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Практикум для проведення 
лабораторних занять з дисципліни 
«Анатомія людини»

Навчально-діагностична 
лабораторія з морфології

 Лабораторія електронної мікроскопії



Для проведення занять на кафедрі нормальної та 
патологічної морфології є в наявності:

Скелет людини;

Набір натуральних препаратів з розділу анатомії 
«Опорно-руховий апарат»;

Сухі та мокрі анатомічні препарати;

87 анатомічних таблиць по всіх розділах дисципліни;



Макети, муляжі, стенди-тренажери з дисципліни; 

Торс людини для вивчення топографії внутрішніх органів;

Стаціонарна мультимедійна система для проведення 
лабораторних і лекційних занять;

Комп’ютери, ноутбуки, сканер;

Ілюстрований медичний словник Дорланда;



15 книг з анатомії людини з серії «Medicae»; 

Навчально-методичний комплекс дисципліни, який включає:

Робоча програма

Методичні 
вказівки до 

лабораторних 
занять



Методичні вказівки для 
екзаменаційного 

контролю

Методичні вказівки до 
тематичної самостійної 

роботи

Презентації лекцій

Пакет екзаменаційних 
білет для підсумкового 

контролю знань 



Для забезпечення поглибленого вивчення дисципліни при
кафедрі існують дві лабораторії:
1. Навчально-діагностична лабораторія з морфології;
2. Лабораторія електронної мікроскопії.

Лабораторії оснащені сучасним обладнанням для проведення
широкого спектру досліджень (гістологічних, гістохімічних,
імуногістохімічних, морфометричних), а також досліджень
на ультраструктурному рівні за допомогою трансмисійного
електронного мікроскопа.



В лабораторіях студенти мають можливість:

Ознайомитись з елементарними методами морфологічних 
та інших лабораторних досліджень;

Опанувати основні навички роботи в лабораторії;

Засвоїти методи користування лабораторним 
устаткуванням;

Вивчити правила техніки безпеки при роботі з хімічними 
реактивами та лабораторним посудом.
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