
1. Назва: Анатомія людини та гістологія
2. Лектори: Колот Наталія Володимирівна, доцент, кандидат біологічних 
наук, Федосова Світлана Миколаївна доцент, кандидат біологічних наук
3. Статус: нормативний.
4. Курс: 2, семестр - 3.
5. Кількість кредитів – 6; академічні години: загальні – 180, лекційні – 

32, лабораторні – 64, самостійна робота – 84.
6. Попередні умови для вивчення: загальні курси «Біологія клітини», 
«Основи сучасної біології», «Зоологія», «Латинська мова».
7. Коротка  анотація.  У  курсі  вивчаються  стан, напрямки  та  методи
сучасної гістології та анатомії; загальні та специфічні, морфофункціональні
та  класифікаційні  характеристики  основних  видів  тканин;
морфофункціональні та топографічні особливості, онто- і філогенез, варіанти
норми, можливі вади та аномалії розвитку окремих органів, робочих систем,
систем життєзабезпечення та інтеграційних систем організму людини.
8. Форми організації контролю знань, система оцінювання:  поточний
контроль – письмова та практична контрольні роботи, тестовуння; диктант з
загальних гістологічних та анатомічних термінів, що позначають частини та
ділянки  тіла  людини,  системи  органів,  органи,  тканини,  їх  структурні
елементи. Підсумковий контроль - екзамен.
9. Методичне  забезпечення:  робоча  програма, презентації, завдання  до
самостійної  роботи;  методичні  матеріали  щодо  проведення  лабораторних
занять  (технологічна  карта  лабораторного  заняття,  методичні  розробки
лабораторних  занять),  ілюстративний  матеріал  до  кожного  лабораторного
заняття; сучасна Міжнародна анатомічна номенклатура; український стандарт
анатомічних термінів відповідно до Міжнародної анатомічної номенклатури
(S-PNA);  комплект  тестових  і  ситуаційних  завдань;  комплект  завдань  до
теоретичної  та  практичної  контрольної  роботи;  комплект  екзаменаційних
білетів.
10. Мова викладання: українська.
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