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1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма навчання

Галузь знань
____1201 Медицина _
Кількість кредитів – 4

(шифр і назва)

Нормативна

Спеціальність:

Рік підготовки
2-й
Семестр

7.12010001 – “Лікувальна справа”
Загальна кількість
годин – 120

3-й
(шифр і назва)

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

_магістр_

4-й
Лекції

20 год.
год.
Практичні, семінарські
30 год.
год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
70 год.
год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:
Екзамен

2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА І СТРУКТУРА ДАНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Програма з анатомії людини для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІУ рівнів акредитації
складена для спеціальності 222 «Медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров'я», для освітньокваліфікаційного рівня «Магістр» із кваліфікацією “Лікар”.
Програма складена відповідно до навчального плану підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «Магістр», відповідних кваліфікацій та спеціальностей у вищих навчальних
закладах МОЗ України з урахуванням стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня
підготовки здобувачів вищої освіти, примірних навчальних планів і робочих навчальних планів,
обговорених і затверджених на засіданні Вченої Ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 31.05.2016 Протокол №18 та введених в дію
наказом ректора по університету № 225 від 01.06 2016 р.
Анатомія людини як навчальна дисципліна:
а) ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної та біологічної фізики,
біологічної та біоорганічної хімії, фізіології, іноземної мови й інтегрується з цими дисциплінами;
б) закладає основи вивчення студентами клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію
викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з анатомії людини в
процесі подальшого навчання й у професійній діяльності;
в) закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій в процесі
життєдіяльності.
Термін вивчення навчальної дисципліни “ Анатомія людини ” здійснюється студентами на 1
курсі, в І та ІІ семестрах, на 2 курсі, в ІІІ семестрі.

3. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета: Анатомія людини має на меті:

підготовку лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю (природничо–
наукова підготовка);

бути основою для побудови змісту навчальної дисципліни;

засвоєння студентами будови органів, систем органів людини;

визначення на анатомічних препаратах топографо-анатомічні взаємовідносини органів
людини;

оволодіння латинською термінологією відповідно до вимог міжнародної анатомічної
номенклатури (Сан-Пауло,1997);

оцінювання вікових, статевих та індивідуальних особливостей будови органів людини.
Завдання:

аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і
тканини;

визначити топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини;

трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку органів
людини, варіанти мінливості органів, вади розвитку;

інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини;

передбачити взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини їх
мінливість під впливом екологічних факторів;

визначити вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини;

демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини
та її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– анатомічну будову усіх систем людського організму;
– орієнтуватися в топографо-анатомічних особливостях розміщення органів і систем людини;
вміти:
– вільно користуватись анатомічною термінологією;
– визначати розміщення певних органів та цілих систем, судин, нервів на фізичному тілі;
– показувати та називати на рентгенограмах, КТ та МРТ частини тіла, окремі органи та судини;
– препарувати різні частини фізичного тіла;
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Матриця компетентностей
№ Компетентність
1

2

Знання
3

Уміння

Комунікація

Автономія та
відповідальність

4
5
6
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі
навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, що характеризується
комплексністю та невизначеністю умов та вимог.
Загальні компетентності
1. Здатність до
Знати способи
Вміти проводити Встановлювати
Нести
абстрактного
аналізу,синтезу аналіз
відповідні
відповідальність
мислення,
та подальшого інформації,
зв’язки для
за своєчасне
аналізу та
сучасного
приймати
досягнення
набуття сучасних
синтезу,
навчання
обґрунтовані
цілей.
знань.
здатність
рішення, вміти
вчитися і бути
придбати сучасні
сучасно
знання
навченим.
2. Здатність
Мати
Вміти
Зрозуміле і
Відповідати за
застосовувати
спеціалізовані
розв’язувати
недвозначне
прийняття
знання в
концептуальні
складні задачі і
донесення
рішень у
практичних
знання, набуті
проблеми, які
власних
складних умовах
ситуаціях
у процесі
виникають у
висновків, знань
навчання.
професійній
та пояснень, що
діяльності.
їх
обґрунтовують
до фахівців та
нефахівців.
3. Знання та
Мати глибокі
Вміти
Здатність
Нести
розуміння
знання із
здійснювати
ефективно
відповідальність
предметної
структури
професійну
формувати
за професійний
області та
професійної
діяльність, що
комунікаційну
розвиток,
розуміння
діяльності.
потребує
стратегію у
здатність до
професійної
оновлення та
професійній
подальшого
діяльності
інтеграції знань.
діяльності
професійного
навчання з
високим рівнем
автономності.
4. Здатність до
Знати види та
Вміти
Встановлювати
Нести
адаптації та дії в способи
застосувати
відповідні
відповідальність
нової ситуації.
адаптації,
засоби
зв’язки для
своєчасне
принципи дії в саморегуляції,
досягнення
використання
новій ситуації
вміти
результату.
методів
пристосовуватися
саморегуляції.
до нових
ситуацій
(обставин) життя
та діяльності.
5. Здатність
Знати тактики
Вміти приймати
Використовувати Нести
приймати
та стратегії
обґрунтоване
стратегії
відповідальність
обґрунтоване
спілкування,
рішення, обирати спілкування та
за вибір та
рішення;
закони та
способи та
навички
тактику способу
працювати в
способи
стратегії
міжособистісної комунікації
команді;
комунікативної спілкування для
взаємодії
навички
поведінки
забезпечення

міжособистісної
взаємодії
Здатність
спілкуватися
державною
мовою як усно,
так і письмово;
здатність
спілкуватись
іноземною
мовою

ефективної
командної роботи
Мати досконалі Вміти
знання
застосовувати
державної мови знання державної
та базові
мові, як усно так
знання
і письмово, вміти
іноземної мови спілкуватись
іноземною
мовою.

7.

Навички
використання
інформаційних і
комунікаційних
технологій

Мати глибокі
знання в галузі
інформаційних
і
комунікаційних
технологій, що
застосовуються
у професійній
діяльності

8.

Визначеність і
наполегливість
щодо
поставлених
завдань і взятих
обов’язків

Знати
обов’язки та
шляхи
виконання
поставлених
завдань

9.

Здатність діяти
соціально
відповідально та
свідомо

Знати свої
соціальні та
громадські
права та
обов’язки
Знати
проблеми
збереження
навколишнього
середовища та
шляхи його
збереження

6.

10 Прагнення до
збереження
навколишнього
середовища.

Вміти
використовувати
інформаційні та
комунікаційні
технології у
професійній
галузі, що
потребує
оновлення та
інтеграції знань.
Вміти визначити
мету та завдання
бути
наполегливим та
сумлінним при
виконання
обов’язків
Формувати свою
громадянську
свідомість, вміти
діяти відповідно
до неї
Вміти формувати
вимоги до себе та
оточуючих щодо
збереження
навколишнього
середовища

Використовувати
при фаховому та
діловому
спілкуванні та
при підготовці
документів
державну мову.
Використовувати
іноземну мову у
професійній
діяльності
Використовувати
інформаційні та
комунікаційні
технології у
професійній
діяльності

Нести
відповідальність
за вільне
володіння
державною
мовою, за
розвиток
професійних
знань.

Встановлювати
міжособистісні
зв’язки для
ефективного
виконання
завдань та
обов’язків
Здатність
донести свою
громадську та
соціальну
позицію
Вносити
пропозиції
відповідним
органам та
установам щодо
заходів до
збереження та
охороні
навколишнього
середовища

Відповідати за
якісне виконання
поставлених
завдань

Нести
відповідальність
за розвиток
професійних
знань та умінь.

Відповідати за
свою
громадянську
позицію та
діяльність
Нести
відповідальність
щодо виконання
заходів
збереження
навколишнього
середовища в
рамках своєї
компетенції.

Результати навчання:
До кінцевих програмних результатів навчання належать знання анатомії людини, що в
подальшому формуванню кваліфікованого спеціаліста будуть являтьсь основною базою для
вивчення фізіологічних, патоморфологічних процесів організму, клініки та діагностики
захворювань.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:
А) лекції;
Б) практичні заняття;
В) самостійна робота студентів;
Г) консультації.
Лекції охоплюють основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем
навчальної дисципліни, розкривають основні проблемні питання відповідних розділів
дисципліни.
Практичні заняття (семінарські заняття) передбачають детальний розгляд
студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни з викладачем і
формування вміння та навичок, їх практичного застосування шляхом індивідуального
виконання студентом сформульованих завдань та вирішення ситуаційних задач.
Самостійна робота студентів передбачає оволодіння студентом навчальним
матеріалом, а саме самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни у час,
вільний від обов’язкових навчальних занять, а також передбачає підготовку до усіх видів
контролю. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для
засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль
поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять.
Консультації (індивідуальні або групові) проводяться з метою допомоги студентам
розібратись та роз'яснити складні для самостійного осмислення питання, вирішити складні
проблеми, які виникли при самостійному опрацюванні навчального матеріалу при підготовці
до практичного заняття, підсумкового заняття або перед іспитом.
При вивченні дисципліни використовують адекватні методи навчання.
За джерелами знань використовують методи навчання: словесні – розповідь,
пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – практична
робота, вирішення задачі. За характером логіки пізнання використовуються методи:
аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. За рівнем
самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частковопошуковий, дослідницький.

5. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Вступ до серцево-судинної системи.
Анатомія серця. Велике коло і мале коло кровообігу.
Кровообіг плода.
Загальні принципи будови і функції серцево-судинної системи. Компоненти судинної частини серцево-судинної системи: артерії,
вени, судини гемомікроциркуляторного русла. Лімфатичні судини, принципи їх будови, функції.
Топографія серця. Форма, положення серця. Зовнішня будова серця. Камери серця: іх будова. Клапани серця. Будова стінки
серця: ендокард, міокард, епікард. Провідна система серця. Артерії і вени серця. Осердя, його будова, осердна порожнина, вміст, пазухи.
Проекція меж серця і клапанів на передню стінку грудної порожнини. Вікова анатомія серця. Велике коло і мале коло кровообігу.
Кровообіг плода.
Розвиток серця в ембріогенезі. Аномалії і варіанти розвитку серця.
Розвиток серця в філогенезі. Стадії розвитку серця в ембріогенезі людини. Варіанти та аномалії розвитку серця. Структурні
механізми розвитку аномалій серця.
Артеріальні судини голови та шиї
Аорта, частини аорти. Дуга аорти і її гілки. Загальна сонна артерія: топографія, гілки. Особливості правої і лівої загальної сонної
артерії. Зовнішня сонна артерія: топографія, класифікація гілок. Гілки зовнішньої сонної артерії: топографія, ділянки кровопостачання.
Внутрішня сонна артерія: частини, їх топографія. Гілки внутрішньої сонної артерії: топографія, ділянки кровопостачання. Підключична
артерія: частини, їх топографія. Особливості правої і лівої підключичної артерії. Гілки підключичної артерії: топографія, ділянки
кровопостачання. Кровопостачання головного і спинного мозку. Артеріальне коло мозку. Міжсистемні артеріальні анастомози в ділянці
голови та шиї.
Венозні судини голови та шиї
Внутрішня яремна вена: утворення, топографія, класифікація приток. Внутрішньочерепні притоки, позачерепні притоки
внутрішньої яремної вени.
Крилоподібне сплетення: топографія, утворення. Анастомози між внутрішньочерепними та позачерепними притоками внутрішньої яремної
вени. Зовнішня яремна вена: утворення, топографія, притоки. Передня яремна вена: утворення, топографія, притоки. Яремна венозна дуга:
топографія, утворення. Плечо-головна вена: утворення (корені), топографія, притоки. Верхня порожниста вена: утворення (корені),
топографія, притоки.
Анатомія лімфатичних стовбурів і лімфатичних протоків.
Грудна протока: корені, топографія, притоки, місце впадіння у венозну систему. Права лімфатична протока: корені, топографія,
місце впадіння у венозну систему.
Анатомія лімфатичних судин та вузлів голови і шиї
Яремні стовбури: утворення, топографія, ділянки збору лімфи, впадіння до лімфатичних проток.
Лімфатичні вузли голови: класифікація, топографія, ділянки збору лімфи, шляхи відтоку лімфи.
Лімфатичні вузли шиї: класифікація, топографія, ділянки збору лімфи, шляхи відтоку лімфи.
Васкуляризація і іннервація органів голови та шиї.
Васкуляризація (артеріальне кровопостачання, венозний і лімфатичний відтік) і іннервація органів голови і шиї: слизової
оболонки ротової порожнини, м’якого піднебіння, язика, верхніх та нижніх зубів, глотки, піднебінних мигдаликів, привушної залози,
піднижньощелепної залози, під’язикової залози, слизової оболонки носової порожнини, глотки, гортані, щитоподібної залози, очного
яблука, сльозової залози, зовнішніх м’язів очного яблука, зовнішнього вуха, середнього вуха, внутрішнього вуха, великого мозку, мозочка,
стовбура мозку, твердої оболонки головного мозку, жувальних, мімічних м’язів, м’язів шиї, шкіри лиця, скронево-нижньощелепного
суглоба.
Загальна анатомія артеріальних судин
Анатомічна класифікація артерій (присерцеві, магістральні, екстраорганні, інтраорганні) . Класифікація артерій за будовою
стінки. Типи галуження артерій. Основні закономірності розподілу артерій в організмі людини. Артеріальні міжсистемні і
внутрішньосистемні анастомози. Джерела і механізми розвитку артерій. Артеріальні дуги та їх похідні. Варіанти та аномалії розвитку
магістральних артерій. Роботи М.А.Тихомирова. Судини гемомікроциркуляторного русла, будова їх стінки і функції. Джерела і механізми
утворення судин гемомікроциркуляторного русла. Роботи кафедри нормальної анатомії НМУ ім.О.О.Богомольця. Органоспецифічність
судин гемомікроциркуляторного русла. Поняття про шляхи колатерального (обхідного) плину крові. Вікові особливості артерій.
Артерії грудної порожнини, черевної порожнини
і порожнини малого таза
Аорта, її частини. Грудна аорта: топографія, класифікація гілок. Гілки грудної аорти і ділянки їх кровопостачання. Внутрішня
грудна артерія (гілка підключичної артерії): топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Внутрішньосистемні і міжсистемні артеріальні
анастомози.
Черевна аорта: топографія, класифікація гілок. Пристінкові гілки черевної аорти: топографія, ділянки кровопостачання.
Нутрощеві гілки черевної аорти: парні і непарні. Парні нутрощеві гілки черевної аорти: топографія і ділянки кровопостачання. Непарні
нутрощеві гілки черевної аорти: топографія і ділянки кровопостачання. Внутрішньосистемні артеріальні анастомози між гілками черевної
аорти.
Спільна клубова артерія: утворення, топографія, гілки. Внутрішня клубова артерія: топографія, класифікація гілок. Пристінкові і
нутрощеві гілки внутрішньої клубової артерії: топографія, ділянки кровопостачання, внутрішньосистемні і міжсистемні артеріальні
анастомози.
Загальна анатомія венозних судин. Вени тулуба. Внутрішньосистемні і міжсистемні венозні анастомози
Анатомічна класифікація вен (присерцеві, магістральні, екстраорганні, інтраорганні). Класифікація вен за будовою стінки. Корені
і притоки вен. Поверхневі вени, глибокі вени. Венозні сітки, венозні сплетення. Джерела і механізми розвитку магістральних вен. Варіанти
та аномалії розвитку магістральних вен. Роботи М.А.Тихомирова. Вікові особливості вен. Рентгенанатомія вен.
Верхня порожниста вена: корені, притоки, топографія.
Непарна вена: утворення, топографія, класифікація притоків, ділянки збору венозної крові. Півнепарна вена: утворення,
топографія, класифікація притоків, ділянки збору венозної крові. Вени хребтового стовпа.
Нижня порожниста вена: корені, топографія, класифікація приток. Пристінкові і нутрощеві притоки нижньої порожнистої вени,
ділянки збору венозної крові.

Ворітна печінкова вена: корені, топографія, притоки. Верхня брижова вена: топографія, притоки, ділянки збору венозної крові.
Нижня брижова вена: топографія, притоки, ділянки збору венозної крові. Селезінкова вена: топографія, притоки, ділянки збору венозної
крові. Розгалуження ворітної печінкової вени в печінці.
Спільна клубова вена: корені, топографія. Внутрішня клубова вена: топографія, притоки. Венозні сплетення органів малого тазу.
Венозні внутрішньосистемні анастомози. Венозні міжсистемні анастомози: кава-кавальні анастомози, порто-кавальні анастомози
і порто-кава-кавальні анастомози.
Загальна анатомія лімфатичних судин
Класифікація лімфатичних судин. Лімфатичні капіляри: будова стінки і функції. Лімфатичні посткапіляри: будова стінки і
функції. Лімфатичні судини (інтраорганні і екстраорганні): будова стінки і функції. Поверхневі і глибокі лімфатичні судини. Лімфатичні
стовбури: яремний, підключичний, бронхо-середостінний, поперековий, кишкові - їх утворення, топографія, функції. Лімфатичні протоки:
грудна протока, права лімфатична протока. Розвиток лімфатичних судин в ембріогенезі. Варіанти та аномалії розвитку лімфатичних
проток. Роботи київської анатомічної школи. Вікові особливості будови лімфатичних судин.
Лімфатичні вузли. Лімфатичні вузли грудної клітки: класифікація. Шляхи відтоку лімфи від легень, серця, стравоходу.
Лімфатичні вузли черевної порожнини: класифікація. Лімфатичні судини і регіонарні лімфатичні вузли шлунка, тонкої кишки, товстої
кишки, печінки, нирок, матки, яєчників. Лімфатичні порожнини тазу: класифікація. Шляхи відтоку лімфа від органів малого тазу.
Поверхневі і глибокі лімфатичні судини верхньої кінцівки. Лімфатичні вузли верхньої кінцівки: класифікація. Шляхи відтоку лімфи від
молочної залози. Поверхневі і глибокі лімфатичні судини нижньої кінцівки. Лімфатичні вузли нижньої кінцівки: класифікація.
Анатомія автономної частини периферійної
нервової системи
Загальні закономірності будови і функції автономної частини периферійної нервової системи (вегетативної нервової системи).
Морфологічні відмінності будови соматичної нервової системи і вегетативної нервової системи. Морфологічні відмінності будови
рефлекторної дуги соматичної нервової системи і вегетативної нервової системи. Симпатична і парасимпатична частини вегетативної
нервової системи: морфологічні, функціональні відмінності, об’єкти іннервації. Центри вегетативної нервової системи в головному і
спинному мозку. Периферійний відділ вегетативної нервової системи: вегетативні вузли, нерви, вегетативні сплетення. Класифікація
вегетативних вузлів, їх топографія, передвузлові і завузлові нервові волокна.
Симпатична частина вегетативної нервової системи. Центри в спинному мозку. Симпатичний стовбур: топографія, класифікація
вузлів, міжвузлові гілки. Білі і сірі сполучні гілки: утворення, топографія. Гілки шийних вузлів симпатичного стовбура, їх топографія і
ділянки іннервації. Симпатичні корінці вегетативних вузлів голови. Гілки грудних вузлів симпатичного стовбура, їх топографія, ділянки
іннервації. Гілки поперекових вузлів симпатичного стовбура, їх топографія, ділянки іннервації. Гілки крижових вузлів симпатичного
стовбура, їх топографія, ділянки іннервації.
Парасимпатична частина вегетативної нервової системи. Черепна частина: вегетативні вузли голови, їх топографія, корінці, гілки,
ділянки іннервації. Тазова частина.
Нутрощеві сплетення: черепно-шийна частина, грудна частина, черевна частина, тазова частина.
Черепно-шийна частина нутрощевих сплетень: загальне сонне сплетення, внутрішнє сонне сплетення, зовнішнє сонне сплетення,
підключичне сплетення - їх утворення, ділянки іннервації.
Грудна частина нутрощевих сплетень: грудне аортальне сплетення, серцеве сплетення, стравохідне сплетення, легеневе
сплетення – їх утворення, ділянки іннервації.
Черевна частина нутрощевих сплетень: черевне аортальне сплетення: його вторинні сплетення, їх топографія і вузли, ділянки
іннервації. Джерела утворення, склад волокон черевного аортального сплетення.
Тазова частина нутрощевих сплетень: верхнє підчеревне сплетення, підчеревний нерв, нижнє підчеревне сплетення. Нижнє
підчеревне сплетення: його вторинні сплетення, їх топографія, ділянки іннервації. Джерела утворення, склад волокон нижнього
підчеревного сплетення.
Васкулярізація та іннервація органів і стінок грудної порожнини, черевної порожнини та порожнини малого таза
Васкулярізація (артеріальне кровопостачання, венозний і лімфатичний відтік) і іннервація стінок і органів грудної порожнини:
передньої, задньої і бічних стінок грудної порожнини, діафрагми, трахеї, бронхів, легень, плеври, серця, осердя, стравоходу.
Васкулярізація (артеріальне кровопостачання, венозний і лімфатичний відтік) і іннервація стінок і органів черевної порожнини:
передньої, задньої і бічних стінок черевної порожнини, спинного мозку, печінки, жовчного міхура, шлунка, тонкої кишки (дванадцятипалої,
порожньої і клубової), відділів товстої кишки, підшлункової залози, нирок, надниркових залоз, селезінки
Васкулярізація (артеріальне кровопостачання, венозний і лімфатичний відтік) і іннервація стінок і органів порожнини малого
таза: стінок малого таза, промежини, сечоводів, сечового міхура, сечівника, яєчників, матки, маткових труб, піхви, зовнішніх жіночих
статевих органів, яєчок, сім’явиносної протоки, сім’яного пухирця, передміхурової залози, зовнішніх чоловічих статевих органів.
Судини верхньої кінцівки.
Артерії верхньої кінцівки. Пахвова артерія: топографія, частини, гілки, ділянки кровопостачання. Плечова артерія: топографія,
гілки, ділянки кровопостачання. Променева артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Ліктьова артерія: топографія, гілки,
ділянки кровопостачання. Ліктьова суглобова сітка: джерела утворення. Тильна зап’ясткова сітка: топографія, джерела утворення, гілки,
ділянки кровопостачання. Долонна зап’ясткова сітка: топографія, джерела утворення, ділянки кровопостачання. Поверхнева долонна дуга:
топографія, джерела утворення, ділянки кровопостачання. Глибока долонна дуга: топографія, джерела утворення, ділянки кровопостачання.
Артеріальні анастомози верхньої кінцівки. Проекції артерій верхньої кінцівки на шкіру.
Вени верхньої кінцівки: класифікація. Поверхневі і глибокі вени верхньої кінцівки: їх характеристика, закономірності топографії
і будови. Пахвова вена: топографія, притоки.
Судини нижньої кінцівки.
Артерії нижньої кінцівки. Зовнішня клубова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Стегнова артерія: топографія,
гілки, ділянки кровопостачання. Підколінна артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Передня гомілкова артерія: топографія,
гілки, ділянки кровопостачання. Задня великогомілкова артерія: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Суглобова колінна сітка:
джерела утворення. Бічна кісточкова сітка: топографія, джерела утворення, ділянки кровопостачання. Присередня кісточкова сітка:
топографія, джерела утворення, ділянки кровопостачання. Артерії стопи: тильна артерія стопи, бічна підошвова артерія, присередня
підошвова артерія – їх топографія, гілки, ділянки кровопостачання. Артеріальні анастомози нижньої кінцівки. Проекція артерій нижньої
кінцівки на шкіру.
Вени нижньої кінцівки: класифікація. Поверхневі і глибокі вени нижньої кінцівки: їх характеристика, закономірності топографії і
будови.
Вступ до периферійної нервової системи. Спинномозкові нерви. Загальний план утворення соматичних нервових сплетень
Компоненти периферійної нервової системи: нерви, нервові вузли, нервові сплетення, нервові закінчення. Загальний план будови
нерва. Судинно-нервові пучки. Класифікація нервів. Сегментарність розподілу периферійних нервів. Нервові вузли: класифікація.
Загальний план будови чутливих вузлів. Спинномозковий нерв: утворення, склад волокон, гілки; відповідність до сегментів спинного
мозку. Задні гілки спинномозкових нервів: склад волокон, топографія, загальні закономірності іннервації. Задні гілки шийних, грудних,
поперекових, крижових і куприкового нервів. Передні гілки спинномозкових нервів: склад волокон. Загальні закономірності утворення

соматичних нервових сплетень. Загальні закономірності анатомії передніх гілок грудних нервів. Зв’язок спинномозкових нервів з
вегетативною нервовою системою.
Соматичні нервові сплетення: шийне, плечове, поперекове, крижове, куприкове. Грудні нерви.
Шийне сплетення: джерела утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації.
Плечове сплетення: джерела утворення, топографія. Стовбури плечового сплетення. Класифікація гілок. Надключична частина:
короткі гілки плечового сплетення, їх топографія і ділянки іннервації. Підключична частина: пучки плечового сплетення. Довгі гілки
плечового сплетення: утворення, топографія, ділянки іннервації. Проекція довгих гілок плечового сплетення на шкіру.
Топографоанатомічні взаємовідносини між нервами і кровоносними судинами верхніх кінцівок. Поперекове сплетення: джерела утворення,
топографія, гілки, ділянки іннервації. Крижове сплетення: джерела утворення, топографія, класифікація гілок. Короткі гілки крижового
сплетення: топографія, ділянки іннервації. Довгі гілки крижового сплетення: топографія, ділянки іннервації. Куприкове сплетення: джерела
утворення, топографія, гілки, ділянки іннервації.
Грудні нерви: гілки. Міжреброві нерви: топографія, склад волокон, гілки, ділянки іннервації.
Васкуляризація та іннервація верхніх і нижніх кінцівок. Кровопостачання і іннервація м’язів спини.
Васкуляризація (артеріальне кровопостачання і венозний відтік) і іннервація суглобів верхньої кінцівки: суглобів пояса верхньої
кінцівки, плечового суглоба, ліктьового суглоба, променево-зап’ясткового суглоба.
Васкуляризація (артеріальне кровопостачання, венозний і лімфатичний відтік) і іннервація м’язів верхньої кінцівки: м’язів
плечового пояса, м’язів плеча, м’язів передпліччя, м’язів кисті.
Васкуляризація (артеріальне кровопостачання і венозний відтік) і іннервація суглобів нижньої кінцівки: кульшового суглоба,
колінного суглоба, надп’ятково-гомілкового суглоба.
Васкуляризація (артеріальне кровопостачання, венозний і лімфатичний відтік) і іннервація шкіри і м’язів нижньої кінцівки:
м’язів таза, м’язів стегна, м’язів гомілки, м’язів стопи.
Васкуляризація (артеріальне кровопостачання, венозний і лімфатичний відтік) і іннервація і м’язів спини, грудей і живота.

6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви тем

Лекції

Практичні
заняття

Самостійна робота
студента

Тема 1. Анатомія серця (I):
розташування і будова серця,
анатомія камер серця. Велике і
мале кола кровообігу.
Тема 2. Анатомія серця (II): будова
стінки серця, кровопостачання
серця. Перикард. Проекція серця на
передню
стінку
грудної
порожнини.
Тема 3. Грудний відділ аорти:
топографія, пристінкові та нутряні
гілки.
Система
верхньої
порожнистої вени.
Тема 4. Лімфатичні судини і вузли
органів і стінок грудної порожнини.
Грудна і права лімфатичні протоки.
Тема
5.
Грудна
частина
симпатичного стовбура і грудний
відділ
блукаючого
нерва.
Міжреберні
нерви.
Іннервація
стінок
та
органів
грудної
порожнини.
Тема 6. Черевна аорта. Пристінкові
і нутряні гілки.
Тема
7.
Система
нижньої
порожнистої вени. Загальні і
зовнішні клубові артерії і вени.
Тема 8. Система ворітної вени.
Кава-кавальні і порто-кавальні
анастомози. Кровообіг плода і
новонародженого.
Внутрішні клубові артерії і вени.
Тема 9. Лімфатичні судини і вузли
черевної порожнини і тазу.
Поперекова частина симпатичного
стовбура
і
черевний
відділ
блукаючого нерва. Вегетативні
сплетення черевної порожнини.
Тема
10.
Тазова
частина
симпатичного стовбура. Тазовий
відділ парасимпатичної нервової
системи. Вегетативні сплетення
органів таза.
Тема 11. Підключична та пахвова
артерії і вени. Пахвові лімфатичні
вузли.
Тема 12. Плечова, ліктьова і

2

2

6

2

2

6

2

2

6

2

6

2

6

2

6

2

2

6

2

2

ІРС

6

2

2

6

2

2

6

2

4

2

6

2

-

променева
артерії,
їх
хід,
топографія і розподіл гілок на
плечі,
передпліччі
і
кисті.
Поверхневі та глибокі вени,
лімфатичні вузли та судини
верхньої кінцівки.
Тема 13. Плечове сплетення, його
склад,
топографія,
розподіл
коротких гілок. Судинно-нервовий
пучок пахвової порожнини. Довгі
гілки плечового сплетення, їх хід,
топографія і розподіл на плечі,
передпліччі і кисті.
Тема 14. Топографія та розподіл
гілок стегнової і підколінної
артерій. Артерії гомілки та стопи.
Анастомози між гілками артерій
нижньої кінцівки. Поверхневі і
глибокі вени та лімфатичні вузли і
судини нижньої кінцівки.
Тема 15. Поперекові спинномозкові
нерви.
Поперекове
сплетення:
склад, топографія, розподіл гілок.
Крижові і куприкові спинномозкові
нерви. Крижове і куприкове
сплетення.
ВСЬОГО ГОДИН:

2

2
-

2

2

2

20

30

70

-

7. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
№
1
2
3
4
5

Тема лекції
Кількість годин
Будова серця. Вчення про кровообіг.
2
Кровопостачання та іннервація серця.
2
Функціональна анатомія артеріальних судин.
2
Функціональна анатомія венозних судин.
2
Анатомія кава-кавальних та порто-кавальних анастомозів.
2
Кровообіг плода.
6
Функціональна анатомія лімфатичної системи.
2
7
Загальна анатомія імунної системи.
2
8
Анатомія периферичних нервів голови та верхніх кінцівок.
2
Анатомія периферичних нервів тулуба та нижніх кінцівок.
2
9
2
10 Загальна анатомія вегетативної нервової системи
Всього
20

8. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п
1

Тема заняття
Анатомія серця (I): розташування і будова серця, анатомія
камер серця. Велике і мале кола кровообігу.

Анатомія серця (II): будова стінки серця, кровопостачання
серця. Перикард. Проекція серця на передню стінку грудної
порожнини.
3 Грудний відділ аорти: топографія, пристінкові та нутряні
гілки. Система верхньої порожнистої вени.
4 Лімфатичні судини і вузли органів і стінок грудної
порожнини. Грудна і права лімфатичні протоки.
5 Грудна частина симпатичного стовбура і грудний відділ
блукаючого нерва. Міжреберні нерви. Іннервація стінок та
органів грудної порожнини.
6 Черевна аорта. Пристінкові і нутряні гілки.
7 Система нижньої порожнистої вени. Загальні і зовнішні
клубові артерії і вени.
8 Система ворітної вени. Кава-кавальні і порто-кавальні
анастомози. Кровообіг плода і новонародженого.
Внутрішні клубові артерії і вени.
9 Лімфатичні судини і вузли черевної порожнини і тазу.
Поперекова частина симпатичного стовбура і черевний відділ
блукаючого
нерва.
Вегетативні
сплетення
черевної
порожнини.
10 Тазова частина симпатичного стовбура. Тазовий відділ
парасимпатичної нервової системи. Вегетативні сплетення
органів таза.
11 Підключична та пахвова артерії і вени. Пахвові лімфатичні
вузли.
12 Плечова, ліктьова і променева артерії, їх хід, топографія і
розподіл гілок на плечі, передпліччі і кисті. Поверхневі та
глибокі вени, лімфатичні вузли та судини верхньої кінцівки.
13 Плечове сплетення, його склад, топографія, розподіл коротких
гілок. Судинно-нервовий пучок пахвової порожнини. Довгі
гілки плечового сплетення, їх хід, топографія і розподіл на
плечі, передпліччі і кисті.
14 Топографія та розподіл гілок стегнової і підколінної артерій.
Артерії гомілки та стопи. Анастомози між гілками артерій
нижньої кінцівки. Поверхневі і глибокі вени та лімфатичні
вузли і судини нижньої кінцівки.
15 Поперекові спинномозкові нерви. Поперекове сплетення:
склад, топографія, розподіл гілок.
Крижові і куприкові спинномозкові нерви. Крижове і
куприкове сплетення.
Всього
2

Кількість
годин
2
2

2
2
2

2
2
2

2

2

2
2

2

2

2

30

9. САМОСТІЙНА РОБОТА
№

ТЕМА

Вступ до серцево-судинної системи. Анатомія серця. Велике
коло і мале коло кровообігу. Кровообіг плода.
2. Розвиток серця в ембріогенезі. Аномалії і варіанти розвитку
серця.
3. Аналіз КТ, МРТ серця.
4. Артерії грудної порожнини, черевної порожнини і порожнини
малого таза.
5. Анатомія автономної частини периферійної нервової системи.
6. Загальна анатомія венозних судин. Вени тулуба.
Внутрішньосистемні і міжсистемні венозні анастомози.
7. Судини верхньої кінцівки. Ембріогенез.
8. Судини нижньої кінцівки. Ембріогенез.
9. Філо- та онтогенез соматичних нервових сплетень: шийного,
плечового.
10. Філо- та онтогенез соматичних нервових сплетень: поперекового,
крижового, куприкового.
11. Грудні нерви.
12. Препарування серця та судин.
Всього
1.

Кількість
годин
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
6
70

10. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ РОБІТ – не передбачено

11. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ – не передбачено

12. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ – не передбачено

13. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
№
з/п
1.

Назва практичної навички
Вказати голотопію і скелетотопію серця.

Рівень
опанування

Лінія
матрикула

3

2

2.

Вказати місця пальпації і притиснення судин
для зупинки кровотеч (підключична,
променева...).

3

2

3.

Вказати проекцію магістральних нервів на
шкіру.

3

2

14. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ
ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА (ІРС):
1. Складання анатомічних кросвордів із відповідних розділів навчальної дисципліни.
2. Участь у роботі студентського наукового гуртка та виступи на наукових форумах.
3. Участь у студентській олімпіаді з навчальної дисципліни.
4. Виготовлення ламінованих таблиць з відповідних тем розділів дисципліни.
5. Підбір відео та аудіо матеріалів із розділів навчальної дисципліни.

15. МЕТОДИ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ
При оцінюванні студентів приділяється перевага стандартизованим методам контролю:







тестування (усне, письмове, комп’ютерне);
структуровані письмові роботи;
структурований контроль практичних навичок;
контроль виконання практичної роботи;
усне опитування;
усна співбесіда.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТІ
Попередній (вхідний) контроль слугує засобом виявлення наявного рівня знань студентів для
використання їх викладачем на практичному занятті як орієнтування у складності матеріалу.
Проводиться з метою оцінки міцності знань та з метою визначення ступеня сприйняття
нового навчального матеріалу.
Поточний контроль – контроль самостійної роботи студентів щодо вивчення
навчальних матеріалів. Здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до
конкретних цілей теми з метою перевірити ступінь та якість засвоєння матеріалу, що
вивчається. На всіх практичних заняттях застосовується об’єктивний контроль теоретичної
підготовки та засвоєння практичних навичок із метою перевірки підготовленості студента до
заняття. В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота студента щодо
повноти виконання завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння
практичними навичками аналітичної, дослідницької роботи та ін.
Форми поточного контролю:
На всіх практичних заняттях застосовується об’єктивний контроль теоретичної
підготовки та засвоєння практичних навичок. В кінці заняття виставляється одна оцінка, що
включає в себе 60 % теоретичних знань (усне опитування) та 40 % практичних навиків.
Теоретичні знання – тестові завдання, комп’ютерне тестування, індивідуальне
опитування, співбесіда, письмові роботи.

Практичні навички та уміння – вміти показати різні органи та їх структури на
вологих препаратах, фізичному тілі, планшетах, таблицях, орієнтування на рентгенограмах,
КТ та МРТ.
При незадовільному оцінюванні однієї з форм поточного контролю в кінці заняття
студент отримує негативну оцінку.
Рубіжний (тематичний) контроль засвоєння розділу (підрозділу) відбувається по
завершенню вивчення блоку відповідних тем шляхом тестування та/або усної співбесіди
та/або виконання структурованих ззавдань. Тематичний контроль є показником якості
вивчення тем розділів дисципліни та засвоєння студентами практичних навичок, а також
пов'язаних із цим пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних якостей
студентів. Проводиться на спеціально відведеному – підсумковому – занятті.
Проміжний контроль - полягає в оцінці засвоєння студентами навчального матеріалу
на підставі виконання ним певних видів робіт на практичних (семінарських) заняттях за
певний період. Проводиться у формі семестрового заліку на останньому практичному
(семінарському) занятті в семестрі.
Підсумковий контроль здійснює контролюючу функцію, проводиться з метою оцінки
результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його
завершених етапах. Проводиться у формі заліку, диференційованого заліку або іспиту з
метою встановлення змісту знань студентів за обсягом, якістю та глибиною, а також
вміннями застосувати їх у практичній діяльності. Під час підсумкового контролю
враховуються результати складання здачі усіх видів навчальної роботи згідно із структурою
робочої програми.

ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ
ПО ЗАВЕРШЕННЮ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Оцінка з дисципліни визначається як сума кількості балів поточної успішності,
що складає 60% загальної оцінки з дисципліни, та оцінки, отриманої на іспиті, що складає
40% загальної оцінки з дисципліни.
Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні дисципліни
становить 200 балів, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за
екзаменаційний підсумковий контроль (іспит) – 80 балів.
Бали з дисципліни конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за
абсолютними критеріями:
Оцінка за 200Оцінка за 4-бальною
бальною шкалою
шкалою
170-200 балів
5 – відмінно
140-179 балів
4– добре
101-139 балів
3 – задовільно
100 балів і менше
2– незадовільно

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ УСПІШНОСТІ
Оцінювання поточної успішності проводиться шляхом підрахунку середнього балу
поточної успішності по завершенню вивчення дисципліни. При цьому заокруглення ОЦІНКИ
здійснюється за схемою: в діапазоні від 0 до 0,24 заокруглюється до меншої одиниці; в
діапазоні від 0,25 до 0,74 заокруглюється до 0,5; в діапазоні від 0,75 до 0,99 заокруглюється
до більшої одиниці.
Переведення оцінок за поточну успішність з 12-ти бальної шкали у 120-ти бальну
шкалу здійснюється наступним чином:
Рейтингова
Шкала оцінювання
12-ти бальна шкала
поточної успішності
4
66
4,5
69
5
72
5,5
75
6
78
6,5
81
7
84
7,5
87
8
90
8,5
93
9
96
9,5
99
10
102
10,5
105
11
108
11,5
11
12
114
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну
діяльність при вивченні дисципліни з додаванням балів за індивідуальну роботу студента
(ІРС), становить 120 балів.
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КРИТЕРІЇЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
ПІД ЧАС ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ
Оцінювання поточної успішності проводиться за дванадцятибальною рейтинговою шкалою.
Оцінка за практичне заняття вважається позитивною, якщо вона становить 4,0 і більше балів. При цьому
враховуються всі види робіт, передбачені методичною вказівкою для студентів при вивченні теми практичного
(семінарського) заняття.
Бали
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Критерії оцінювання
Виставляється у тих випадках, коли студент не розкриває зміст навчального
матеріалу,не виконав практичної роботи, не оформив протокол.
Виставляється студенту, коли він погано орієнтується в навчальному матеріалі, що
виявляється шляхом пропонування йому додаткових запитань, виявляє незнання змісту
виконання практичної роботи.
Виставляється студенту, коли він фрагментарно розкриває зміст навчального
матеріалу, допускає грубі помилки у визначенні понять та при використанні термінології,
виконав практичну роботу, частково оформив протокол.
Виставляється, коли студент орієнтується в основному матеріалі, але не може
самостійно і послідовно сформулювати відповідь, спонукаючи викладача пропонувати йому
навідні питання, фрагментарно виконав практичну роботу.
Виставляється студенту, коли він фрагментарно розкриває зміст навчального
матеріалу, показує початкову уяву про предмет вивчення, виконав практичне завдання не до
кінця.
Виставляється студенту, коли він відтворює основний навчальний матеріал, але при
його викладенні допускає суттєві помилки, наводить прості приклади, визначення
біологічних понять недостатні, характеризує загальні ознаки біологічних об’єктів,
недооформив протокол заняття.
Виставляється студенту у випадку, коли він розкриває основний зміст навчального
матеріалу; допускає незначні порушення у послідовності викладення матеріалу, при
використанні наукових понять та біологічних термінів, нечітко формулює висновки,
орієнтується в методиці виконання практичної роботи, виконав її не в повному обсязі.
Виставляється у випадку, коли студент розкриває основний зміст навчального
матеріалу; дає неповні визначення понять; допускає неточності при використанні наукових
термінів, нечітко формулює висновки, виконав практичну роботу, але допустив незначні
помилки під час проведення дослідження.
Виставляється студенту, коли він розкриває основний зміст навчального матеріалу;
дає повні визначення біологічних понять та термінів, допускаючи незначні порушення у
послідовності викладення, самостійно, зі знанням методики виконав практичну роботу, але
допустив неточності у послідовності проведення роботи.
Виставляється у тих випадках, коли студент виявляє повне знання фактичного
матеріалу, вміє аналізувати, оцінювати та розкривати суть біологічних явищ і процесів;
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; логічно будувати висновки, оформив протокол
практичного заняття, допускаючи незначні помилки при застосувані наукових термінів і
понять.
Виставляється студенту, коли він показує глибокі, міцні та системні знання в об’ємі
навчальної програми, безпомилково відповідає на всі запитання, обґрунтовано формулює
висновки, використовуючи матеріали, що виносяться на самостійну роботу студента,
грамотно і послідовно, зі знанням методики, виконав практичну роботу; в повному об’ємі
оформив протокол практичного заняття, правильно застосовуючи наукові терміни та
поняття.
Виставляється студенту, коли він самостійно, грамотно і послідовно, з вичерпною
повнотою, використовуючи дані додаткової літератури, відповів на запитання з проявом
вміння характеризувати різноманітні біологічні явища та процеси; чітко та правильно дає
визначення та розкриває зміст наукових термінів і понять, самостійно та правильно виконав
практичну роботу, без помилок оформив протокол практичного заняття.
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КРИТЕРІЇЇ ОЦІНЮВАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (ІРС)
Бали

Критерії оцінювання
ПІДБІР ДВОХ ВІДЕО МАТЕРІАЛІВ ІЗ РОЗДІЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

або

1

ПІДБІР ДВОХ АУДІО МАТЕРІАЛІВ ІЗ РОЗДІЛІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
ВИГОТОВЛЕННЯ ЛАМІНОВАНОЇ ТАБЛИЦІ З ВІДПОВІДНИХ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ.

або

2

ВИСТУП НА ЗАСІДАННІ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА.
УЧАСТЬ У СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ З ДИСЦИПЛІНИ.

або

3

РОБОТА НА СТУДЕНТСЬКОМУ НАУКОВОМУ ФОРУМІ У ВИГЛЯДІ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ.
СКЛАДАННЯ КРОСВОРДУ.

4

або
РОБОТА НА СТУДЕНТСЬКОМУ НАУКОВОМУ ФОРУМІ У ВИГЛЯДІ СТЕНДОВОЇ
ДОПОВІДІ.
ПРИЗОВЕ МІСЦЕ ЗА УЧАСТЬ У СТУДЕНТСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ З ДИСЦИПЛІНИ.

або

5

ПРИЗОВЕ МІСЦЕ ЗА УЧАСТЬ У РОБОТІ НАУКОВОГО ФОРУМА.

Примітка: якщо студент приймає участь у двох і більше видах індивідуальної роботи,
йому зараховуються бали лише за один вид роботи на його вибір. Даний документ має бути
представлений на інформаційному стенді кафедри.

Схвалено на засіданні кафедри анатомії людини
„14” 06 2016 року, протокол № 11
Завідувач кафедри, професор

І.Є. Герасимюк

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ

Бали

0
1-3
4-6
7-9
10 12

Критерії оцінювання
Виставляється, коли студент виявляє повне незнання змісту виконання роботи.
Виставляється, коли студент частково виявляє знання змісту виконання роботи.
Виставляється студенту, коли він погано орієнтується у методиці виконання
роботи, виконав її в неповному обсязі, допускаючи грубі помилки під час проведення
досліджень.
Виставляється студенту, коли він самостійно, зі знанням методики виконав
практичну роботу, але допустив неточності у послідовності проведення роботи.
Виставляється, коли студент самостійно, грамотно і послідовно, зі знанням
методики, виконав практичну роботу, правильно застосовуючи наукові терміни та
поняття.

Примітка: за недооформлені протоколи практичних занять з дисципліни від загальної
кількості балів за практичне завдання віднімається 3,0 бали.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Бали

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

11
12

Критерії оцінювання
Виставляється у тих випадках, коли студент не розкриває зміст навчального
матеріалу.
Виставляється студенту, коли він погано орієнтується в навчальному матеріалі,
що виявляється шляхом пропонування йому додаткових запитань.
Виставляється студенту, коли він фрагментарно розкриває зміст навчального
матеріалу, допускає грубі помилки у визначенні понять та при використанні
термінології.
Виставляється, коли студент орієнтується в основному матеріалі, але не може
самостійно і послідовно сформулювати відповідь, спонукаючи викладача
пропонувати йому навідні питання.
Виставляється студенту, коли він фрагментарно розкриває зміст навчального
матеріалу, показує початкову уяву про предмет вивчення.
Виставляється студенту, коли він відтворює основний навчальний матеріал, але
при його викладенні допускає суттєві помилки, наводить прості приклади,
визначення біологічних понять недостатні, характеризує загальні ознаки біологічних
об’єктів.
Виставляється студенту у випадку, коли він розкриває основний зміст
навчального матеріалу; допускає незначні порушення у послідовності викладення
матеріалу, при використанні наукових понять та біологічних термінів, нечітко
формулює висновки.
Виставляється у випадку, коли студент розкриває основний зміст навчального
матеріалу; дає неповні визначення понять; допускає неточності при використанні
наукових термінів, нечітко формулює висновки.
Виставляється студенту, коли він розкриває основний зміст навчального
матеріалу; дає повні визначення біологічних понять та термінів, допускаючи незначні
порушення у послідовності викладення.
Виставляється у тих випадках, коли студент виявляє повне знання фактичного
матеріалу, вміє аналізувати, оцінювати та розкривати суть біологічних явищ і
процесів; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; логічно будувати висновки.
Виставляється студенту, коли він показує глибокі, міцні та системні знання в
об’ємі навчальної програми, безпомилково відповідає на всі запитання, обґрунтовано
формулює висновки, використовуючи матеріали, що виносяться на самостійну
роботу студента.
Виставляється студенту, коли він самостійно, грамотно і послідовно, з

вичерпною повнотою, використовуючи дані додаткової літератури, відповів на
запитання з проявом вміння характеризувати різноманітні біологічні явища та
процеси; чітко та правильно дає визначення та розкриває зміст наукових термінів і
понять.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК,
ВНЕСЕНИХ У МАТРИКУЛИ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
Матрикул вважається зарахованим у випадку, коли студент із повним знанням
методики, самостійно, у чіткій послідовності проведення роботи, виконав практичну
навичку та грамотно сформулював висновки. Під час проведення практичної навички
викладач має право скерувати студента, який допускає неточності та незначні помилки у
виконанні роботи.
Матрикул вважається не зарахованим у випадку, коли студент, орієнтуючись у
фактичному матеріалі, показує незнання методики, невміння виконання практичної навички,
допускає грубі помилки у послідовності проведення роботи та при формулюванні висновків.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
ПІД ЧАС ІСПИТУ
Оцінка за іспит вираховується з врахуванням питомої ваги кількості балів, отриманих
студентом за складання тестового контролю (75%) та питомої ваги кількості балів, отриманих
студентом під час усної співбесіди з екзаменатором (25%).
Максимальна кількість балів за іспит, яку може набрати студент, становить 80.
Іспит вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.
Якщо студент не склав однієї їз складових частин іспиту, він вважається таким, що не
склав екзаменаційний підсумковий контроль у цілому. Студент перескладає лише ту частину, яку не
склав.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ
Оцінювання знань студентів і переведення результатів засвоєння отриманих знань
здійснюється за наступною шкалою:
Кількість правильних відповідей при складанні тестових
Кількість балів, що
завдань у ННВ незалежного тестування знань студентів
виставляється студенту
1-24
Не склав
25, 26
38
27
39
28
40
29
41
30
42
31
43
32
44
33
45
34
46
35
47
36
48
37
49
38
50
39
51
40
52
41
53
42
54
43
55
44
56
45
57
46
58
47
59
48
60
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ З ЕКЗАМЕНАТОРОМ
Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виставлення балів залежно від правильності
відповідей на питання з врахуванням повноти відповіді за наступною шкалою:
Оцінка
правильності
відповіді
на
Кількість балів, що виставляються
питання з врахування повноти відповіді
студенту за відповідь на одне питання
Відсутність правильної відповіді на питання
0
Часткова відповідь на питання
1
Неповна відповідь на питання
2
Повна відповідь на питання
3
Шкала переведення:
Сумарна кількість балів, отриманих при відповіді на
Кількість балів, що
окремі питання
виставляються студенту
Відсутність правильних відповідей на жодне питання
Не склав
3
12
4
13
5
14
6
15

7
16
8
18
9
20
Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент при усній співбесіді з екзаменатором –
12 балів, максимальна кількість балів – 20.
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16. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Базова
1. Головацький А. С. Анатомія людини. В 3-х томах / Головацький А. С., Черкасов В. Г.,
Сапін М. Р., Федонюк Я. І. - М. : Медицина, 2006-2009.
2. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах / Синельников Р. Д. – М. :
Медицина, 1991.
3. Ковешніков В. Г. Анатомія людини. В 3-х томах / Ковешніков В. Г.- М. : Медицина,
2005-2008.
4. Кравчук С. Ю. Анатомія людини. В 2-х томах / Кравчук С. Ю. – Чернівці : Поділля,
1998.
Допоміжна
1.
Свиридов О. І. Анатомія людини / Свиридов О. І. – Київ : Вища школа, 2000. 399 с.
2.
Федонюк Я. І. Анатомія та фізіологія з патологією / Я. І.Федонюк, Л. С. Білик,
Н. Х. Микула – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – 676 с.
3.
Анатомія людини у запитаннях та відповідях. В 2-х томах / за редакцією
Федонюка Я. І. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002.
4.
Неттер Ф. Атлас анатомії людини / Ф. Неттер – Львів: Видавничий дім
Наутілус, 2004. – 592 с.
5.
Привес М. Г. Анатомия человека / Привес М. Г. Лысенков Н. К., Бушкович В.
И. - Гиппократ, Санкт-Петербург : Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720 с.
6.
Міжнародна анатомічна номенклатура / за редакцією Бобрика І. І.,
Ковешнікова В. Г. – Київ: Здоров’я, 2001. – 328 с.
7.
Аносов І. П. Анатомія людини. [Навч. Посібник] / Аносов І. П., Хоматов В. Х.:
Практикум. – К. : Вища шк., 1995. – 192с.
8.
Хоматов В. Х. Словник анатомічних термінів / Хоматов В. Х., Аносов І. П. :
Посібник. – К.Вища шк.,1997.
9.
Анатомія людини. [Навчальний посібник] / Аносов І. П., Хоматов В. Х.,
Станішевська Т. І. – К. : “Твім інтер”, 2006с.
10.
І. П. Аносов Анатомія людини у схемах [Навчальний наоч. Посіб.] / І. П.
Аносов, В. Х. Хоматов – К.: Вища шк., 2002. – 191с.
11.
Коляденко Г. І. Анатомія людини: Підручник. / Коляденко Г. І. – К. : Либідь,
2001. – 384с.
12.
Cписок латинських термінів.
Інформаційні ресурси
Бази тестів «Крок-1».
Електронний журнал з клінічної анатомії. (Англ. мовою)
http://link.springer.de/link/service/journals/00276/index.htm
3.
Медичний портал Meduniver, розділ «Анатомія людини».
http://meduniver.com/Medical/Anatom/
4.
Медична електронна бібліотека книг по анатомії.
http://meduniver.com/Medical/Book/
5.
Довідкова інформація з анатомії людини.
http://anatomia.ucoz.com/

1.
2.

