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• Курс за вибором «Новітні погляди до розуміння будови організму людини в медицині» вивчається здобувачами третього
рівня вищої освіти кваліфікації освітньої «Доктор філософії» спеціальності 222 «Медицина» у 3-4 семестрах другого курсу й
забезпечує ґрунтовні знання про людину, її органи та системи, у сфері охорони здоров’я населення, профілактики,
діагностики та лікування захворювань людини на індивідуальному, родинному та популяційному рівні, які необхідні для
здійснення професійної діяльності лікаря.

• Анатомія людини – наука про форму і будову організму людини, яка передбачає системний опис форми і будови органів,
їхніх взаємовідносин, з урахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей. Це фундаментальна дисципліна,
опанування якої є одним з визначальних елементів успішної клінічної практики.

• Курс за вибором «Новітні погляди до розуміння будови організму людини в медицині» представляє системний підхід до
вивчення будови організму людини. Вивчення починається з введення в анатомічну термінологію та огляду клітинних
процесів та класифікації тканин. Потім здобувачі вивчають анатомію таких систем: опорно-рухової, травної, дихальної,
видільної, статевої та нервової. Закінчується вивчення курсу особливостями кровопостачання та іннервації тіла людини.
Практично-орієнтована складова дисципліни, як правило, паралельна та закріплює лекційні концепції за допомогою
моделей, вологих препаратів, спрямована на закріплення та практичне оволодіння теоретичним матеріалом.

• Результати анатомічних досліджень мають пізнавальний інтерес, впливають на розвиток практичної медицини, яка 
скерована на пізнання морфо-фізіологічних, патоморфологічних, патофізіологічних проявів у їхній структурно-
функціональній єдності. Успішне оволодіння цим курсом спряжене зі знаннями ембріології, фізіології, біохімії, біофізики, 
загальної біології.

Анотація



№ Лекції

1. Методологічні основи анатомії.

Учення про опорно-руховий апарат.

2. Особливості анатомії центральної

нервової системи.

3. Провідні шляхи головного та

спинного мозку, їх класифікація.

4. Загальна характеристика будови і

функції периферичної нервової

системи.

5. Анатомія органів ендокринної

системи. Вчення про лімфоїдну

систему (органи кровотворення).

6. Функціональна анатомія серця.

Велике і мале кола кровообігу.

7. Кровопостачання та іннервація

голови і шиї.

8. Кровопостачання та іннервація

стінок і органів грудної порожнин.

9. Кровопостачання та іннервація

стінок і органів черевної порожнин.

10. Кровопостачання та іннервація

верхньої та нижньої кінцівок.

№ Практичні заняття

1. Сучасні методи дослідження анатомії людини.

2. Морфологічні основи функціонування нервової системи.

3. Анатомія аферентних провідних шляхів і їхнє прикладне значення.

4. Анатомія пірамідних провідних шляхів і їхнє прикладне значення.

5. Анатомія екстрапірамідних провідних шляхів і їхнє прикладне значення.

6. Анатомія нейро-сенсорних органів.

7. Анатомія сенсорно-епітеліальних органів.

8. Анатомія болю.

9. Анатомія гуморальної регуляції.

10. Анатомічні основи нервово-гуморальної регуляції функціонування органів.

11. Принципи розподілу судин системного кола кровообігу.

12. Принципи розподілу судин легеневого кола кровообігу.

13. Мікроциркуляторне русло та нервово-гуморальна регуляція його компонентів.

14. Морфологічні основи функціонування органів центральної імунної системи.

15. Морфологічні основи функціонування органів периферійної імунної системи.

16. Особливості лімфодренажу.

17. Анатомо-топографічні особливості голови.

18. Кістково-фасціальні простори голови.

19. Фасція шиї та фасціальні простори шиї.

20. Анатомо-топографічні особливості грудної клітки.

21. Анатомо-топографічні особливості черевної порожнини.

22. Анатомо-топографічні особливості тазової порожнини.

23. Анатомо-топографічні особливості верхньої кінцівки.

24. Анатомо-топографічні особливості нижньої кінцівки.







Матеріально-технічне 
забезпечення: 

3D муляжі та література



Матеріально-технічне 
забезпечення: 

3D у вивченні анатомії



• Викладання курсу за вибором «Новітні погляди до розуміння будови організму людини в медицині»
здобувачам третього рівня вищої освіти кваліфікації освітньої «Доктор філософії» здійснюється відповідно до
«Положення про організацію освітнього процесу в Івано-Франківському національному медичному
університеті».

• Курс за вибором «Новітні погляди до розуміння будови організму людини в медицині» є складовою циклу
дисциплін професійної підготовки здобувача третього рівня вищої освіти кваліфікації освітньої «Доктор
філософії» спеціальності 222 «Медицина», націлена на розвиток інтегральних, загальних та спеціальних
(фахових) компетенцій майбутнього доктора філософії, забезпечує оволодіння фундаментальними
анатомічними знаннями та концепціями в розрізі різноманітних клінічних ситуацій.

• Вивчення курсу за вибором «Новітні погляди до розуміння будови організму людини в медицині» включає
лекційний курс, що супроводжується практичними заняттями з метою закріплення теоретичного матеріалу,
його систематизації та узагальнення. Невід’ємним компонентом є самостійна позаудиторна робота, у тому
числі підготовка до практичних занять в навчально-практичному центрі «Анатомія людини», як основний
спосіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Опанування
даного курсу забезпечується системою навчально-методичних посібників та методичних вказівок, відповідною
науковою та фаховою монографічною літературою.

Політика курсу за вибором



• Відвідування лекцій та практичних занять є обов’язковим. Процедура відпрацювання пропущених занять
здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Івано-Франківському
національному медичному університеті».

• Перезарахування, ліквідація академічної різниці та трансфер кредитів з курсу за вибором «Новітні погляди до
розуміння будови організму людини в медицині» здійснюється у відповідності до «Положення про порядок
перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в Івано-Франківському
національному медичному університеті» та «Положення про організацію освітнього процесу в Івано-
Франківському національному медичному університеті».

• Відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти кваліфікації
освітньої «Доктор філософії» спеціальності 222 «Медицина», даний курс забезпечує успішне набуття
інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей докторів філософії спеціальності 222 «Медицина» з
анатомії людини.

• Права і обов’язки здобувачів при вивченні анатомії людини регламентуються «Правилами внутрішнього
розпорядку в Івано-Франківському національному медичному університеті».

Політика курсу за вибором


