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• Курс за вибором «Сучасні методи дослідження в анатомії людини» вивчається здобувачами третього рівня
вищої освіти кваліфікації освітньої «Доктор філософії» спеціальності 222 «Медицина» у 3-4 семестрах другого
курсу й забезпечує оволодіння сучасними морфологічними методами з  метою розв’язання комплексних проблем
з анатомії людини в галузі дослідницько-інноваційної медичної діяльності. 

• Вивчення анатомії людини передбачає використання різноманітних лабораторних методик для встановлення
особливостей будови організму людини, його вікових, статевих та індивідуальних особливостей на макро-, мікро- і 
ультрамікроскопічному рівнях. Цей курс є одним з визначальних елементів успішної науково-дослідницької
діяльності в галузі морфології людини.

• Курс за вибором «Сучасні методи дослідження в анатомії людини» забезпечує системний підхід у процесі
розробки дизайну та виконання певних етапів наукового морфологічного дослідження. Вивчення починається з 
введення в методологію морфологічних досліджень, принципів доказової медицини. Потім здобувачі вивчають
організацію лабораторії морфологічного профілю на прикладі Навчально-наукової лабораторії морфологічного
аналізу ІФНМУ, опановують етапи класичних та спеціальних методів макро-, мікро- і ультрамікроскопічного
дослідження, знайомляться з морфометричним аналізом та основними принципами статистичного опрацювання
отриманих даних. Закінчується вивчення курсу ознайомленням з можливостями застосування технологій 3D-друку 
в анатомії. 

Анотація



№ Лекції

1. Методологічні основи розробки
дизайну і виконання
морфологічного дослідження.

2. Структура наукової лабораторії
морфологічного спрямування.

3. Особливості роботи з
тваринами в експериментальній
медицині. Принципи забору
матеріалу для морфологічних
досліджень.

4. Методики морфологічних
досліджень.

5. Методики гістологічного
дослідження.

6. Методики гістохімічного
дослідження.

7. Особливості виготовлення та
фарбування напівтонких зрізів.

8. Основи ультрамікроскопічного
дослідження.

9. Морфометричний аналіз та
статистичне опрацювання
даних.

10. 3D-друк в морфології.

№ Практичні заняття
1. Морфологічні дослідження і доказова медицина.

2.
Розробка дизайну та методологія проведення досліджень в галузі анатомії 
людини.

3. Лабораторія морфологічного аналізу: структура та принципи організації.
4. Методи дослідження в морфології. Методи макроскопічного дослідження.
5. Методи дослідження в морфології. Етапи проведення гістологічного дослідження.
6. Особливості вибору методів гістологічного дослідження. 

7.
Особливості забору біологічного матеріалу в залежності від методів 
морфологічного дослідження.

8. Особливості та способи фіксації матеріалу для гістологічного аналізу.
9. Зневоднення та ущільнення біологічних об’єктів для гістологічного дослідження.

10. Виготовлення гістологічних зрізів та методи забарвлення. 
11. Методи гістохімічного дослідження.
12. Спеціальні методи забарвлення гістологічних зрізів.
13. Особливості та способи фіксації матеріалу для ультрамікроскопічного аналізу.

14.
Зневоднення та ущільнення біологічних об’єктів для ультрамікроскопічного 
дослідження.

15. Особливості виготовлення напівтонких зрізів.
16. Методи фарбування напівтонких зрізів.
17. Особливості виготовлення ультратонких зрізів.
18. Мікроскопування напівтонких і ультратонких зрізів.
19. Способи морфометрії.
20. Аналіз та статистичне опрацювання даних морфометрії.
21. Використання сучасних статистичних методів в морфології.
22. Особливості інтерпритації результатів морфометричного дослідження.
23. Принципи будови і роботи 3D-принтерів. Особливості застосування в медицині.
24. Використання технологій 3D-друку в анатомії людини.



Матеріально-технічна база: 
Навчально-наукова 
лабораторія 
морфологічного аналізу



Матеріально-технічна база: 
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Матеріально-технічна база: 
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• Викладання курсу за вибором «Сучасні методи дослідження в анатомії людини» здобувачам третього рівня

вищої освіти кваліфікації освітньої «Доктор філософії» здійснюється відповідно до «Положення про

організацію освітнього процесу в Івано-Франківському національному медичному університеті».

• Курс за вибором «Сучасні методи дослідження в анатомії людини» є складовою циклу дисциплін професійної

підготовки здобувача третього рівня вищої освіти кваліфікації освітньої «Доктор філософії» спеціальності 222

«Медицина», націлена на розвиток інтегральних, загальних та спеціальних (фахових) компетенцій

майбутнього доктора філософії, забезпечує оволодіння фундаментальними методами дослідження в анатомії

людини.

• Вивчення курсу за вибором «Сучасні методи дослідження в анатомії людини» включає лекційний курс, що

супроводжується практичними заняттями з метою закріплення теоретичного матеріалу, його систематизації та

узагальнення. Невід’ємним компонентом є самостійна позаудиторна робота, як основний спосіб оволодіння

навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять, та практична діяльність в

Навчально-науковій лабораторії морфологічного аналізу. Опанування даного курсу забезпечується системою

навчально-методичних посібників та методичних вказівок, відповідною науковою та фаховою монографічною

літературою.

Політика курсу за вибором



• Відвідування лекцій та практичних занять є обов’язковим. Процедура відпрацювання пропущених занять

здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Івано-Франківському

національному медичному університеті».

• Перезарахування, ліквідація академічної різниці та трансфер кредитів з курсу за вибором «Сучасні методи

дослідження в анатомії людини» здійснюється у відповідності до «Положення про порядок перезарахування

навчальних дисциплін та визначення академічної різниці в Івано-Франківському національному медичному

університеті» та «Положення про організацію освітнього процесу в Івано-Франківському національному

медичному університеті».

• Відповідно до освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти кваліфікації

освітньої «Доктор філософії» спеціальності 222 «Медицина», даний курс забезпечує успішне набуття

інтегральних, загальних та спеціальних компетентностей докторів філософії спеціальності 222 «Медицина» з

методів дослідження в анатомії людини.

• Права і обов’язки здобувачів при вивченні курсу за вибором «Сучасні методи дослідження в анатомії людини»

регламентуються «Правилами внутрішнього розпорядку в Івано-Франківському національному медичному

університеті».

Політика курсу за вибором


