
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 
 

Силабус дисципліни 

«Анатомія свійських тварин» 
 

1. Профіль дисципліни 

Кафедра анатомії і гістології 

Освітній ступінь – магістр  

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 12 

Загальна кількість годин – 360 

Рік підготовки – 1-2, семестр – 1, 2, 3  

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладачі Кот Тетяна Францівна 

Сокульський Ігор Миколайович 

Профайл викладачів http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-

ag/m-sklad-ag/kot-tetiana-frantsivna 
 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-

ag/m-sklad-ag/sokulskyi-ihor-mykolaiovych 

Контактна інформація номер телефону: +30982114833  

контактний E-mail: tkotvet@ukr.net 

номер телефону: +30974857320 

контактний E-mail: sokulskiy_1979@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=698 

Консультації Очна /Онлайн (за потреби) консультація через через Zoom, 

Viber щочетверга з 13.00 до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 
Дисципліна «Анатомія свійських тварин» в системі вищої ветеринарної освіти є одною із 

найважливіших фундаментальних дисциплін. В процесі її вивчення здобувач другого 

(магістерського) рівня спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» набуває знань щодо 

зовнішньої і внутрішньої будови органів, систем організму свійських тварин і птиці у 

видовому, породному та віковому аспектах. Дисципліна є базовою для вивчення більшості 

наступних дисциплін професійного спрямування. 

В процесі вивчення дисципліни спершу розглядається анатомічна термінологія, опорно-

руховий апарат (кістки, зв’язки, суглоби та м’язи). Надалі вивчається будова систем органів 

шкірного покриву, внутрішніх органів різних систем, апаратів організму, а також – серцево-

судинна, лімфатична, нервова системи, ендокринні залози, органи кровотворення, імунного 

захисту та органи чуття. Завершується курс вивченням особливостей будови тіла свійської 

птиці. 

4. Мета та цілі дисципліни 
 

Мета навчальної дисципліни «Анатомія свійських тварин» – сформувати у здобувачів 

вищої освіти теоретичні і практичні знання про походження, принципи будови, топографію та 

функціонування органів, систем та апаратів тіл свійських тварин і птахів, їх розвиток в 

онтогенезі та філогенезі.  

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ag/m-sklad-ag/kot-tetiana-frantsivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ag/m-sklad-ag/kot-tetiana-frantsivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-about-ag/m-sklad-ag/sokulskyi-ihor-mykolaiovych
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http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=698
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Цілі дисципліни: 

 закласти загальні основи пізнання будови організму свійських тварин; 

 визначити топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем організмів 

свійських тварин; 

 отримати цілісне уявлення про будову скелета тварин, з’єднання кісток, м’язової 

системи, їх функції при русі та статичному положенні тварини; 

 засвоїти анатомічну будову органів травлення, дихання, сечовиділення і розмноження 

тварин; 

 зосвоїти методику препарування окремих органів, систем і апаратів, виготовлення 

анатомічних навчальних препаратів. 

Дисципліна «Анатомія свійських тварин» націлена на формування таких 

компетентностей: 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області і професії. 

ЗК7. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

СК1. Здатність встановлювати особливості будови і функціонування клітин, тканин, 

органів, їх систем та апаратів організму тварин різних класів і видів – ссавців, птахів, комах 

(бджіл), риб та інших хребетних. 

СК2. Здатність використовувати інструментарій, спеціальні пристрої, прилади, 

лабораторне обладнання та інші технічні засоби для проведення необхідних маніпуляцій під час 

професійної діяльності.  
 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 34 

Лабораторні 92  

Самостійна робота 234 
 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни «Анатомія свійських тварин» є очним. За погіршення 

епідеміологічної ситуації щодо COVID-19 можливе дистанційне навчання при використанні 

месенджерів Telegram, Viber, Whatsapp ‒ для створення комунікаційних груп зі студентами, 

платформи Zoom ‒ для організації онлайн занять, університетської платформи Moodle – для 

поточного і підсумкового контролю рівня знань студентів, 
 

5.3. Тематичний план навчальної дисципліни 

№  

з/п 
Тема 

Назва теми 

 

Кількість 

годин 

1 Т1 Поняття про анатомію. Соматична група систем. 
1. Вступ в анатомію. Анатомія, її значення, завдання і місце серед 

біологічних наук. 

2. Методи дослідження в анатомії. 

3. Термінологія в анатомії. 

4. Загальна остеологія. Апарат руху. 

5. Загальна характеристика скелету голови у свійських тварин його 

функціональна роль. 

6. Будова, розвиток скелету грудної кінцівки. 

7. Будова, розвиток скелету тазової кінцівки. 

74 

2 Т2 Синдесмологія. Міологія. 
1. Вчення про з’єднання кісток, їх види та класифікація.  

2. Будова, розвиток з’єднання кісток осьового та периферичного 

скелету. 

28 
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3. Загальна характеристика м’язів. Будова м’язу як органа, типи 

м’язів. Значення та функція скелетних м’язів. 

4. Класифікація м’язів голови, тулуба, живота, кінцівок за 

топографією. 

3 Т3 Вісцеральна група систем. Нутрощі. 
1. Характеристика загального (шкірного) покрову, його похідних у 

свійських тварин. 

2. Загальна характеристика внутрішніх органів. 

3. Порожнини тіла. Поділ черевної порожнини на ділянки. 

4. Будова, розвиток апарату травлення. Роль апарата травлення в 

організмі. 

5. Будова, розвиток апарату дихання. Роль апарата дихання в 

організмі. 

6. Будова, розвиток органів сечовиділення. Роль органів 

сечовиділення організмі. 

7. Будова, розвиток органів розмноження самців. Морфологічна 

характеристика і значення. 

8. Будова, розвиток органів розмноження самок. Морфологічна 

характеристика і значення. 

74 

4 Т4 Інтегральна група систем. Серцево-судинна, лімфатична 

системи. 
1. Анатомічний склад та морфологічна характеристика судинної 

системи. Будова, розвиток артеріальної системи. 

2. Будова серця і його значення. Топографія серця. 

Кровопостачання серця. Кола кровообігу. 

3. Будова, розвиток лімфатичних вузлів, протоків, стовбурів.  

4. Особливості будови та розвитку лімфатичної системи, її зв’язок з 

імунною та венозною системами. 

5. Будова, розвиток органів кровотворення та імуногенезу. 

6. Будова, розвиток залоз внутрішньої секреції. 

64 

5 Т5 Інтегральна група систем. Нервова система. Органи чуття. 
1. Будова, розвиток центральної нервової системи. Провідна роль 

нервової системи в організмі; її значення для інтеграції органів, 

систем органів в єдиний цілісний організм, у встановленні 

взаємозв’язки організму із зовнішнім середовищем. 

2. Будова, розвиток периферичної нервової системи. 

Закономірності будови, формування і галуження спинномозкових і 

черепних нервів. Автономний відділ нервової системи. Загальна 

характеристика симпатичної та парасимпатичної нервової системи. 

3. Естезіологія. Будова, розвиток органів чуття. Анатомо-

функціональна характеристика органів чуття. Поняття про 

аналізатори. 

4. Будова, розвиток органу зору. 

4. Будова, розвиток пристінково-завиткового органу. 

5. Будова, розвиток органу дотику, нюху, смаку. 

80 

6 Т6 Анатомія свійської птиці 
1. Особливості анатомії свійських птахів. Соматична група систем.  

2. Особливості анатомії свійських птахів. Вісцеральна група 

систем. 

3. Особливості анатомії свійських птахів. Інтегральна група систем. 

40 

Разом: 360 
ПРИМІТКА. Рівень засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання студента, 
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перевіряється в ході виконання тематичних ситуаційних завдань (письмово або усно),  при оцінці якості 

анатомічного препарату, в підсумкових тестових завданнях різного рівня. 

 

5.4 Системи оцінювання та вимоги 

Загальна система  

оцінювання 

дисципліни 

Рейтинг студента визначається за 100-бальною шкалою. Формується 

із рейтингу виконання семестрової роботи (інтервал 36-60 балів) та 

рейтингу підсумкового контролю (мінімальний бал – 24, 

максимальний – 40). 

Складові оцінки в 60 балів для кожного семестру: 

1. Тематичне опитування по темах лабораторних робіт 

(термінологічний контроль, робота з моделями та реальним 

біологічним матеріалом, опитування по матеріалах презентацій). 

Студент має отримати оцінку з кожної теми. 

Оцінювання студентів при опитуванні по відповідних темах 

проводиться за традиційною 5-бальною системою (5 – «відмінно»;  

4 – «добре»; 3 – «задовільно»; 2 – «незадовільно»), з подальшою 

конвертацією результатів у багатобальну шкалу.  

При цьому сума оцінок за здані лабораторні теми / кількість тем 

лабораторних впродовж семестру  10 – до 50 балів за семестр. 

2. Виготовлення анатомічного препарату. В залежності від 

складності препарату студент отримує від 1 до 5 балів за семестр.  

3. Опитування з тем самостійної роботи. 10-15 тем за семестр, 

письмово або усно. Відповіді студентів оцінюють з розрахунку 1–5 

балів, в залежності від їх повноти і правильності. 

Подальший перерахунок у багатобальну шкалу здійснюють за 

такою схемою: сума балів за здані самостійні теми / кількість тем за 

семестр – до 5 балів/семестр.  

 Деталізація системи оцінювання 

РН 01 

Тематичне опитування по темах лабораторних робіт. 
Виконання ситуаційних завдань. 

Залікові та екзаменаційні тести.  

РН 03 

Тематичне опитування по темах лабораторних робіт. 

Робота з моделями та реальним біологічним матеріалом. 

Виготовлення анатомічного препарату. 

Виконання ситуаційних завдань. 

Залікові та екзаменаційні тести. 

РН 17 
Робота з моделями та реальним біологічним матеріалом. 

Виготовлення анатомічного препарату. 

Вимоги до курсової 

роботи (проекту) 
– 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль рівня знань здійснюється по закінченні 

семестру (1 та 2 семестри – залік, 3 семестр – екзамен) після 

обов’язкового відпрацювання лабораторних занять, самостійної 

роботи, виготовлення анатомічного препарату. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних 

за результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 36 – 60.  

Результати складання підсумкового контролю оцінюються за 

шкалою ECTS у балах та національною шкалою. 

Критерії оцінювання 

Критерії оцінювання знань на лабораторних заняттях. 

Теоретичні питання. Конкретні, чітко окреслені запитання, на які 

необхідно надати відповіді з використанням латинської термінології. 

Практичні навички. Демонстрація анатомічних структур на 



5 

 

препаратах, муляжах, схемах, таблицях та слайдах презентацій.  

Назви анатомічних структур українською та латинською мовами.  

Оцінка 5 – студент бездоганно володіє матеріалом з теми. 

Грамотно, логічно і чітко відповідає на всі поставлені питання. 

Правильно вживає латинські терміни, робить узагальнення матеріалу, 

доповнює відповідь знанням додаткової літератури та виявляє 

особливі творчі здібності. 

Оцінка 4 – студент вільно володіє матеріалом з теми, у більшості 

випадків надає повні змістовні відповіді на всі поставлені питання, 

але не завжди впевнено. Допускає окремі неточності у висвітлені 

питання, помилки в латинських термінах, кількість яких незначна і які 

виправлені в процесі відповіді, не може творчо вирішувати 

нестандартні питання. 

Оцінка 3 – студент неповно охарактеризує тему. Під час 

поставлених запитань допускає грубі помилки щодо анатомічної 

термінології. Замість чіткого термінологічного визначення пояснює 

теоретичний матеріал на побутовому рівні. Не вміє формулювати 

логічну розгорнуту (усну або письмову) відповідь, демонструє лише 

поверхневе знання теми, некомпетентно аналізує явища і процеси. 

Оцінка 2 – студент має неточні фрагментарні знання, не володіє 

анатомічною термінологією, не має сформованого поняття про 

практичне значення теми, відсутня змістовність викладу. 
 

Критерії оцінювання виготовленого анатомічного препарату. 

4-5 балів – анатомічний препарат представляє повноцінний 

комплекс апарату органів чи систем (скелет, з’єднання кісток 

хребетного стовпа або з’єднання кісток кінцівок, нутрощі у вигляді 

систем тощо), виготовлений з дотриманням анатомічної «естетики».  

1-3 бали – препарати є фрагментарними, мінімізованими, 

виготовлені з порушенням анатомічної «естетики», правил фіксації,  

кріплення. 
 

Критерії оцінювання опитування з тем самостійної роботи. 

5 балів – студент точно відповів на контрольні питання, вільно 

орієнтується в запропонованому рішенні, при зміні умови задачі (усна 

відповідь) може модифікувати рішення.  

4 бала – студент відповів на контрольні питання, але зміст 

матеріалу розкрито в не повному обсязі. 

3 бала – студент при відповіді на теоретичні та практичні питання 

допускає помилки, наведення прикладів викликає утруднення. 

2 бала – студент не може повністю, глибоко і доказово 

обґрунтувати відповідь на питання, погано орієнтується у прикладах. 

1 бал –  студент володіє знаннями на рівні окремих фрагментів, 

відповідь не чітка, не обґрунтована, не може навести приклади. 

 

Оцінювання підсумкового (залікового, екзаменаційного) 

контролю.  
1. За умов дистанційного навчання та тестування через 

університетську платформу Moodle студент отримує 40 тестів. 100% 

правильних відповідей дорівнює 40 балам.  

2. При  проведенні семестрового контролю (залік/іспит) в умовах 

факультету студент отримує білет із тестовими питаннями різного 

рівня складності. Тривалість заліку та іспиту з АСТ становить 40 хв. 
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За одну правильну відповідь можливо набрати 1 бал, неправильна 

відповідь або її відсутність – оцінюється в 0 балів. Максимальна 

кількість балів за тести –  40. Кількість балів, яку можна набрати за 

тести певного розділу, вказана на бланку білету. 

В журнал та залікову відомість виставляють ті результати, які 

потрапляють в інтервал 24-40 балів. Результати складання 

підсумкових тестів переводяться у національну шкалу і вносяться у 

відповідні документи. 

 

6. Результати навчання 

РН 01. Знати і грамотно використовувати термінологію ветеринарної медицини. 

РН 03. Визначати суть біологічних процесів, які відбуваються в організмі тварин у нормі та за 

патології.  

РН 17. Знати правила та вимоги біобезпеки, біоетики та добробуту тварин. 

 

7. Пререквізити 

Для успішного навчання та опанування компетентностями з дисципліни «Анатомія 

свійських тварин» необхідні знання та результати навчання з попередньо прослуханих 

дисциплін: Вступ до фаху, Латинська мова (термінологія), Біофізика, Неорганічна та органічна  

хімія.  
 

8. Політики дисципліни 
 

Правила поведінки на лабораторному занятті 
1. З препаратами різних видів можна працювати лише в навчальних лабораторіях. 

Категорично забороняється виносити учбові препарати за межі кафедри анатомії і гістології 

2. В аудиторіях заборонено вживати їжу та напої (за винятком води та у разі медичної 

необхідності). 

3. Студенти повинні підтримувати порядок в аудиторіях та секційних залах, обережно 

ставитися до обладнання та препаратів. За неохайне ставлення до обладнання кафедри та 

псування анатомічних препаратів, приладів студенти несуть матеріальну відповідальність та 

отримують штрафні бали (з наявної загальної оцінки вилучається по 2 бали за кожне 

порушення). 
 

Правила роботи з анатомічними препаратами 

1. При роботі з фіксованими препаратами (кістки, суглобі, нутрощі тощо) обов’язковим є 

носіння медичного халату, шапочки, гумових рукавичок, миття рук та інструментів по 

закінченню роботи. 

2. Не етично фотографуватися з біологічним матеріалом, фотографувати його, виставляти 

фото- та відеоматеріали в інтернет. 

3. Демонстраційні препарати (кістки, суглоби, препаровані м’язи, фіксовані препарати 

нутрощів, тощо) потрібно класти на лотки або на анатомічні столики. 

4. З натуральними препаратами треба поводитися обережно (не робити різких рухів 

інструментами, уникати роздавлювання чи розтягу тканин, повертати нутрощі фіксованих 

препаратів тільки руками). Категорично забороняється перевертання органів, трупного 

матеріалу пінцетом, ножами тощо. 

5. Вказувати на структури фіксованих органів, що демонструються, треба дотиком 

пінцету, на препарати мозку – м’якими указками з паперу для запобігання пошкодженню 

препарату. 
 

План проведення лабораторного заняття 

1. Організаційний момент (3 хвилини). 

2. Перевірка засвоєння попередньої теми та ведення робочого зошиту (35–65 хвилин).  
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3. Пояснення нового теоретичного матеріалу, відпрацювання практичних навичок  (40–50 

хвилин). 

4. Домашнє завдання  (2 хвилини). 
 

Академічна доброчесність 

Студенти зобов’язані дотримуватися принципів академічної доброчесності при виконанні 

індивідуальних та підсумкових завдань. У разі виявлення плагіату студент отримує 

незадовільну оцінку за завдання. Недопустимим є списування під час заліку, іспиту (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). 
 

Досягнення результатів навчання 
Завдання, передбачені програмою дисципліни, мають бути виконані у встановлений 

термін.  

Студенти з особливим потребами можуть отримати необхідну навчальну інформацію та 

представити виконані завдання завдяки використанню мобільних технологій. 

Відпрацювання пропущених лабораторних занять здійснюється за наявності конспекту 

лекції та робочого зошиту із словником анатомічних термінів. Проводиться у позааудиторний 

час шляхом усного або письмового опитування (можливо, при використанні месенджерів 

Telegram, Viber тощо). Обов’язковим завдання при відпрацюванні пропущених годин є робота з 

моделями та реальним біологічним матеріалом в лабораторії (для набору третини балів від 

семестрового мінімуму, 12 із 36). 

 

9. Технічне та програмне забезпечення 
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами і 

передбачають використання презентацій.  

Лабораторні заняття проводяться в спеціалізованих учбових лабораторіях з 

використанням спеціального наочного матеріалу (анатомічні препарати, штучні макети 

органів), набору таблиць за всіма розділами анатомії тварин, набору демонстраційних 

анатомічних препаратів по різним складовим, демонстраційних муляжів, музейних препаратів. 

Анатомічний столик. Мультимедійний проектор Epson EB-S92, екран для проектора. 

Навчально-методичні розробки, атласи кафедри анатомії і гістології, базова та додаткова 

література з фонду бібліотеки факультету ветеринарної медицини.  

Тестування знань студентів здійснюється письмово або через університетську платформу 

Moodle.  
 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Базова 
1. Анатомія свійських тварин: Підручник / С. К. Рудик та ін. Київ : Аграрна освіта, 2001. 

575 с. 

2. Акаевский А. И., Юдичев Ю. Ф., Селезнев С. Б. Анатомия домашних животных. 

Москва : Аквариум-Принт, 2009. 640 с. 

3. Костюк В. К. Атлас анатомії свійських тварин. Остеологія. Київ : Аграрна освіта, 2001. 

78 с. 

4. Костюк В. К. Атлас анатомії свійських тварин. Синдесмологія. Міологія. Вінниця : Нова 

книга, 2007. 75 с. 

5. Міжнародна ветеринарна анатомічна номенклатура. Латинською, українською і 

англійською мовами : навч. посіб. / В. Т. Хомич та ін. Київ, 2005. 388 с. 
 

Допоміжна 
1. Анатомія свійських птахів : навч. посіб. / Горальський Л. П., Хомич В. Т., Кот Т. Ф., 

Гуральська С. В. Житомир : Полісся, 2011. 52 с. 

2. Анатомія та особливості фізіології собак з основами дресирування : навч. посіб. / 

Горальський Л. П. та ін. Житомир : Полісся, 2008. 448 с. 



8 

 

3. Довідник з цитологія, ембріології та гістології свійських тварин : довідник / Л. П. 

Горальський та ін.Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 262 с. 

4. Климов А.Ф., Акаевский А. И. Анатомия домашних животных. Москва : :Лань, 2011. 

1040 с. 

5. Кот Т. Ф., Гуральська С. В., Житова О. П. Особливості анатомії м’ясоїдних тварин : 

навч. пос. Житомир : О. О. Євенок, 2019. 204 с. 

6. Лебедев М. И., Зеленевский Н. В. Практикум по анатомии сельскохозяйственных 

животных. СПб : «Агропромиздат», 1995. 359 с. 

7. Попеско П. Атлас топографической анатомии сельскохозяйственных животных: В 3 т. 

Братислава : Природа, 1974. Т 1–3. 987 с. 

8. Морфологія собаки : навч. посібник / В. Т. Хомич, Л. П. Горальський, Ю. С. Ших та ін. ; 

за ред. В. Т. Хомича. Вид. 2-ге, випр. і допов. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. – 508 с. 

9. Рудик С. К., Кот Т. Ф. Анатомія кішки. Частина 1. Апарат руху : навч. посіб.   Житомир 

: Полісся, 2011. 104 с.  

10. Рудик С. К., Кот Т. Ф. Анатомія кішки. Частина 2. Система органів шкірного покриву. 

Нутрощі : навч. посіб. Житомир : Полісся, 2012. 78 с.  

11. Рудик С. К., Кот Т. Ф. Анатомія кішки. Частина 3. Серцево-судинна, лімфатична, 

нервова системи. Органи чуття : навч. посіб. Житомир : Полісся, 2013. 104 с.  

12. Рудик С. К. Курс лекцій з порівняльної анатомії : навчальний посібник. Київ : Аграрна 

освіта, 2002. 108 с. 

13. Рудик С. К. Подъязычный аппарат млекопитающих в свете его строения и функции. 

Київ : АртЭк, 2007. 320 с. 

14. Сокульський І. М. Атлас анатомії свійських тварин. Спланхнологія, для проведення 

лабораторних занять з навчальної дисципліни «Анатомія свійських тварин» для студентів 1-2 

курсу ф-ту ветеринарної медицини, Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» Галузь знань 

21 «Ветеринарна медицина» Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 64 с. 

15. Хомич В. Т., Кот Т. Ф. Морфологія кози : навчальний посібник. Житомир : Полісся, 

2016. 344 с. 

16. Хрусталева И. В. Анатомия домашних животных: учебник / И.В. Хрусталева и др.; под 

ред. проф. И.В. Хрусталевой. 3-е изд., испр. Москва : Колос, 2004. 704 с. 

17. Фольмерхаус Б., Фревейн И. Анатомия собаки и кошки / Пер. с нем. Е. Болдырева, 

И. Кравец. Москва : АКВАРИУМ БУК, 2003. 580 с. 

 

 


