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1. Загальні відомості про викладача навчальної дисципліни. 
 

Назва дисципліни Анатомія людини 

ПІП Галичанська Ольга Миколаїв 

Контактний телефон  0509685758 

E-mail:   olgagalichanska31.10@gmail.com 

Вебресурси Google Meet/Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

Інтернет-ресурси dEra,  iLearn,  Рrometheus 

Консультації Вт.  19.00-20.00 

 

2. Опис навчальної дисципліни 
 

Розподіл навчальних годин 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 22 

Навчальна практика 40 

Самостійна робота 28 

Підсумковий модульний контроль Модульний контроль 

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання: 1 рік і 10 місяців 

 

Мета навчальної дисципліни. 

Вивчення навчальної дисципліни «Анатомія людини» – удосконалення знань про будову 

організму та його органів і систем органів, взаємозв’язок  їхніми функціями та розвитком в 

філогензі та онтогенезі, удосконалення  системи знань професійних умінь та практичних 

навичок, що складають основу майбутньої професійної діяльності; виробити навички та вміння у 

використанні отриманих знань з анатомії в практичній діяльності; удосконалити знання про 

форму, будову та розвиток людини у взаємозв’язку з оточуючим середовищем. 

 

У результаті вивчення навчальної  дисципліни в здобувача освіти будуть сформовані 

наступні компетентності: 

загальні: 

ЗК 03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 04 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 06 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК 09 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків 
 

спеціальні:  

СК 02 Здатність розпізнавати й інтерпретувати ознаки здоров’я і його змін, хвороби чи 

інвалідності (оцінка/діагноз), обмежень можливості повноцінної життєдіяльності і визначати 

проблеми пацієнтів при різних захворюваннях та станах 

СК 06 Здатність ефективно застосовувати сукупність медсестринських навичок (вмінь), 

медичних засобів, втручань та дій при оцінці функціонального стану пацієнтів/клієнтів, 



підготовці їх до діагностичних досліджень та заборі біологічного матеріалу для лабораторних 

досліджень 
СК 08 Профілактична діяльність медичної сестри, направлена на збереження і зміцнення 

здоров’я, попередження захворювань й інформування та навчання пацієнта та членів його родини 

СК 13 Здатність виявляти зв’язок клінічних проявів захворювань з результатами додаткових 

методів дослідження 

 

Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення програмних 

результатів навчання: 

ПРН 1. Проводити медсестринське суб’єктивне й об’єктивне обстеження різних органів, 

систем пацієнта та оцінювати отримані дані в умовах закладів охорони здоров’я, вдома, шляхом 

спілкування з пацієнтами різних вікових груп, їх родичами, хворою дитиною чи її батьками; 

уміти збирати скарги, анамнез захворювання та життя, алергологічний та епідеміологічний 

анамнез, оцінювати анамнестичні дані. 

ПРН 2. Проводити медсестринську діагностику, виявляти та оцінювати проблеми пацієнта 

в умовах закладів охорони здоров’я, непередбачуваних обстави та вміти: виявляти дійсні 

проблеми пацієнта; оцінювати їх першочерговість, установлювати медсестринський діагноз. 

ПРН 8. Виконувати медичні маніпуляції з метою забезпечення санітарно-

протиепідемічного режиму, стабілізації функціонального стану організму, особистої гігієни, 

харчування пацієнта. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, письмовій 

формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної мобільності, ефективного 

обміну професійною інформацією. 

ПРН 19. Практикувати застосування ефективних поведінкових стратегій на 

індивідуальному/сімейному/суспільному рівнях для покращення стану здоров’я шляхом впливу 

на спосіб життя та заохочення до самостійного догляду індивідуальних осіб та сімей. 

 

3. Навчальний план з дисципліни  

 

3.1.Теми лекційних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

К-сть 

годин 

1. Клітинний та тканинний 

рівень організму людини. 

Основні типи тканин 

організму людини. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

Малий атлас з анатомії: Переклад з 5-го польськ. вид. — 

ВСВ “Медицина”, 2011. — 136 с., 83 іл. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

2 Міологія. Будова м’яза як 

органа. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

Малий атлас з анатомії: Переклад з 5-го польськ. вид. — 

ВСВ “Медицина”, 2011. — 136 с., 83 іл. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

3 Структурна організація 

системи травлення 

(здрібнювання, гілроліз, 

усмоктування їжі). 

Функціональні зони кишково-

шлункової трубки. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

Малий атлас з анатомії: Переклад з 5-го польськ. вид. — 

ВСВ “Медицина”, 2011. — 136 с., 83 іл. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

4 Структурна організація систем 

повітряпроведення і 

газообміну.Типи дихання. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

Малий атлас з анатомії: Переклад з 5-го польськ. вид. — 

ВСВ “Медицина”, 2011. — 136 с., 83 іл. 

2 



http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 
5 Структурна організація 

системи виділення та органів 

статевої системи. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

Малий атлас з анатомії: Переклад з 5-го польськ. вид. — 

ВСВ “Медицина”, 2011. — 136 с., 83 іл. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

6 Структурна організація 

ендокринної системи 

(гормонопродукуючі органи). 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

Малий атлас з анатомії: Переклад з 5-го польськ. вид. — 

ВСВ “Медицина”, 2011. — 136 с., 83 іл. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

7  Структурна організація 

нервової системи (центральної 

і переферичної). 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

Малий атлас з анатомії: Переклад з 5-го польськ. вид. — 

ВСВ “Медицина”, 2011. — 136 с., 83 іл. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

8 Структурна організація 

сенсорної системи. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., 

Федонюк Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — 

Вінниця: Нова книга, 2006. 

Малий атлас з анатомії: Переклад з 5-го польськ. 

вид. — ВСВ “Медицина”, 2011. — 136 с., 83 іл. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

9 Структурна організація 

серцево- судинної системи. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., 

Федонюк Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — 

Вінниця: Нова книга, 2006. 

Малий атлас з анатомії: Переклад з 5-го польськ. 

вид. — ВСВ “Медицина”, 2011. — 136 с., 83 іл. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

10 Система мікроциркуляції. 

Будова капілярів. Кровоносні і 

лімфатичні судини. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., 

Федонюк Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — 

Вінниця: Нова книга, 2006. 

Малий атлас з анатомії: Переклад з 5-го польськ. 

вид. — ВСВ “Медицина”, 2011. — 136 с., 83 іл. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

11 Структурна організація 

системи імунітету (тимус, 

селезінка, мигдалини, 

лімфатичний вузол, лімфоїдна 

бляшка). Типи імунітету. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., 

Федонюк Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — 

Вінниця: Нова книга, 2006. 

Малий атлас з анатомії: Переклад з 5-го польськ. 

вид. — ВСВ “Медицина”, 2011. — 136 с., 83 іл. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

  Усього 22 

 Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційних аудиторіях 

навчального корпусу № 1 

 

3.2. Теми навчальної практики під керівництвом викладача 
 

№ 

з\п 

Навчальна практика Рекомендовані джерела Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 1. Анатомія опорно-рухового апарату. 

1 Клітинний та 

тканинний  рівень 

організму людини. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

2 



Основні типи тканин 

організму  людини. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 Кістки черепа. Вікові 

особливості черепа. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

3. Кістки тулуба. 

Особливості будови 

хребців різних 

відділів. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

4. Кістки верхніх та 

нижніх кінцівок. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

5. М’яз як орган. 

Функціональні групи 

скелетних м’язів 

(агоністи, сінергісти, 

антагоністи, 

стабілізатори). 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

 Змістовий модуль 2. Спланхнологія. Центральна нервова система і органи чуття 

6. Структурна 

організація і 

функціональні відділи 

системи травлення. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

7. Морфологічні 

особливості будови 

залоз травної системи. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

8. Загальні принципи 

структурної 

організації органів 

дихання. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

9. Структурна 

організація системи 

виділення (виведення 

рідких, газоподібних і 

твердих продуктів 

обміну речовин). 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

10. Морфологічні 

особливості будови 

жіночих та чоловічих  

статевих органів. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

 

2 

11. Структурна 

організація 

ендокринної системи 

(гормонопродукуючі і 

гормоночутливі 

органи і клітини). 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

12. Структурна 

організація нервової 

системи (центральної 

і периферичної). 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 



Оболонки головного 

та спинного мозку. 

13. Периферична нервова 

система (соматична і 

вегетативна). 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

14. Структурна 

організація сенсорної 

системи. Шкіра її 

похідні. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

15. Морфологічні 

особливості будови 

органа зору та слуху. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

 Змістовний модуль 3. Серце. Артеріальна та венозна  система організму 

16. Основні 

закономірності 

структурної 

організації систем 

циркуляції (серцево-

судинна 

система).Кола 

кровообігу. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

17. Структурна 

організація системи 

мікроциркуляції. 

Артеріальна система 

організму. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

 

2 

18. Венозна система 

організму. Система 

ворітної печінкової 

вени. Лімфатична 

система 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

19. Лімфатична система 

(капіляри, судини, 

стовбури, 

органи, лімфатичні 

утворення). Лімфа її 

склад. 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк 

Я.І. Анатомія людини. У трьох томах. — Вінниця: Нова 

книга, 2006. 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 

2 

20. Підсумковий 

модульний контроль 

http://medkol-moodle.net.ua/course/view.php?id=502 2 

 Усього : 40 

 Заняття проводяться відповідно до розкладу в навчальних кімнатах коледжу 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Місце 

контролю 

1. Основні принципи регуляції і функціонування клітин. 

Клітинний і мітотичний цикли. Морфологічні структури 

з’єднання клітин. 

2 НППВ 

2 Загальні принципи структурної організації органів людини 

(паренхіматозні, порожнисті, змішані). Строма та паренхіма 

органів 

3 НППВ 



3 Типи з’єднання кісток (нерухомі, обмежено рухомі, рухомі). 

Особливості будови суглобів (типи, обов’язкові і додаткові 

елементи. 

2 НППВ 

4 Структурна організація м’язових груп, що забезпечують 

вертикальне положення тіла людини. 
3 НППВ 

5 Травлення в товстій кишці, роль мікрофлори. Моторика товстої 

кишки, регуляція. Акт дефекації. Структурна організації 

системи усмоктування (кишкова ворсинка). 

3 НППВ 

6 Структурна організація системи газообміну (альвеолярний і 

тканинний). Дихання під час фізичної роботи, при 

підвищеному та зниженому барометричному тиску. 

3 НППВ 

7 Сечовиділення, його регуляція. Фізіологічна основа 

дослідження загального аналізу сечі та проби сечі за методом 

Зимницького 

2 НППВ 

8 Основні відмінности будови парасимпатичної та симпатичної 

частин вегетативної нервової системи. Морфологічні 

особливості структурної організації рефлекторної дуги. 

3 НППВ 

  9 Структурно-функціональна організація смакової та нюхової 

сенсорних систем, їхні рецепторні, провідникові та кіркові 

відділи. Види смаків, механізм сприйняття. 

2 НППВ 

 10 Клапанний апарат серця та великих судин, його значення. 

Особливості кровопостачання міокарда та іннервації. 
3 НППВ 

 11 Імунітет, інші фактори захисту організму людини. 2  

 Усього 28  

  

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, дослідницькі 

й аналітичні роботи) 

1. Анатомо - фізіологічні особливості дихальної системи у людей похилого та старечого 

віку.  

2. Анатомо - фізіологічні особливості кісток черепа у дітей. 

3. Анатомо - фізіологічні особливості серцево - судинної системи у дітей. Особливості 

кровообігу плода.   

4. Анатомічні особливості будови кісток тазу. Відмінності у будові чоловічого та 

жіночого тазу. Розміри жіночого тазу та їх значення в акушерстві. 

  

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Анатомія людини» є обов’язковою для студентів спеціальності 223 

Медсестринство. 

Студент зобов’язаний в повному обсязі оволодіти знаннями, вміннями, практичними 

навичками та компетентностями з дисципліни «Анатомія людини». 

 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів вищої 

освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел інформації 

(наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних завдань під час 

заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

 

  



Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології здобувачами 

вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами, пацієнтами, 

медичним персоналом закладів охорони здоров’я; 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях: навчальній практиці, підсумковому модульному контролі є 

обов’язковим з метою поточного  та підсумкового оцінювання знань (окрім випадків за 

поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- перескладання підсумкового модулю з метою підвищення оцінки не допускається, окрім 

ситуацій передбачених Положенням про диплом державного зразка з відзнакою, чи невиконання 

програми дисципліни або неявки на підсумковий контроль з поважної причини; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, 60% і більше від загальної 

кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 70-119 балів), студент 

отримує незадовільну оцінку з можливістю повторного перескладання дисципліни; 

- при виникненні академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 65% від 

загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (студент отримав 1-69 балів), 

студент отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також  згідно з 

графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
Оцінювання обов’язкової дисципліни «Анатомія людини» є рейтинговим та визначається 

з урахуванням поточної освітньої діяльності студента (з урахуванням тем самостійної роботи та 

ІДРС) та результатів підсумкового модульного контролю. 

Кожен модуль включає бали за поточну роботу на навчальній практиці (опитування за 

темою, виконання самостійної роботи, відпрацювання практичних навичок, вирішення клінічних 

ситуаційних задач, тестування, виконання індивідуального завдання за вибором). 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу на останньому занятті. 

 

Критерії оцінювання (розподіл балів, які отримують студенти) з дисципліни 

«Анатомія людини»  

Перерахунок поточної успішності студентів при вивченні окремої теми модуля 1 з 

традиційної шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка «відмінно» – 6 балів;  

- оцінка «добре» – 5 балів; 

- оцінка «задовільно» – 4 балів; 

- оцінка «незадовільно» – 0 балів. 

Критерії оцінювання визначаються за національною шкалою – «5», «4», «3», «2» та шкалою 

ECTS – А, В, С, D, Е, FX, F (Табл.1, Табл.2, Табл.3, Табл. 4). 

 

Таблиця 1  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види освітньої 

діяльності 

Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

модуль контролю 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В добре 

https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
https://www.medkol.cv.ua/wp-content/uploads/2020/02/29-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf


 

Таблиця 2 

Уніфіковані критерії оцінювання навчальних досягнень, знань та вмінь студенів 

(відповідь на навчальній практиці, підсумкового модульного контролю). 

5 (відмінно) А Виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття 

та лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи 

відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпано точні 

та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає 

матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі 

та виконує практичні завдання різного ступеню складності. 

4, 5 
(дуже добре) 

В Студент має ґрунтовні знання, вміє застосовувати їх на 

практиці, але може допустити деякі неточності, окремі 

помилки в формулюванні відповідей. 

4 (добре) С Виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та 

добре його розуміє, відповіді на питання викладає 

правильно, послідовно та систематизовано, але вони не є 

вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає 

без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні 

завдання. відчуваючи складнощі лише у найважчих 

випадках. 

3, 5 (більш ніж 

задовільно) 
D Виставляється студентові на основі його знань всього 

змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. 

Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) 

завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та 

виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у 

простих випадках; не спроможний самостійно 

систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені 

запитання відповідає правильно. 

3 (задовільно) Е Студент має прогалини в знаннях з теми. Замість чіткого 

термінологічного визначення пояснює теоретичний 

матеріал на побутовому рівні. 
2 (незадовільно) FХ Студент має фрагментарні знання з теми. Не володіє 

термінологією, оскільки понятійний апарат не 

сформований. Не вміє викласти програмний матеріал.  
1 (незадовільно) F Студент повністю не знає програмного матеріалу, 

відмовляється відповідати. 

 
Таблиця 3  

Схема розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ECTS  
 

Модуль 1. Анатомія людини 

 № 

заняття 

«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Змістовий модуль 1 1 6 5 4 0 

2 6 5 4 0 

3 6 5 4 0 

4 6 5 4 0 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 



5 6 5 4 0 

Всього змістовий модуль 1 30 25 20  

Змістовий модуль 2 6 6 5 4 0 

7 6 5 4 0 

8 6 5 4 0 

9 6 5 4 0 

10 6 5 4 0 

11 6 5 4 0 

12 6 5 4 0 

13 6 5 4 0 

14 6 5 4 0 

15 6 5 4 0 

16 6 5 4 0 

Всього змістовний модуль 2 66 55 44 0 

Змістовний модуль 

3 

17 6 5 4  

18 6 5 4  

19 6 5 4  

Всього змістовий модуль 3 18 15 12  

Всього поточна успішність 120 95 76  

Модуль-контроль 20 80 65 50  

МОДУЛЬ 1 200 160 126  

 

Таблиця 4  

Критерії оцінювання самостійної роботи 
 

Показник  Характеристика 

Відмінно А 

Запропонована студентом робота викладена в достатньому обсязі,  

оформлена згідно з вимогами, містить базовий теоретичний і 

практичний матеріал, нову та нетрадиційну інформацію з даного 

питання і пропозиції щодо її практичного застосування. 

Добре 

В 

Запропонована студентом робота викладена в обсязі, що вимагається,  

оформлена згідно з  вимогами, містить переважно базовий 

теоретичний і практичний матеріал, пропонуються фрагменти нової, 

нетрадиційної інформації 

С 

Запропонована студентом робота викладена в необхідному обсязі, 

оформлена грамотно, включає базовий теоретичний та практичний 

вихід, але містить певні недоліки у висвітлені питання, яке 

досліджувалось 

Задовільно 

D 

Робота містить базовий теоретичний та практичний матеріал, але не 

має практичного виходу. Виклад матеріалу неточний, присутні 

недоліки у висвітленні теми 

Е 

Робота містить базовий теоретичний та практичний матеріал, але тема 

розкрита неповністю. Виклад матеріалу неточний, присутні недоліки у 

висвітленні теми. Обсяг запропонованої роботи не відповідає вимогам 

Незадовільно 
(бали не 

зараховуються) 

FX Робота базується на фрагментарних знаннях з курсу. Тема роботи не 

розкрита 

F Робота не виконана, або студент відмовляється доповідати. 

 
Поточні оцінки конвертуються у підсумкову як середня сума оцінок навчальної діяльності 

у бали ECTS відповідно до шкали перерахунку традиційних оцінок (середній бал з точністю до 

сотих) у рейтингові 120 балів. Максимальну кількість балів, яку може набрати студент за 

підсумковий модульний контроль – 80 балів (1 тест – 1 бал). 

Максимальна оцінка при підсумковому модульному контролі – 80 балів, а саме 71-80 

балів – «5»; 60-70 балів – «4»; 44-59 балів – «3»,  43 і нижче балів  – «2».  



При тестовому контролі мінімальна кількість балів – 44 бали. 

Отримана на основі національних оцінок рейтингова оцінка в балах ECTS (120 + 80) 

переводиться у європейські оцінки ECTS (А, В, С, D, FХ, F) (Табл. 1). 

 

7. Перелік інформаційних джерел 
Навчальна література: 

1.Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Федонюк Я.І. Анатомія людини. У трьох 

томах. — Вінниця: Нова книга, 2016. 

2.Малий атлас з анатомії: Переклад з 5-го польськ. вид. — ВСВ “Медицина”, 2011.  

3.Сидоренко П.І. та ін. Анатомія та фізіологія людини: підручник. — 3-тє вид., випр. — К.: 

Медицина, 2011. — 248 с. 

4.Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — 

676 с. 

5.Френк Неттер. Атлас анатомії людини / За ред. проф. Ю.Б. Чайковського: наук. пер. з 

англ. канд. мед. наук А.А. Цегельського. — Львів: Наутілус, 2004. — 514 с. 

6.Черкасов В.Г., Бобрик І.І., Гумінський Ю.Й., Ковальчук О.І. Міжнародна анатомічна 

термінологія. — Вінниця: Нова книга, 2010. — 392  

7.Бобрик І.І., Ковешніков В.Г. Міжнародна анатомічна номенклатура. — К.: Здоров’я, 2001. 

— 328 с. 

8.Михалевич Р.Ф. Анатомія та фізіологія з основами патології. — К.: Здоров’я, 2001. 

Інформаційні ресурси: 

1. Мультимедійне забезпечення лекцій та семінарських занять. 

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (ст. 16). [Електронний 

ресурс] – режим доступу http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html. 

3.Наказ МОН України від 05.12.18р. № 1344. «Про затвердження стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти».  

[Електронний ресурс] – режим доступу https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/223-medsestrinstvo-bakalavr.pdf. 

4.  Збірка лекцій для студентів з дисципліни «Анатомія люди» -  [Електронний ресурс] – 

режим доступу https://anatom.ua 
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