
РЕГЛАМЕНТ 

з дисципліни «Анатомія людини» 

для студентів 1-го курсу денної форми навчання 

зі спеціальності 221 – громадське здоров'я 

  
  Загальний обсяг годин навчальної дисципліни "Анатомія людини" – 75, що 

складає 2,5 кредити. З них 54 години – аудиторні заняття (18 годин – лекцій і 36 – 

практичних занять), 21 година – самостійна робота студентів. 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) лекції; б) 

практичні заняття; в) самостійна робота студентів; г) консультації. 

Курс "Анатомія людини" складається з одного семестру, після якого 

проводиться диференційований залік. 

 

Заняття з предмету "Анатомія людини" проводяться один раз на  тиждень. 

Заняття 2-х годинні. На першій годині студенти звітують про вивчений матеріал 

шляхом а) відповіді на контрольні питання викладача (додаються у навчальних 

посібниках); б) комп′ютерного тестового контролю (10 питань на 10 хвилин – усі 

питання і відповіді на них є у навчальних посібниках та на сайті). У академічний 

журнал виставляються 2 оцінки: у чисельнику – за тестовий контроль, у знаменнику 

– за усну відповідь з демонстрацією на препаратах. 

На другій годині заняття викладач інструктує студентів з нової теми протягом 

15-20 хвилин. Увесь інший час зайнятий самостійною роботою студентів під 

керівництвом викладача по підручникам, атласам, мультимедійним світлинам, 

навчальним посібникам, сухим та вологим препаратам, таблицям. 

 

 Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність 

студенту виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною шкалою) з урахуванням 

затверджених критеріїв оцінювання з дисципліни. Форми оцінювання поточної 

навчальної діяльності передбачають здійснення контролю теоретичної і практичної 

підготовки. Зважаючи на те, що під час кожного заняття не завжди є можливість 

провести 100%-е усне опитування, підсумковий бал за поточну діяльність 

визначається вирахуванням середньої оцінки в кінці семестру згідно таблиці 1 



(окремо за усне опитування та комп′ютерні тести), балів за змістові модулі та балів 

за індивідуальну роботу. 

 

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність 

у багатобальну шкалу 

 

середня 
оцінка 

усна 
відповідь  

 
комп. 
тести  

всього 
балів 

5,0 48,0 12,0 60,0 
4,9 47,0 11,8 58,8 
4,8 46,1 11,5 57,6 
4,7 45,1 11,3 56,4 
4,6 44,2 11,0 55,2 
4,5 43,2 10,8 54,0 
4,4 42,2 10,6 52,8 
4,3 41,3 10,3 51,6 
4,2 40,3 10,1 50,4 
4,1 39,4 9,8 49,2 
4,0 38,4 9,6 48,0 
3,9 37,4 9,4 46,8 
3,8 36,5 9,1 45,6 
3,7 35,5 8,9 44,4 
3,6 34,6 8,6 43,2 
3,5 33,6 8,4 42,0 
3,4 32,6 8,2 40,8 
3,3 31,7 7,9 39,6 
3,2 30,7 7,7 38,4 
3,1 29,8 7,4 37,2 
3,0 28,8 7,2 36,0 
2,9 28,3 7,1 35,4 
2,8 27,8 7,0 34,8 
2,7 27,4 6,8 34,2 
2,6 26,9 6,7 33,6 
2,5 26,4 6,6 33,0 
2,4 25,9 6,5 32,4 
2,3 25,4 6,4 31,8 
2,2 25,0 6,2 31,2 
2,1 24,5 6,1 30,6 
2,0 24,0 6,0 30,0 

  

Після закінчення вивчення всіх тем дисципліни студенти складають 

диференційований залік. Диференційний залік проводиться на останньому 

практичному занятті. 

До диференційного заліку допускаються студенти,  які  виконали всі види 

робіт передбачені навчальним планом з дисципліни: 

 були присутні на всіх аудиторних заняттях (лекції, практичні); 



 своєчасно відпрацювали всі пропущені заняття впродовж 2 академічних 

годин кожне;  якщо студент не отримав позитивну оцінку, його бал за 

відпрацьовану тему дорівнює "0". 

 Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за 

диференційований залік - 40. 

 Мінімальна кількість балів, яку студент має набрати за 

диференційований залік - 24. 

 

 Оцінка з дисципліни визначається як сума балів за поточну навчальну діяльність 

та балів за диференційований залік. Загальний бал з дисципліни не може бути 

більше ніж 100. 

 У випадку незадовільного результату студент має право двічі перескладати 

диференційований залік. 

 Перескладання диференційованого заліку здійснюється за окремим графіком, 

який затверджується деканатом.  

 Студенти, які не з'явились на диференційований залік без поважної причини, 

вважаються такими, що отримали незадовільну оцінку.  

 


