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Лабораторна робота 1
Будова скелета тулуба
Мета: вивчити будову скелета тулуба.
Наочне обладнання: муляж скелета людини (у натуральну величину),
кістковий матеріал, атлас, навчальні плакати.
Найбільш застосовані терміни анатомії людини
№ Латинська
п/п
1. anterior
2. posterior
3. еxtеrnus
4. internus
5. superficialis
6. profundus
7. lateralis
8. intermedius

Українська

Російська

передній
задній
зовнішній
внутрішній
поверхневий
глибокий
бічний
проміжний (орган лежить між
двома сусідніми утвореннями)
черевний
спинний
ближче до голови
ближче до середини

передний
задний
наружный
внутренний
поверхностный
глубокий
боковой
промежуточный

13. caudalis

ближче до хвоста

ближе к хвосту

14. supinatio

поворот від тіла
(долоні повернені вперед)
поворот до тіла
(долоні повернені назад)
верхній
нижній
ближче до тіла
віддалений від тіла
правий

поворачивающий от тела

21. sinister

лівий

левый

22. magnus

великий

большой

23. major

більший

больше чем

24. parvus

малий

малый

25. minor
26. minimus

менший
найменший

меньший
наименьший

9.
10.
11.
12.

ventralis
dorsalis
cranialis
medialis

15. pronatio
16.
17.
18.
19.
20.

superior
inferior
proximalis
distalis
dexter

брюшной
спинной
ближе к голове
ближе к середине

поворачивающий к телу
верхний
нижний
ближе к телу
отдалённый от тела
правый

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

inter
supra
sub, infra
foramen
incisura
processus
os
musculus
corpus
sinus

між
над
під
отвір
вирізка
відросток
кістка
м'яз
тіло
пазуха

меж
над
под
отверстие
вырезка
отросток
кость
мышца
тело
пазуха

Термінологія до теми
Латинська
columna vertebralis
vertebra
corpus vertebrae
arcus vertebrae
foramen vertebrale
processus spinosus
processus transversus
processus articularis
superiores
processus articularis
inferiores
vertebrae cervicales
atlas
axis
vertebrae thoracicae
vertebrae lumbales
os sacrum
os coccygis
thorax
costae
sternum

Українська
хребтовий стовп
хребець
тіло хребця
дуга хребця
отвір хребця
остистий відросток
поперечний відросток
верхні суглобові
відростки
нижні суглобові
відростки
шийні хребці
атлант
осьовий хребець
грудний хребець
поперековий хребець
крижова кістка
куприк
грудна клітка
ребра
груднина

Російська
позвоночный столб
позвонок
тело позвонка
дуга позвонка
отверстие позвонка
остистый отросток
поперечный отросток
верхние суставные
отростки
нижние суставные
отростки
шейные позвонки
атлант
осевой позвонок
грудной позвонок
поясничный позвонок
крестцовая кость
копчик
грудная клетка
ребра
грудина

Хід роботи
1. Зробити підписи рисунків хребтового стовпа, грудної клітки, хребців.
2. Вивчити термінологію за даною темою.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
вигляд спереду

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

вигляд збоку

Рис. 1. Хребтовий стовп.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
вигляд спереду

Рис. 2. Грудна клітка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

вигляд спереду

Рис. 2. Груднина.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

вигляд знизу

Рис. 3. Атлант (С1).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
вигляд зліва

8.

Рис. 4. Ахіs (С2).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
вигляд зверху

8.
9.
10.
11.

вигляд збоку

Рис. 5. Грудний хребець (Т3).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

вигляд спереду

Рис. 6. Крижова кістка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
вигляд ззаду

Рис. 7. Крижова кістка.

1.
2.
3.

вигляд ззаду

Рис. 8. Куприкова кістка.

Контрольні питання
1. Будова хребтового стовпа.
2. Особливості будови шийних, грудних, поперекових хребців, крижової
кістки, куприка.
3. Будова грудної клітки.
_______________________________
(дата, підпис викладача)

Лабораторна робота 2

Будова скелета поясів і вільної частини верхніх
та нижніх кінцівок
Мета: вивчити будову плечового й тазового поясів, а також вільної частини
верхньої та нижньої кінцівок.
Наочне обладнання: муляж скелета людини (у натуральну величину),
кістковий матеріал, атлас, навчальні плакати.
Термінологія до теми
Латинська

Українська

Російська

Плечовий пояс
scapula

лопатка

лопатка

clavicula

ключиця

ключица

Тазовий пояс
pelvis

таз

таз

os coxae

тазова кістка

тазовая кость

os ilium

клубова кістка

подвздошная кость

os pubis

лобкова кістка

лобковая кость

os ischii

сіднична кістка

седалищная кость

symphysis pubica

лобкове зчленування

лонное сочленение

pelvis major

великий таз

большой таз

pelvis minor

малий таз

малый таз

Вільна частина верхньої кінцівки

os humerus

плечова кістка

плечевая кость

os ulna

ліктьова кістка

локтевая кость

os radius

променева кістка

лучевая кость

carpus

зап’ясток

запястье

os scaphoideum

човноподібна кістка

ладьевидная кость

os lunatum

півмісяцева кістка

полулунная кость

os triquetrum

тригранна кістка

трехгранная кость

os pisiforme

горохоподібна кістка

гороховидная кость

os trapezium

кістка - трапеція

кость - трапеция

os trapezoideum

трапецієподібна кістка

трапециевидная кость

os capitatum

головчаста кістка

головчатая кость

os hamatum

гачкоподібна кістка

крючковидная кость

metacarpus

п’ясток

пясть

manus

кисть

кисть

phalanges digitorum

фаланги пальців кисті

фаланги пальцев кисти

manus
Вільна частина нижньої кінцівки
os femur

стегнова кістка

бедренная кость

patella

наколінок

надколенник

os tibia

великогомілкова кістка

большеберцовая кость

os fibula

малогомілкова кістка

малоберцовая кость

pes

стопа

стопа

tarsus

заплесно

предплюсна

os talus

таранна кістка

таранная кость

os calcaneus

п’яткова кістка

пяточная кость

os naviculare

човноподібна кістка

ладьевидная кость

ossa cuneiformia

клиноподібні кістки

клиновидные кости

os cuboideum

кубоподібна кістка

кубовидная кость

metatarsus

плесно

плюсна

phalanges digitorum pedis фаланги пальців стопи

фаланги пальцев стопы

Хід роботи
1. Підписати рисунки ключиці, лопатки, крижової кістки, загальний вигляд (або
окремі кістки) вільної частини верхніх і нижніх кінцівок.
2. Вивчити термінології за даною темою.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
вигляд
спереду

вигляд ззаду

Рис. 1. Лопатка.

1.
2.

3.
вигляд зверху

4.

Рис. 2. Ключиця.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
вигляд спереду

Рис. 3. Плечова кістка.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

вигляд спереду

Рис. 4. Ліктьова та променева кістка.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Рис. 5. Кістки кисті.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Рис. 6.Тазовий пояс.

12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

а

б

Рис. 7. Кістки нижньої кінцівки:
а – стегнова; б – кістки гомілки.

15.
16.
17.
18.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Рис. 8. Кістки стопи

14.

Контрольні питання
1. Які кістки складають кістяк плечового пояса? Які з них з'єднують верхню
кінцівку з кістками тулуба?
2. До яких кісток за формою відноситься лопатка?
3. Які поверхні, кути і краї є у лопатки?
4. Який кут лопатки має найбільш складну будову? Чим це пояснити?
5. Які суглобові поверхні є у лопатки?
6. Яка будова ключиці ?
7. До яких кісток належать плечова кістка і кістки передпліччя за формою? Як
називаються епіфізи та діафізи плечової кістки?
8. Де знаходиться анатомічна і хірургічна шийки плечової кістки?
9. Яку форму мають тіла ліктьової і променевої кісток? Які краю і поверхні
вони мають?
10. Які виступи ліктьової кістки сформувалися в результаті прикріплення
м'язів?
11. Які суглобові поверхні є у променевої кістки.
12. Будова вільної частини верхніх кінцівок.
13. Будова вільної частини нижніх кінцівок.
14. З’єднання кісток тулуба, форми та види суглобів.
_____________________________
(дата, підпис викладача)

Лабораторна робота 3

Будова черепа
Мета: вивчити будову кісток лицевого і мозкового відділів черепа.
Наочне обладнання: муляж черепа людини, окремі кістки черепа, атлас,
навчальні плакати.
Термінологія до теми
Латинська

Українська

Російська

Кістки мозкового відділу черепа
os occipitale

потилична кістка

затылочная кость

os sphenoidale

клиноподібна кістка

клиновидная кость

os temporale

скронева кістка

височная кость

os parietale

тім’яна кістка

теменная кость

os frontale

лобова кістка

лобная кость

os ethmoidale

решітчаста кістка

решетчатая кость

Кістки лицевого відділу черепа
maxilla

верхня щелепа

верхняя челюсть

os palatinum

піднебінна кістка

небная кость

concha nasalis inferior

нижня носова раковина

нижняя носовая раковина

os nasale

носова кістка

носовая кость

os lacrimale

слізна кістка

слезная кость

vomer

леміш

сошник

os zygomaticum

вилична кістка

скуловая кость

mandibula

нижня щелепа

нижняя челюсть

os hyoideum

під’язикова кістка

подъязычная кость

fonticulus anterior

переднє (лобне) тім’ячко передний родничок

fonticulus posterior

заднє (потиличне)
тім’ячко

задний родничок

fonticulus sphenoidalis

клиноподібне

клиновидный родничок

(передньобокове)
тім’ячко
fonticulus mastoideus

соскоподібне

сосцевидный родничок

(задньобокове) тім’ячко

Хід роботи
1. Підписати рисунки загального вигляду черепа в анфас та профіль.
2. Вивчити термінології за даною темою.
A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
1.

Б

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Рис. 1. Череп:
А – вигляд спереду;
Б – вигляд збоку.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Б
Рис. 2. Череп новонародженого:
А – вигляд збоку;
Б – вигляд зверху.
Контрольні питання
1. Якими кістками утворюється мозковий череп?
2. На які частини ділиться мозковий череп? Які поверхні розрізняються на
кістках мозкового черепа?
3. Чим обумовлений рельєф внутрішньої поверхні кісток мозкового черепа? З
чого складається цей рельєф?
4. З яких частин складається лобова кістка? Межі між ними.
5. Будова верхньої і нижньої поверхонь очноямкових частин лобової кістки.
6. Будова носової частини лобової кістки.
7. З яких частин складається потилична кістка?
8. Рельєф зовнішньої і внутрішньої поверхонь тім'яної кістки.

9. З яких частин складається клиноподібна кістка?
10. Будова лицевого черепа.
11. Черепні шви.
12. Тім’ячка черепа.
13. Вікові особливості черепа.
14. Гендерні особливості черепа.

_____________________________
(дата, підпис викладача)

Питання до контрольно-модульної атестації № 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

Які утворення називають твердим скелетом, які - м'яким?
Що таке «хондрон»? Яку він має будову?
Чим гіаліновий хрящ відрізняється від волокнистого хряща?
Що таке «остеон»? Як він побудований?
За якими основними ознаками класифікують кістки?
Чим обумовлена міцність кістки (механічні властивості)?
Від чого залежить форма та рельєф кісток?
Які стадії у своєму розвитку проходять кістки скелету? Чи всі кістки
розвиваються однаково?
Перелічіть способи утворення кісток?
Які кістки відносять до осьового скелету?
Які частини виділяють у хребця?
Чим відрізняються І та II шийні хребці від інших хребців?
Назвіть відмінні ознаки шийних, грудних, поперекових хребців,
крижової кістки?
Якими ознаками І, X та XI ребра відрізняються від інших ребер?
Скільки ямок («вирізок») є на бічних краях грудини? Для чого вони
потрібні?
Скільки кісток та які входять до складу мозкового черепу? З якими
кістками з'єднується кожна кістка?
Скільки кісток та які входять до складу лицьового черепу? З якими
кістками з'єднується кожна кістка?
Які отвори є на зовнішній основі черепа? Для чого слугують ці отвори?
Які отвори є на внутрішній основі черепа? Для чого слугують ці отвори?
Якими кістками утворена медіальна стінка глазниці? Які у ній є отвори?
Куди вони ведуть та що через них проходить?
Які кістки черепа та якими своїми частинами беруть участь в утворенні
стінок порожнини носа?
Якими кістками обмежені тім'ячка черепа новонародженого? У які
терміни кожне тім'ячко заростає?
Які форми черепа ви знаєте? Які відмінності мають черепа різної форми?
Чим відрізняється чоловічий череп від жіночого?
Назвіть виступи (бугри, лінії), які є на тазовій та стегновій кістках, а
також на кістках гомілки, які слугують місцем початку чи прикріплення
м'язів?
Назвіть суглобові поверхні на кістках нижньої кінцівки. Для чого

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

призначена кожна така поверхня?
Скільки кісток входить до складу стопи?
Як називається кожні із кісток заплесни?
У якому віці закінчується зростання кісток тазу у єдину тазову кістку?
Чи всі кістки верхньої та нижньої кінцівки у своєму розвитку проходять
хрящову стадію?
Які групи з'єднань кісток одна з одною виділяють в анатомії?
Назвіть складові частини, які є обов'язковими для кожного суглобу'.'
Яку роль виконують суглобова губа, диск, меніск?
Які три зони виділяють у суглобового хряща?
Як функції виконують суглобові зв'язки?
Назвіть види суглобів за формою їх суглобових поверхонь?
У чому причина зниження рухомості суглобів по мірі збільшення віку
людини?
Які сполучення хребців один з одним ви знаєте? Як вони побудовані у
різних відділах хребтового стовпа?
Які є з'єднання хребтового стовпа із черепом?
Які вигини хребтового стовпа ви знаєте? У якому віці та за яких умов
вони виникають?
Навколо яких осей можливі рухи у хребтового стовпа?
Як побудовані суглоби, що з'єднують ребра із хребцями?
Які форми грудної клітин ви знаєте?
Які особливості будови плечового суглоба дозволяють виконувати у
ньому різні рухи із великим розмахом?

Лабораторна робота 4

Будова м’язів спини та грудей
Мета: вивчити будову, форму та функції м’язів спини й грудей.
Наочне обладнання: атлас, муляжі, підручники з анатомії людини.
Термінологія до теми
Латинська

Українська
М’язи спини
m.latissimus dorsi
найширший м’яз
спини
m.trapezius
трапецієподібний
м’яз
m.rhomboidei major et великий
і
малий
minor
ромбоподібні м’язи
m.levator scapulae
м’яз - підіймач
лопатки
m.serratus
posterior верхній задній
superior
зубчастий м’яз
m.serratus
posterior нижній задній
inferior
зубчастий м’яз
m.splenius capitis
ремінний м’яз голови

Російська
широчайшая мышца
спины
трапециевидная мышца
большая и малая
ромбовидные мышцы
мышца, поднимающая
лопатку
верхняя задняя
зубчатая мышца
нижняя задняя
зубчатая мышца
ременная мышца
головы
ременная мышца шеи
разгибатель
позвоночника

ремінний м’яз шиї
м’яз - випрямляч
хребта
М’язи грудей
m.pectoralis major
великий грудний м’яз большая грудная
мышца
m.pectoralis minor
малий грудний м’яз
малая грудная мышца
m.subclavius
підключичний м’яз
подключичная мышца
m.serratus anterior
передній зубчастий
передняя зубчатая
м’яз
мышца
m.intercostales externi et зовнішні і внутрішні наружные и внутренinterni
міжреберні м’язи
ние межреберные
мышцы
m.diaphragma (m. phrenicus) діафрагма
диафрагма
m.splenius cervicis
m.erector spinae

Хід роботи
1. Вивчити терміни за даною лабораторною роботою.
2. Скласти систематичні таблиці, що описують будову м’язів спини та грудей.
Таблиця
Назва м'яза

Початок
М'язи спини

1. m.latissimus dorsi найширший м’яз
спини; - широчайшая
мышца спины
2. m.traoezius трапецієподібний м'яз;
- трапециевидная
мышца
3. m.rhomboidei maior
великий ромбоподібний
м’яз; - большая
ромбовидная мышца
4. m.rhomboidei minor малий ромбоподібний
м’яз; - малая
ромбовидная мышца
5. m.levator scapulae м'яз-підіймач лопатки;
- мышца,
поднимающая лопатку
6. m.serratus posterior
superior
- верхній задній
зубчастий м'яз;

Прикріплення

Функція

- верхняя задняя
зубчатая мышца
7. m.serratus posterior
inferior - нижній
задній зубчастий м'яз;
- нижняя задняя
зубчатая мышца
8. m.splenius capitis ремінний м'яз голови;
- ременная мышца
головы
9. m.splenius cervicis ремінний м'яз шиї; ременная мышца шеи
10. m.erector spinae - м'яз
- випрямляч хребта;
- разгибатель
позвоночника
М'язи грудей
11. m.pectoralis major великий грудний м'яз;
- большая грудная
мышца
12. m.pectoralis minor малий грудний м'яз; малая грудная мышца
13. m.subclavius підключичний м'яч; подключичная мышца
14. m.serratus anterior передній зубчастий

м'яз; - передняя
зубчатая мышца
15. m.intercostales externі
- зовнішні міжреберні
м’язи; - наружные
межреберные мышцы
16. m. intercostales interni
- внутрішні
міжреберні м’язи;
- внутренние межреберные мышцы
17. m.diaphragma (m.
phrenicus) -діафрагма;
- диафрагма
Контрольні питання
1. Загальні відомості про м’язи.
2. Будова, форми та функції м’язів.
3. М’язи-синергісти та м’язи-антагоністи.
5. Будова м’язів спини.
6. Будова м’язів грудей.
7. Які з поверхневих м'язів спини є дихальними? На які суглоби вони діють?
8. До яких за розвитком відносяться глибокі м'язи спини? На які вони діляться
за розташуванням?
9. Звідки починається і на які частини ділиться м'яз, що випрямляє хребет?
10. Де розташовуються, звідки беруть початок і куди прикріплюються мала і
велика ромбовидні м'язи? Їх функція?
11. Які м'язи належать до власних м'язів грудей?
12. На які групи за розвитком, топографією, будовою і функцією діляться м'язи
грудей?
13. Які м'язи належать до поверхневих м'язів грудей?
14. Звідки починається, куди прикріплюється малий грудний м'яз?
15. Місця початку і прикріплення, хід пучків і функція переднього зубчастого
м'яза.
16. Місця початку, прикріплення і функції підключичного м'яза.

_____________________________
(дата, підпис викладача)

Лабораторна робота 5

Будова м’язів шиї та живота
Мета: вивчити будову, форму та функції м’язів шиї та живота.
Наочне обладнання: атлас, муляжі, підручники з анатомії людини.
Латинська

m. platysma
m.
sternocleidomastoideus
m. mylohyoideus
m. digastricus
m. stylohyoideus
m. geniohyoideus
m. sternohyoideus
m. sternothyreoideus
m. thyreohyoideus
m. omohyoideus

m. scalenus anterior
m. scalenus medius
m. scalenus posterior
m. longus colli
m. longus capitis
m. rectus capitis anterior
m. rectus capitis lateralis

Термінологія до теми
Українська
М’язи шиї
Поверхневі
підшкірний м’яз шиї
груднино-ключичнососкоподібний м’яз
щелепно - під’язиковий
м’яз
двочеревний м’яз
шилопід’язиковий м’яз
підборіднопід’язиковий м’яз
груднино- під’язиковий
м’яз
груднинощитоподібний м’яз
щитопід’язиковий м’яз
лопатково- під’язиковий
м’яз
Глибокі
передній драбинчастий
м’яз
середній драбинчастий
м’яз
задній
драбинчастий
м’яз
довгий м’яз шиї
довгий м’яз голови
передній прямий м’яз
голови
боковий прямий м’яз
голови

Російська

подкожная мышца шеи
грудино - ключично сосцевидная мышца
челюстно - подъязычная
мышца
двубрюшная мышца
шилоподъязычная мышца
подбородочно подъязычная мышца
грудино - подъязычная
мышца
грудино - щитовидная
мышца
щитоподъязычная мышца
лопаточно - подъязычная
мышца
передняя лестничная
мышца
средняя лестничная
мышца
задняя лестничная мышца
длинная мышца шеи
длинная мышца головы
передняя прямая мышца
головы
боковая прямая мышца
головы

М’язи живота
m. obliguus externus зовнішній косий м’яз
abdominis
живота
m. obliguus internus внутрішній косий м’яз
abdominis
живота
m. transversus abdominis поперечний м’яз живота
m. rectus abdominis
m. quadratus lumborum
m. pyramidalis

наружная косая мышца
живота
внутренняя косая мышца
живота
поперечная мышца
живота
прямий м’яз живота
прямая мышца живота
квадратний
м’яз квадратная мышца
попереку
поясницы
пірамідальний м’яз
пирамидальная мышца

Хід роботи
1. Вивчити терміни за даною лабораторною роботою.
2. Скласти систематичні таблиці, що описують будову м’язів шиї та живота.

Назва м'яза

1. m. platysma підшкірний м’яз шиї; подкожная мышца
шеи
2. m.
sternocleidomastoideus
- груднино-ключичнососкоподібний м’яз; грудино-ключичнососцевидная мышц
3. m. mylohyoideus щелепно під’язиковий м’яз;
- челюстно подъязычная мы шца
4. m. digastricus двочеревний м’яз; двубрюшная мышца
5. m. stylohyoideus шилопід’язиковий м’яз;
шилоподъязычная
мышца

Початок
М'язи шиї
Поверхневі

Прикріплення

Таблиця
Функція

6. m. geniohyoideus підборіднопід’язиковий м’яз; подбородочно
подъязычная мышца
7. m. sternohyoideus груднинопід’язиковий м’яз; грудино - подъязычная
мышца
8. m. sternothyreoideus груднинощитоподібний м’яз; грудино - щитовидная
мышц
9. m. thyreohyoideus щитопід’язиковий м’яз;
-щитоподъязычная
мышца
10. m. omohyoideus лопатковопід’язиковий м’яз;
лопаточно
подъязычная мышца
Глибокі
11. m. scalenus anterior передній
драбинчастий м’яз; передняя лестничная
мышца
12. m. scalenus medius середній драбинчастий
м’яз;
средняя
лестничная мышца
13. m. scalenus posterior задній драбинчастий
м’яз;
задняя
лестничная мышца
14. m. longus colli доеігий м’яз шиї; длинная мышца шеи

15. m. longus capitis довгий м’яз голови; длинная
мышца
головы
16. m.
rectus
capitis
anterior - передній
прямий м’яз голови;
передняя
прямая
мышца головы
17. m.
rectus
capitis
lateralis - боковий
прямий м’яз голови; боковая
прямая
мышца головы
М'язи живота
18. m. obliguus externus
abdominis - зовнішній
косий м’яз живота; наружная косая
мышца живота
19. m. obliguus internus
abdominis внутрішній косий м’яз
живота; внутренняя
косая мышца живота
20. m. transversus
abdominis поперечний м’яз
живота; - поперечная
мышца живота
21. m. rectus abdominis прямий м’яз живота; прямая мышца живота
22. m. quadratus
lumborum квадратний м’яз
попереку; - квадратная
мышца поясницы
23. m. pyramidalis пірамідальний м’яз; пирамидальная мышца

Контрольні питання
1.
2.
3.
4.
5.

Будова м’язів шиї.
Будова м’язів живота.
Звідки починається і куди прикріплюються зовнішні міжреберні м'язи?
На які групи діляться м'язи живота?
Які м'язи складають бічну групу м'язів живота?

_____________________________
(дата, підпис викладача)

Лабораторна робота 6

Будова м'язів голови та верхніх кінцівок
Мета: вивчити будову, форму та функції м'язів голови і верхніх кінцівок.
Наочне обладнання: атлас, муляжі, навчальні плакати, підручники з анатомії
людини.
Хід роботи
1. Вивчити терміни за даною лабораторною роботою (подані у таблиці).
2. Скласти таблицю, в якій наведена будова м'язів голови та верхніх
кінцівок.

Назва м'яза

m. masseter
- жувальний м'яз;
- жевательная мышца
m. temporalis
- скроневий м'яз;
- височная мышца
m. pterygoideus
medialis
- медіальний
крилоподібний м'яз;

Початок
Прикріплення
М'язи голови
Жувальні

Таблиця
Функція

- медиальная
крыловидная мышца
m. pterygoideus
lateralis
- латеральний
крилоподібний м'яз;
- латеральная
крыловидная мышца
Мімічні
m. procerus
- гордіїв м'яз;
- мышца
гордецов
m. orbicularis oculi
- круговий м'яз ока;
- круговая мышца
глаза
m. orbicularis oris
- круговий м'яз
рота; - круговая
мышца рта
m. buccinators
- щічний м'яз (м'яз
сурмачів);
- щечная мышца
m. m. zygomaticus
minor et major
- малий та великий
виличні м'язи;
- малая и большая
скуловые мышцы
m. risorius
- м'яз сміху;
- мышца смеха
m. levator labii
superioris
- м'я'і-підіймач
верхньої губи;
- мышца,

поднимающая
верхнюю губу
m. depressor labii
inferioris
- м'яз-опускач
нижньої губи;
- мышца, опускающая
нижнюю губу
m. levator аnguli oris
- м'яз-підіймач кута
рога;
- мышца,
поднимающая угол
рта
m. depressor аnguli oris
- м'яз-опускач кута
рота;
- мышца,
опускающая угол рта
m. mentalis
- підборідний м"яз;
- подбородочная
мышца
М'язи черепа
m. epicranius
- надчерепний
м'яз;
- надчерепная
мышца
venter frontalis
- лобове
черевце;
- лобное
брюшко
venter occipitalis
- потиличне
черевце;
- затылочное
брюшко

m. auricularis anterior
- передній вушний
м'яз;
- передняя ушная
мышца
m. auricularis superior
- верхній вушний
м'яз;
- верхняя ушная
мышца
m. auricularis posterior
- задній вушний
м'яз;
- задняя ушная
мышца
М'язи плечового пояса
m. deltoideus
- дельтоподібний
м'яз;
- дельтовидная
мышца
m. supraspinatus
- надостний м'яз; надостная мышца
m. infraspinatus
- підостний м'яз;
- подостная
мышца
m. teres major
- великий круглий
м'яз;
- большая круглая
мышца
m. teres minor
- малий круглий
м'яз;
- малая круглая
мышца
m. subscapularis

- підлопатковий м'яз;
- подлопаточная
мышца
М'язи плеча
m. biceps brachii
- двоголовий м'яз
плеча;
- двуглавая мышца
плеча
m. coracobrachialis
-дзьобоподібноплечовий м'яз;
-клювовидно-плечевая
мышца
m. brachialis
- плечовий м'яз;
- плечевая
мышца
m. triceps brachii
- триголовий м"яз
плеча;
- трехглавая мышца
плеча
m.anconeus
- ліктьовий м'яз;
- локтевая
мышца
М'язи передпліччя
m. brachioradialis
-плечопроменевий м яз;
- плечелучевая
мышца
m. pronator teres
- м'яз-круглий
пронатор;
- мышца- круглый
пронатор
m. flexor carpi radialis
et ulnaris

- променевий та
ліктьовий згинач
зап'ястка;
- лучевой и локтевой
сгибатель запястья
m. palmaris lonsus
- довгий долонний
м'яз;
- длинная
ладонная
мышца
m. flexor digitorum
superficialis
- поверхневий згинач
пальців;
- поверхностный
сгибатель пальцев
m. flexor pollicis longus
- довгий згинач
великого пальця кисті;
- длинный сгибатель
большого пальца
кисти
m. flexor digitorum
profundus
- глибокий згинач
пальців;
- глубокий сгибатель
пальцев
m. pronator
quadratus
- квадратний
пронатор;
- квадратный
пронатор
m. extensor carpi
radialis longus et
brevis
- довгий та
короткий променеві

розгиначі зап'ястка;
- длинный и короткий
лучевые разгибатели
запястья
m. extensor carpi
ulnaris
- ліктьовий
розгинач зап'ястка;
- локтевой
разгибатель запястья
m. extensor digitorum
- розгинач пальців;
- разгибатель
пальцев
m. extensor digiti
minimi
- розгинач мізинця;
- разгибатель мизинца
m. supinator
- м'язсупінатор;
-супинатор
m. abductor pollicis
longus
- довгий відвідний
м'яз великого пальця
кисті;
- длинная
отводящая мышца
большого пальца
кисти
m. extensor pollicis
brevis
- короткий розгинач
великого пальця
кисті;
- короткий
разгибатель большого
пальца кисти

m. extensor pollicis
longus
- довгий розгинач
великого пальця кисті;
- длинный
разгибатель большого
пальца кисти
М'язи кисті
m. abductor pollicis
brevis
- короткий відвідний
м'яз великого пальця
кисті;
-короткая отводящая
мышца большого
пальца кисти
m. flexor pollicis brevis
- короткий згинач
великого пальця кисті;
- короткий
сгибатель большого
пальца кисти
m. opponens pollicis
- протиставний м'яз
великого пальця кисті;
- мышца,
противопоставляющая
большой палец кисти
m. adductor pollicis
- привідний м'яз
великого пальця кисті;
- приводящая
мышца большого
пальца кисти
mm. lumbricales
- червоподібні м'язи;
- червеобразные
мышцы
mm. interossei

palmaris
міжкісткові
долонні м'язи;
- межкостные
ладонные мышцы
m. palmaris brevis
- короткий долонний
м'яз;
- короткая ладонная
мышца
m. flexor digiti minimi
brevis
- короткий згинач
мізинця;
- короткий сгибатель
мизинца
m. opponens digiti
minimi
- протиставний м'яз
мізинця;
- мышца,
противопоставляюща
я мизинец
Контрольні питання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Жувальні м'язи.
Мімічні м'язи.
М'язи черепа.
М'язи плечового пояса.
М 'язи плеча.
М 'язи передпліччя.
М 'язи кисті.
_____________________________
(дата, підпис викладача)

Лабораторна робота 7

Будова м’язів нижніх кінцівок
Мета: вивчити будову, форму та функції м’язів тазового пояса, стегна, гомілки
і стопи; навчитися розрізняти й називати основні м’язи нижніх кінцівок
латинською, українською і російською мовами.
Наочне обладнання: атлас, муляжі, таблиці, підручники з анатомії людини.
Хід роботи
1. Вивчити терміни за даною лабораторною роботою (подані у таблиці).
2. Описати будову м'язів нижніх кінцівок (табл.).

Назва м'яза
m. iliopsoas
- клубово- поперековий м'яз;
- подвздошно - поясничная
мышца
m. gluteus maximus
- великий сідничний м'яз;
- большая ягодичная мышца
m. gluteus minimus
- малий сідничний м'яз;
- малая ягодичная мышца
m. piriformis
- грушоподібний м'яз;
- грушевидная мышца
m. m. obturatorius
interims et externus
- внутрішній і зовнішній
затульні м'язи;
- внутренняя и наружная
запирательные мышцы
m. m. gemelli
- близнюкові м'язи;
- близнецовые мышцы

Початок
М'язи таза

Прикріплення

Таблиця
Функція

m. quadrates femoris
- квадратний м'яз стегна;
- квадратная мышца бедра
М'язи стегна
m. sartorius
- кравецький м'яз;
- портняжная мышца
m. quadriceps femoris
- чотириголовий м'яз стегна;
- четырехглавая мышца
бедра
m. semitendinosus
- напівсухожилковий м'яз;
- полусухожильная мышца
m.semimembranosus
- напівперетинчастий м'яз;
- полуперепончатая мышца
m. biceps femoris
- двоголовий м'яз стегна;
- двуглавая мышца бедра
m. pectineus
- гребінчастий м'яз;
- гребенчатая мышца
m. m. adductor longus
et brevis
- довгий і короткий привідні
м"язи;
- длинная и короткая
приводящая мышцы
m. adductor magnus
великий привідний м'яз:
- большая приводящая
мышца
m. gracilis
- тонкий м'яз;
- гонкая мышца
М'язи гомілки
m. tibialisanterior
- передній великогомілковий

м'яз;
- передняя большеберцовая
мышца
m. extensor digitorum
longus
- довгий розгинач пальців;
- длинный разгибатель
пальцев
m. extensor hallucis
longus
- довгий розгинач великого
пальця;
- длинный разгибатель
большого пальца
m. triceps surae
- триголовий м'яз гомілки;
- трехглавая мышца голени
m. gastrocnemius
- литковий м'яз;
- икроножная мышца
m. soleus
- камбалоподібний м'яз;
- камбалообразная мышца
m. plantaris
- підошовний м'яз;
- подошвенная мышца
m. tibialis posterior
- задній великогомілковий м'яз;
- задняя большеберцовая мышца
m. flexor digitorum
longus
- довгий згинач пальців;
-длинный сгибатель пальцев
m. flexor hallucis longus
- довгий згинач великого
пальця;
- длинный сгибатель большого
пальца
М'язи стопи

m. extensor digitorum brevis
- короткий розгинач пальців;
- короткий разгибатель пальцев
m.m. abductor hallucis et
adductor hallucis
- відвідний та привідний м'язи
великого пальця;
- отводящая и приводящая
мышцы большого пальца
m. flexor hallucis brevis
- короткий згинач великого
пальця;
- короткий сгибатель большого
пальца
m. flexor digity minimi
brevis
- короткий згинач мізинця;
- короткий сгибатель мизинца
m. abductor digity
minimi
- відвідний м'яз мізинця;
- отводящая мышца мизинца
m. flexor digitorum brevis
- короткий згинач пальців;
- короткий сгибатель пальцев
m. quadratus plantae
- квадратний
м'яз
підошви;
- квадратная мышца подошвы
m.m. lumbricales
- червоподібні м'язи;
- червеобразная мышца
m.m. interossei plantaris
- міжкісткові підошвові
м'язи;
- межкостные подошвенные
мышцы

Контрольні питання
1. Передня і задня групи м’язів таза.
2. Передня, задня і медіальна групи м’язів стегна,
3. Передня, задня і латеральна групи м’язів гомілки.
4. Тильні й підошовні м’язи стопи.

_____________________________
(дата, підпис викладача)

Лабораторна робота 8

Будова органів травлення
Мета: вивчити будову травного апарату.
Наочне обладнання: атлас, муляжі, вологі препарати, навчальні плакати.
Термінологія до теми
Латинська
cavum oris
dentes
palatum durum
palatum molle
lingua
glandula submandibularis
glandula sublingualis
glandula parotis
pharynx
oesophagus
ventriculus (gaster)
intestinum tenue
duodenum

Українська
порожнина рота
зуби
тверде піднебіння
м'яке піднебіння
язик
піднижньощелепна
залоза
під'язикова залоза
привушна залоза
глотка
стравохід
шлунок
тонка кишка
дванадцятипала кишка

jejunum

порожня кишка

Російська
полость рта
зубы
твердое небо
мягкое небо
язык
поднижнечелюстная
железа
подъязычная железа
околоушная железа
глотка
пищевод
желудок
тонкая кишка
двенадцатиперстная
кишка
тощая кишка

ileum
pancreas
hepar
vesica fellea
intestinum crassum
caecum
colon
appendix vermiformis
rectum

клубова кишка
підшлункова залоза
печінка
жовчний міхур
товста кишка
сліпа кишка
ободова кишка
червоподібний відросток
пряма кишка

подвздошная кишка
поджелудочная железа
печень
желчный пузырь
толстая кишка
слепая кишка
ободочная кишка
червеобразный отросток
прямая кишка

Хід роботи
1. Вивчити терміни за даною лабораторною роботою.
2. Зробити підписи рисунків органів травлення.
3. Скласти таблицю.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Рис. 1. Будова органів травлення

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Рис. 2. Будова глотки

1.
2.
3.

Рис. 3. Розташування великих слинних залоз

Таблиця
Порівняльна характеристика великих слинних залоз
привушна залоза

піднижньощелепна під'язикова залоза
залоза

Положення
залози
Місце, де
відкривається
виводний
протік
Загальний
план будови
Кількість
дольок

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Рис. 4. Будова язика

1.
2.
3.
4.
Формула зубів:
Верхня щелепа:
Нижня щелепа:
Рис. 5. Будова нижньої щелепи людини
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рис. 6. Будова зуба
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рис. 7. Розташування підшлункової
залози

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Рис. 8. Будова шлунка та
дванадцятипалої кишки

12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Рис. 9. Будова печінки (вид зверху,
діафрагмальна поверхня)

9.
10.

Рис. 10. Будова печінки
(вісцеральна (нижняя) поверхня)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Контрольні питання
1. Будова ротової порожнини.
2. Будова глотки та стравоходу.
3. Будова шлунка.
4. Будова тонкої кишки.
5. Будова товстої кишки.
6. Залози травного тракту.
7. Очеревина, сальник.

_____________________________
(дата, підпис викладача)

Лабораторна робота 9
Будова органів дихання
Мета: вивчити будову повітроносних шляхів та альвеолярного апарату.
Наочне обладнання: атлас, муляжі, вологі препарати, навчальні плакати.
Термінологія до теми
Латинська

Українська

Російська

cavum nasi

носова порожнина

носовая полость

epiglotis

надгортанник

надгортанник

larynx
ligamenta vocale

гортань
голосові зв'язки

гортань
голосовые связки

trachea

трахея

трахея

bronchus
bronchioli

бронхи
бронхіоли

бронхи
бронхиолы
бронхиоли

pulmones

легені

легкие

lobuli pulmonales

легеневі часточки

легочные дольки

acinus

ацинус

ацинус

pleura

плевра

плевра

mediastinum
cavum thoracis

середостіння
грудна порожнина

средостение
грудная полость

Хід роботи
1. Вивчити терміни за даною лабораторною роботою.
2. Зробити підписи рисунків органів дихання.
3. Скласти таблицю.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Рис. 1. Будова органів дихання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Рис. 2. Зв’язки та хрящі гортані (вид
спереду):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Рис. 3. Зв’язки та хрящі гортані (вид ззаду):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Рис. 4. Зв’язки та хрящі гортані (вид збоку):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Рис. 5. М’язи гортані (вид ззаду):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Рис. 6. Порожнина гортані (вид ззаду):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Рис. 7. Будова трахеї та бронхів
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Рис. 8. Будова легень людини

13.

1.
2.
3.

Рис. 9. Структурно-функціональна одиниця
легень
Таблиця
Ділянки середостіння
Верхнє середостіння
Середнє середостіння
Заднє середостіння
Переднє середостіння

Основні органи

Контрольні питання
1. Будова порожнини носа та носоглотки.
2. Будова гортані.
3. Будова трахеї та бронхів.
4. Будова легень.
5. Будова середостіння.
6. Плевральна порожнина.

_____________________________
(дата, підпис викладача)

Лабораторна робота 10
БУДОВА СЕРЦЯ. ВЕЛИКЕ ТА МАЛЕ КОЛА КРОВООБІГУ
Мета: ознайомитись із будовою серця, його клапанним апаратом,
особливістю будови серцевого м'яза; розглянути схеми великого та малого кіл
кровообігу.
Наочне обладнання: атлас, муляжі, вологі препарати, навчальні плакати.
Термінологія до теми
Латинська
cor
pericardium
epicardium
myocardium
endocardium
nodus atrioventricularis
[Aschoff-Tawara]

nodus sinuatrialis [KeithFlak]
fasciculus atrioventricularis
atrium dextrum
uricular dextra
sinus coronaries
ventriculus dexter
valva atrioventricularis
dextra

atrium sinistrum
uricular sinistra
septum interatriale

Українська
Російська
Серце
серце
сердце
навколосерцева
околосердечная сумка
сумка
епікард
эпикард
міокард
миокард
ендокард
эндокард
передсерднопредсердно-желудочковый
шлуночковий вузол узел (узел Ашоффа -Тавара)
(вузол
АшоффаТавара)
пазушно
- синусно-предсердный узел
передсердний вузол (узел Кейт - Флака)
(вузол Кейт-Флака)
передсерднопредсердно-желудочковый
шлуночковий пучок пучок
праве передсердя
правое предсердие
праве вушко
правое ушко
вінцева пазуха
венечная пазуха
правий шлуночок
правый желудочек
правий
правый
предсерднопередсердножелудочковый клапан
шлуночковий
клапан
ліве передсердя
левое передсердие
ліве вушко
левое ушко
міжпередсердна
межпредсердная

перегородка
перегородка
ventriculus sinister
лівий шлуночок
левый желудочек
valva atrioventricularis
лівий
левый предсердноsinistra
передсердножелудочковый клапан
шлуночковий
клапан
septum interventriculare
міжшлуночкова
межжелудочковая
перегородка
перегородка
Судини малого кола кровообігу
truncus pulmonalis
легеневий стовбур
легочный ствол
a.a. pulmonalis dextra et
права і ліва легеневі правая и левая легочные
sin-istra
артерії
артерии
venue pulmonalis
легеневі вени
легочные вены
Судини великого кола кровообігу
aorta
аорта
аорта
висхідна частина
восходящая часть аорты
аорти
a.a. coronariae dextra et
права й ліва вінцеві правая и левая венечные
sinistra
артерії
артерии
дуга аорти
дуга аорты
низхідна аорта
нисходящая аорта
Хід роботи
1. Вивчити терміни за даною лабораторною роботою.
2. Зробити підписи рисунків серця, малого та великого кола кровообігу.
3. Складіть таблицю.
1.
2.
3.
4.

Рис. 1. Будова артерій та вен

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Рис. 2. Схематичне зображення проекції
відділів серця, крупних судин і куполу
діафрагми на передню стінку грудної
клітини

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Рис. 3. Будова серця

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Рис. 4. Вид серця спереду

Рис. 5. Фронтальний розріз
серця, вид спереду

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Рис. 6. Провідна система серця (схема)

Рис. 7. Схема великого та малого кола
кровообігу

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

Контрольні питання
1.
2.
3.
4.
5.

Загальна характеристика серцево-судинної системи.
Будова серця.
Клапани серця та їх значення.
Іннервація та кровопостачання серця.
Характеристика великого та малого кіл кровообігу.

_____________________________
(дата, підпис викладача)

Лабораторна робота 11

Будова системи кровообігу та лімфообігу
Мета: вивчити будову артеріальної та венозної ділянок системи кровообігу;
ознайомитись із будовою лімфатичної системи.
Наочне обладнання: атлас, муляжі, підручники з анатомії людини.
Термінологія до теми
Латинська
a. carotis communis
a. carotis externa
a. thyreoidea superior
a. lingualis
a. facialis

Українська
Система сонної артерії
спільна сонна артерія
зовнішня сонна артерія
верхня артерія
щитовидної залози
язикова артерія
лицьова артерія

Російська
общая сонная артерия
наружная сонная артерия
верхняя артерия
щитовидной железы
языковая артерия
лицевая артерия

a. occipitalis
a. auricularis posterior
a. sternocleidomastoidea
a. pharingea ascendes
a. temporalis superficialis
a. maxillaris
a. carotis interna
a. ophthalmica
a. cerebri anterior
a. cerebri media
a. chorioidea
a. communicans posterior

потилична артерія
задня вушна артерія
груднино - ключичнососкоподібна артерія
висхідна глоткова
артерія
поверхнева скронева
артерія
щелепна артерія
внутрішня сонна
артерія
очна артерія
передня мозкова
артерія
середня мозкова
артерія
артерія судинного
сплетення
задня сполучна артерія

затылочная артерия
задняя ушная артерия
грудино - ключично сосцевидная артерия
восходящая глоточная
артерия
поверхностная височная
артерия
челюстная артерия
внутренняя сонная
артерия
глазничная артерия
передняя мозговая
артерия
средняя
мозговая
артерия
артерия
сосудистого
сплетения
задняя соединительная
артерия

Система підключичної артерії
a. subclavia
підключична артерія
подключичная артерия
a. vertebralis
хребтова артерія
позвоночная артерия
a. basilaris
основна артерія
основная артерия
truncus thyreocervicalis
щитошийний стовбур
щитошейный ствол
a. thoracica interna
внутрішня грудна
внутренняя грудная
артерія
артерия
truncus costocervicalis
реберношийний
реберношейный ствол
стовбур
a. transversa colli
поперечна артерія шиї поперечная артерия шеи
a. axillaris
пахвова артерія
подмышечная артерия
a. brachialis
плечова артерія
плечевая артерия
a. radialis
променева артерія
лучевая артерия
a. ulnaris
ліктьова артерія
локтевая артерия
arcus palmaris superficialis поверхнева та глибока поверхностная и
et profundus
дуги долоні
глубокая дуги ладони
Гілки грудної аорти
aorta thoracica
грудна аорта
грудная аорта
rami bronchiales
бронхіальні гілки
бронхиальные ветви

rami esophageae
rami pericardiaci
rami mediastinales
aa. intercostales posteriores

гілки стравоходу
гілки перикарда
гілки середостіння
задні міжреберні
артерії
Гілки черевної аорти

ветви пищевода
ветви перикарда
ветви средостения
задние межреберные
артерии

aorta abdominalis
truncus celiacus
a. hepatica communis

черевна аорта
черевний стовбур
спільна печінкова
артерія
ліва шлункова артерія

брюшная аорта
чревный ствол
общая печеночная
артерия
левая желудочная
артерия
селезеночная артерия
верхняя и нижняя
брыжеечные артерии
средняя надпочечная
артерия
почечная артерия
яичниковые и яичковые
артерии
поясничные артерии

a. gastrica sinistra
a. lienalis
aa. mesenterica superior et
inferior
a. suprarenalis media
a. renalis
aa. ovaricae et testiculares
aa. lumbales

селезінкова артерія
верхня та нижня
брижові артерії
середня надниркова
артерія
ниркова артерія
яєчникові та яєчкові
артерії
поперекові артерії

Система клубової артерії
a. iliaca communis
спільна клубова артерія общая подвздошная
артерия
a. iliaca interna
внутрішня клубова
внутренняя подвздошная
артерія
артерия
a. iliolumbales
клубово - поперекова подвздошно артерія
поясничная артерия
a. sacralis lateralis
бокова крижова артерія боковая крестцовая
артерия
aa. glutea superior et inferior верхня та нижня
верхняя и нижняя
сідничні артерії
ягодичные артерии
a. obturatoria
затульна артерія
запирательная артерия
a. umbilicalis
пупкова артерія
пупочная артерия
aa. vesicalis superior et
верхня та нижня
верхняя и нижняя
inferior
міхурові артерії
пузырные артерии
a. rectalis media
середня артерія прямої средняя артерия прямой
кишки
кишки

зовнішня клубова
наружная подвздошная
артерія
артерия
a. femoralis
стегнова артерія
бедренная артерия
a. profunda femoris
глибока артерія стегна глубокая артерия бедра
a. poplitea
підколінна артерія
подколенная артерия
a. tibialis anterior
передня
передняя
великогомілкова
большеберцовая артерия
артерія
a. tibialis posterior
задня великогомілкова задняя большеберцовая
артерія
артерия
a. dorsalis posterior
тильна артерія стопи
тыльная артерия стопы
aa. plantaris medialis et
середня
та
бічна средняя и боковая
lateralis
підошовні артерії
подошвенные артерии
Система верхньої порожнистої вени
v. cava superior
верхня порожниста
верхняя полая вена
вена
v. brachiocephalicae
плечоголовна вена
плечеголовная вена
v. subclavia
підключична вена
подключичная вена
v. jugularis interna
внутрішня яремна вена внутренняя яремная вена
v. jugularis externa
зовнішня яремна вена
наружная яремная вена
v. jugularis anterior
передня яремна вена
передняя яремная вена
v. cephalica
головна вена
головная вена
v. basilica
внутрішня підшкірна внутренняя подкожная
вена
вена
v. brachialis
плечова вена
плечевая вена
v. azygos
непарна вена
непарная вена
v. hemiazygos
напівнепарна вена
полунепарная вена
vv. intercostales posteriores задні міжреберні вени
задние
межреберные
вены
v. thoracica interna
внутрішня грудна вена внутренняя грудная вена
Система нижньої порожнистої вени
v. cava inferior
нижня порожниста вена нижняя полая вена
vv. lumbales
поперекові вени
поясничные вены
vv. testiculares et
яєчкові та яєчникові яичковые и яичниковые
vv. ovaricae
вени
вены
vv. renales
ниркові вени
почечные вены
vv. suprarenales
надниркові вени
надпочечные вены
vv. hepaticae
печінкові вени
печеночные вены
v. portae
ворітна вена
воротная вена
a. iliaca externa

v. lienalis
vv. mesentericae
v. iliaca interna
v. iliaca externa
v. poplitea
v. femoralis
vv. saphena magna et parva

nodi lymphatici
ductus thoracicus
ductus lymphaticus dexter
lien

селезінкова вена
брижові вени
внутрішня
клубова
вена
зовнішня клубова вена

селезеночная вена
брыжеечные вены
внутренняя подвздошная
вена
наружная подвздошная
вена
підколінна вена
подколенная вена
стегнова вена
бедренная вена
велика та мала
большая и малая
підшкірні вени нижньої подкожные вены нижней
кінцівки
конечности
Лімфатична система
лімфатичні вузли
лимфатические узлы
грудна протока
грудной проток
права
лімфатична правый лимфатический
протока
проток
селезінка
селезенка
Хід роботи

1. Вивчити терміни за даною лабораторною роботою.
2. Скласти таблицю, в якій наведена будова ділянок кровообігу.
Таблиця
Назва судини

До якого органа чи ділянки тіла судина
постачає кров (артерії) або від якого органа
чи ділянки тіла збирає кров (вени)

Система сонної артерії
a. carotis communis
спільна сонна артерія/ общая сонная
артерия
a. carotis externa
зовнішня сонна артерія/ наружная
сонная артерия
a. thyreoidea superior
верхня артерія щитовидної залози/
верхняя артерия щитовидной железы
a. lingualis
язикова артерія/ языковая артерия
a. facialis
лицьова артерія/ лицевая артерия

a. occipitalis
потилична артерія/ затылочная артерия
a. auricularis posterior
задня вушна артерія/ задняя ушная
артерия
a. sternocleidomastoidea
груднино - ключично- соскоподібна
артерія/ грудино - ключично сосцевидная артерия
a. pharingea ascendes
висхідна глоткова артерія/ восходящая
глоточная артерия
a. temporalis superficialis
поверхнева скронева артерія/
поверхностная височная артерия
a. maxillaris
щелепна артерія/ челюстная артерия
a. carotis interna
внутрішня сонна артерія/ внутренняя
сонная артерия
a. ophthalmica
очна артерія/ глазничная артерия
a. cerebri anterior
передня мозкова артерія/ передняя
мозговая артерия
a. cerebri media
середня мозкова артерія/средняя
мозговая артерия
a. chorioidea
артерія судинного сплетення/ артерия
сосудистого сплетения
a. communicans posterior
задня сполучна артерія/ задняя
соединительная артерия
Система підключичної артерії
a. subclavia
підключична артерія/ подключичная
артерия
a. vertebralis
хребтова артерія/ позвоночная артерия
a. basilaris
основна артерія/ основная артерия
truncus thyreocervicalis
щитошийний стовбур/ щитошейный
ствол

a. thoracica interna
внутрішня грудна артерія/ внутренняя
грудная артерия
truncus costocervicalis
реберношийний стовбур/
реберношейный ствол
a. transversa colli
поперечна артерія шиї/ поперечная
артерия шеи
a. axillaris
пахвова артерія/ подмышечная артерия
a. brachialis
плечова артерія/ плечевая артерия
a. radialis
променева артерія/ лучевая артерия
a. ulnaris
ліктьова артерія/ локтевая артерия
arcus palmaris superficialis et
profundus
поверхнева та глибока дуги долоні/
поверхностная и глубокая дуги ладони
Гілки грудної аорти
aorta thoracica
грудна аорта/ грудная аорта
rami bronchiales
бронхіальні гілки/ бронхиальные ветви
rami esophageae
гілки стравоходу/ ветви пищевода
rami pericardiaci
гілки перикарда/ ветви перикарда
rami mediastinales
гілки середостіння/ ветви средостения
aa. intercostales posteriors
задні міжреберні артерії/ задние
межреберные артерии
Гілки черевної аорти
aorta abdominalis
черевна аорта/ брюшная аорта
truncus celiacus
черевний стовбур/ чревный ствол
a. hepatica communis
спільна печінкова артерія/ общая
печеночная артерия
a. gastrica sinistra
ліва шлункова артерія/ левая

желудочная артерия
a. lienalis
селезінкова артерія/ селезеночная
артерия
aa. mesenterica superior et inferior
верхня та нижня брижові артерії/
верхняя и нижняя брыжеечные артерии
a. suprarenalis media
середня надниркова артерія/ средняя
надпочечная артерия
a. renalis
ниркова артерія/ почечная артерия
aa. ovaricae et testiculares
яєчникові та яєчкові артерії/
яичниковые и яичковые артерии
aa. lumbales
поперекові артерії/ поясничные артерии
Система клубової артерії
a. iliaca communis
спільна клубова артерія/ общая
подвздошная артерия
a. iliaca interna
внутрішня клубова артерія/ внутренняя
подвздошная артерия
a. iliolumbales
клубово - поперекова артерія/
подвздошно - поясничная артерия
a. sacralis lateralis
бокова крижова артерія/ боковая
крестцовая артерия
aa. glutea superior et inferior
верхня та нижня сідничні артерії/
верхняя и нижняя ягодичные артерии
a. obturatoria
затульна артерія/ запирательная артерия
a. umbilicalis
пупкова артерія/ пупочная артерия
aa. vesicalis superior et inferior
верхня та нижня міхурові артерії/
верхняя и нижняя пузырные артерии
a. rectalis media
середня артерія прямої кишки/ средняя
артерия прямой кишки
a. iliaca externa

зовнішня клубова артерія/ наружная
подвздошная артерия
a. femoralis
стегнова артерія/ бедренная артерия
a. profunda femoris
глибока артерія стегна/ глубокая
артерия бедра
a. popliteal
підколінна артерія/ подколенная
артерия
a. tibialis anterior
передня великогомілкова артерія/
передняя большеберцовая артерия
a. tibialis posterior
задня великогомілкова артерія/ задняя
большеберцовая артерия
a. dorsalis posterior
тильна артерія стопи/ тыльная артерия
стопы
aa. plantaris medialis et lateralis
середня та бічна підошовні артерії/
средняя и боковая подошвенные
артерии
Система верхньої порожнистої вени
v. cava superior
верхня порожниста вена/ верхняя полая
вена
v. brachiocephalicae
плечоголовна вена/ плечеголовная вена
v. subclavia
підключична вена/ подключичная вена
v. jugularis interna
внутрішня яремна вена/ внутренняя
яремная вена
v. jugularis externa
зовнішня яремна вена/ наружная
яремная вена
v. jugularis anterior
передня яремна вена/ передняя яремная
вена
v. cephalica
головна вена/ головная вена
v. basilica
внутрішня підшкірна вена/ внутренняя
подкожная вена

v. brachialis
плечова вена/ плечевая вена
v. azygos
непарна вена/ непарная вена
v. hemiazygos
напівнепарна вена/ полунепарная вена
vv. intercostales posteriors
задні міжреберні вени/ задние
межреберные вены
v. thoracica interna
внутрішня грудна вена/ внутренняя
грудная вена
Система нижньої порожнистої вени
v. cava inferior
нижня порожниста вена/ нижняя полая
вена
vv. lumbales
поперекові вени/ поясничные вены
vv. testiculares et
vv. ovaricae
яєчкові та яєчникові вени/ яичковые и
яичниковые вены
vv. renales
ниркові вени/ почечные вены
vv. suprarenales
надниркові вени/ надпочечные вены
vv. hepaticae
печінкові вени/ печеночные вены
v. portae
ворітна вена/ воротная вена
v. lienalis
селезінкова вена/ селезеночная вена
vv. mesentericae
брижові вени/ брыжеечные вены
v. iliaca interna
внутрішня клубова вена/ внутренняя
подвздошная вена
v. iliaca externa
зовнішня клубова вена/ наружная
подвздошная вена
v. popliteal
підколінна вена/ подколенная вена
v. femoralis
стегнова вена/ бедренная вена
vv. saphena magna et parva

велика та мала підшкірні вени нижньої
кінцівки/ большая и малая подкожные
вены нижней конечности
Лімфатична система
nodi lymphatici
лімфатичні вузли/ лимфатические узлы
ductus thoracicus
грудна протока/ грудной проток
ductus lymphaticus dexter
права лімфатична протока/ правый
лимфатический проток
Lien
Селезінка/ селезенка
Контрольні питання
1. Система сонної артерії.
2. Система підключичної артерії.
3. Гілки дуги аорти.
4. Гілки грудної аорти.
5. Гілки черевної аорти.
6. Система клубової артерії.
7. Система верхньої порожнистої вени.
8. Система нижньої порожнистої вени.
9. Лімфатична система.
_____________________________
(дата, підпис викладача)

Лабораторна робота 12

Будова центральної нервової системи. Спинний мозок
Мета: вивчити будову спинного мозку, його оболонок, провідних шляхів
спинного мозку.
Наочне обладнання:
анатомічний атлас.
Латинська

навчальні

плакати,

вологі

Термінологія до теми
Українська

препарати,

Російська

Спинний мозок
мedulla spinalis

спинний мозок

спинной мозг

муляжі,

іntumesceentia cervicalis

шийне потовщення

шейное утолщение

іntumesceentia lumbalis

поперекове

поясничное утолщение

потовщення
dura mater spinalis

тверда оболонка

твердая оболочка

arachnoidea spinalis

павутинна оболонка

паутинная оболочка

pia mater spinalis

м’яка оболонка

мягкая оболочка

substantia grisea

сіра речовина

серое вещество

substantia alba

біла речовина

белое вещество

canalis centralis

центральний канал

центральный канал

cornu anterius

передній ріг

передний рог

cornu posterius

задній ріг

задний рог

cornu laterale

бічний ріг

боковой рог

Провідні шляхи спинного мозку
Висхідні шляхи
Задній канатик
fasciculus gracilis Golli

тонкий пучок Голля

fasciculus cuneatus Burdach

клиноподібний

тонкий пучок Голля

пучок клиновидный пучок

Бурдаха

Бурдаха

Бічний канатик
tractus spinocerebellaris

задній спинно-

задний спинно-

posterior Flechsig

мозочковий шлях

мозжечковий путь

Флексіга

Флексига

tractus spinocerebellaris

передній спинно-

передний спинно-

anterior Gowers

мозочковий шлях

мозжечковый путь

Говерса

Говерса

спинно-покрівельний

спинно-покрышечный

шлях

путь

спинно-таламічний

спинно-таламический

шлях

путь

tractus spinotectalis

tractus spinothalamicus

Низхідні шляхи

Бічний канатик
tractus corticospinalis

бічний кірково-

боковой корково-

(piramidalis) lateralis

спинномозковий

спинномозговой

(пірамідний) шлях

(пирамидный)
путь

tractus rubrospinalis

tractus olivospinalis

червоноядерно-

красноядерно-

спинномозковий шлях

спинномозговой путь

оливо-спинномозковий оливо-спинномозговой
шлях

путь

Передні канатики
tractus corticospinalis

передній кірково-

передний

(piramidalis) anterior

спинномозковий

спинномозговой

(пірамідний) шлях

(пирамидный) путь

покрівельно-

покрышечно-

спинномозковий шлях

спинномозговой путь

присінково-

преддверно-

спинномозковий шлях

спинномозговой путь

ретикуло-

ретикуло-

спинномозковий шлях

спинномозговой путь

tractus tectospinalis

tractus vestibulospinalis

tractus reticulospinalis

корково-

Хід роботи
1. Зробити підписи до рисунків загального вигляду, окремого сегмента й
провідних шляхів спинного мозку.
2. Вивчити терміни за даною лабораторною роботою.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Рис. 1. Сегмент спинного мозку.

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
А

Б

11.
12.

Рис. 2. Загальний вигляд спинного
мозку:
А – спереду;
Б – ззаду

Рис. 3. Оболонки спинного мозку.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Рис. 4. Схема розташування провідних шляхів білої речовини, ядер
сірої речовини на поперечному розрізі спинного мозку:
1.
17.
2.
18.
3.
19.
4.
20.
5.
21.
6.
22.
7.
23.
8.
24.
9.
25.
10.
26.
11.
27.
12.
28.
13.
29.
14.
30.
15.
31.
16.

Контрольні питання
1. Будова нервової системи.
2. Оболонки спинного мозку.
3. Будова спинного мозку.
4. Висхідні та низхідні шляхи спинного мозку.
_____________________________
(дата, підпис викладача)

Лабораторна робота 13
Головний мозок
Мета: вивчити будову п’яти відділів головного мозку.
Наочне обладнання: анатомічний атлас, навчальні плакати, вологі препарати,
муляжі.
Термінологія до теми
Латинська

Українська

Російська

encephalon

головний мозок

головной мозг

myelencephalon medullа

довгастий мозок

продолговатый мозг

metencephalon

задній мозок

задний мозг

pons

міст

мост

cerebellum

мозочок

мозжечок

ventriculus quartus

четвертий (ІV)

четвертый (ІV)

шлуночок

желудочек

mesencephalon

середній мозок

средний мозг

diencephalon

проміжний мозок

промежуточный мозг

telencephalon

кінцевий мозок

конечный мозг

oblongata

Хід роботи
1. Вивчити терміни за даною лабораторною роботою.
2. Зробити підписи рисунків сагітального розрізу головного мозку та
архітектоніки кори головного мозку.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Рис. 1. Сагітальний розріз головного мозку.

11.
12.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

А
Б
В
Рис. 2. Архітектоніка кори головного мозку:
А– шари (пластинки) клітин;
Б – типи клітин;
В – шари волокон.

Контрольні питання
1.
2.
3.
4.
5.

Загальна характеристика головного мозку.
Будова довгастого, заднього, середнього та проміжного відділів мозку.
Будова кінцевого мозку.
Архітектоніка кори головного мозку.
Оболонки головного мозку.
_____________________________
(дата, підпис викладача)

Лабораторна робота 14

Будова периферичної нервової системи.
Спинномозкові та черепні нерви
Мета: засвоїти анатомію спиномозкових нервів, їх сплетень, нервів тулуба, шиї
та кінцівок; вивчити локалізацію ядер, вихід із мозкового стовбура та
порожнини черепа черепномозкових нервів.
Наочне обладнання: вологі препарати, муляжі, таблиці, анатомічний атлас,
підручники з анатомії людини.
Термінологія до теми
Латинська

Українська

Російська

nervi spinales

спинномозкові нерви

спинномозговые нервы

рlexus cervicalis

шийне сплетення

шейное сплетение

n. occipitalis minor

малий потиличний нерв

малый затылочный нерв

n. auricularis magnus

великий вуховий нерв

большой ушной нерв

n. transversus colli

поперечний нерв шиї

поперечный нерв шеи

nn. supraclaviculares

надключичні нерви

надключичные нервы

n. phrenicus

діафрагмальний нерв

диафрагмальный нерв

рlexus brachialis

плечове сплетення

плечевое сплетение

n. thoracicus longus

довгий грудний нерв

длинный грудной нерв

nn. scapularis

нерви лопатки

нервы лопатки

n. axillaris

підкрильцевий (пахвовий) подкрыльцовый
нерв

(подмышечный) нерв

n. musculocutaneus

м’язово-шкірний нерв

мышечно-кожный нерв

n. medianus

серединний нерв

срединный нерв

n. ulnaris

ліктьовий нерв

локтевой нерв

n. radialis

променевий нерв

лучевой нерв

n. cutaneus brachii et

медіальні шкірні нерви

медиальные кожные

antibrachii medialis

плеча та передпліччя

нервы плеча и предплечья

n. thoracici

грудні нерви

грудные нервы

nn. intercostals

міжреберні нерви

межрёберные нервы

рlexus lumbalis

поперекове сплетення

поясничное сплетение

n. iliohypogastricus

клубово-підчеревний нерв

n. genitofemoralis

статево-стегновий нерв

полово-бедренный нерв

бічний шкірний нерв

боковой кожный нерв

стегна

бедра

n. femoralis

стегновий нерв

бедренный нерв

n. obturatorius

затульний нерв

запирательний нерв

рlexus sacralis

крижове сплетення

крестцовое сплетение

nn. gluteus superior et

верхній та нижній

верхний и нижний

inferior

сідничні нерви

ягодичние нервы

n.pudendus

соромітний нерв

срамной нерв

n. cutaneus femoralis

задній шкірний нерв

posterior

стегна

n. ischiadicus

сідничний нерв

седалищный нерв

n. tibialis

великогомілковий нерв

большеберцовый нерв

n. peroneus (fibularis)

спільний малогомілковий

communis

нерв

рlexus coccygeus

куприкове сплетення

n. cutaneus femoris lateralis

подвздошно-подчревный
нерв

задний кожний нерв бедра

общий малоберцовый нерв
копчиковое сплетение

nn. craniales

черепні нерви

черепные нервы

n. olfactorius (І)

нюховий нерв

обонятельный нерв

n. орticus (II)

зоровий нерв

зрительный нерв

n. oculomotorius (III)

окоруховий нерв

глазодвигательний нерв

n. trochlearis (IV)

блоковий нерв

блоковой нерв

n. trigeminus (V)

трійчастий нерв

тройничный нерв

n. abducens (VI)

відвідний нерв

отводящий нерв

n. facialis (VII)

лицевий нерв

лицевой нерв

присінково-завитковий

преддверно-улитковый

нерв

нерв

n. glossopharyngeus (IX)

язикоглотковий нерв

языкоглоточный нерв

n. vagus (X)

блукаючий нерв

блуждающий нерв

n. accesorius (XI)

додатковий нерв

добавочный нерв

n. hypoglossus (XII)

під’язиковий нерв

подъязычный нерв

n. vestibulocochlearis (VIII)

Хід роботи
1. Вивчити терміни за даною лабораторною роботою.
2. Описати області іннервації спинномозкових і черепних нервів (таблиця).

Таблиця
Назва

Область іннервації

nervi spinales
спинномозкові нерви / спинномозговые нервы
рlexus cervicalis
шийне сплетення / шейное сплетение
n. occipitalis minor
малий потиличний нерв / малый
затылочный нерв
n. auricularis magnus
великий вуховий нерв / большой ушной
нерв
n. transversus colli
поперечний нерв шиї / поперечный нерв

шеи
nn. supraclaviculares
надключичні нерви / надключичные
нервы
n. phrenicus
діафрагмальний нерв / диафрагмальный
нерв
рlexus brachialis
плечове сплетення / плечевое сплетение
n. thoracicus longus
довгий грудний нерв / длинный грудной
нерв
nn. scapularis
нерви лопатки / нервы лопатки
n. axillaris
підкрильцевий (пахвовий) нерв /
подкрыльцовый (подмышечный) нерв
n. musculocutaneus
м’язово-шкірний нерв / мышечнокожный нерв
n. medianus
серединний нерв / срединный нерв
n. ulnaris
ліктьовий нерв / локтевой нерв
n. radialis
променевий нерв / лучевой нерв
n. cutaneus brachii et antibrachii medialis
медіальні шкірні нерви плеча та
передпліччя / медиальные кожные нервы
плеча и предплечья
n. thoracici
грудні нерви / грудные нервы
nn. intercostals
міжреберні нерви / межрёберные нервы
рlexus lumbalis
поперекове сплетення / поясничное сплетение
n. iliohypogastricus
клубово-підчеревний нерв / подвздошноподчревный нерв

n. genitofemoralis
статево-стегновий нерв /
n. cutaneus femoris lateralis
бічний шкірний нерв стегна / боковой
кожный нерв бедра
n. femoralis
стегновий нерв / бедренный нерв
n. obturatorius
затульний нерв / запирательный нерв
рlexus sacralis
крижове сплетення / крестцовое сплетение
nn. gluteus superior et inferior
верхній та нижній сідничні нерви /
верхний и нижний ягодичние нервы
n.pudendus
соромітний нерв / срамной нерв
n. cutaneus femoralis posterior
задній шкірний нерв стегна / задний
кожний нерв бедра
n. ischiadicus
сідничний нерв / седалищный нерв
n. tibialis
великогомілковий нерв /
большеберцовый нерв
n. peroneus (fibularis) communis
спільний малогомілковий нерв / общий
малоберцовый нерв
рlexus coccygeus
куприкове сплетення / копчиковое
сплетение
nn. craniales
черепні нерви / черепные нервы
n. olfactorius (І)
нюховий нерв / обонятельный нерв
n. орticus (II)
зоровий нерв / зрительный нерв
n. oculomotorius (III)
окоруховий нерв / глазодвигательний
нерв

n. trochlearis (IV)
блоковий нерв / блоковой нерв
n. trigeminus (V)
трійчастий нерв / тройничный нерв
n. abducens (VI)
відвідний нерв / отводящий нерв
n. facialis (VII)
лицевий нерв / лицевой нерв
n. vestibulocochlearis (VIII)
присінково-завитковий нерв /
преддверно-улитковый нерв
n. glossopharyngeus (IX)
язикоглотковий нерв / языкоглоточный
нерв
n. vagus (X)
блукаючий нерв / блуждающий нерв
n. accesorius (XI)
додатковий нерв / добавочный нерв
n. hypoglossus (XII)
під’язиковий нерв / подъязычный нерв
Контрольні питання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Процес утворення спинномозкових нервів.
Нерви шийного сплетення, область їх іннервації.
Нерви плечового сплетення, область їх іннервації.
Міжреберні нерви, область їх іннервації.
Нерви поперекового сплетення, область їх іннервації.
Нерви крижового сплетення, область їх іннервації.
Черепні нерви, порядкові номери їх кожної пари .
Функції черепних нервів.
Області іннервації черепних нервів.

_____________________________
(дата, підпис викладача)

Лабораторна робота 15

Будова ендокринного апарату
Мета: вивчити будову залоз внутрішньої секреції, вказати їх відмінності від
залоз зовнішньої секреції.
Наочне обладнання: анатомічний атлас, вологі препарати, навчальні плакати.
Термінологія до теми
Латинська

Українська

Російська

glandula thyroidea

щитоподібна залоза

щитовидная железа

glandulae parathyroideae

прищитоподібні

паращитовидные

залози

железы

hypophysis

гіпофіз

гипофиз

corpus pineale

шишкоподібна залоза шишковидная железа

thymus

вилочкова залоза

вилочковая железа

glandula suprarenalis

надниркова залоза

надпочечник

testes

яєчко

яичко

ovarium

яєчник

яичник

pancreas

підшлункова залоза

поджелудочная железа

Хід роботи
1. Вивчити терміни за даною лабораторною роботою.
2. Зробити підписи до рисунків.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Рис. 1. Схема розташування залоз
внутрішньої секреції.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
А

Б
Рис. 2. Щитоподібна та прищитоподібні
залози:
А – вигляд спереду;
Б – вигляд ззаду.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рис. 3. Топографія загруднинної залози
(у дитини віком 1 рік).
1.
2.
3.

Рис. 4. Надниркова залоза (поперечний
розріз).

Рис. 5. Лівий наднирник (вигляд спереду).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Контрольні питання
1. Загальна характеристика ендокринної системи. Відмінності ендокринних
залоз від екзокринних.
2. Будова гіпофіза та епіфіза.
3. Будова щитоподібної та прищитоподібної залоз.
4. Будова вилочкової та надниркової залоз.
5. Будова пілшлункової та статевих залоз.

_____________________________
(дата, підпис викладача)

Лабораторна робота 16

Будова органів чуття
Мета: вивчити будову органів чуття людини.
Наочне обладнання: вологі та сухі препарати, муляжі, таблиці, анатомічний
атлас, підручники з анатомії людини.
Термінологія до теми
Латинська
bulbus oculi
tunica fibrosa bulbi
sclera
cornea
tunica vasculosa bulbi
choroidea
iris
cоrpus ciliare
pupilla
lens
retina
corpus vitreum
palpebrae
cilia

Українська
очне яблуко
волокниста (фіброзна)
оболонка
білкова оболонка
рогівка
судинна оболонка

Російська
глазное яблоко
волокнистая (фиброзная)
оболочка
белковая оболочка
роговица
сосудистая оболочка
собственно сосудистая
власне судинна оболонка
оболочка
райдужка
радужка
війкове тіло
ресничное тело
зіниця
зрачок
кришталик
хрусталик
сітківка
сетчатка
склисте тіло
стекловидное тело
повіки
веки
вії
ресницы

слёзная железа
наружное ухо
ушная раковина
наружный слуховой
meatus acusticus externus зовнішній слуховий прохід
проход
membrane tympani
барабанна перетинка
барабанная перепонка
auris media
середнє вухо
среднее ухо
cavum tympani
барабанна порожнина
барабанная полость
malleus
молоточок
молоточек
incus
ковадло
наковальня
stapes
стремінце
стремечко
auris interna
внутрішнє вухо
внутреннее ухо
labyrinthus osseus
кістковий лабіринт
костный лабиринт
labyrinthus membranacеus перетинчастий лабіринт перепончатый лабиринт
vestibulum
присінок
преддверье
canales semicirculares
півколові канали
полукружные каналы
utriculus
маточка
маточка
sacculus
мішечок
мешочек
cochlea
завитка
улитка
спиральный (кортиев)
organum spirale
спіральний (кортієв)орган
орган
cutis
шкіра
кожа
epidermis
надшкір’я
эпидермис
dermis, corium
власне шкіра
собственно кожа
glandulae sudoriferae
потові залози
потовые железы
glandulae sebасeae
сальні залози
сальные железы
pili
волосся
волосы
ungvis
ніготь
ноготь
organum gustatorium
орган смаку
орган вкуса
s. gustus
caliculi gustatoriі
смакові чашечки
вкусовые почки
s.gemmae
(бруньки)
organum olfactus
орган нюху
орган обоняния
glandula lacrimales
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слізна залоза
зовнішнє вухо
вушна раковина

Хід роботи
1. Вивчити термінологію до теми.
2. Зробити підписи до рисунків.
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Рис. 1. Очне яблуко (горизонтальний
розріз).
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Рис. 2. Орган слуху (фронтальний розріз).
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Рис. 3. Будова шкіри (вертикальний
розріз).
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Рис. 4. Кістковий лабіринт.
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Контрольні питання
1. Будова органу зору.
2. Будова органів слуху та рівноваги.
3. Будова органів нюху та смаку.
4. Будова шкірного аналізатора.

_____________________________
(дата, підпис викладача)
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