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1. Контактна інформація: 

Викладач: проф. Григор’єва О.А., доц. Скаковський Е.Р., ас. Якімова Н.Ю., 

ст.викл. Богданов П.В., ас. Булдишкін В.В., ас. Мєшкова О.В. 

e-mail: elengrig212@gmail.com 
кафедра: анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії 

адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Маяковського, 26, ЗДМУ 

 

2. Анотація курсу з навчальної дисципліни «Клінічна анатомія та 

оперативна хірургія», спеціальність 221 «Стоматологія» 

Семестр: 3 

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 год., лекції – 10 год, практичні 

заняття – 30 год., самостійна робота – 50 год., кількість кредитів ЄКТС – 3,0. 

Мета курсу: згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття 

студентами компетентностей: 

інтегральна:  

   - здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

загальні: 

   - самостійне визначення цілей та задач особистої діяльності. Формулювати 

мету та визначати структуру особистої діяльності. 

   - здійснення особистої діяльності; вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми, здатність працювати автономно. здатність приймати обґрунтовані 

рішення. 

   - здійснення саморегуляції та ведення здорового способу життя: 

здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

   - здатність до абстрактного мислення. аналізу та синтезу, здатність 

вчитися і бути сучасно навченим. 

   - здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

   - здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

спеціальні (фахові, предметні): 

   - мати спеціалізовані знання про людину, її органи та системи; анатомо-

фізіологічні особливості дітей різного віку. 

Результати навчання дисципліни: 
- навчитися визначати питання клінічноï, топографічноï органів людини, 

- демонструвати володіння технікою виконання основних оперативних 

втручань на трупах людини та на тваринах. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Знати: 

- топографію ділянок тіла людини, взаємозв’язок ділянок між собою; 

- індивідуальну мінливість анатомічних утворень; 

- назву та сутність оперативних втручань згідно навчального плану; 

- топографоанатомічну термінологію; 
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- технологію оперативних втручань згідно «Переліку практичних навичок»; 

- назву, призначення загальнохірургічних та спеціальних інструментів в 

об’ємі навчальної програми. 

Уміти: 

- визначати елементи топографії в межах ділянки; 

- виконувати хірургічні маніпуляції, операції згідно «Переліку практичних 

вмінь та навичок».   

Мати поняття: 

 Щодо складових оперативних втручань (оперативний доступ, оперативний 

прийом, завершення операції), видів операцій; 

 про проведення деяких невідкладених оперативних втручань, застосування 

хірургічних інструментів загально-хірургічного та вузькоспеціалізованого 

профілю, накладання швів та техніку в’язання вузлів. 

 

 

3. Необхідні навчальні компоненти: в межах першого (освітньо-

наукового) рівня: 

 базується та інтегрується з дисциплінами: – анатомія людини; гістологія, 

цитологія, цитологія та ембріологія; фізіологія, патоморфологія; патофізіологія; 

пропедевтика внутрішньої медицини, пропедевтика педіатрії, радіології; 

 закладає основи вивчення студентами хірургії, хірургії, хірургічної 

стоматології, терапевтична стоматології, дитячої хірургічної стоматології, 

нейрохірургії, анестезіології та інтенсивної терапії, акушерства і гінекології та 

іншими навчальними дисципліни, де застосовуються хірургічні методи лікування, 

що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь 

застосовувати знання в процесі подальшого навчання і професійної діяльності; 

 надає можливість отримати практичні навички та формувати професійні 

вміння для надання медичної допомоги при певних патологічних станах та в 

період догляду за хірургічними хворими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матриця компетентностей 
 

№ Класифікація Знання Уміння Комунікація Автономія та 



 компетентностей 

за НРК  

відповідальність 

1 2 3 4 5 6 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у 

галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 

Загальні компетентності 

1. Здатність 

застосовувати 

знання в 

практичних 

ситуаціях 

Мати 

спеціалізован

і 

концептуаль

ні знання, 

набуті у 

процесі 

навчання. 

Вміти 

розв’язувати 

складні задачі і 

проблеми, які 

виникають у 

професійній 

діяльності. 

Зрозуміле і недвозначне 

донесення власних 

висновків, знань та пояснень, 

що їх обґрунтовують до 

фахівців та нефахівців. 

Відповідати за 

прийняття рішень 

у складних умовах 

2. Знання та 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професії 

Мати глибокі 

знання із 

структури 

професійної 

діяльності. 

Вміти 

здійснювати 

професійну 

діяльність, що 

потребує 

оновлення та 

інтеграції знань. 

Здатність ефективно 

формувати комунікаційну 

стратегію у професійній 

діяльності 

Нести 

відповідальність за 

професійний 

розвиток, 

здатність до 

подальшого 

професійного 

навчання з 

високим рівнем 

автономності. 

3. Здатність до 

здійснення 

саморегуляції , 

ведення 

здорового 

способу життя, 

здатність до 

адаптації та дії в 

нової ситуації. 

Знати 

способи 

саморегуляці

ї, ведення 

здорового 

життя. 

Вміти 

застосувати 

засоби 

саморегуляції, 

вміти вести 

здоровий спосіб 

життя та 

пристосовуватися 

до нових 

ситуацій 

(обставин) життя 

та діяльності. 

Встановлювати відповідні 

зв’язки для досягнення 

результату. 

Нести 

відповідальність за 

здоровий спосіб 

життя та своєчасне 

використання 

методів 

саморегуляції. 

4 Здатність до 

вибору стратегії 

спілкування; 

здатність 

працювати в 

команді; навички 

міжособистісної 

взаємодії 

Знати 

тактики та 

стратегії 

спілкування, 

закони та 

способи 

комунікативн

ої поведінки 

Вміти обирати 

способи та 

стратегії 

спілкування для 

забезпечення 

ефективної 

командної роботи 

Використовувати стратегії 

спілкування та навички 

міжособистісної взаємодії 

Нести 

відповідальність за 

вибір та тактику 

способу 

комунікації 

5 Здатність 

спілкуватися 

рідною мовою як 

усно, так і 

письмово; 

здатність 

спілкуватись 

другою мовою 

Мати 

досконалі 

знання рідної 

мови та 

базові знання 

іноземної 

мови 

Вміти 

застосовувати 

знання рідної 

мові, як усно так 

і письмово, вміти 

спілкуватись 

іноземною 

мовою. 

Використовувати при 

фаховому та діловому 

спілкуванні та при підготовці 

документів рідну мову. 

Використовувати іноземну 

мову у професійній 

діяльності 

Нести 

відповідальність за 

вільне володіння 

рідною мовою, за 

розвиток 

професійних 

знань. 

6 Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій 

Мати глибокі 

знання в 

галузі 

інформаційн

их і 

комунікаційн

их 

технологій, 

Вміти 

використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології у 

професійній 

галузі, що 

потребує 

Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні технології у 

професійній діяльності 

Нести 

відповідальність за 

розвиток 

професійних знань 

та умінь. 



що 

застосовують

ся у 

професійній 

діяльності 

оновлення та 

інтеграції знань. 

7. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу, 

здатність вчитися 

і бути сучасно 

навченим. 

Знати 

способи 

аналізу,синте

зу та 

подальшого 

сучасного 

навчання 

Вміти проводити 

аналіз 

інформації, 

приймати 

обґрунтовані 

рішення, вміти 

придбати сучасні 

знання 

Встановлювати відповідні 

зв’язки для досягнення цілей. 

Нести 

відповідальність за 

своєчасне набуття 

сучасних знань. 

8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Знати методи 

застосування 

знань при 

вирішенні 

практичних 

питань. 

Вміти 

використовувати 

знання при 

різноманітних 

практичних 

ситуаціях. 

Встановлювати зв’язки по 

вертикалі та горизонталі в 

залежності від практичної 

ситуації.  

Нести 

відповідальність за 

своєчасність 

прийнятих рішень 

у даних ситуаціях. 

10 Визначеність і 

наполегливість 

щодо поставлених 

завдань і взятих 

обов’язків  

Знати 

обов’язки та 

шляхи 

виконання 

поставлених 

завдань 

Вміти визначити 

мету та завдання 

бути 

наполегливим та 

сумлінним при 

виконання 

обов’язків 

Встановлювати 

міжособистісні зв’язки для 

ефективного виконання 

завдань та обов’язків 

Відповідати за 

якісне виконання 

поставлених 

завдань 

12. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

Знати 

проблеми 

збереження 

навколишньо

го 

середовища 

та шляхи 

його 

збереження  

Вміти формувати 

вимоги до себе та 

оточуючих щодо 

збереження 

навколишнього 

середовища 

Вносити пропозиції 

відповідним органам та 

установам щодо заходів до 

збереження та охороні 

навколишнього середовища 

Нести 

відповідальність 

щодо виконання 

заходів 

збереження 

навколишнього 

середовища в 

рамках своєї 

компетенції. 

 

 

4. Характеристика навчальної дисципліни 

4.1. Призначення навчальної дисципліни 

вивчення навчальної дисципліни на 2-му курсі є набуття теоретичних знань, 

опанування практичними навичками та уміннями за модулем-1: «Основи 

клінічноï анатоміï та оперативноï хірургіï», що включає 2 змістових модуля:  

Змістовий модуль 1. Введення у топографічну анатомія та оперативну 

хірургію. Топографічна анатомія і оперативна хірургія голови. 

Змістовий модуль 2. Топографічна анатомія і оперативна хірургія шиї.. 

4.2. Мета та завдання навчальної дисципліни «Клінічна анатомія та 

оперативна хірургія» 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення топографічної, 

клінічноï анатоміï та оперативної хірургії на основі вимог ОКХ та ОПП 

підготовки лікаря за фахом і є основою для побудови змісту навчальної 

дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань 

(дій). На підставі кінцевих цілей до змістового модулю сформульовані конкретні 

цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення 

кінцевої мети вивчення дисципліни: навчитися визначати питання клінічноï, 



топографічноï органів людини, демонструвати володіння технікою виконання 

основних оперативних втручань на трупах людини та на тваринах. 

4.3. Завданнями вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Клінічна анатомія та 

оперативна хірургія» є: 

 дослідження топографічної анатомії ділянок тіла людини методом 

пошарового препарування. 

 оволодіння навичками використання хірургічного інструменту, розтину і 

з’єднання м’яких тканин, тимчасової і остаточної зупинки кровотечі в рані, 

техніку первинного оброблення ран, дренування приносових пазух, дренування 

гнояків лицевого відділу голови та шиï,  венесекції і венепункції, перев’язки 

судин; 

 оволодіння навичками оперативних доступів і оперативних прийомів на 

бальзамованих та штучних об`ектах. 

4.4. Зміст навчальної дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни на 2-му курсі є набуття теоретичних знань, 

опанування практичними навичками та умінням за модулем-1 «Топографічна, 

клінічна анатомія та оперативна хірургія ділянок і органів голови і шиї». 

Види навчальних занять: лекції, практичні занятті.ю самостійна робота 

студентів, індивідуальні консультації, дистанційне навчання (із залученням 

студентів до проходження онлайн курсів). 

Форма навчання: денна. 

Мова навчання: українська. 

 

4.5. План вивчення навчальної дисципліни  
Назва теми Форма організації 

навчання та кількість 

годин 

Завдання для самостійної 

роботи 

Предмет та цілі топографічної анатомії 

та оперативної хірургії. Методи 

досліджень. Клінічна анатомія та 

оперативна хірургія мозкового відділу 

голови 

Лекція, 2 год.  

Клінічна анатомія лицевого відділу 

голови. переднього відділу лиця. 

Поняття про оперативні втручання на 

приносових пазухах 

Лекція, 2 год.  

Клінічна анатомія ділянки рота. Вади 

розвитку. Принципи технології хейло- 

та уранопластики, резекції верхньої та 

нижньої щелеп. Розрізи при гнійних 

захворюваннях лиця 

Лекція, 2 год.  

Топографія трійчастого та лицевого 

нервів, їх гілок. Принципи місцевого 

знеболювання на лиці. Провідникова 

центральна та периферична анестезія. 

Лекція, 2 год.  

Клінічна анатомія ділянок та органів 

шиї. Оперативні втручання на органах 

Лекція, 2 год.  



шиї 

Введення. Хірургічні вузли, способи іх 

в’язання. Хірургічні інструменти і 

зшивальна апаратура 

Практичне заняття, 

2 год. 

 

Класифікація хірургічних операцій.  

Первинна хірургічна техніка: роз` 

єднання і з’єднання м яких тканин.   

Практичне заняття, 

2 год. 

 

Топографічна, клінічна анатомія 

мозкового відділу голови: лобово-

тім’яно-потиличної, скроневої  

ділянок,  ділянки соскоподібного 

відростка. Топографічна, клінічна 

анатомія порожнини черепа. Основи 

технології  

Практичне заняття, 

2 год. 

 

ПХО ран  м’яких тканин мозкового 

відділу. Схема краніо-церебральної 

топографії Кренлейна  Класифікація,  

принципи технології трепанації черепа,  

інструменти. Антротомія. 

Практичне заняття, 

2 год. 

 

Загальні питання  топографії лицевого 

відділу голови. Топографічна,  клінічна 

анатомія переднього відділу лиця: 

очноямкова ділянка, ділянка носа. 

Поняття про оперативні втручання на 

приносових пазухах Принципи 

рінопластики, формування мігруючого 

стебла  за В.П.Філатовим    

Практичне заняття, 

2 год. 

 

Топографічна, клінічна анатомія 

ділянки рота, підборідя. Вікові 

особливости, вади розвитку. Операціі 

при незарощенні верхньої губи,  

піднебіння. 

Практичне заняття, 

2 год. 

 

Топографічна, клінічна анатомія 

бічного відділу лиця: щічної, при -

вушно-жувальноі, глибокої ділянок. 

Клітковині просторі лицевого 

відділу,розрізи при гнійних 

захворюваннях.  Вимоги до технології 

Практичне заняття, 

2 год. 

 

Розрізи при гнійних захворюваннях 

лиця.  Вимоги до технології ПХО  

м’яких тканин. Основи пластичних 

операцій в ділянці лиця. Операціі на 

скронево-нижньощелепному суглобі. 

Практичне заняття, 

2 год. 

 

Топографія трійчастого, лицевого 

нервів,  іх гілок. Місцеве знеболення на 

лиці:  провідникова  центральна  та 

періферічна  анестезії. 

Практичне заняття, 

2 год. 

 

Змістовий модуль 1. Введення у 

клінічну анатомію та оперативну 

хірургію Клінічна анатомія і 

оперативна хірургія голови 

Практичне заняття, 

2 год. 

 

Загальні питання топографії шиї: межі, Практичне заняття,  



розподіл на відділи, ділянки, 

трикутники. Фасціï та клітковинні 

просторі, розрізи для дренування 

2 год. 

Топографічна, клінічна анатомія над -  

та підпід’язикової ділянок. Доступи та 

лігування язиковоï, зовнішньоï сонноï 

артерій 

Топографічна, клінічна анатомія   

ділянки грудинно-ключично-соскопо -

дібного м’яза, ділянки бічного 

трикутника шиї. 

Практичне заняття, 

2 год. 

 

Топографічна анатомія органів шиї 

(щитоподібна залоза, гортань, трахея). 

Основи технології операцій на 

щитоподібній  залозі, стравоході. 

Практичне заняття, 

2 год. 

 

ПХО ран шиї. Трахеотомія, 

трахеостомія. Інтубація трахеї. 

Операціі Ванаха, Крайля 

Практичне заняття, 

2 год. 

 

Змістовий модуль 2. Клінічна 

анатомія і оперативна хірургія шиї. 

Практичне заняття, 

2 год. 

 

 

 

5. Самостійна робота студента 
№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

1. Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок 
15 

2. Індивідуальна самостійна робота студентів 

Огляд наукової літератури за вибором:  

Виготовлення наочних посібників  

Створення навчальних програм і фільмів  

Виготовлення топографо-анатомічних препаратів 

30 

3. Підготовка до підсумкового модульного контролю 5 

 РАЗОМ  50 

 

6. Список основної та додаткової літератури 

 

6.1. Основна література: 

1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиï: підручник  

/В. І. Півторак, О. М. Проніна, Ю. М. Вовк [та ін.] ; за ред. професорів:В. І. 

Пів -торака, О. М. Проніноï. – Вінниця: Нова Книга, 2016. – 312 с. 

2. Оперативна хірургія та топографічна анатомія: нац. підруч. для студ. вищ. 

мед. навч. закл. IV рівня акредитації / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.]; за ред. М. П. 

Ковальського. – 3 - є вид. випр. ‒ К.: ВСВ Медицина, 2016. ‒ 504 с. 

3. Оперативная хирургия и топографическая анатомия: учеб. пособие для 

студ. высш. мед. учеб.  заведений  IV  уровня  аккредитации / Ю. Т. Ахтемийчук 

[и др.]; под ред. М. П. Ковальского. ‒ К.: Медицина, 2015. ‒ 504 с. 



4. Оперативна хірургія: хірургічні операції та маніпуляції: підручник / І.У. 

Свистонюк, В.П. Пішак, М.Д. Лютик, Ю.Т. Ахтемійчук. ‒ Київ: Здоров'я, 2001. ‒ 

368 с. 

5. Анатомія людини /[Волошин М.А., Ковешніков В.Г., Костиленко Ю.П. та 

ін.] за ред. В.Г.Ковешнікова. – Луганськ: Віртуальна реальність, 2007. – Т.1 – 260 

с. 

6.  Анатомія людини з клінічним аспектом /[Федонюк Я.І., Ковешніков В.Г., 

Пикалюк В.С. та ін.] за ред. Я.І.Федонюка та В.С.Пикалюка. – Тернопіль; Богдан, 

2009. – 920 с. 

 

6.2. Додаткова література: 

1. Атлас детской оперативной хирургии / под ред. П.Пури, М.Гольварта; 

пер. с англ.; под общ. ред.  проф.Т.К.Немиловой. ‒ М.: МЕДпресс-информ, 2009. ‒ 

648 с  

2. Міжнародна анатомічна номенклатура / за редакцією І.І.Бобрика, В.Г. Ко 

-вешнікова. – Київ: Здоров’я, 2001. – 327с. 

3. Николаев А.В. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: 

учебник, 2 т. - М. : Медицина, 2009. 

4. Оперативная хирургия и топографическая анатомия / под ред. 

В.В.Кованова - М: Медицина, 2003. – 368 с. 

5. Оперативная хирургия / подред. И.Литтманна. Будапешт,  2008. – 1136 с. 

6. Островерхов Г.Е., Бомаш  Ю.М., Лубоцкий Д.Н. Оперативная хирургия и 

топографическая анатомия. - М.: Медицина 2005. – 592 с. 

7. Оперативная хирургия: учебное пособие по мануальным навыкам /под 

ред. А.А. Воробьева, И.И. Кагана. ‒ М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 688 с. 

8. Атлас анатомии человека / Р.Д. Синельников, Я.Р.Синельников. – 

Москва: Медицина, 1996. – Т. 1, 2, 3, 4. 

9. Неттер Ф. Атлас анатомії людини / Френк Неттер [пер. з англ. А.А. 

Цегельський]. – Львів: Наутілус, 2004 – 529 с. 

10. Музика Ф. В. Тестові завдання з дисципліни „Анатомія людини” / 

Музика Ф. В., Кулітка Е. Ф., Гриньків М. Я. – Львів : ЛДУФК, 2012. – 130 с. –

ISBN 978-966-2328-39-4. 

11. Функціональна анатомія : підручник / за ред. проф. Федонюка Я. І., 

проф. Мицкана Б. М. Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2007. – 541 с. – ISBN 

966-408-088-8. 

 

6.3. Інформаційні ресурси: 

1. Накази Міністерства охорони здоров’я України, стандарти і протоколи 

діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів 

2. Офіційна доказова практично-орієнтована медична інформація, яку 

містять медичні видання: газети, журнали. 

3. Інтернет ресурси 

 

7. Контроль і оцінка результатів навчання 

7.1. Види контролю:  



Методи навчання студентів згідно з навчальним планом є: 

а) лекції; 

б) практичні заняття; 

в) самостійна робота студентів; 

г) консультації; 

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних 

розділів оперативної хірургії та топографічної анатомії.  

Практичні заняття передбачають:  

- теоретичні знання студентами будови областей тіла людини та назву 

хірургічних інструментів та основних оперативних втручань; 

- оволодіння практичними навичками (показати на анатомічних препаратах 

анатомічні структури); 

- визначення на анатомічних препаратах топографо-анатомічні 

взаємовідносини органів людини; 

- оволодіння латинською термінологією відповідно до вимог Мііжнародної 

анатомічної номенклатури (S-PNA, 1997); 

- оцінювання вікових, статевих та індивідуальних особливостей будови 

органів людини; 

- уміння намалювати схеми та малюнки будови різних анатомічних 

структур; 

- вміння складати учбові інструктивні матеріали: графологічні схеми, 

орієнтовані картки, професійні алгоритми для відпрацювання практичних навичок 

і професійних умінь;  

- виготовлення анатомічних натуральних навчальних та музейних 

препаратів, моделей органів, мультимедійних навчальних та наукових фільмів; 

- організація самостійної роботи студентів з додатковою навчальною та 

науковою літературою; 

- освоєння навичок інтерпретації результатів клінічних методів 

дослідження: рентгенографія, рентгеноскопія, комп'ютерна томографія, магнітно-

резонансна томографія (МРТ, ЯМР), ультразвукове дослідження (УЗД), 

ендоскопія та інші. 

- вміння (знання та навички в дії) - вирішення стандартних, типових та 

ускладнених професійних задач (в т.ч. тестових), що мають клініко-анатомічне 

обґрунтування; 

- вміння моделювати професійні ситуації з клінічної анатомії, 

використовуючи арсенал засобів ігрових, імітаційних методів навчання 

таскладаючитести за системою ліцензійного іспиту КРОК-1 і інші. 

СРС та індивідуальна робота студентів складає 39% у навчальному плані  і 

містить: 

 опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять; 

 засвоєння практичних навичок за допомогою фантомів та роботи з 

вологими препаратами (згідно переліку); 

 індивідуальну СРС (доповідь на науковій студентській конференції, 

написання статей, доповідь реферату на практичному занятті, участь у науковому 

студентському гуртку тощо); 



 робота в комп'ютерному класі по підготовці до Кроку-2. 

Викладачі та допоміжний персонал кафедри забезпечують можливість 

здійснювати СРС, під час практичних занять та підсумкового модульного 

контролю проводять контроль та оцінку її виконання. Теми, що винесено на 

самостійне опрацювання, оцінюються тільки під час підсумкового модульного 

контролю. 

 

7.2. Форми контролю 

Засоби діагностики успішності навчання:  

- Усний контроль теоретичних знань 

- Письмовий контроль визначення вихідного, поточного рівня знань та 

ступеня підготовленості студента до вивчення нового матеріалу.  

- Практична перевірка  навичок та вмінь. 

- Тестовий метод перевірки знань. 

- Програмований ( система RATOS)  комп’ютерний  контроль (ПМК). 

- Комплексний іспит. 

 

7.3. Оцінювання 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка 

виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок 

відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні 

кожного модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 

120 балів. До поточної успішності відноситься  оцінювання СРС (в т.ч. 

індивідуальної не більше 10 балів). 

Поточну навчальну діяльність студентів контролюють на практичних 

заняттях відповідно до конкретних цілей. Рекомендовані до застосування такі 

засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестовий контроль (машинний та 

без машинний), розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок 

на трупах і під час експериментальних операцій на лабораторних тваринах. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні 

підсумкового модульного контролю, становить 80 балів. Підсумковий модульний 

контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів. 

 

Засоби діагностики успішності навчання 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті 

відповідно до конкретних цілей теми, під час індивідуальної роботи викладача зі 

студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно та вони не входять до 

структури  практичного заняття. Рекомендується застосовувати види 

об’єктивного (стандартизованого) контролю теоретичної та практичної 

підготовки студентів. 

Відмінно (“5”)– студент правильно відповів на 85–100% тестів. Правильно, 

чітко, логічно, повно відповідає на всі поставлені питання поточної теми, добре  

знає матеріал попередніх тем (вихідний рівень знань), відповідає на питання 



лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Правильно  демонструє 

препарати (знання практичних навичок). Студент правильно вживає латинські 

терміни, робить узагальнення матеріалу, доповнює свою відповідь знанням 

додаткової літератури. Може пов'язувати теоретичні знання з потребами 

практичної медицини. Має словник анатомічних термінів і конспект лекцій. 

Добре (“4”) – студент правильно відповів на 70–84% тестів. Правильно, 

інколи за допомогою пояснювальних питань, відповідає на поставлені питання 

поточної теми, знає матеріал попередніх тем (вихідний рівень знань), відповідає 

на питання лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Правильно  

демонструє препарати (знання практичних навичок). Студент правильно вживає 

латинські терміни. Не допускає суттєвих неточностей при відповіді. Має словник 

анатомічних термінів і конспект лекцій. 

Задовільно (“3”) – студент правильно відповів на 60–69% тестів. Неповно, 

за допомогою пояснювальних питань, відповідає на поставлені питання поточної 

теми, на питання з  матеріалу попередніх тем (вихідний 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 та 

демонстрації препаратів (знання практичних навичок) студент робить помилки. 

Студент  неповністю знає латинські терміни. Має словник анатомічних термінів і 

конспект лекцій. 

Незадовільно (“2”) – студент правильно відповів на менше, ніж 60% тестів. 

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 відповідає на питання  

з лекційного курсу і питання з самостійної роботи. Під час відповіді і 

демонстрації препаратів (знання практичних навичок)  студент робить значні, 

грубі  помилки та не орієнтується в анатомічних препаратах.  Студент не знає 

латинських термінів.  Не має словника анатомічних термінів і конспекту лекцій. 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

модулю (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність 

– 110 балів, за індивідуальну роботу – 10 балів за результатами модульного 

підсумкового контролю – 80 балів. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності використовується єдина 

шкала, яка визначає фіксовані значення для максимально можливої (110 балів, 

якщо поточні оцінки – «відмінно») та мінімально необхідної (60 балів, якщо 

поточні – «задовільні») кількості балів. Бали за поточну успішність прив’язуються 

до середньої арифметичної оцінки за традиційною п’ятибальною системою 

незалежно від кількості занять в модулі. 

При засвоєнні теми студенту виставляються оцінки за традиційною 

системою та конвертуються в бали:  
 

Середня арифметична оцінка за 

п'ятибальною шкалою 

Бали ЕСТS Середня арифметична оцінка 

за п'ятибальною шкалою 

Бали ЕСТS 

4,97-5 110 3,97-4,0 85 

4,93-4,96 109 3,93-3,96 84 



4,89-4,92 108 3,89-3,92 83 

4,85-4,88 107 3,85-3,88 82 

4,81-4,84 106 3,81-3,84 81 

4,77-4,8 105 3,77-3,80 80 

4,73-4,76 104 3,73-3,76 79 

4,69-4,72 103 3,69-3,72 78 

4,65-4,68 102 3,65-3,68 77 

4,61-4,64 101 3,61-3,64 76 

4,57-4,6 100 3,57-3,60 75 

4,53-4,56 99 3,53-3,56 74 

4,49-4,52 98 3,49-3,52 73 

4,45-4,48 97 3,45-3,48 72 

4,41-4,44 96 3,41-3,44 71 

4,37-4,4 95 3,37-3,40 70 

4,33-4,36 94 3,33-3,36 69 

4,29-4,32 93 3,29-3,32 68 

4,25-4,28 92 . 3,25-3,28 67 

 4,21-4,24 91 3,21-3,24 66 

4,17-4,20 90 3,17-3,20 65 

4,13-4,16 89 3,13-3,16 64 

4,09-4,12 88 3,09-3,12 63 

4,05-4,08 87 3,05-3,08 62 

4,01-4,04 86 3,01-3,04 61 

  3,0 60 

 

Індивідуальна робота студентів оцінюється за кожен вид роботи з урахуванням 

якості її виконання. Максимальна кількість балів, яка може добавлятися до 

кількості балів поточної успішності не може перевищувати 10 балів. Конкретна 

кількість балів за індивідуальну роботу визначена  терапевтичною методичною 

комісією (протокол № 7 від 19.04.2012р.) з урахуванням рівня, на якому вона 

виконана (кафедральний, університетський, міжуніверситетський або 

республіканський, тощо) і має такий зміст: 

 

Оцінювання індивідуальної роботи студента 

Студент може отримати додатково до 10 балів за такі види індивідуальної роботи. 

Індивідуальна робота на кафедральному рівні: 

- Відвідування менш ніж 50% засідань кафедрального наукового гуртка – 1 

бал 

- Відвідування понад 50% засідань кафедрального наукового гуртка – 2 бали 

- Доповідь на засіданні гуртка – 3–4 бали 

- Виготовлення навчальних анатомічних препаратів, макетів, таблиць – 1–4 

бали. 

Індивідуальна робота на університетському рівні: 

- Доповідь на щорічній конференції – 5 балів 

- Виготовлення препарату для анатомічного музею ЗДМУ ім. О.Г. Яхниці – 6 

балів 



- Призове місце в олімпіаді – 6 балів 

- Призове місце на конференції – 7 балів 

Індивідуальна робота на міжуніверситетському рівні: 

- Наукова публікація – 8 балів 

- Участь в конференції/олімпіаді – 9 балів 

- Призове місце на конференції/олімпіаді – 10 балів. 

 

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з 

дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, складається з 

середньої арифметичної кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за 

усі модулі ділиться на кількість модулів дисципліни). 

При проведені комплексного тестування (іспиту) кількість балів, яку студент 

набрав з дисципліни, складається з середньої арифметичної кількості балів з усіх 

модулів дисципліни (сума балів за усі модулі ділиться на кількість модулів 

дисципліни) та результату іспиту, якщо такий передбачений графіком 

навчального процесу (тобто, кількість балів, яку набрав студент під час 

проведення іспиту, становить 50% оцінювання дисципліни). 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

170-200 А відмінно    

 

зараховано 
160-169 В 

добре  
140-159 С 

120-139 D 
задовільно  

110-119 Е  

<110 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

КОНВЕРТАЦІЯ КІЛЬКОСТІ БАЛІВ З ДИСЦИПЛІНИ  В ТРАДИЦІЙНІ ОЦІНКИ  

Від 170 до 200 балів – «5» 

Від 169 до 140 балів – «4» 

Від 139 до 110 балів – «3» 

Нижче 110 балів – «2» 
 

 

 


