


2 

 

Програма вступного випробування з дисципліни «Анатомія людини» призначена для осіб, які вступають на 
другий курс навчання до ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» за 
спеціальностями 221 Стоматологія, 227 Фізична терапія, ерготерапія на основі попередньо здобутого освітнього 
рівня молодший спеціаліст/молодший бакалавр за галуззю знань 22 Охорона здоров’я. 

Основним завданням вступного випробування з анатомії людини є виявлення здатності вступника до 
опанування освітньої програми на основі здобутих раніше компетентностей з усіх розділів анатомії людини. 

Програму складено на основі чинної програми з анатомії людини для вищих медичних навчальних закладів 
України І–ІІІ рівнів акредитації, відповідно до складових галузевих стандартів середньої освіти – освітньо-
кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів, затверджених 
МОН і МОЗ України, електронні версії розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України 
www.mon.gov.ua; рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затверджених наказом 
МОЗ України від 24.03.2004 р. за № 152 «Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм 
навчальних дисциплін» зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 р. за № 492 «Про 
внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»; наказу 
МОН України від 29.03.2012 р. за № 384 «Про затвердження форм документації з підготовки кадрів у вищих 
навчальних закладах I–IV рівнів акредитації»; інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах 
впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, затвердженої 
МОЗ України 15.04.2014 р.; методичних рекомендацій, затверджених ЦМК з ВМО МОЗ України щодо розроблення 
програм навчальних дисциплін відповідно до галузевих стандартів вищої освіти. 

Завданнями вступного випробування з анатомії людини є: 
• перевірити відповідність знань та умінь осіб, які вступають до ДЗ «Дніпропетровська медична академія 

Міністерства охорони здоров’я України» на основі попередньо здобутого освітнього рівня молодший спеціаліст або 
молодший бакалавр за галуззю знань 22 Охорона здоров’я, програмним вимогам з дисципліни «Анатомія людини»; 

• виявити рівень навчальних досягнень осіб, які вступають на 2 курс навчання до ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія Міністерства охорони здоров’я України», з дисципліни «Анатомія людини»; 

• оцінити ступінь підготовленості вступників до продовження навчання для здобуття ступеня магістра за 
спеціальністю 221 Стоматологія або ступеня бакалавра за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія в 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України». 
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Зміст програми вступного випробування з анатомії людини структурований за рівнями вивчення будови 
організму людини й складається зі вступу та розділів: «Опорно-руховий апарат. Іннервація та кровопостачання 
кінцівок», «Спланхнологія. Іннервація та кровопостачання внутрішніх органів та порожнин тіла», «Нервова система та 
органи чуття. Іннервація та кровопостачання голови та шиї», які в свою чергу розподілені на теми. В кожній темі 
визначено обсяг вимог до знань та предметних умінь учасників вступного випробування з анатомії людини. 

Програма вступного випробування спрямована на виявлення рівня сформованості знань та умінь з предмета 
«Анатомія людини», на основі яких учасник вступного випробування зможе: 

• розуміти системний опис форми, будови, топографічних взаємовідносин частин і органів тіла з урахуванням 
їх вікових, статевих і індивідуальних особливостей; 

• аналізувати інформацію про будову тіла людини, систем, що його складають, органів і структур органів; 
• визначити топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини; 
• встановлювати причинно-наслідкові, функціональні, структурні зв’язки та закономірності будови організму 

людини, класифікувати структури будови органів людини; 
• оперувати поняттями, за потреби пояснення закономірностей будови з урахуванням впливу навколишнього 

середовища, підтверджуючи прикладами з життя та діяльності людини, охорони здоров’я, медичних досягнень; 
• виявляти наслідки впливу шкідливих звичок на будову організму людини; 
•  застосовувати анатомічні знання для аналізу ситуацій, що виникають у різних сферах життя; 
• застосовувати набуті знання при аналізі анатомічної інформації, представленої в різних формах (графічній, 

табличній, текстовій); 
• демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об’єкта 

анатомічного та клінічного дослідження; 
• обґрунтовувати висновки. 
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні уміння та способи 

навчальної діяльності 
Вступ Предмет і задачі анатомії, основні анатомічні методи 

дослідження. Основні сучасні напрями розвитку 
анатомії. Етапи становлення анатомії людини як 
фундаментальної дисципліни. Внесок видатних 
вчених-анатомів різних епох у розвиток анатомії 
людини, внесок видатних вчених-анатомів України. 
Основні стадії ембріогенезу, механізми розвитку 
організму людини. 
Анатомічна термінологія, анатомічні площини і вісі. 

Визначати предмет і задачі анатомії. 
Описувати етапи становлення анатомії 
людини, основні сучасні напрями 
розвитку анатомії. 
Розрізняти методи анатомічних 
досліджень. 
Використовувати знання анатомічної 
термінології, анатомічних площин і вісей 
для пояснення будови і топографії органів. 
Визначити анатомічне положення 
організму людини. 
Оцінювати значення основних стадій 
ембріогенезу для будови організму 
людини. 

ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ. ІННЕРВАЦІЯ ТА КРОВОПОСТАЧАННЯ КІНЦІВОК 

Остеологія  Поняття «кістка як орган». Класифікація кісток за 
будовою і походженням. 
Загальна характеристика хребтового стовпа. 
Загальний план будови хребців. Особливості будови 
шийних, грудних, поперекових хребців, крижової 
кістки, куприкової кістки. Вікові і статеві 
особливості будови хребта. Вади розвитку хребта. 
Класифікація ребер. Будова ребер і груднини. Вікові 
і статеві особливості будови груднини. 
Будова скелету верхньої кінцівки, її відділи. Будова 
ключиці, лопатки, плечової кістки, кісток 

Описувати анатомічну будову кістки, 
класифікацію кісток, будову та структури 
кісток скелету, особливості та вади 
розвитку кісток скелету в процесі 
розвитку. 
Застосовувати знання про будову кісток 
скелету для визначення розміщення 
топографічних просторів та будови 
порожнин. 
Пояснювати аномалії розвитку кісток 
скелету тулуба та кінцівок. 
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні уміння та способи 

навчальної діяльності 
 передпліччя і кисті. 

Будова нижньої кінцівки, її відділи. Будова тазової 
кістки, її частини. Будова кісток вільної нижньої 
кінцівки - стегнової кістки, гомілки, стопи. 
Назва та розміщення сесамовидних кісток скелета. 

 

Краніологія Назва, класифікація, будова кісток мозкового і 
лицьового відділів черепа. 
Будова склепіння черепа, структури зовнішньої та 
внутрішньої основи черепа. Будова черепних ямок, 
порожнин. Канали та сполучення черепа. 
Вікові і статеві особливості будови черепа. Варіанти 
та аномалії розвитку кісток черепа. 

Визначати назву, класифікацію, будову 
кісток мозкового і лицьового відділів 
черепа. 
Визначати будову і структури окремих 
кісток черепа. 
Характеризувати принципи будови 
склепіння черепа. 
Пояснювати будову та значення 
сполучень ямок та порожнин черепа. 
Володіти знаннями варіантів та аномалій 
розвитку кісток черепа. 

Артрологія  
 

 

 

 

 

Класифікація з’єднань між кістками. 
Види синартрозів, їх розміщення. 
Визначення, основні ознаки суглоба, їх 
характеристика. Додаткові компоненти суглобів. 
Класифікація суглобів за будовою, формою 
суглобових поверхонь, за функцією. 
Класифікація та будова з’єднань хребтового стовпа. 
Хребтовий стовп у цілому. 
Класифікація та будова з’єднань грудної клітки: 
синдесмози, синхондрози і суглоби. 
Класифікація та будова з’єднань черепа. Вікові 

Визначати тип з’єднань між кістками. 
Порівнювати суглоби за будовою, 
формою суглобових поверхонь, за 
функцією. 
Пояснювати види рухів, які виробляються 
в суглобах. 
Оцінювати особливості будови кожного 
зчленування. 
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні уміння та способи 

навчальної діяльності 
 особливості з’єднань черепа: тім’ячок, їх види, 

будова, терміни скостеніння. 
Класифікація та будова з’єднань грудного поясу та 
вільної верхньої кінцівки. Класифікація та 
особливості будови суглобів. 
Класифікація та будова з’єднань нижньої кінцівки. 
Особливості будови складних суглобів, склепіння 
стопи. 
Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на 
формування з’єднань між кістками. 

 

Міологія Визначення м’язу як органу. Джерела розвитку 
м’язів. 
Класифікація м’язів: за розвитком, топографією, 
формою, розмірами, напрямком м’язових волокон, 
функцією. 
Допоміжні апарати м’язів. 
Анатомічний і фізіологічний поперечники м’язів: 
основні дані про силу і роботу м’язів; поняття про 
важелі. 
Назва, класифікація м’язів голови, шиї, спини, 
грудної клітки, живота, кінцівок. 
Формування мʼязових фасцій, ямок, каналів, отворів 
та їх участь у топографічних просторах. 

Розпізнавати різні групи мʼязів за 
класифікацією. 
Визначати розміщення мʼязу за назвою. 
Характеризувати види мʼязів за 
функцією. 
Пояснювати роль мʼязових фасцій, ямок, 
каналів, отворів у будові топографічних 
просторів. 

Введення в 
ЦНС. 
Будова спинного 
мозку 

Роль нервової системи в організмі, значення для 
інтеграції органів в єдиний цілісний організм, у 
встановленні взаємозвʼязків організму з зовнішнім 
середовищем. 

Пояснювати роль нервової системи в 
організмі людини. 
Характеризувати класифікацію нервової 
системи за топографічним і анатомо- 
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні уміння та способи 

навчальної діяльності 
 Розвиток нервової системи в онтогенезі і філогенезі. 

Класифікація нервової системи за топографічним і 
анатомо-функціональним принципом. 
Будова та класифікація нейронів. План будови 
синапсів. Будова і принцип передачі інформації по 
рефлекторній дузі. Види передачі інформації. 
Зовнішня і внутрішня будова спинного мозку. 
Власний сегментарний апарат спинного мозку. 
Утворення стовбура спинномозкового нерву. Склад 
передніх, бічних і задніх канатиків спинного мозку. 
Компоненти периферійної нервової системи: нерви, 
нервові вузли, нервові сплетення, нервові закінчення.  
Закономірності утворення соматичних нервових 
сплетінь. 

функціональним принципом. 
Описувати будову і принцип передачі 
інформації по рефлекторній дузі. 
Визначати склад передніх, бічних і задніх 
канатиків спинного мозку. 
Володіти знаннями зовнішньої і 
внутрішньої будови спинного мозку, 
спино-мозкового нерву. 
Розрізняти центральні та периферійні 
відділи нервової системи, знати їх 
розміщення. 
Характеризувати утворення соматичних 
нервових сплетінь, описувати їх утворення 
та знаходити їх розміщення. 

Соматичні 
нервові 
сплетення 

Шийне сплетіння: джерела утворення, топографія,  
гілки, області іннервації. 
Плечове сплетіння: стовбури плечового сплетення, 
класифікація гілок. 
Поперекове сплетіння: джерела утворення, 
топографія, гілки, області іннервації. 
Крижове сплетіння: довгі та короткі гілки крижового 
сплетення: топографія, області іннервації. 
Куприкове сплетіння: джерела утворення, 
топографія, гілки, області іннервації. 
Грудні нерви: передні та задні пучки. Міжреберні 
нерви: топографія, склад волокон, гілки, області 
іннервації. 

Пояснювати утворення кожного виду 
соматичних нервових сплетінь. 
Характеризувати утворення довгих та 
коротких гілок соматичних нервових 
сплетінь. 
Описувати області іннервації соматичних 
нервових сплетінь. 
Визначати топографію соматичних 
нервових сплетінь, їх головних гілок. 
Володіти навичками визначати назву 
гілки соматичного нерву для іннервації 
кожної ділянки шиї, тулуба, кінцівок. 
Користуватися знаннями будови скелету  
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні уміння та способи 

навчальної діяльності 

  та мʼязової системи для визначення 
топографії головних гілок соматичного 
нерву. 

Загальна 
анатомія 
артеріальних та 
венозних судин 

Принцип артеріального і венозного кровотоку. 
Класифікація судин за будовою стінки. Судини 
гемомікроциркуляторного русла. 
Анатомічна класифікація артерій і вен. 
Основні закономірності розподілу судин в організмі 
людини. 
Міжсистемні і внутрішньосистемні анастомози. 
Поняття про шляхи колатерального (обхідного) 
кровообігу. 
Вікові особливості будови судин. 
Утворення аорти, її частини, їх топографія. Принцип 
парієтальних та вісцеральних гілок. 
Корені і притоки вен. Поверхневі вени, глибокі вени.  
Утворення і назви магістральних венозних притоків. 

Характеризувати принципи артеріального 
і венозного кровотоку в організмі людини. 
Розпізнавати та характеризувати будову 
різних типів судин 
гемомікроциркуляторного русла. 
Пояснювати основні закономірності 
розподілу судин в організмі людини. 
Описувати шляхи колатерального 
кровообігу, утворення судинних 
анастомозів. 
Володіти знаннями вікових особливостей 
будови артерій і вен. 
Використовувати анатомічну 
класифікацію судин. 
Володіти знаннями про будову, 
топографію аорти, порожнистих вен, 
утворення їх гілок. 

Судини верхньої 
і нижньої 
кінцівки 

Утворення і назви судин верхньої кінцівки. 
Пахвова, плечова, променева, ліктьова артерії: 
топографія, гілки, ділянки кровопостачання. 
Ліктьова суглобова мережа, тильна, долонна 
запʼясткова сітка. Поверхнева і глибока долонна 
дуга. Вени верхньої кінцівки: класифікація.  

Пояснювати утворення судин верхньої і 
нижньої кінцівки. 
Характеризувати артеріальне та венозне 
кровопостачання кінцівок. 
Описувати області кровопостачання 
гілками артеріального і венозного  
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні уміння та способи 

навчальної діяльності 
 Поверхневі і глибокі вени верхньої кінцівки: 

закономірності топографії та будови. Пахвова вена: 
топографія, притоки. 
Артерії нижньої кінцівки. Зовнішня  клубова, 
стегнова, підколінна, задня і передня 
великогомілкова, малогомілкова артерії, артерії 
стопи: топографія, гілки, ділянки кровопостачання. 
Суглобова колінна, кісточкова сітка. 
Поверхневі і глибокі вени нижньої кінцівки: їх 
характеристика, закономірності топографії та 
будови. 

кровотоку. 
Володіти класифікацією судин верхньої та 
нижньої кінцівок. 
Аналізувати утворення анастомозів, 
колатерального кровотоку верхньої та 
нижньої кінцівок. 
Застосовувати знання топографії судин 
для зупинки кровотечі. 

СПЛАНХНОЛОГІЯ. 
ІННЕРВАЦІЯ ТА КРОВОПОСТАЧАННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ТА ПОРОЖНИН ТІЛА 

Вступ до 
спланхнології. 
Загальні 
закономірності 
будови 
трубчастих і 
паренхіматозних 
органів 

Класифікація топографічних просторів для 
розміщення внутрішніх органів. 
Класифікація внутрішніх органів: трубчасті і 
паренхіматозні. 
Загальний план будови стінки трубчастих органів: 
слизова оболонка, м’язова оболонка, зовнішня 
оболонка. Органо-специфічні риси будови оболонки 
в залежності від функції органу. Серозна оболонка: 
варіанти відношення органів до очеревини. 
Загальні закономірності будови паренхіматозних 
органів. 
Залози по типу секреції: їх класифікація, загальні 
принципи будови, функції. 

Володіти назвами та знаннями 
розміщення топографічних просторів 
внутрішніх органів. 
Характеризувати особливості будови 
трубчастих і паренхіматозних внутрішніх 
органів. 
Описувати органо-специфічні риси 
будови оболонки в залежності від функції 
внутрішнього органу. 
Визначати топографію внутрішніх 
органів. 
Застосовувати класифікацію внутрішніх 
органів. 
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні уміння та способи 

навчальної діяльності 
Анатомія 
травної системи 

Ротова порожнина: частини, стінки, сполучення, 
органи, їх функція. Анатомічна будова піднебіння, 
язика. Їх мʼязова система, структури слизової і 
підслизової оболонки. Ротові залози: класифікація, 
топографія. 
Класифікація та топографія мигдалин. 
Зубо-щелепний апарат: частини, будова, 
Характеристика зубів, розвиток, прикус. 
Анатомія органів травного каналу: глотка, стравохід, 
шлунок, тонкий і товстий кишківник, їх топографія, 
відділи, будова стінок, анатомічні структури. 
Анатомія великих травних залоз: печінки і 
підшлункової залози. Їх топографія, зовнішня і 
внутрішня будова, формування протоків. 
Анатомія очеревини. Черевна і очеревинна 
порожнини, їх вміст. 
Варіанти відношення внутрішніх органів до 
очеревини. Похідні очеревини: брижі, сумки, пазухи, 
канали, ямки, заглибини. 
Топографія очеревини в порожнині малого таза. 

Характеризувати частини, топографію 
органів травної системи. 
Розпізнавати анатомічні і вікові 
відмінності будови зубо-щелепного 
апарату. 
Виділяти класифікацію, топографію 
слинних залоз. 
Встановлювати розміщення мигдалин. 
Описувати принцип утворення протоків 
травних залоз. 
Володіти знаннями топографії кожного 
органу травної системи. 
Використовувати знання відношення 
внутрішніх органів до очеревини для 
пояснення утворення похідних очеревини. 
Модулювати вміст черевної порожнини та 
очеревини. 
Порівнювати статеві особливості 
очеревини в порожнині малого таза. 

Анатомія 
органів 
дихальної 
системи 

 

Верхні і нижні дихальні шляхи. 
Будова зовнішнього носу: кісткова та хрящова 
частини. Носова порожнина: функціональні частини, 
будова, сполучення. 
Гортань. Топографія, будова: хрящі, зв’язки, 
суглоби, м’язи. Порожнина гортані, голосова щілина. 
Механізми голосоутворення. 

Визначати класифікацію органів 
дихальної системи. 
Характеризувати анатомічну будову 
дихальних шляхів та органів дихання. 
Порівнювати будову дихальних шляхів та 
органів дихання. 
Застосовувати знання топографічних  
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні уміння та способи 

навчальної діяльності 
 Трахея: частини, топографія, будова стінки. 

Бронхіальне дерево. 
Легені: топографія, зовнішня будова. Корінь легені і 
його компоненти. Частки, сегменти, часточки легені. 
Ацинус. 
Плевра. Плевральна порожнина: вміст, закутки, їх 
функціональне значення. Проекція плевральних 
мішків на стінки грудної порожнини. 
Середостіння: визначення, межі. Органи переднього 
середостіння. Органи заднього середостіння. 

ліній та просторів для визначення 
розміщення органів дихальної системи. 
Розпізнавати проекцію межі легень, 
плевральних мішків. 
Модулювати анатомічну будову 
голосового апарату. 
Описувати частини бронхіального і 
альвеолярного дерева. 
Аналізувати відмінність будови правого та 
лівого кореня легень. 
Виділяти вміст середостіння, межі його 
відділів. 
Встановлювати сполучення носової 
порожнини з синусами черепу. 

Анатомія 
органів сечової 
системи 

Нирка: топографія, зовнішня будова. Фіксуючий 
апарат нирки. Внутрішня будова нирки. Нефрон - 
структурно-функціональна одиниця нирки. Сечові 
шляхи. 
Сечовід: частини, топографія, будова стінки, 
функція. 
Сечовий міхур: форма, зовнішня будова, частини. 
Особливості топографії у чоловіків і у жінок. Будова 
стінки сечового міхура. Відношення до очеревини в 
залежності від функціонального стану. 
Жіночій і чоловічий сечівник. 

Характеризувати структури зовнішньої і 
внутрішньої будови нирок. 
Описувати формування сечовивідних 
шляхів. 
Володіти поняттями первинної і 
вторинної сечі. 
Розпізнавати топографію правої та лівої 
нирки, сечоводів, сечового міхура. 
Порівнювати будову жіночого і 
чоловічого сечівників. 
Оцінювати відношення сечового міхура 
до очеревини в залежності від 
функціонального стану. 
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні уміння та способи 

навчальної діяльності 
  Використовувати знання будови нефрону 

для пояснення фільтрації рідини через 
нирку. 
Аналізувати особливості топографії 
сечових органів у чоловіків і у жінок. 

Анатомія 
чоловічої 
статевої системи 

Класифікація органів чоловічої статевої системи. 
Яєчко: топографія, будова. Над’яєчко. Процес 
опускання яєчка. Оболонки яєчка.  Сім’явиносна 
протока: частини, їх топографія, будова стінки. 
Сім’яний канатик, його складові. Сім’яний пухирець: 
топографія, будова, функції. Сім’явипорскувальна 
протока. Передміхурова залоза: топографія, частини, 
будова, функції. Цибулинно-сечівникова залоза. 
Зовнішні чоловічі статеві органи. Калитка. Статевий 
член, його будова. Чоловічий сечівник: частини, їх 
топографія, будова стінки. 

Описувати шляхи формування 
сімʼявиносних протоків. 
Розпізнавати утворення оболонок яєчка. 
Оцінювати принципи утворення частин 
передміхурової залози. 
Визначати топографію внутрішніх органів 
чоловічої статевої системи. 
Виділяти частини зовнішніх органів 
чоловічої статевої системи. 
Встановлювати топографію та частини 
чоловічого сечівника. 

Анатомія 
органів жіночої 
статевої 
системи. 
Промежина 

Класифікація органів жіночої статевої системи. 
Яєчник: топографія, зовнішня будова, внутрішня 
будова, зв’язки яєчника, функції. Циклічні і вікові 
зміни будови яєчника. 
Маткова труба: топографія, частини, будова стінки. 
Матка: топографія, форма, частини, будова стінки. 
Зв’язки матки, відношення до очеревини. Вікові 
особливості будови матки і варіанти її положення. 
Піхва: склепіння, будова стінки. 
Жіноча соромітна ділянка. Жіночий сечівник. 
Промежина: визначення, топографія. Сечостатева  

Характеризувати класифікацію органів 
жіночої статевої системи. 
Визначати топографію внутрішніх органів 
жіночої статевої системи. 
Володіти знаннями особливостей 
зовнішньої і внутрішньої будови органів 
жіночої статевої системи. 
Виділяти відділи органів жіночої статевої 
системи. 
Описувати зв’язки внутрішніх органів 
жіночої статевої системи, утворених  
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні уміння та способи 

навчальної діяльності 
 діафрагма: межі, м’язи, фасції, статеві відміни. 

Тазова діафрагма: межі, м’язи, фасції. 
Сідничо-відхідникова ямка: межі, вміст. 

очеревиною. 
Розпізнавати межі, м’язи, фасції, статеві 
відміни промежини. 
Аналізувати вікові особливості будови 
органів жіночої статевої системи. 

Анатомія 
центральних і 
периферійних 
органів імунної 
системи 

Класифікація органів імунної системи за функцією. 
Центральні органи імунної системи. Червоний і 
жовтий кістковий мозок. Топографія, вікові 
особливості. 
Загруднинна залоза. Топографія, будова, функції, 
вікові особливості. 
Периферійні органи імунної системи. Селезінка: 
топографія, будова, функції. 
Лімфатичне кільце глотки, топографія мигдаликів. 
Лімфатичні вузли: класифікація, будова, функції. 
Одинокі і скупчені лімфоїдні вузли. Лімфатичні 
вузли червоподібного відростка. 
Вікові особливості будови периферійних органів 
імунної системи. 

Аналізувати класифікацію органів імунної 
системи. 
Виділяти центральні і периферичні органи 
імунної системи. 
Характеризувати топографію 
центральних і периферійних органів 
імунної системи. 
Розпізнавати розміщення мигдаликів. 
Описувати топографію, будову селезінки, 
загрудинної залози. 
Визначати топографію, вікові особливості 
червоного і жовтого кісткового мозку. 
Порівнювати будову одиноких і 
скупчених лімфоїдних вузлів. 
Встановлювати вікові особливості будови 
периферійних органів імунної системи. 

Анатомія 
ендокринних 
органів 

Загальні принципи будови ендокринних органів. 
Структурне визначення поняття «ендокринна 
функція». Структурні механізми реалізації дії 
гормонів. Класифікація ендокринних органів. 
Щитоподібна залоза: топографія, будова, функції.  
Прищитоподібна залоза: топографія, будова, функції. 

Визначати поняття «ендокринна 
функція». 
Встановлювати структурні механізми 
реалізації дії гормонів. 
Пояснювати класифікацію ендокринних 
органів. 
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні уміння та способи 

навчальної діяльності 
 Надниркова залоза: будова, функції. Топографія 

правої і лівої надниркових залоз. 
Ендокринна частина підшлункової залози: будова, 
функції. 
Гіпофіз: топографія, частини, будова, функції. 
Шишкоподібна залоза: топографія, будова, функції. 

Описувати будову, функції ендокринних 
органів. 
Знаходити розміщення  ендокринних 
органів. 

Анатомія 
автономної 
частини 
периферійної  
нервової 
системи 

Загальні закономірності будови і функції 
вегетативної нервової системи. 
Морфологічні відмінності будови рефлекторної дуги 
соматичної і вегетативної нервової системи. 
Симпатична частина вегетативної нервової системи. 
Симпатичні корінці вегетативних вузлів голови. 
Центри в спинному мозку. Симпатичний стовбур. 
Білі і сірі сполучні гілки. Гілки шийних, грудних, 
поперекових, крижових  вузлів симпатичного 
стовбура, їх топографія і 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: їх 
топографія і ділянки  іннервації. 

Характеризувати закономірності будови і 
функції вегетативної нервової системи. 
Володіти знаннями відмінності будови 
рефлекторної дуги соматичної і 
вегетативної нервової системи. 
Розпізнавати розміщення центрів 
вегетативної нервової системи в 
головному і спинному мозку. 
Описувати утворення нутрощевих 
сплетінь. 
Використовувати знання топографічних 
просторів для визначення розміщення 
нутрощевих сплетінь. 
Визначати області іннервації вузлами та 
гілками вегетативної нервової системи. 
Порівнювати відмінності будови, 
розміщення і функції симпатичної і 
парасимпатичної частин вегетативної 
нервової системи. 

Анатомія серця Топографія серця. Форма, положення серця. 
Зовнішня будова серця. 

Описувати топографію, форму, 
положення серця. 
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні уміння та способи 

навчальної діяльності 
 Внутрішня будова серця. Камери серця. Клапани 

серця. Проекція меж серця і клапанів на передню 
стінку грудної порожнини. 
Будова стінки серця: ендокард, міокард, епікард. 
Провідна система серця. 
Артерії і вени серця. 
Вікова анатомія серця. Структурні механізми 
розвитку аномалій серця. 
Кровообіг плода. 

Володіти знаннями зовнішніх структур 
серця. 
Характеризувати внутрішню будову 
серця. 
Розпізнавати камери серця, їх проекцію 
на передню стінку грудної порожнини. 
Аналізувати будову стінок серця. 
Виділяти провідну систему серця. 
Визначати назву, розміщення артерій і вен 
серця. 
Оцінювати вікову анатомію серця. 
Модулювати кровообіг плода. 

Артерії грудної, 
черевної 
порожнини і 
порожнини 
малого таза 

Аорта, її частини. Топографія, класифікація гілок 
грудної аорти і ділянки їх кровопостачання. 
Черевна аорта: топографія, класифікація гілок. 
Пристінкові гілки черевної аорти: топографія, 
ділянки кровопостачання. Нутрощеві гілки черевної 
аорти: парні і непарні: топографія і ділянки 
кровопостачання. 
Спільна клубова артерія: утворення, топографія, 
гілки. Пристінкові і нутрощеві гілки внутрішньої 
клубової артерії: топографія, ділянки 
кровопостачання. 
Внутрішньосистемні і міжсистемні артеріальні 
анастомози грудної, черевної і тазової порожнин. 

Визначати відділи аорти, їх топографію. 
Описувати утворення гілок грудної, 
черевної аорти, внутрішньої клубової 
артерії. 
Характеризувати принципи розподілу 
паріетальних і вісцеральних гілок аорти, 
клубової артерії. 
Володіти знаннями топографії і ділянок 
кровопостачання гілок грудної, черевної 
аорти, внутрішньої клубової артерії. 
Модулювати і пояснювати утворення 
внутрішньосистемних і міжсистемних 
артеріальних анастомозів грудної, 
черевної і тазової порожнин. 
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні уміння та способи 

навчальної діяльності 
Анатомія 
венозних судин 
грудної, 
черевної 
порожнини і 
порожнини 
малого таза  

Анатомічна класифікація вен (присерцеві, 
магістральні, екстраорганні, інтраорганні). 
Верхня порожниста вена: корені, притоки, 
топографія. 
Непарна і півнепарна вени: утворення, топографія, 
класифікація притоків, ділянки збору венозної крові. 
Вени хребтового стовпа. 
Нижня порожниста вена: корені, топографія, 
класифікація притоків. Ділянки збору венозної крові. 
Ворітна печінкова вена: корені, топографія, притоки. 
Верхня і нижня брижова вена: топографія, притоки, 
ділянки збору венозної крові. 
Спільна і внутрішня клубова вена: корені, 
топографія. Венозні сплетіння органів малого тазу. 
Венозні анастомози: кава-кавальні, порто-кавальні і 
порто-кава-кавальні анастомози. 

Характеризувати анатомічну 
класифікацію вен. 
Визначати утворення магістральних 
притоків венозної крові. 
Описувати венозний відтік від внутрішніх 
органів і порожнин тіла. 
Володіти топографією венозних судин 
грудної, черевної порожнини і порожнини 
малого таза. 
Пояснювати утворення венозних сплетінь 
грудної, черевної порожнини і порожнини 
малого таза. 
Модулювати кава-кавальні, порто-
кавальні і порто-кава-кавальні венозні 
анастомози. 
 

Анатомія 
лімфатичних 
судин 

Класифікація лімфатичних судин, будова їх стінки. 
Лімфатичні стовбури: яремний, підключичний, 
бронхо-середостінний, поперековий, кишкові. Їх 
утворення, топографія, функції. 
Лімфатичні протоки: грудна протока, права 
лімфатична протока: їх утворення, топографія. 
Лімфатичні вузли грудної клітки, черевної 
порожнини, порожнини тазу: класифікація, 
топографія, шляхи відтоку лімфи. 
Поверхневі і глибокі лімфатичні судини верхньої і 
нижньої кінцівки. Лімфатичні вузли верхньої і  

Описувати структуру утворення 
лімфатичних судин, стовбурів, протоків. 
Володіти знаннями фільтрації рідини 
через систему органів лімфатичної 
системи. 
Характеризувати принципи будови 
лімфатичних судин. 
Визначати розміщення груп лімфатичних 
вузлів органів порожнин, кінцівок. 
Модулювати шляхи відтоку лімфи від 
органів порожнин, кінцівок. 
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні уміння та способи 

навчальної діяльності 
 нижньої кінцівки: класифікація, топографія. Шляхи 

відтоку лімфи від кінцівок. 
 

БУДОВА ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА ОРГАНІВ ЧУТТЯ. 
ІННЕРВАЦІЯ ТА КРОВОПОСТАЧАННЯ ГОЛОВИ ТА ШИЇ 

Будова 
головного мозку 

Класифікація відділів головного мозку за розвитком. 
Похідні ромбоподібного мозку: довгастий мозок і 
міст. Зовнішня будова, межі. Внутрішня будова: біла 
речовина і ядра. 
Мозочок: топографія, зовнішня будова. Ядра і склад 
ніжок мозочка. 
Ромбоподібна ямка: утворення, межі, рельєф. 
Середній мозок, його частини. Зовнішня і внутрішня 
будова. Водопровід  мозку. 
Похідні переднього мозку: проміжний мозок, 
кінцевий мозок. 
Таламічний мозок: таламус, епіталамус, метаталамус. 
Частини, ядра, їх функції. 
Кінцевий мозок: Мозолисте тіло, склепіння. Плащ. 
Рельєф півкуль великого мозку: борозни і звивини. 
Морфологічні основи локалізації функцій в корі 
півкуль. Нюховий мозок: частини, їх складові. 
Базальні ядра і біла речовина півкуль: класифікація, 
функції. Внутрішня капсула. Шлуночки мозку: їх 
топографія, будова, стінки, сполучення. 
 

Визначати відділи головного мозку за 
розвитком. 
Характеризувати зовнішню будову, межі 
відділів головного мозку. 
Розпізнавати структури відділів 
головного мозку. 
Описувати внутрішню будову відділів 
головного мозку: склад білої речовини, 
ядра. 
Встановлювати сполучення шлуночків 
головного мозку. 
Виділяти локалізацію функцій в корі 
півкуль великого мозку. 
Розрізняти проекційні волокна білої 
речовини, їх сполучення. 
Володіти знаннями будови нюхового 
мозку. 
Розуміти розміщення базальних ядер 
півкуль мозку. 
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні уміння та способи 

навчальної діяльності 
Оболонки 
спинного  і 
головного 
мозку. 
Циркуляція 
спинно-мозкової 
рідини 

Оболонки спинного мозку. Міжоболонкові простори 
і їх вміст. 
Оболонки головного мозку. Особливості будови 
твердої оболонки головного мозку. Відростки 
твердої оболонки головного мозку, їх топографія. 
Пазухи твердої оболонки головного мозку. 
Міжоболонкові простори головного мозку і їх вміст. 
Утворення і шляхи циркуляції спинномозкової 
рідини. 

Описувати будову оболонок спинного і 
головного мозку. 
Характеризувати міжоболонкові 
простори головного мозку і їх вміст. 
Розпізнавати відростки твердої оболонки 
головного мозку, їх топографію. 
Виділяти пазухи твердої оболонки 
головного мозку. 
Володіти знаннями шляхів циркуляції 
спинномозкової рідини. 

Провідні шляхи 
центральної 
нервової 
системи 

Визначення провідних шляхів головного і спинного 
мозку. Анатомо-функціональна класифікація 
провідних шляхів: асоціативні шляхи (короткі і 
довгі), комісуральні шляхи, проекційні шляхи 
(висхідні і низхідні). 
Висхідні (аферентні) провідні шляхи: 
екстероцептивні, пропріоцептивні, інтероцептивні. 
Низхідні (еферентні) провідні шляхи: пірамідні, 
екстрапірамідні, кірково-мостові. 
Пірамідна і екстрапірамідна рухова система (центри, 
провідні шляхи). 

Характеризувати класифікацію провідних 
шляхів. 
Розпізнавати асоціативні, комісуральні, 
проекційні шляхи. 
Описувати екстероцептивні, 
пропріоцептивні, інтероцептивні висхідні 
проекційні шляхи. 
Розрізняти пірамідні, екстрапірамідні, 
кірково-мостові еферентні провідні шляхи. 
Визначати центри, провідні шляхи 
пірамідної і екстрапірамідної рухової 
системи. 
Пояснювати шлях нервового імпульсу до 
кожного відділу центральної нервової 
системи. 
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні уміння та способи 

навчальної діяльності 
Анатомія 
органів чуття 

Периферійні сприймачі, провідники і кіркові центри 
аналізаторів, їх функціональна єдність. 
Орган нюху. Нюхова частина слизової оболонки 
носа. Провідні шляхи нюхового аналізатора. 
Орган смаку. Смакові сосочки язика, їх топографія. 
Провідні шляхи смакового аналізатора. 
Загальний покрив. Шкіра: функції. Різновиди 
шкірної чутливості. Молочна залоза. 
Будова очного яблука: оболонки, їх складові. 
Водяниста волога: місце утворення, шляхи відтоку. 
Акомодаційний апарат ока. 
Додаткові структури ока. Сльозовий апарат і його 
складові. 
Провідний шлях зорового аналізатора. 
Частини вуха, їх будова. 
Барабанна порожнина: стінки, вміст, сполучення. 
Слухова труба: частини, будова. 
Кістковий лабіринт і перетинчастий лабіринт: 
будова, утворення нервового імпульсу. 
Механізм сприйняття і шляхи проведення звуку. 
Провідні шляхи слуху і рівноваги. 

Характеризувати периферійні сприймачі, 
провідники і кіркові центри аналізаторів, 
їх функціональну єдність. 
Описувати будову органу нюху. 
Володіти знаннями про провідні шляхи 
нюхового аналізатора. 
Визначати назву та розміщення сосочків 
язика. Пояснювати провідні шляхи 
смакового аналізатора. 
Аналізувати різновиди шкірної 
чутливості. 
Виділяти складові частини будови очного 
яблука. 
Встановлювати місце утворення, шляхи 
відтоку водянистої вологи очного яблука. 
Визначати додаткові структури ока, 
пояснювати їх будову. 
Встановлювати провідний шлях зорового 
аналізатора. 
Розуміти шляхи акомодації зображення. 
Розрізняти будову частин органу слуху, 
будову барабанної порожнини. 
Розуміти шляхи утворення і проведення 
звуку. 
Використовувати знання будови 
головного мозку для пояснення провідних 
шляхів слуху і рівноваги. 
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні уміння та способи 

навчальної діяльності 
Класифікація та 
анатомія 
черепних нервів 

Загальна характеристика черепних нервів. 
Класифікація черепних нервів за функцією, за 
походженням. 
Анатомія черепних нервів: ядра, їх локалізація, вихід 
нерву із мозку, із черепа, гілки нервів, склад їх 
волокон, топографія, ділянки іннервації. 
Загальний план будови вегетативних вузлів голови: 
їх корінці і гілки. 
Зв’язки гілок черепних нервів із вегетативними 
вузлами голови. 

Характеризувати класифікацію черепних 
нервів за функцією, за походженням. 
Визначати ядра, локалізацію черепних 
нервів. 
Аналізувати склад волокон черепних 
нервів. 
Описувати вихід черепного нерву із 
мозку, із черепа. 
Встановлювати ділянки іннервації 
черепних нервів. 
Виділяти вегетативні вузли голови. 
Пояснювати зв’язки гілок черепних нервів 
із вегетативними вузлами голови. 

Анатомія 
артеріальних та 
венозних судин 
голови та шиї 

Загальна сонна артерія: топографія, гілки. 
Особливості правої і лівої загальної сонної артерії. 
Зовнішня сонна артерія: топографія, класифікація 
гілок, ділянки кровопостачання. 
Внутрішня сонна артерія: частини, їх топографія, 
області кровопостачання. Артеріальне коло мозку. 
Гілки підключичної артерії: топографія, ділянки 
кровопостачання. 
Міжсистемні артеріальні анастомози в ділянці голови 
та шиї. 
Внутрішня яремна вена: утворення, топографія, 
класифікація притоків. Анастомози між 
внутрішньочерепними та позачерепними притоками 
внутрішньої яремної вени. 

Пояснювати артеріальне кровопостачання 
голови та шиї. 
Описувати топографію магістральних 
артеріальних гілок голови та шиї. 
Характеризувати ділянки 
кровопостачання гілками сонної і 
підключичної артерії кожної зовнішньої та 
внутрішньої області голови та шиї. 
Визначати міжсистемні  артеріальні 
анастомози в ділянці голови та шиї. 
Аналізувати венозний відтік від областей 
та органів голови та шиї. 
Порівнювати шляхи артеріального та 
венозного кровопостачання органів та  
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Назва розділу, 
теми Знання Предметні уміння та способи 

навчальної діяльності 
 Зовнішня і передня яремна вена: утворення, 

топографія, притоки. 
Яремна венозна дуга: топографія, утворення. 
Плечо-головна вена: утворення, топографія, притоки. 

областей голови та шиї. 
Розпізнавати топографію, утворення 
магістральних венозних судин. 

Анатомія 
лімфатичних 
судин та вузлів 
голови і шиї 

Лімфатичні стовбури голови і шиї: утворення, 
топографія, ділянки збору лімфи, впадіння до 
лімфатичних протоків. 
Лімфатичні вузли голови: класифікація, топографія, 
ділянки збору лімфи, шляхи відтоку лімфи. 
Лімфатичні вузли шиї: класифікація, топографія, 
ділянки збору лімфи, шляхи відтоку лімфи. 

Характеризувати шляхи відтоку лімфи 
від органів та областей голови та шиї. 
Пояснювати класифікацію лімфатичних 
вузлів та судин голови та шиї. 
Визначати утворення лімфатичних 
стовбурів голови та шиї. 
Описувати розміщення лімфатичних 
вузлів голови та шиї. 
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