
РЕГЛАМЕНТ 
з дисципліни "Анатомія людини" 

для студентів 1-го курсу денної форми навчання 
зі спеціальності 221 - стоматологія 

 

Загальний обсяг годин навчальної дисципліни "Анатомія людини" – 330, що 
складає 11,0 кредитів. З них 180 годин – аудиторні заняття (26 годин – лекцій і 154 – 
практичних занять), 150 години – самостійна робота студентів. 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) лекції; б) практичні 
заняття; в) самостійна робота; г) консультації. 

Усі лекції згідно плану проводяться в online режимі. Консультації проводяться 
щосуботи з 10:00 до 11:00 в online режимі (посилання: meet.google.com/eyt-jhsp-prh). 

Заняття двогодинні. На першій годині студенти звітують про вивчений матеріал 
шляхом:  

а) відповіді на контрольні питання викладача; 
б) комп'ютерного тестового контролю згідно плану (10 питань на 10 хвилин). 
В академічний журнал виставляється 2 оцінки: в чисельнику за тестовий 

контроль, в знаменнику – за усну відповідь з демонстрацією на препаратах. 
На другій годині заняття викладач інструктує студентів з нової теми протягом 15 

– 20 хвилин. Останні 20-25 хвилин зайняті самостійною роботою студентів під 
керівництвом викладача по підручникам, атласам, мультимедійним світлинам, 
навчальним посібникам, сухим і вологим препаратам, таблицям. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність 
студенту виставляється оцінка за 4-х бальною (традиційною) шкалою з урахуванням 
затверджених критеріїв оцінювання з дисципліни. Форми оцінювання поточної 
навчальної діяльності передбачають здійснення контролю теоретичної і практичної 
підготовки. 

Підсумковий бал за поточну діяльність визначається вирахуванням середніх 
оцінок в кінці семестру згідно нижченаведеної шкали (табл. 1), а також балів за 
змістові і семестрові модулі та балів за індивідуальну роботу. 

Таблиця 1 
Перерахування середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу 

 

Середня оцінка Бали за усну відповідь 
Бали за комп'ютерне 

тестування 
5,0 9,6 2,4 

4,9 9,4 2,3 

4,8 9,2 2,2 
4,7 8,9 2,2 

4,7 8,9 2,2 
4,6 8,7 2,1 

4,5 8,4 2,1 
4,4 8,2 2,0 

4,3 7,9 2,0 

4,2 7,7 1,9 
4,1 7,4 1,9 

4,0 7,2 1,8 
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3,9 7,0 1,8 

3,8 6,9 1,7 

3,7 6,7 1,7 
3,6 6,6 1,6 

3,5 6,4 1,6 
3,4 6,3 1,5 

3,3 6,1 1,5 
3,2 6,0 1,4 

3,1 5,9 1,4 

3,0 5,8 1,4 
2,9 5,7 1,3 

2,8 5,5 1,3 
2,7 5,4 1,2 

2,6 5,2 1,2 

2,5 5,1 1,1 
2,4 5,0 1,0 

2,3 4,8 1,0 
2,2 4,7 0,9 

2,1 4,6 0,9 
2,0 4,5 0,8 

1,9 4,3 08 

1,8 4,1 0,7 
1,7 3,8 0,7 

1,6 3,6 0,6 
1,5 3,3 0,6 

1,4 3,1 0,5 

1,3 2,8 0,5 
1,2 2,2 0,5 

1,1 2,0 0,5 
 

І семестр (32 практичних заняття) 
 

Змістові модулі "Пасивна частина опорно-рухового апарату", "Міологія" і 
"Спланхнологія" в оффлайн режимі проводяться у вигляді співбесіди з викладачем, 
складаються з 3-х питань і оцінюються у 12 балів максимально (табл. 2).  

                                                                                                                       Таблиця 2 
Оцінка Бали за кожне питання 

5 4 

4 3,2 
3 2,4 

2 0 
В онлайн режимі модулі проводяться у вигляді тестування на платформі 

mix.sumdu.edu.ua. і складаються з 30 питань. Модуль вважається зданим, якщо 



студент отримав 60% і більше правильних відповідей. Бали розраховуються 
пропорційно. 100% правильних відповідей - 12 балів, 60% - 7,2. 

Семестровий модуль оцінюється у 12 балів максимально і проводиться у 
вигляді комп'ютерного тестування (30 питань на 30 хвилин). Відсоток вірних 
відповідей переводиться у відповідний бал. В онлайн режимі модуль вважається 
зданим, якщо студент отримав 60% і більше правильних відповідей. 

У кінці першого семестру студент отримує залік на останньому занятті за 
результатами поточного оцінювання. Для заповнення відомості усі отримані бали 
помножуються на коефіцієнт 3,34. 

Умовою отримання заліку є: 
а) відпрацювання усіх пропущених занять (якщо студент не отримав позитивну 

оцінку, його бал за відпрацьовану тему дорівнює "0"); 
б) середній поточний бал з дисципліни не нижче 36 (120). 
Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за семестр – 60 (200). 
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент – 36 (120). 
У випадку, коли середній бал нижче 36 (120), студент не отримує залік. 

Викладач вносить в першу залікову відомість "не зараховано" і кількість балів, яку 
набрав студент за дисципліну. 

Викладач подає першу відомість у деканат в день останнього заняття. 
Студенти, які мають середній поточний бал з дисципліни нижче, ніж 36 (120) 

упродовж додаткового тижня можуть підвищити свій поточний бал до 36 (120) 
шляхом складання всіх семестрових тестів з дисципліни (40 питань на 40 хвилин). 
Студент має отримати бал не менше 24 (60%), у випадку підвищення рейтингу online 
– не менше 32 (80%). 

 
ІІ семестр (45 практичних занять) 
 
Змістові модулі "Серцево-судинна система", "Центральна нервова система" і 

"Периферична нервова система" в оффлайн режимі проводяться у вигляді співбесіди 
із викладачем і складаються з 3-х питань і оцінюються у 12 балів максимально (табл. 
3). В онлайн режимі модулі проводяться у вигляді тестування на платформі 
mix.sumdu.edu.ua. і складаються з 30 питань. 

Таблиця 3 
 

Оцінка Бали за кожне питання 
5 4 

4 3,2 
3 2,4 

2 0 
 
В онлайн режимі модулі проводяться у вигляді тестування на платформі 

mix.sumdu.edu.ua. і складаються з 30 питань. Модуль вважається зданим, якщо 
студент отримав 60% і більше правильних відповідей. Бали розраховуються 
пропорційно. 100% правильних відповідей - 12 балів, 60% - 7,2. 



Змістовий модуль "Органи чуття" в оффлайн режимі складається з 2-х питань і 
оцінюється у 12 балів максимально (табл. 4). В онлайн режимі модуль проводяться у 
вигляді тестування на платформі mix.sumdu.edu.ua. і складаються з 20 питань. Модуль 
вважається зданим, якщо студент отримав 60% і більше правильних відповідей. Бали 
розраховуються пропорційно. 100% правильних відповідей - 12 балів, 60% - 7,2. 

Таблиця 4 
 

Оцінка Бали за кожне питання 

5 6 
4 4,8 

3 3,6 

2 0 
 
У кінці ІІ семестру проводиться іспит згідно з розкладом, що затверджений 

деканатом. 
До іспиту допускаються студенти, які: 
а) виконали всі види робіт передбачені навчальним планом з дисципліни; 
б) були присутні на всіх лекціях і практичних заняттях; 
в) своєчасно відпрацювали усі пропущені заняття; 
г) набрали мінімальну кількість балів (72); 
д) здали "Крок-1" не менше ніж на 80% оффлайн та 90% онлайн.  
Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за іспит – 80. 
Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати за іспит – 48. 
Іспит з анатомії людини проводиться шляхом комп'ютерного тестування 

(80 питань на 80 хвилин). Студент, який набрав на іспиті менше 48 балів, отримує 
0 балів за іспит. 

Бали за індивідуальну самостійну роботу нараховуються студентові лише при 
успішному її виконанні та захисті в кінці ІІ семестру.  

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, 
залежить від їх об'єму та значимості, але становить не більше 10. Ці бали додаються 
до суми балів, набраних студентом за дисципліну, але максимальна сума балів, яку 
може отримати студент з дисципліни не може бути більше 200. 

Сума балів, набрана за 2 семестри, за індивідуальну роботу і на іспитах, 
виставляється у залікову відомість і переводиться і оцінку за предмет "Анатомія 
людини": 

- 170 – 200 балів – "5" (відмінно); 
- 140 – 160 балів – "4" (добре); 
- 120 – 139 балів – "3" (задовільно); 
- менше 120 балів – "2" (незадовільно). 
 


