язи голови: класифікація. Жувальні м’язи, їх характеристика. Мімічні м’язи, їх 

характеристика. Визначати та демонструвати жувальні та мімічні м’язи. М’язи шиї: 

класифікація. Розрізняти та демонструвати поверхневі, середні, глибокі м’язи шиї, їхня 

характеристика.М’язи спини: поверхневі та глибокі, їх характеристика. 

М’язи грудної клітки: поверхневі та глибокі, їхня характеристика. М’язи живота: м’язи 

передньої, бічної, задньої стінок живота, їхня характеристика.Розрізняти та 

демонструвати м’язи тулуба: грудної клітки, живота, спини.Діафрагма: визначення, 
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частини, отвори, їх уміст, трикутники. Демонструвати трикутники, отвори діафрагми. 

Промежина: визначення, сечостатева діафрагма, діафрагма таза.  М’язи верхньої 

кінцівки: класифікація. М’язи пояса верхньої кінцівки, їхня характеристика. М’язи 

плеча: класифікація, їхня характеристика. М’язи передпліччя: класифікація, їхня 

характеристика. М’язи кисті: класифікація, їхня характеристика. Розрізняти та 

демонструвати м’язи верхньої кінцівки. М’язи нижньої кінцівки: класифікація. М’язи 

пояса нижньої кінцівки: класифікація, їхня характеристика. М’язи стегна: класифікація, 

їхня характеристика. М’язи гомілки: класифікація, їх характеристика. М’язи стопи: 

класифікація, їхня характеристика. Розрізняти та демонструвати м’язи нижньої 

кінцівки. 

Латинські терміни: mm.faciei, mm.masticatorii, m.epicranius, m.masseter, 

m.temporalis, m.platysma, m.sternocleidomastoideus. Mm.dorsi, m.trapezius, m.latissimus 

dorsi, diaphragma, mm.abdominis, canalis inguinalis, linea alba, mm.thoracis, mm.pectoralis 

major et minor, m.subclavius, perineum. M.deltoideus, m.biceps brachii, m.brachialis, 

m.triceps brachii, fossa cubiti, m.gluteus maximus, m.guadriceps femoris, m.biceps femoris, 

m.triceps surae, fossa poplitea. 

Практичні навички: 

 демонструвати на манекенах, таблицях, планшетах та в атласах м’язи голови, 

шиї, грудної клітки, живота, спини, верхніх та нижніх кінцівок; 

  пальпувати поверхневі м’язи; 

 визначати топографію ліктьової, пахвової та підколінної ямок; 

  застосовувати анатомічну термінологію 

Самостійна робота 

Особливості кровозабезпечення й іннервації м’язів. 

Структурна організація м’язових груп, що забезпечують вертикальне положення 

тіла людини. 

 
Змістовий модуль 2. Спланхнологія. Центральна нервова система і 

органи чуття 

 

Тема 4. Структурна організація системи травлення (здрібнювання, 

гілроліз, усмоктування їжі).Функціональні зони кишково-шлункової 

трубки.  

ЛЕКЦІЯ 

Значення травної системи. Класифікація нутрощів: трубчасті, 

паренхіматозні органи. Загальний план будови стінки трубчастих органів: слизова, 

м’язова, зовнішня оболонки, їхня характеристика. Поняття “сфінктер”, сфінктери 

травної системи. 

Черевна порожнина. Очеревина: визначення, листки. Порожнина очеревини. 

Порожнина рота: присінок, власне ротова порожнина, тверде та м’яке 

піднебіння, ясна, піднебінні дужки, піднебінний язичок, зів. 

Зуби: будова, види. Постійні зуби: формула, характеристика. Молочні зуби: 

формула, терміни прорізування. Язик: будова, частини, особливості будови слизової 

оболонки. 

Глотка: топографія, частини, сполучення, будова стінки, лімфоїдне кільце 

глотки, функції. 

Стравохід: топографія, частини, будова стінки, звуження стравоходу, функція. 

Шлунок: топографія, частини шлунка, отвори, будова стінки, функція. 



 

16 

 

Тонка кишка: відділи, топографія, зовнішня будова, будова стінки. Особливості 

будови слизової оболонки в її різних відділах. 

Товста кишка: відділи, топографія, будова стінки, функції. Характеристика 

відділів. 

Печінка: топографія, зовнішня та внутрішня будова. Структурно-функціональна 

одиниця печінки. Кровопостачання печінки. Функції печінки. 

Жовчний міхур: топографія, частини, будова стінки, функції. Сфінктери 

жовчовивідних шляхів: розміщення, функції. Шляхи виділення жовчі. 

Підшлункова залоза: топографія, частини, будова. Екзокринна та ендокринна 

частини залози, їхні функції. 

Латинські терміни: сavitas oris, lingua, dens, glandulae solivarie, polatinum, pharynx, 

оesophagus, ventriculus, intestinum tenue, intestinum crassum, hepar, vesica fellea, pancreas, 

peritoneum.  

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Характеризувати та демонструвати органи травної системи згідно з наданим 

планом. Визначати особливості гістологічної будови стінки трубчастих органів травної 

системи. 

Порожнина рота: присінок, власне ротова порожнина, тверде та м’яке піднебіння, 

ясна, піднебінні дужки, піднебінний язичок, зів. 

Зуби: будова, види. Постійні зуби: формула, характеристика. Молочні зуби: 

формула, терміни прорізування.  

Язик: будова, частини, особливості будови слизової оболонки. 

Глотка: топографія, частини, сполучення, будова стінки, лімфоїдне кільце глотки, 

функції. 

Стравохід: топографія, частини, будова стінки, звуження стравоходу, функція. 

Шлунок: топографія, частини шлунка, отвори, будова стінки, функції. 

Тонка кишка: відділи, топографія, зовнішня будова, будова стінки. Особливості 

будови  

Товста кишка: відділи, топографія, будова стінки, функції. Характеристика відділів. 

Характеризувати та демонструвати паренхіматозні органи травної системи згідно з 

наданим планом. 

Печінка: топографія, зовнішня та внутрішня будова. Структурно-функціональна 

одиниця печінки. Кровопостачання печінки. Функції печінки. Визначати проекцію печінки 

на передню стінку черевної порожнини. Називати анатомічні утвори, які виходять з воріт 

печінки та входять у них. 

Жовчний міхур: топографія, частини, будова стінки, функції. Сфінктери 

жовчовивідних шляхів: розміщення, функція. Називати послідовність формування шляхів 

виділення жовчі. 

Підшлункова залоза: топографія, частини, будова. Екзокринна та ендокринна 

частини залози, їхні функції. 

Черевна порожнина. Очеревина: визначення, листки. Порожнина очеревини. 

Латинські терміни: сavitas oris, lingua, dens, glandulae solivarie, pаlatinum, pharynx, 

оesophagus, 

Практичні навички: 

 демонструвати будову органів травної системи: ротової порожнини, шлунка, 

тонкої та товстої кишок, травних залоз на таблицях, муляжах; 

 визначати будову і класифікацію зубів молочного та постійного прикусу; 

 визначати та демонструвати частини язика, особливості його слизової 

оболонки; 

 визначати відмінності будови тонкої та товстої кишок; 
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 знаходити на муляжах відділи та частини органів; 

 демонструвати на таблицях сфінктери травного каналу та пояснювати їх 

значення; 

 застосовувати анатомічну термінологію. 

Самостійна робота 

Структурна організації системи усмоктування (кишкова ворсинка) 

Травлення в товстій кишці, роль мікрофлори. Моторика товстої кишки, 

регуляція. Акт  

Потреби білків, жирів, вуглеводів в організмі. 

 

Тема 5. Структурна організація систем повітряпроведення і 

газообміну.Типи дихання. 
ЛЕКЦІЯ 

Загальна характеристика дихальної системи. Верхні й нижні дихальні шляхи. 

Зовнішній ніс. Носова порожнина: вхідні та вихідні отвори, носові раковини, носові 

ходи, приносові пазухи. 

Гортань: топографія, зовнішня будова, будова стінки. Порожнина гортані. 

Трахея: частини, топографія, будова стінки. Біфуркація трахеї. 

Головні бронхи: топографія, особливості правого та лівого головних бронхів, 

будова стінки. Бронхове дерево. 

Легені: топографія, зовнішня будова. Ворота легень. Корінь легень. Частки, 

сегменти, часточки. Ацинус — структурно-функціональна одиниця легень. Кровоносна 

система легень. 

Плевра: визначення, листки плеври. Частини парієтальної плеври. Утвори 

парієтальної плеври: закутки. Плевральна порожнина. 

Латинські терміни: cavitas nasi, larynx, pharynx, trachea, bronchi, pulmones, pleura, 

mediastinum. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Називати та демонструвати повітроносні органи дихальної системи. Визначати 

верхні й нижні дихальні шляхи. Зовнішній ніс. Носова порожнина: вхідні та вихідні 

отвори, носові раковини, носові ходи, приносові пазухи. Називати місця відкриття 

приносових пазух. 

Визначати особливості топографії та будови повітроносних органів, називати їх 

функції. 

Гортань: топографія, зовнішня будова, будова стінки. Порожнина гортані. 

Трахея: частини, топографія, будова стінки. Біфуркація трахеї. 

Головні бронхи: топографія, особливості правого та лівого головних бронхів, 

будова стінки. Визначати особливості будови правого та лівого головних бронхів, 

розрізняти відмінності між ними. Бронхове дерево. Називати послідовно розгалуження 

бронхового дерева. 

Легені: топографія, зовнішня будова. Ворота легень. Визначати структури, що 

формують корінь легені. Частки, сегменти, часточки. Ацинус — структурно-

функціональна одиниця легень. Називати структурні компоненти, що формують 

альвеолярне дерево. Кровоносна система легень. 

Плевра: визначення, листки плеври. Частини парієтальної плеври. Називати 

утвори парієтальної плеври: закутки. Плевральна порожнина. 

Латинські терміни: cavitas nasi, larynx, pharynx, trachea, bronchi, arbor bronchialis, 

рulmones, pleura, mediastinum. 
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Практичні навички: 

 визначати та демонструвати на таблицях, планшетах, анатомічних атласах 

будову повітроносних шляхів: носової порожнини, гортані, трахеї, бронхового 

дерева; 

 визначати та демонструвати зовнішню і внутрішню будову легень; 

 демонструвати листки плеври та плевральні закутки на таблицях і муляжах; 

 застосовувати анатомічну термінологію. 

Самостійна робота 

Структурна організація системи газообміну (альвеолярний і тканинний). 

Дихання під час фізичної роботи, при підвищеному та зниженому 

барометричному тиску. 

 

Тема 6. Структурна організація системи виділення.  
ЛЕКЦІЇ 

Загальна характеристика сечової і статевої систем. Структура сечової і статевої 

систем у зв’язку з функціональним призначенням. 

Нирки: топографія правої та лівої нирок, відношення нирок до очеревини. 

Фіксувальний апарат нирки. Зовнішня будова нирки. Внутрішня будова нирки. Нефрон 

— структурно-функціональна одиниця нирки. Кровоносна система нирки. 

Сечовід: частини, топографія, будова стінки, функція. 

Сечовий міхур: форма, топографія, зовнішня будова, частини, функції. Будова 

стінки сечового міхура. 

Сечівник (чоловічий, жіночий): топографія, будова, відділи, статеві відмінності, 

функції. 

Латинські терміни: ren, ureter, vesica urinaria, urethra 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Визначати топографію правої та лівої нирок. Називати структурні елементи 

фіксувального апарату нирки. Засвоїти зовнішню будову нирки. Внутрішня будова нирки. 

Нефрон — структурно-функціональна одиниця нирки. Засвоїти особливості кровоносної 

системи нирки. Сечові шляхи. Ниркові чашечки, ниркова миска. 

Сечовід: частини, топографія, будова стінки, функція. Звуження сечоводу. 

Сечовий міхур: форма, топографія, зовнішня та внутрішня будова, частини, функції. 

Розрізняти особливості топографії в чоловіків та жінок. Будова стінки сечового міхура. 

Сечівник (чоловічий, жіночий): будова, відділи. Порівнювати чоловічий та жіночий 

сечівник. Розрізняти структурні та топографічні особливості м’язів-замикачів у чоловічому 

та жіночому сечівниках. 

Визначати та демонструвати анатомічні особливості будови, топографії внутрішніх 

статевих органів та демонструвати їх на препаратах.  

Практичні навички: 

 визначати та демонструвати будову органів сечової системи на таблицях, 

муляжах: нирок, сечоводів, сечового міхура, сечівника; 

 демонструвати будову відділів нефрона; 

 визначати проекцію нирок на задню стінку черевної порожнини; 

демонструвати сфінктери сечовивідних шляхів, пояснювати їх значення; 

 застосовувати анатомічну термінологію.  
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Тема 7. Структурна організація органів чоловічої та жіночої 

статевої системи 
ЛЕКЦІЇ 

Внутрішні чоловічі статеві органи: залози (яєчко, сім’яні міхурці, передміхурова 

залоза, цибулинносечівникові залози) та сім’явивідні шляхи (над’яєчко, сім’явиносна 

протока, сім’явипорскувальна протока). Особливості топографії, зовнішньої та 

внутрішньої будови, функцій внутрішніх статевих органів. 

Зовнішні чоловічі статеві органи: калитка, статевий член: його будова. 

Жіноча статева система. Внутрішні жіночі статеві органи. Яєчник: топографія, 

зовнішня будова, внутрішня будова, функції. 

Маткові труби: топографія, частини, будова стінки, функції. 

Матка: топографія, форма, частини, будова стінки, зв’язки, функції. 

Піхва: топографія, зовнішня будова, склепіння, будова стінки, функції. Дівоча 

перетинка. 

Зовнішні жіночі статеві органи: лобкове підвищення, великі соромітні губи, малі 

соромітні губи, присінок піхви, присінкові залози, клітор. 

Латинські терміни: testis, epididymis, funiculus spermaticus, ductus deferens, 

prostata, glandula bulbourethralis, vesiculae seminale, scrotum, penis, ovarium, tuba uterina, 

uterus, vagina, clitoris. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Внутрішні чоловічі статеві органи: залози (яєчко, сім’яні міхурці, передміхурова 

залоза, цибулинносечівникові залози) та сім’явивідні шляхи (над’яєчко, сім’явиносна 

протока, сім’явипорскувальна протока). Особливості топографії, зовнішньої та внутрішньої 

будови, функцій внутрішніх статевих органів. 

Зовнішні чоловічі статеві органи: калитка, статевий член: його будова. 

Визначати та демонструвати анатомічні особливості будови, топографії внутрішніх 

статевих органів та демонструвати їх на препаратах. 

Жіноча статева система. Внутрішні жіночі статеві органи. Яєчник: топографія, 

зовнішня будова, внутрішня будова, функції. 

Маткові труби: топографія, частини, будова стінки, функції. 

Матка: топографія, форма, частини, будова стінки, зв’язки, функції. 

Піхва: топографія, зовнішня будова, склепіння, будова стінки, функції. Дівоча 

перетинка. 

Зовнішні жіночі статеві органи: лобкове підвищення, великі соромітні губи, малі 

соромітні губи, присінок піхви, присінкові залози, клітор.  

Практичні навички: 

 визначати загальний принцип будови чоловічої та жіночої статевих систем, 

значення їх для продовження роду; 

 демонструвати будову органів жіночої та чоловічої статевих систем на 

таблицях, планшетах, анатомічних атласах і вологих препаратах; 

 визначати відмінності будови чоловічого та жіночого сечівників; 

                   

Самостійна робота  
Розвиток органів чоловічої статевої системи в філо- і онтогенезі. 

Оваріально-менструальний цикл. Клімакс 
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Тема 8. Структурна організація ендокринної системи 

(гормонопродукуючі органи). 
ЛЕКЦІЯ 

Загальна характеристика лімфатичної системи. Класифікація лімфоїдних органів: 

первинні лімфоїдні органи (червоний і жовтий кістковий мозок, загрудинна залоза), 

вторинні лімфоїдні органи (селезінка, лімфатичне кільце глотки, регіонарні лімфатичні 

вузли). Особливості будови, топографія, значення лімфоносних судин: лімфатичних 

капілярів, лімфокапілярних сіток, лімфатичних судин, лімфатичних стовбурів та 

проток. 

Лімфоносні судини та лімфатичні вузли ділянок тіла. Шляхи відтоку лімфи. 

Лімфа: її склад, функції. 

Загальні принципи будови ендокринних органів. Поняття про гормони, їхні 

властивості, типи впливу на організм. Методи вивчення функцій ендокринних залоз. 

Щитоподібна залоза: топографія, будова, гормони, функції. 

Прищитоподібні залози: топографія, будова, гормони, функції. 

Загруднинна (вилочкова) залоза: топографія, зовнішня та внутрішня будова, 

гормони, їхні функції. 

Надниркові залози: топографія правої й лівої надниркових залоз, будова. 

Гормони кіркової та мозкової речовин, їх функції. 

Ендокринна частина підшлункової залози: будова, гормони, функції. Поняття 

про цукровий діабет. 

Статеві залози, їх ендокринна функція. Статеві гормони. 

Шишкоподібне тіло (епіфіз): топографія, будова, значення. 

Гіпофіз: топографія, частини, будова. Гормони передньої, середньої та задньої 

часток, їхні функції. 

Латинські терміни: hypophysis, corpus pineale, glandula thyroidea, glandula 

parathyroidea, glandula suprarenalis 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Визначати особливості анатомічної будови та топографії залоз внутрішньої 

секреції; демонструвати їх на препаратах. Називати гормони та їхні функції. 

Щитоподібна залоза: топографія, будова, гормони, функції. 

Прищитоподібні залози: топографія, будова, гормони, функції. 

Загруднинна (вилочкова) залоза: топографія, зовнішня та внутрішня будова, 

гормони, їх функції. 

Надниркові залози: топографія правої й лівої надниркових залоз, будова. 

Гормони кіркової та мозкової речовин, їхні функції. 

Ендокринна частина підшлункової залози: будова, гормони, функції. Поняття 

про цукровий діабет. 

Статеві залози, їхня ендокринна функція. Статеві гормони. 

Шишкоподібне тіло (епіфіз): топографія, будова, значення. 

Гіпофіз: топографія, частини, будова. Гормони передньої, середньої та задньої 

часток, їхні функції. 

Латинські терміни: hypophysis, corpus pineale, glandula thyroidea, glandula 

parathyroidea, glandula suprarenalis. 

Практичні навички: 

 визначати загальні закономірності будови ендокринних залоз; 

 на таблицях, в атласах демонструвати топографію, будову залоз внутрішньої 

секреції: щитоподібної, прищитоподібних, надниркових, ендокринної частини 

підшлункової залози, статевих залоз, епіфіза та гіпофіза; 

 застосовувати анатомічну термінологію  
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 визначати та демонструвати лімфатичні судини, вузли, ділянки відтоку лімфи 

у венозні колектори шиї; 

 визначати будову органів імунної системи: червоного кісткового мозку, 

лімфатичних вузлів, селезінки, мигдаликів; 

      

Тема 9. Структурна організація нервової системи (центральної і 

переферичної). 
ЛЕКЦІЇ 

Провідна роль нервової системи в організмі; її значення для інтеграції органів, 

систем органів у єдиний цілісний організм. Класифікація нервової системи. 

Рефлекторна теорія діяльності нервової системи. Біла й сіра речовини ЦНС. 

Головний мозок. Відділи головного мозку: довгастий, задній (міст та мозочок), 

середній, проміжний, кінцевий. Зовнішня та внутрішня будова відділів головного 

мозку. Функції відділів головного мозку. 

Загальна характеристика провідних шляхів ЦНС. Поняття про ретикулярну 

формацію. 

Спинний мозок: топографія. Зовнішня будова спинного мозку. Сегменти 

спинного мозку. Внутрішня будова спинного мозку. Біла й сіра речовини. Будова 

задніх, передніх і бічних рогів. Склад передніх, задніх і бічних канатиків. Оболонки 

спинного мозку, простори, спинномозкова рідина. Поняття про спинномозкову 

пункцію: визначення, місце проведення, клінічне значення. 

Спинномозкові нерви. Загальна характеристика спинномозкових нервів. Будова, 

класифікація нервів. Спинномозкові сплетення, їх гілки. Ділянки іннервації. 

Автономна частина периферичної нервової системи. Класифікація автономної 

частини. Будова її відділів: симпатичного і парасимпатичного. 

Латинські терміни: еncefalon, medulla spinalis, medulla oblongata, metencephalon, 

pons, cerebellum, mesencephalon, diencephalon, telencephalon, meninges, nervi spinales, 

nervi cranialis. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Головний мозок. Називати та демонструвати відділи головного мозку: довгастий, 

задній (міст та мозочок), середній, проміжний, кінцевий. Визначати особливості 

зовнішньої та внутрішньої будови відділів головного мозку. Називати функції відділів 

головного мозку. 

Спинний мозок: топографія. Визначати та демонструвати особливості 

зовнішньої будови спинного мозку. Давати визначення анатомічного терміна “сегмент 

спинного мозку”. Називати сегменти спинного мозку. 

Спинномозкові нерви. Загальна характеристика спинномозкових нервів. 

Механізм утворення спинномозкових нервів, будова, класифікація. Називати гілки 

спинномозкових нервів. Механізм утворення спинномозкових сплетень, їхня 

топографія, гілки. Називати ділянки іннервації. 

Практичні навички: 

 визначати та демонструвати відділи, шлуночки головного мозку на муляжах, 

таблицях, в атласах; 

 визначати оболони та міжоболонні простори головного мозку; 

 демонструвати місце виходу черепномозкових нервів з мозку, отворів черепа; 

Самостійна робота 

Морфологічні особливості структурної організації рефлекторної дуги. 

Основні відмінности будови парасимпатичної та симпатичної частин 

вегетативної нервової системи 
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Тема 10. Структурна організація сенсорної системи. 
ЛЕКЦІЯ 

Функціональна характеристика органів чуття. Периферичні приймачі, 

провідники й кіркові центри аналізаторів. 

Орган зору. Очне яблуко: називати та демонструвати оболонки очного яблука, 

визначати особливості їх анатомічної будови та функцій. Ядро очного яблука. Додаткові 

структури ока: зовнішні м’язи очного яблука, повіки, кон’юнктива, вії, брови, сльозовий 

апарат. 

Вухо. Частини вуха. Зовнішнє вухо: частини, їх будова, функції. Середнє вухо: 

частини, функції. Барабанна порожнина: стінки, вміст. Слухові кісточки. Слухова труба. 

Внутрішнє вухо: частини, топографія, функції. Кістковий лабіринт. Перетинчастий 

лабіринт. 

Орган нюху. Нюхова частина слизової оболонки носа. 

Орган смаку. Смакові сосочки язика, їх топографія, функції. 

Черепні нерви. Загальна характеристика черепних нервів. Класифікація черепних 

нервів за функцією (рухові, чутливі, змішані), топографія ядер, місце виходу з черепа, 

ділянки іннервації. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Орган зору. Очне яблуко: називати та демонструвати оболонки очного яблука, 

визначати особливості їх анатомічної будови та функцій. Ядро очного яблука. Додаткові 

структури ока: зовнішні м’язи очного яблука, повіки, кон’юнктива, вії, брови, сльозовий 

апарат. Демонструвати складові частини ядра та додаткові структури ока. 

Вухо. Частини вуха. Зовнішнє вухо: частини, їх будова. Середнє вухо: частини. 

Барабанна порожнина: стінки, вміст. Слухові кісточки. Слухова труба. Внутрішнє вухо: 

частини, топографія. Кістковий лабіринт. Перетинчастий лабіринт. Розрізняти та 

демонструвати зовнішнє, середнє, внутрішнє вухо та анатомічні утвори, що там 

містяться. 

Орган нюху. Нюхова частина слизової оболонки носа. 

Орган смаку. Називати види смакових сосочків язика, визначати їх топографію. 

Черепні нерви. Загальна характеристика черепних нервів. Класифікація черепних 

нервів за функцією (рухові, чутливі, змішані), топографія ядер, місце виходу з черепа. 

Визначати ділянки іннервації. 

Латинські терміни: glandula lacrimalis, organum visus, organum 

vestibulocochlearis, auris externa, auris media, membrane tympani, cavum tympani, tuba 

auditiva, auris interna.  

Практичні навички: 

 демонструвати на таблицях, муляжах будову очного яблука та додаткових 

структур ока; 

 демонструвати будову зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха; 

 демонструвати місце виходу черепномозкових нервів з мозку, отворів черепа; 

 визначати та демонструвати ділянки іннервації черепномозкових нервів; 

Самостійна робота 

Провідні шляхи аналізаторів зору, слуху та рівноваги. Особливості розташування 

рецепторів в внутрішньому вусі. 

Структурно-функціональна організація смакової та нюхової сенсорних систем, 

їхні рецепторні, провідникові та кіркові відділи. Види смаків, механізм сприйняття. 

 
  



 

23 

 

Змістовний модуль 3. Серце. Артеріальна та венозна  система 

організму  
 

Тема 11. Структурна організація серцево- судинної системи. 
ЛЕКЦІЯ 

Загальна анатомія серцево-судинної системи. 

Серце. Зовнішня будова: основа, верхівка, поверхні, борозни. Камери серця та їх 

особливості. Будова стінки серця: ендокард, міокард, епікард, осердя (перикард). 

Клапанний апарат серця та великих судин, його значення. Кровопостачання серця. Вени 

серця. Проекція меж та клапанів серця на передню стінку грудної клітки. 

Велике, мале та серцеве коло кровообігу та їх значення. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Серце. Визначати та демонструвати особливості зовнішньої будови: основа, 

верхівка, поверхні, борозни. Називати камери серця та розрізняти їх особливості. 

Будова стінки серця: ендокард, міокард, епікард, осердя (перикард). Розрізняти 

особливості будови міокарда передсердь та шлуночків. Клапанний апарат серця та 

великих судин, його значення. Кровопостачання серця.      Вени серця. Визначати 

проекцію меж та клапанів серця на передню стінку грудної порожнини. 

Практичні навички: 

 демонструвати зовнішню і внутрішню будову серця на таблицях, муляжах ; 

 визначати будову стінок артерій та капілярів; 

 

Тема 12. Система мікроциркуляції. Будова капілярів (кровоносні і 

лімфатичні судини). 
ЛЕКЦІЯ 

Зовнішня сонна артерія, її гілки. Внутрішня сонна артерія, її гілки. Артеріальне 

коло  мозку (коло Вілізія). 

Вени голови та шиї: внутрішня яремна вена, зовнішня яремна вена, передня 

яремна вена. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

Зовнішня сонна артерія, її гілки. Внутрішня сонна артерія, її гілки. Артеріальне 

коло мозку (коло Вілізія). 

Вени голови та шиї: внутрішня яремна вена, зовнішня яремна вена, передня 

яремна вена. 

Велике, мале та серцеве коло кровообігу та їх значення. 

Артерії великого кола кровообігу. Аорта, її відділи: висхідна, дуга, низхідна. 

Гілки дуги аорти: плечоголовний стовбур, загальна сонна артерія, підключична артерія. 

Вени грудної клітки: непарна, напівнепарна, плечо-головна. 

 Система нижньої порожнистої вени. 

Вени черевної порожнини. Вени порожнини таза. Система ворітної печінкової 

вени. 

Практичні навички: 

 визначати будову стінок артерій та капілярів; 

 розпізнавати на таблицях, в атласах судини великого, малого та серцевого 

кола кровообігу; 

 визначати будову стінок венозних і лімфоносних судин; 

 визначати та демонструвати лімфатичні судини, вузли, ділянки відтоку лімфи 

у венозні колектори шиї;  
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Самостійна робота 

Клапанний апарат серця та великих судин, його значення. Особливості 

кровопостачання міокарда та іннервації. 

Венозні анастомози між системами верхньої та нижньої порожнистих вен і 

ворітної печінкової вени.  
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X. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Під час освітньої діяльності застосовують основні методи:  

- словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж); 

- наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); 

- практичні (відпрацювання практичних навичок та ситуаційних завдань); 

- дистанційне навчання,  

Форми організації освітнього процесу: 

 Лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять включає: 

словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням 

опорного конспекту; лекції-візуалізації з використанням мультимедійних 

технологій; проблемні лекції (розв’язування ситуаційних задач, кейсів), бінарні 

лекції (лекції-дискусії), лекції із заздалегідь запланованими помилками, лекції-

прес-конференції. 
  Практичні заняття під керівництвом викладача: інструктаж, усне 

фронтальне опитування, письмове опитування, вирішення типових та 

нетипових практичних та ситуаційних клінічних завдань; ділова гра; робота у 

групах, відпрацювання практичних навичок, курація пацієнтів, заповнення 

медичної документації. 
 Самостійна робота студентів: обов'язкова, що передбачена навчальним 

планом і робочими програмами є одним з показників академічної активності та 

додаткових освітніх досягнень здобувачів вищої освіти. 
– виконання домашніх завдань;  

– доопрацювання матеріалів лекції;  

– робота в інформаційних мережах;  

– есе за вузькоспеціальною проблемою, що погоджується з викладачем;  

– створення портфоліо навчального курсу та його презентація;  

– розробка кейсів;  

– підготовка відповідних документів, матеріалів тощо;  

– підготовка тематичних презентацій;  

– підготовка та публікація наукових статей, тез наукових доповідей та 

повідомлень тощо;  

– узагальнення матеріалів за обраною проблемою;  

– систематичне відвідування навчальних занять;  

– відвідування додаткових занять, лекцій, семінарів, круглих столів тощо;  

– завдання, які виконують студенти під час переддипломної практики;  

- відвідування та участь у засіданнях відповідних студентських наукових 

гуртків тощо;  

– інші здобутки, що підтверджені документально (грамоти, дипломи тощо). 

 Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) – наукова й 

дослідницька робота студентів, що полягає у самостійному проведенні 

обстеження пацієнта, досліджень, збиранні наукової інформації, її аналізі; до 

цієї ж категорії належать аудиторні потокові та групові заняття, участь у 

роботі наукового студентського товариства (гуртки, конференції, підготовка 

доповідей, тез, статей); добровільна – робота в позааудиторний час, участь у 

міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, вікторинах. 
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ХІ. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Форми та система забезпечення якості сформованих компетентностей  
Методи, форми контролю та система оцінювання успішності студентів 

здійснюється відповідно до вимог програми обов’язкової дисципліни «Обстеження та 

оцінка стану здоров’я людини» та Інструкції одо оцінювання навчальної діяльності 

студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи 

організації освітнього процесу в Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 

При оцінюванні роботи студента протягом семестру враховується наступне: 

- відвідування занять; 

-активна та продуктивна участь на навчальній практиці; 

- вивчення базової та додаткової літератури; 

- своєчасна здача завдань та модулів. 

 

Засоби діагностики: 
 усне індивідуальне опитування 
 письмовий тестовий контроль 
 комп’ютерний тестовий контроль 
 розв’язування типових та нетипових клінічних завдань 
 демонстрація практичних навичок 
 індивідуальне завдання 
 студентські проекти 
 студентські презентації 
 участь в ІНДЗ 
 модуль – контроль 
 диференційований залік 
Оцінка з обов’язкової дисципліни «Анатомія людини» є рейтинговою та 

визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності студента та оцінок за 

модульне контрольне оцінювання. 

Передбачені наступні форми контролю: 

1. Контроль початкового рівня знань, який визначається на першому заняття 

навчальної практики та включає перевірку знань теоретичного та практичного 

матеріалу, який вивчали на попередніх курсах (біологія, фізіологія ті ін.). Контроль 

проводять методом фронтального усного опитування. 

2. Поточний контроль (засвоєння теми) контролюється на навчальній практиці 

відповідно до конкретних цілей, засвоєння конкретної теми змістовного модуля. 

Рекомендується застосовувати такі методи оцінювання рівня підготовки студентів: 

опитування, вирішення ситуаційних клінічних завдань, тестування, практична перевірка 

рівня оволодіння та виконання практичних знань та умінь. 

3. Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється для оцінювання 

результатів навчання після завершення вивчення дисципліни та проводиться на 

останньому заняття навчальної практики. Підсумковий контроль знань включає 

семестровий контроль у вигляді семестрового екзамену – модуль-контролю. 

Рекомендується застосовувати такі способи оцінювання рівня підготовки студентів: 

письмове завдання, яке включає теоретичну та практичну частини; контрольні 

опитування (фронтальне; вибіркове усне, письмове, вирішення клінічної задачі); 

тестування, демонстрація практичних навичок.  

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни за шкалою ЕСТS, 

підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється додатково за графіком, 

затвердженим у коледжі. 
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ХІІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ СТУДЕНТОМ 

ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 
 

Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь розроблена 

відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального 

процесу» (лист МОЗ України від 15.04.2014 № 08.01-47/10395).  

 

Схема нарахування балів 
Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику систематичності та 

успішності навчальної роботи студента. Вона формується на засадах набуття 

компетенцій та накопичення рейтингових балів за різноманітну навчальну діяльність 

студента за певний період навчання.  

Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує 

за певну навчальну діяльність протягом засвоєння цього модуля (робота на навчальній 

практиці, виконання та захист індивідуальних завдань, опрацювання матеріалу 

самостійної роботи тощо), а також участь в ІНДЗ з дисципліни. 

Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та 

за національною шкалою) як сума оцінок отриманих за засвоєння кожного змістового 

модуля та оцінки за модуль-контроль.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

кожного модулю (залікового кредиту) – 200 балів, в тому числі за поточну 

навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового 

контролю – 80 балів (40%).  
Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожній 

навчальній практиці засвоєння змістових модулів (поточний контроль).  

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 
Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається 

кількістю тем в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Обстеження та оцінка стану здоров’я» (модуль 1) є 

рейтинговою та визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності студента та 

оцінок засвоєння ним передбачених програмою змістових модулів. Поточне оцінювання 

студентів по відповідних темах проводиться за традиційною 5-бальною системою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») з подальшим перерахунком у 

багатобальну шкалу. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 
Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та 

лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними 

прикладами; дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; 

викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує 

практичні завдання різного ступеню складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та добре 

його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематизовано, 

але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; 

вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. відчуваючи складнощі лише у 

найважчих випадках. 
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Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його знань всього змісту 

заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати 

видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та 

виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний 

самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання 

відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента 

не відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

 

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні модуля 1 з традиційної 

шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка “відмінно” – 6 балів  

- оцінка “добре” – 5 балів; 

- оцінка “задовільно” – 4 бали; 

- оцінка “незадовільно” – 0 балів. 

Табл. 1 

Схема розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ЕCTS  

Модуль 1. Анатомія людини 

 № 

заняття 

«відмінно» «добре» «задовільно» незадовільно 

Змістовий модуль 

1 

1 6 5 4 0 

2 6 5 4 0 

3 6 5 4 0 

4 6 5 4 0 

 5 6 5 4 00 

Всього змістовий модуль 1  30 25 20 0 

Змістовий модуль 

2 

6 6 5 4 0 

7 6 5 4 0 

8 6 5 4 0 

          9 6 5 4 0 

10 6 5 4 0 

11 6 5 4 0 

12 6 5 4 0 

13 6 5 4 0 

 14 6 5 4 0 

 15 6 5 4 0 

 16 6 5 4 0 

Всього змістовний модуль 2 66 55 44 0 

Змістовний 

модуль 3 

17 6 5 4 0 

18 6 5 4 0 

19 6 5 4 0 

0Всього змістовий модуль 3 18 15 12 0 

Всього поточна успішність 114 95 76 0 

ІНДЗ (але не більше 12 балів) 6    

Всього поточна успішність 120    

Модуль-контроль 20 80 71 63 0 

МОДУЛЬ 1 200-180 179-150 149 - 120 Менше 119 
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Оцінювання самостійної роботи 
Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в тематичному плані 

поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на 

відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу і не входять до тем аудиторних навчальної практики, контролюється під час 

підсумкового модульного контролю.  

 

Оцінювання індивідуальної роботи (ІСРС) 
Максимальна оцінка за індивідуальну самостійну роботу студента складає 12 

балів (табл. 2).  

Табл. 2. 

Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи студента  в балах ЕCTS) 

№ 

критерію 

Критерій рейтингової оцінки Мах 

кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому 

завданню та повнота його розкриття 
5 

2 Відповідність оформлення  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина 

доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання 

під час захисту 

5 

 Максимальна підсумкова оцінка 12 

Примітка: бали можуть коливатися  від 0 до 12 залежно від якості виконаної 

ІДРС. 

Якщо студент приймає участь у двох і більше видах індивідуальної роботи , йому 

зараховуються  бали лише за один вид роботи на його вибір. 

Загальна кількість балів результатів поточної успішності, балів за ІНДЗ та 

Модуль-контроль не повинна перевищувати 200 балів. 
 

Схема нарахування балів за поточну успішність 
1. За поточну навчальну діяльність студент може отримати максимально 120 

балів (табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом 

множення кількості тем, що підлягають оцінюванню (19 тем) на бали, що відповідають 

оцінці “відмінно” (6 балів), з додаванням максимальної кількості балів за ІНДЗ (6 балів, 

якщо студент виконав індивідуальну роботу). 

19 тем х  6 балів  = 114 бал+ 6 бал (ІСРС) = 120 балів. 

2. За поточну навчальну діяльність студент може отримати мінімально 76 балів 

(табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом 

множення кількості тем, що підлягають оцінюванню (19 тем) на бали, що відповідають 

оцінці “задовільно” (4балів).  

19 тем х 4 бали = 76 балів  

 

Підсумковий модульний контроль  
До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали 

програму даного модулю та отримали за поточну успішність не менше 80 балів. 

 

Підсумковий модуль-контроль передбачає відповідь на 3 теоретичних питання 
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(або 80 тестових завдань)  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного 

контролю, складає 80 балів(табл. 3) 

 

Критерії оцінювання тестових завдань при проведенні підсумкового модульного 

контролю 

Оцінка Критерій Бали 

 

«5» вирішено 72-80 тестів (90% і більше) 72-80 балів 

«4» вирішено 64-71 тестів (80% - 89%) 64-71 балів 

«3» вирішено 56-63 тестів (70% - 79%) 56-63 балів 

«2» вирішено 55 і менше тестів (69% і менше) 0-55 балів 

Примітка. Одна  правильна відповідь – 1 бал.  

 

Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного 

контролю, і підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав 

мінімально 56 балів. 

Табл. 3 

Схема розподілу балів при оцінюванні Модуль-контролю в балах ЕCTS  

Підсумковий модульний контроль «5» «4» «3» «2» 

Всього 72-80 64-71 50-63 0-49 

 

 

Критерії оцінювання усної відповіді при проведенні Модуль-контролю  
Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та 

лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними 

прикладами; дає вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; 

викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує 

практичні завдання різного ступеню складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та добре 

його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематизовано, 

але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; 

вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. Відчуваючи складнощі лише у 

найважчих випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється студентові на основі його знань всього змісту 

заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати 

видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та 

виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний 

самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання 

відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння студента не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки. 

 

          Заохочувальні бали за рішенням Педагогічної  Ради можуть додаватися до 

кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли 

призові місця за участь в олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше. Загальна 

кількість балів Модулю не повинна перевищувати 200 балів. 
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Табл. 4 

Оцінювання дисципліни «Анатомія людини» 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Оцінка з дисципліни виставляється студентам, яким зараховані усі 2 змістових 

модулі з дисципліни. Бали з дисципліни для студентів, які успішно виконали програму з 

дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за 

абсолютними критеріями (табл. 5). 

Табл. 5  

Конвертація балів ECTS  

у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями  
 

Оцінка за 200-бальною шкалою 
Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

Від 180 до 200 балів «5» 

Від 150 до 179 балів «4» 

Від 149 до 70 (мінімальної кількості балів), яку 

повинен набрати студент 
«3» 

Нижче мінімальної кількості балів, яку повинен 

набрати студент 
«2» 

Примітка Ці критерії також застосовуються при визначенні оцінки за модуль 

за необхідності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

32 

 

ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 
 Робоча програма 
 Навчальна програма 
 Підручники та навчальні посібники,  

- Конспекти лекцій 

- Методичні вказівки та рекомендації до навчальної практики під керівництвом 

викладача, методичні рекомендації СПРС 

- Індивідуальні завдання 

- Збірники ситуаційних завдань (кейсів) та проблемних ситуацій 

- Приклади розв'язування типових задач чи виконання типових завдань 

- Комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 

- Ілюстративні матеріали 

- Каталоги ресурсів тощо 

- Банк тестів,  електронний банк тестових завдань 

- Тестові завдання для контролю змістових модулів 

- Клінічні ситуаційні завдання (типові та нетипові) для модульного контролю 

- Банк клінічних ситуаційних завдань 

- Банк алгоритмів практичних дій з виконання практичних навичок згідно 

протоколів практичної діяльності медсестри (фельдшера) 

- Робочі зошити 

- Навчальні таблиці 

 

Матеріальне забезпечення 
 муляжі, фантоми, скелет людини 
 ілюстрований матеріалмедична апаратура та прилади 
 атласи 
 таблиці 
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ХІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬ-КОНТРОЛЮ 
 

1. Предмет анатомії. Методи дослідження в анатомії. Осі та площини, ділянки тіла. 

2. Типи конституції тіла людини. 

3. Клітина: будова, основні властивості. 

4. Поняття про тканини, основні види тканин. 

5. Епітеліальна тканина: особливості будови, розташування в організмі. 

6. Сполучна тканина: особливості будови, види, розташування в організмі, 

значення. 

7. М’язова тканина: особливості будови, види, розташування в організмі, значення. 

8. Нервова тканина: особливості будови, види, розташування в організмі, значення. 

9. Загальний план будови органа. Системи органів та їхні функції. 

10. Скелет: визначення, функції, структурно-функціональна одиниця скелета — 

кістка. Кістка як орган, її хімічний склад, окістя, види кісток. 

11. З’єднання кісток, види. Будова суглоба, допоміжний апарат суглоба. 

Класифікація суглобів, види рухів у суглобах. 

12. Скелет голови (череп): відділи та кістки, що їх утворюють, особливості будови 

кісток черепа. З’єднання кісток черепа. Вікові особливості черепа. 

13. Скелет тулуба. Хребетний стовп, відділи. Особливості будови хребців, з’єднання 

хребців. Хребетний стовп у цілому: фізіологічні вигини хребта, їх формування, 

значення. 

14. Будова груднини, ребра, види ребер, з’єднання ребер з грудниною та хребтом. 

Грудна клітка в цілому, форми грудної клітки. 

15. Скелет верхньої кінцівки: скелет плечового пояса та вільної верхньої кінцівки, 

з’єднання кісток. 

16. Скелет нижньої кінцівки: скелет тазового пояса, таз у цілому, статеві відмінності 

таза. 

17. Скелет вільної нижньої кінцівки: відділи, з’єднання кісток. 

18. Скелетні м’язи, розташування, значення, м’язові групи. Будова м’яза як органа. 

Допоміжний апарат м’язів. 

19. М’язи голови: мімічні та жувальні. 

20. М’язи шиї, класифікація. 

21. М’язи спини, грудної клітки, їхні функції. Діафрагма, функції. 

22. М’язи живота, їхні функції. Біла лінія живота. 

23. М’язи верхньої кінцівки: м’язи плечового пояса, м’язи вільної верхньої кінцівки. 

24. М’язи нижньої кінцівки: м’язи таза, м’язи вільної нижньої кінцівки. 

25. Травна система, структури травної системи, травний канал, великі травні залози, 

принцип будови стінки травного каналу. 

26. Ротова порожнина, будова. Органи ротової порожнини. 

27. Глотка, розташування, стінки, відділи. 

28. Стравохід, розташування, відділи, будова стінки. 

29. Шлунок, розташування, форми, відділи, будова стінки. Залози шлунка. 

30. Тонка кишка, розташування, відділи, будова стінки, особливості будови тонкої 

кишки. 

31. Товста кишка, розташування, відділи, особливості будови. 

32. Великі слинні залози, будова, місця відкриття вивідних проток. 

33. Підшлункова залоза, розташування, відділи. 

34. Печінка, розташування, будова (зовнішня, внутрішня). 

35. Жовчний міхур, розташування, будова стінки, функції. Жовчні протоки. 

36. Дихальна система, органи дихальної системи. Ніс, будова, приносові пазухи, 
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функції носа. 

37. Гортань, топографія, будова, функції. 

38. Трахея, топографія, будова, функції. Бронхи: види бронхів, відмінності бронхів, 

бронхове дерево. 

39. Легені, розташування, будова (зовнішня та внутрішня), структурно-

функціональна одиниця — ацинус. 

40. Плевра, будова, листки. Плевральна порожнина, плевральні синуси. 

41. Нирки, розташування, будова (зовнішня і внутрішня), функції. 

42. Сечоводи, сечовий міхур, розташування, будова стінки. 

43. Сечівник жіночий та чоловічий, будова стінки, відмінності. 

44. Чоловічі статеві органи, розташування, будова, функції. 

45. Жіночі статеві органи, розташування, будова, функції. 

46. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції. Гормони. 

47. Щитоподібна залоза. Прищитоподібні залози. Топографія, зовнішня та 

внутрішня будова, гормони. 

48. Гіпофіз, шишкоподібне тіло, топографія, будова, гормони. 

49. Підшлункова залоза як залоза внутрішньої секреції. Топографія, зовнішня та 

внутрішня будова, гормони. 

50. Надниркові залози, статеві залози. Топографія, зовнішня та внутрішня будова, 

гормони. 

51. Загруднинна (вилочкова) залоза: топографія, зовнішня та внутрішня будова, 

гормони. 

52. Процес кровообігу, визначення, значення, структури, які його здійснюють. 

53. Судини, види судин, будова стінки судин. 

54. Серце, розташування, загальні дані, будова (зовнішня, внутрішня). Вінцеве коло 

кровообігу. 

55. Судини малого кола кровообігу. 

56. Аорта, відділи, артерії, що відходять від них. 

57. Система верхньої порожнистої вени. 

58. Система нижньої порожнистої вени. 

59. Система ворітної вени печінки. 

60. Лімфатична система, відділи. Зовнішні принципи будови. Лімфатичні вузли, 

лімфатичні судини (види), селезінка, мигдалики. Роль лімфатичної системи в 

імунному процесі. 

61. Імунітет, визначення, види. Органи імунної системи. 

62. Спинний мозок, загальні відомості, розташування, будова, сегменти спинного 

мозку, функції. 

63. Оболонки спинного мозку, міжоболонкові простори. 

64. Спинномозкові нерви, механізм утворення, види, сплетення спинномозкових 

нервів, ділянки іннервації. 

65. Головний мозок, загальні відомості, розташування, відділи. 

66. Довгастий мозок, розташування, будова, порожнина, функції. 

67. Задній мозок, розташування, будова, порожнина, функції. 

68. Середній мозок, розташування, будова, порожнина, функції. 

69. Проміжний мозок, розташування, будова, порожнина, функції. Поняття про 

сітчастий утвір. 

70. Кінцевий мозок, розташування, будова, порожнина. 

71. Оболони головного мозку, міжоболонні простори. Ліквор, його утворення, рух, 

функції. 

72. Черепні нерви, функціональні види (рухові, чутливі, змішані), ділянки іннервації. 
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73. Вегетативна нервова система, її класифікація, будова, функціональне значення. 

74. Будова шкіри (епідерміс, дерма), функції шкіри. Залози шкіри (потові, сальні, 

грудні). Похідні шкіри: волосся і нігті. 

75. Нюхова та смакова сенсорні системи, будова. 

76. Вухо, відділи (зовнішнє, середнє, внутрішнє). Слухова сенсорна система (кортіїв 

орган завитки), локалізація. Вестибулярна сенсорна система (отолітовий апарат), 

локалізація. 

77. Око: очне яблуко (ядро, оболонки), зоровий нерв, додаткові структури 

(захисний, руховий, сльозовий апарати). Зоровий аналізатор. 

 

 



 

36 

 

ХV. ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Основна 

1. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини. 

У трьох томах. — Вінниця: Нова книга, 2006. 

2. Малий атлас з анатомії: Переклад з 5-го польськ. вид. — ВСВ “Медицина”, 

2011. — 136 с., 83 іл. 

3. Сидоренко П.І. та ін. Анатомія та фізіологія людини: підручник. — 3-тє вид., 

випр. — К.: Медицина, 2011. — 248 с. 

4. Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. — Тернопіль: Укрмедкнига, 

2001. — 676 с. 

5. Френк Неттер. Атлас анатомії людини / За ред. проф. Ю.Б. Чайковського: наук. 

пер. з англ. канд. мед. наук А.А. Цегельського. — Львів: Наутілус, 2004. — 514 с. 

6. Черкасов В.Г., Бобрик І.І., Гумінський Ю.Й., Ковальчук О.І. Міжнародна 

анатомічна термінологія. — Вінниця: Нова книга, 2010. — 392  

 

Додаткова 

1. Бобрик І.І., Ковешніков В.Г. Міжнародна анатомічна номенклатура. — К.: 

Здоров’я, 2001. — 328 с. 

2. Матещук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія: навч.-метод. посіб. — Львів: 

Поклик сумління, 1997. — 269  . 

3. Михалевич Р.Ф. Анатомія та фізіологія з основами патології. — К.: Здоров’я, 

2001. — 175 с. 

4. Сакевич В.І., Мастеров Ю.І., Сакевич Р.П. Посібник для практичних занять з 

анатомії та фізіології з основами патології. — К.: Здоров’я, 2003. — 514 с. 

5. Сапин М.Р. Анатомия человека. В двух томах. — М.: Медицина, 1984. 

6. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. В трёх томах. — М.: Медицина, 

1968. 

7. Шапаренко П.П., Смольський Л.П. Анатомія людини. У двох томах. — Київ: 

Здоров’я, 2003. 

 

Електронні ресурси: 

1. Мультимедійне забезпечення лекцій та семінарських занять. 

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ст. 16). [Електронний 

ресурс] – режим доступу http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html. 

3.Наказ МОН України від 05.12.18р. № 1344. «Про затвердження стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти».  [Електронний ресурс] – режим доступу 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-

medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

4.  Збірка лекцій для студентів з дисципліни «Анатомія люди» -  [Електронний ресурс] – 

режим доступу https://anatom.ua 

5. http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf
https://anatom.ua/

