
Анатомія людини 

 

Мета: набуття кожним студентом знань з анатомії у світі природничо-наукових 

уявлень про будову і функції організму людини в цілому, навчити студентів 

використовувати набуті знання при подальшому вивченні інших фундаментальних наук 

медицини, та у практичній діяльності лікаря. 

 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

 

Програма навчальної дисципліни «Анатомії людини» структурована на 3 модулі, 

до складу яких входять блоки змістових модулів. Обсяг навчального навантаження 

студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам 

при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).  

 

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою 

відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної системи. 

Модуль 1.  Анатомія опорно-рухового апарата 

Змістові модулі:  

1. Вступ до анатомії. 

2. Анатомія кісток скелета. 

3. З’єднання кісток скелета. 

4. Міологія. 

 

Модуль 2. Спланхнологія.  Центральна нервова система і органи чуття 

Змістові модулі: 

5. Анатомія травної системи. 

6. Анатомія дихальної системи. 

7. Анатомія сечової системи. 

8. Анатомія статевих систем. 

9. Анатомія органів імунної та ендокринної систем. 

10. Анатомія спинного мозку. 

11. Анатомія головного мозку. 

12. Органи чуття. 

 

Модуль 3. Серце. Судини і нерви голови, шиї, тулуба та кінцівок 

Змістові модулі: 

13. Черепні нерви. 

14. Анатомія серця. 

15. Судини голови та шиї. 

16. Судини та нерви тулуба. 

17.Судини та нерви верхніх і нижніх кінцівок. 

 

Знання та навички: 

Знати: 

а) форму табудову органів, об’єднаних у системи: 

  - форму і будову кісток (systemaskeletale);   

 - з’єднань кісток(systemaarticulare);    

 - м’язи (systemamusculare);    

- нутрощі (systemadigestorium, respiratorium, urinarium, genitalia);  ;  

- центральну та периферійну нервову систему (у тому числі автономний відділ 

периферійної нервової систем (systemanervorum);     

- органи внутрішньої секреції  (glandulaeendocrinae);    



- органи та утвори імунної системи; 

- лімфоїдну систему (systemalymphoideum);    

- органи чуття (systemasensuum);   

- загальний покрив (integumentumcommune);     

- серцево-судинна (systemacardiovasculare);    

б) взаємне розміщення органів, судин, нервів у різних ділянках тіла, що має велике 

значення для хірургії; 

в) вікові та статеві аспекти анатомічних особливостей індивідуального розвитку 

людини на різних етапах онтогенезу;  

г) закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку органів 

людини, варіантів мінливості органів, вад розвитку. 

Вміти: 

- демонструвати і описувати анатомічну будову органів, систем органів людини; 

- визначати на анатомічних препаратах  топографо-анатомічні взаємовідносини 

органів і систем органів людини; 

- вміти оцінювати  вікові, статеві та індивідуальні особливості  будови органів 

людини; 

- вміти оцінювати вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму 

людини; 

- вміти застосовувати латинські анатомічні терміни та їх українські еквіваленти 

відповідно до вимог міжнародної анатомічної номенклатури  

 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: 

а) лекції; 

б) практичні заняття; 

в) самостійна робота студентів; 

г) індивідуальна робота студентів; 

г) консультації; 

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів 

анатомії людини. 

Практичні заняття передбачають: 

- опанування   студентами будови органів, систем органів людини; 

- визначення на анатомічних препаратах  топографо-анатомічних взаємовідносин 

органів і систем органів людини; 

- оволодіння латинською термінологією відповідно до вимог міжнародної 

анатомічної номенклатури ( Сан-Пауло,1997); 

- оцінювання  вікових, статевих та індивідуальних особливостей  будови органів 

людини; 

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з 

конкретними цілями. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні 

тести, розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок знання 

анатомічних препаратів, з наступним аналізом і оцінюванням статевих, вікових (у тому 

числі геронтологічних), індивідуальних особливостей будови органів людини; аналіз 

топографо-анатомічних взаємовідносин органів і систем людини; аналіз закономірностей 

пренатального та раннього постнатального розвитку органів людини, варіантів мінливості 

органів, вад розвитку. 

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню. Оцінка 

успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною 

шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення 

за системою ЕСТS та шкалою, прийнятою в Україні. 


