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«УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ З АНАТОМІЇ ТА ГІСТОЛОГІЇ  
ЯК ПІДГОТОВКА ДО АТЕСТАЦІЇ ЄДКІ» 

 
Програма курсу визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та основний 

фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітнього ступеню магістра, 
перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і варіативний 
зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до 
контролю якості вищої освіти. 

 
ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА КОРЕКВІЗИТИ ДИСЦИПЛІНИ 

Пререквізити: базується на вивченні студентами медичної біології, анатомії людини, 
гістології, цитології і ембріології, біофізики, латинської мови, етики, філософії, екології та 
інтегрується з цими дисциплінами; 

Постреквізити: закладає основи для вивчення студентами нормальної та патологічної 
фізіології, патологічної анатомії, оперативної хірургії та топографічної анатомії, деонтології, 
пропедевтики клінічних дисциплін та формування умінь застосовувати знання в процесі 
подальшого вивчення усіх клінічних дисциплін і в майбутній професійній діяльності. 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Тема 1. Анатомія  та гістологія опорно-рухової системи. Розгляд та обговорення 
типових завдань щодо ліцензійного іспиту «КРОК-1». Комп’ютерне тестування.  
Тема 2. Міологія. Розгляд та обговорення типових завдань щодо ліцензійного іспиту «КРОК-
1». Комп’ютерне тестування.  

 Тема 3.Спланхнологія. Функціональна анатомія органів травлення. Анатомія 
очеревини. Функціональна анатомія органів дихання. Функціональна анатомія серцево-
судинної системи Загальна анатомія органів ендокринної та імунної систем. Загальна та 
функціональна анатомія органів сечовиділення.  Загальна та функціональна анатомія органів 
чоловічої та жіночої статевих систем. Розгляд та обговорення типових завдань щодо 
ліцензійного іспиту «КРОК-1». Комп’ютерне тестування.  

Тема 4. Анатомія та гістологія центральної нервової системи. Органи чуття та черепні 
нерви. Розгляд та обговорення типових завдань щодо ліцензійного іспиту «КРОК-1». 
Комп’ютерне тестування. 

Тема 5. Анатомія та гістологія  периферичної  нервової системи (ПНС). Анатомія 
судинної системи. Анатомія лімфатичної  системи. Анатомія вегетативної нервової системи 
(ВНС). Розгляд та обговорення типових завдань щодо ліцензійного іспиту «КРОК-
1».Комп’ютерне тестування на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями. 

 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Форма контролю і система оцінювання здійснюється відповідно до вимог програми 
навчальної дисципліни та «Інструкції про систему оцінювання знань студентів при 
Європейській кредитно трансферній системі»  

Методика та засоби стандартизованого оцінювання поточної навчальної діяльності 
Методика проведення контрольних заходів 
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 

конкретним цілям з кожної теми. На кожному практичному заняті студент відповідає на тести 
за темою практичного заняття. Відповідає на питання за матеріалом поточної теми і на питання 
з матеріалу попередніх тем, знання яких необхідно для розуміння поточної теми.  

Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності студента. 
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На кожному практичному заняття викладач оцінює знання кожного студента за 
чотирибальною системою. Ціна оцінки в кожному модулі різна і визначається кількістю тем в 
модулі. Вага кожної теми у межах  одного модулю має бути однаковою. 

Відмінно (“5”) -  Студент правильно, чітко, логічно і повно  відповідає на всі поставлені 
питання поточної теми, добре  знає матеріал попередніх тем ( висхідний рівень знань), 
відповідає на питання лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Правильно  
демонструє препарат (знання практичних навичок). Студент правильно вживає латинські 
терміни, робить узагальнення матеріалу, доповнює свою відповідь знанням додаткової 
літератури. Написав реферат з теми практичного заняття або самостійно зробив анатомічний 
препарат. 

Добре (“4”) - Студент правильно, інколи за допомогою пояснювальних питань, 
відповідає на поставлені питання поточної теми, знає матеріал попередніх тем (висхідний 
рівень знань), відповідає на питання лекційного курсу і питання  з самостійної роботи. 
Правильно  демонструє препарат (знання практичних навичок). Студент правильно вживає 
латинські терміни. 

Задовільно (“3”) - Студент неповно, за допомогою пояснювальних питань, відповідає 
на поставлені питання поточної теми, на питання з  матеріалу попередніх тем (висхідний 
рівень знань), неточно і неповно відповідає на питання лекційного курсу і питання з 
самостійної роботи. Не може  самостійно побудувати чітку, логічну відповідь. Під час 
відповіді і демонстрації препарату (знання практичних навичок)  студент робить незначні 
помилки. Студент вживає латинські терміни з помилками, або неповністю знає латинськи 
терміни з теми поточного заняття і попередніх занять. 

Незадовільно (“2”) - Студент не знає  матеріалу поточної теми. Або відповідає на 
поставлені питання поточної теми недостатньо, неповно, не може побудувати логічну 
відповідь, не відповідає на пояснювальні питання, не розуміє змісту матеріалу , не знає 
питання з матеріалу попередніх тем (висхідний рівень знань), не відповідає на питання 
лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Під час відповіді і демонстрації препарату 
(знання практичних навичок) студент робить значні, грубі  помилки. Студент не знає 
латинських термінів з теми поточного заняття і попередніх занять,  або вживає латинські 
терміни з помилками.   

Оцінювання поточної навчальної діяльності (ПНД) 
Під час оцінювання засвоєння кожної навчальної теми дисципліни (ПНД) та 

підсумкового заняття (ПЗ) студенту виставляється оцінка за традиційною  4-бальною 
системою: «відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно». 

Підсумковий бал за (ПНД) та підсумкові заняття (ПЗ) визначається як середнє 
арифметичне традиційних оцінок за кожне заняття та ПЗ, округлене до 2-х знаків після коми 
та перераховується у багатобальну шкалу за таблицями 1.  

Оцінювання самостійної роботи студента 
Матеріал для самостійної роботи студентів, який передбачений  в темі практичного 

заняття одночасно із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю. 
Оцінювання тем, які  виносяться тільки на самостійну роботу і не входять до тем 

аудиторних навчальних занять, контролюються при підсумковому занятті. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3 
 

  

Таблиця 1 
Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу  

 

4-бальна 
шкала 

200-
бальна 
шкала 

 
4-бальна 

шкала 

200-
бальна 
шкала 

 
4-бальна 

шкала 
200-бальна 

шкала 
5 200 4.22-4,23 169 3.45-3,46 138 

4.97-4,99 199 4.19-4,21 168 3.42-3,44 137 
4.95-4,96 198 4.17-4,18 167 3.4-3,41 136 
4.92-4,94 197 4.14-4,16 166 3.37-3,39 135 
4.9-4,91 196 4.12-4,13 165 3.35-3,36 134 
4.87-4,89 195 4.09-4,11 164 3.32-3,34 133 
4.85-4,86 194 4.07-4,08 163 3.3-3,31 132 
4.82-4,84 193 4.04-4,06 162 3.27-3,29 131 
4.8-4,81 192 4.02-4,03 161 3.25-3,26 130 
4.77-4,79 191 3.99-4,01 160 3.22-3,24 129 
4.75-4,76 190 3.97-3,98 159 3.2-3,21 128 
4.72-4,74 189 3.94-3,96 158 3.17-3,19 127 
4.7-4,71 188 3.92-3,93 157 3.15-3,16 126 
4.67-4,69 187 3.89-3,91 156 3.12-3,14 125 
4.65-4,66 186 3.87-3,88 155 3.1-3,11 124 
4.62-4,64 185 3.84-3,86 154 3.07-3,09 123 
4.6-4,61 184 3.82-3,83 153 3.05-3,06 122 
4.57-4,59 183 3.79-3,81 152 3.02-3,04 121 
4.54-4,56 182 3.77-3,78 151 3-3,01 120 
4.52-4,53 181 3.74-3,76 150 Менше 3 Недостатньо 
4.5-4,51 180 3.72-3,73 149 

  4.47-4,49 179 3.7-3,71 148 
4.45-4,46 178 3.67-3,69 147 

 
 

4.42-4,44 177 3.65-3,66 146  
4.4-4,41 176 3.62-3,64 145   
4.37-4,39 175 3.6-3,61 144   
4.35-4,36 174 3.57-3,59 143   
4.32-4,34 173 3.55-3,56 142   
4.3-4,31 172 3.52-3,54 141   
4,27-4,29 171 3.5-3,51 140   
4.24-4,26 170 3.47-3,49 139   

 
 


	Тема 1. Анатомія  та гістологія опорно-рухової системи. Розгляд та обговорення типових завдань щодо ліцензійного іспиту «КРОК-1». Комп’ютерне тестування.
	Тема 2. Міологія. Розгляд та обговорення типових завдань щодо ліцензійного іспиту «КРОК-1». Комп’ютерне тестування.
	Тема 3.Спланхнологія. Функціональна анатомія органів травлення. Анатомія очеревини. Функціональна анатомія органів дихання. Функціональна анатомія серцево-судинної системи Загальна анатомія органів ендокринної та імунної систем. Загальна та функціона...
	Тема 4. Анатомія та гістологія центральної нервової системи. Органи чуття та черепні нерви. Розгляд та обговорення типових завдань щодо ліцензійного іспиту «КРОК-1». Комп’ютерне тестування.
	Тема 5. Анатомія та гістологія  периферичної  нервової системи (ПНС). Анатомія судинної системи. Анатомія лімфатичної  системи. Анатомія вегетативної нервової системи (ВНС). Розгляд та обговорення типових завдань щодо ліцензійного іспиту «КРОК-1».Комп...

