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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників 

Всього годин 
Денна 
форма 

здобуття 
освіти 

Заочна 
форма 

здобуття 
освіти 

Кількість кредитів/годин 5/150 5/150 
Усього годин аудиторної роботи 80 16 

в т.ч.:   
  лекційні заняття, год. 32 10 
  практичні заняття, год. 48 6 
 лабораторні заняття, год   
семінарські заняття, год   

Усього годин самостійної роботи 70 134 
Форма контролю екзамен екзамен 

Примітка. 
Частка аудиторного навчального часу здобувача вищої освіти у відсотковому вимірі: 

для денної форми здобуття освіти – 53 %; 
для заочної форми здобуття освіти – 10,7 %. 

 
2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
2.1. Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни  

Предмет: анатомія являє собою частину біології і вивчає закономірності будови організму 
людини в зв’язку з його функцією, еволюцією і умовами життя. 
 Мета: підготовка фахівців, які володіють значним об’ємом теоретичних та практичних знань 
щодо структурно-функціональних особливостей будови організму людини, його органів та систем як 
неперервного цілого, пов’язаного із зовнішнім середовищем, а також формування знань будови 
людського організму в філогенетичному та онтогенетичному напрямках. 

Результати цієї підготовки стануть основою комплексного процесу відновлення здоров’я, 
фізичного стану та працездатності людини.  

Вивчення навчальної дисципліни «Анатомія людини з основами динамічної морфології» 
ґрунтується на засвоєнні здобувачами вищої освіти таких освітніх компонентів як теорія і методика 
фізичного виховання.  

Здобуті знання з дисципліни «Анатомія людини з основами динамічної морфології» 
закладають основи вивчення здобувачами вищої освіти фахових дисциплін, що передбачає 
інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формує вміння застосовувати знання з анатомії 
людини в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.  

 
 
 
 

2.2. Завдання навчальної дисципліни (ІК, ЗК, СК (ФК)). 

  Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів вищої освіти  
необхідних компетентностей: 

фахові (спеціальні) компетентності: 
- Здатність проводити тренування та супроводження участі спортсменів у змаганнях (ФК2); 
- Здатність до організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення 

(ФК3); 
      - Здатність визначати заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації та форми адаптивного 
спорту для осіб, що їх потребують(ФК4); 
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       - Здатність застосовувати знання про будову та функціонування організму людини (ФК 7). 
   2.3. Програмні результати навчання (ПРН) 
 У результаті вивчення навчальної дисципліни «Анатомія людини» здобувач вищої освіти 
повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

  Мати базові знання з проведення досліджень проблем фізичної культури і спорту, підготовки 
та оформлення наукової праці (ПРН6); 

 Оцінювати рухову активність людини та її фізичний стан, складати та реалізовувати програми 
кондиційного тренування, організовувати та проводити фізкультурно-оздоровчі заходи 
(ПРН10); 

 Обґрунтовувати вибір заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації та адаптивного спорту 
(ПРН 11).    

 Використовувати засвоєнні уміння і навички занять популярними видами рухової активності 
оздоровчої спрямованості (ПРН13); 

 Застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, біохімічних, 
біомеханічних та гігієнічних аспектів занять фізичною культурою і спортом (ПРН 14). 

 Аналізувати психічні процеси, стани та властивості людини під час занять фізичною 
культурою і спортом (ПРН 18);  

 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані результати (ПРН 21). 

 Застосовувати знання, вміння та навички для ефективного проведення тренувальних занять зі 
спортсменами з урахуванням їх вікових, статевих та індивідуальних особливостей, рівня 
підготовленості та закономірностей становлення спортивної майстерності в обраному виді 
спорту (ПРН 22). 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
Денна форма здобуття  

освіти 
Заочна форма здобуття  

освіти 
усього у тому числі усього у тому числі 

л п  лаб. інд с.р л п  лаб. інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Вступ до дисципліни. Анатомія опорно-рухового апарату 
Анатомія як наука.  2 2   4  2 2    
Анатомія осьового 
скелету людини 

 2 2 
 

 4    
 

 10 

Анатомія м’язової 
системи 

 2 2 
 

 4    
 

 10 

З’єднання кісток  2 2   6      10 
РАЗОМ ЗА 
РОЗДІЛОМ 

34 8 8 
 

 18 34 2 2 
 

 30 

Розділ 2. Анатомія внутрішніх органів. 
Анатомія внутрішніх 
органів. Паренхіматозні 
органи. Залози. Органи 
травлення 

 2 2 

 

 4  2  

 

 10 

Морфо-функціональна 
характеристика органів 
дихання, сечовиділення 
і розмноження 

 2 2 

 

 6    

 

 10 

РАЗОМ ЗА 
РОЗДІЛОМ 18 4 4   10 22 2    20 
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Розділ 3. Анатомія серцево-судинної, імунної та нервової систем. Анатомічна характеристика 
аналізаторів. 

Загальні принципи 
будови і функції 
серцево-судинної 
системи 

 2 2 

 

 4  2 2 

 

 16 

Анатомія нервової 
системи. Аналізатори  2 2   6      18 

РАЗОМ ЗА 
РОЗДІЛОМ 18 4 4   10 38 2 2   34 

Розділ 4. Загальна динамічна морфологія опорно-рухового апарату 
Загальна динамічна 
морфологія. Модель 
здорової людини 

 2 4 
 

 4  2 2 
 

  

Постава та її анатомічні 
основи  2 4   4      10 

Схема анатомічного 
аналізу положень і 
рухів тіла 

 4 8 
 

 8    
 

 10 

РАЗОМ ЗА 
РОЗДІЛОМ 40 8 16   16  2 2   20 

Розділ 5. Морфо-функціональна характеристика положень та рухів тіла 
Часткова динамічна 
морфологія. 
Анатомічна 
характеристика 
положень тіла 

 2 4 

 

 4  2  

 

  

Анатомічна 
характеристика 
поступальних рухів тіла 

 2 4 
 

 4    
 

 10 

Морфологічне 
забезпечення масової 
фізичної культури і 
спорту (спортивна 
морфологія) 

 2 4 

 

 4    

 

 10 

Роль 
морфофункціональних 
показників під час 
спортивного відбору 

 2 4 

 

 4    

 

 10 

РАЗОМ ЗА 
РОЗДІЛОМ 40 8 16   16 32 2    30 

УСЬОГО ГОДИН 150 32 48   70 150 10 6   134 
 
 

3.2. Лекційні заняття 
№ з/п Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою Кількість 

годин 
ДФ
ЗО 

ЗФ
ЗО 

Розділ 1. Вступ до дисципліни. Анатомія опорно-рухового апарату 
1. Визначення анатомії як науки. Методологія та методика вивчення 

анатомії. Історія розвитку анатомії. Організм та структурні елементи 
організму. Розвиток організму людини. Загальна морфофункціональна 
характеристика апарату руху. Кісткова система. Скелет. Кістка, як 
орган, класифікація, будова. Розвиток кісток. 

2 2 
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2. Морфофункціональна характеристика осьового скелету. Хребетний 
стовп, характерні риси, набуті в процесі антропогенезу. Принцип 
сегментності. Мозковий і лицевий відділи черепа, їх зміни в процесі 
антропогенезу. Філогенез і онтогенез осьового скелету. 

2  

3. Морфофункціональна характеристика м’язової системи. Функція та 
поділ мускулатури. М’яз як орган. Класифікація м’язів. Допоміжні 
апарати м’язів. Основні дані про силу і роботу м’язів, поняття про 
важелі. Філогенез і онтогенез м’язової системи. 

2  

4. Анатомія з’єднань між кістками. Класифікація з’єднань. Синартрози. 
Діартрози. Особливості з’єднань між кістками тулуба, черепа, верхніх 
і нижніх кінцівок. Філо- і онтогенез з’єднань кісток. 

2  

 Усього годин 8 2 

Розділ 2. Анатомія внутрішніх органів 
5. Загальна характеристика внутрішніх органів. Визначення, склад, 

положення та функція внутрішніх органів. Принципи будови. 
Трубчасті та паренхіматозні органи. Залози. Порожнини тіла, серозні 
порожнини і їх похідні. Короткі дані філогенезу внутрішніх органів та 
джерела їх розвитку. Морфофункціональна характеристика органів 
травлення. Визначення, склад, положення, функції. Анатомія органів 
головної, передньої, середньої і задньої кишок. Філогенез органів 
травлення. 

2 2 

6. Морфофункціональна характеристика органів дихання. Визначення, 
склад, топографія, функція, зв’язок з іншими системами. Морфологія 
органів дихання. Короткі дані філо- і онтогенезу дихальної системи. 
Анатомія сечовидільної системи. Визначення системи, склад, 
розміщення, функція, зв’язок з іншими системами, інервація і 
кровопостачання. Морфологія окремих органів сечовиділення. 
Короткі дані філо- і онтогенезу органів сечовиділення. 
Характеристика органів розмноження. Склад жіночої і чоловічої 
систем, їх спільні особливості та відмінності. Положення, функція, 
зв’язок з іншими системами. Морфологія органів розмноження. 
Короткі дані філо- і онтогенезу. 

2  

Усього годин 4 2 
Розділ 3. Анатомія серцево-судинної, імунної та нервової систем 

7. Загальні принципи будови і функції серцево-судинної системи. Склад 
серцево-судинної системи. Серце. Компоненти судинної частини 
серцево-судинної системи: артерії, вени, капіляри. Філо- і онтогенез 
серцево-судинної системи. Анатомія органів лімфатичної системи. 
Анатомія органів імунної системи, кровотворних та ендокринних 
органів. Склад, класифікація, топографія та будова. 

2 
 

2 

8. Анатомія нервової системи. Значення та класифікація нервової 
системи за топографічним та функціональним принципами. 
Морфологія складових нервової системи. Філогенез нервової системи. 
Розвиток головного мозку в ембріогенезі. Морфофункціональні 
особливості периферійної нервової системи. Загальна анатомія 
черепних і спинномозкових нервів, їх функція. Будова нерва. 
Закономірності будови і функції вегетативної нервової системи. 
Походження, топографія і шляхи проходження волокон вегетативної 
нервової системи. Анатомія органів чуття. Анатомо-функціональна 
характеристика органів чуття. Аналізатори. Периферійні приймачі, 
провідники і кіркові центри аналізаторів. Морфологія органів зору, 
слуху, нюху, смаку, шкіри. 

2  
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Усього годин 4 2 
Розділ 4. Загальна динамічна морфологія опорно-рухового апарату людини 

9. Загальна динамічна морфологія. Конституціональна морфологія і 
статевий диморфізм. Розміри тіла. Пропорції тіла. Склад маси тіла. 
Соматотипи. Модель здорової людини. 

2 
 
 

2 
 

10. Постава та її анатомічні основи. Симетрія і асиметрія у будові тіла. 
Статевий диморфізм. Прояви статі. Морфологічні відмінності 
чоловіків і жінок. Морфологічні відмінності у онтогенезі. 

2  

11. Схема анатомічного аналізу положень і рухів тіла. Морфологія 
положення або руху тіла. Поняття сил, центру мас, об’єму, питомої 
ваги тіла людини. Морфокінезіологічний аналіз верхньої кінцівки. 
Особливості рухів верхньої кінцівки. 

2  

12. Морфокінезіологічний аналіз нижньої кінцівки. Особливості рухів 
нижньої кінцівки.  
Зміщення серця, діафрагми і внутрішніх органів у різних положеннях 
тіла. 

2  

 Усього годин 8 2 
Розділ 5. Морфофункціональна характеристика положень та рухів тіла 

13. Часткова динамічна морфологія. Анатомічна характеристика 
положень тіла (стоячи, стійка на кистях, вис на прямих руках, вис на 
зігнутих руках, вис прогином, вис на стопах, упор на паралельних 
брусах, гімнастичний міст) 

2 2 

14. Анатомічна характеристика поступальних рухів тіла (ходьба, ходьба 
назад, ходьба з подоланням опору, ходьба догори по сходах, ходьба 
донизу по сходах, ходьба на носках, біг, стрибок в довжину з місця). 
Анатомічна характеристика обертових рухів тіла (сальто назад з 
місця) 

2  

15. Морфологічне забезпечення масової фізичної культури і спорту 
(спортивна морфологія). Завдання, методи, класифікація спортивної 
морфології. Адаптація до фізичних навантажень систем виконання 
рухів (кісткова система, сполучення кісток, м’язова система). 
Адаптація до фізичних навантажень систем забезпечення рухів 
(серцево-судинна, система крові, травна, дихальна, сечостатева 
системи). Адаптація до фізичних навантажень систем регуляції рухів 
(нервова, ендокринна системи). 

2  

16. Роль морфофункціональних показників під час спортивного відбору. 
Форми спортивного відбору. Поняття антропометрії. Техніка 
антропометрії, інструментарій. Морфологічна характеристика 
спортсменів окремих спеціалізацій (баскетбол, волейбол, гандбол, 
футбол, хокей, боротьба,важка атлетика, бокс, ковзанярський спорт, 
велоспорт, плавання, стрибки в воду, веслування, легка атлетика, 
спортивна гімнастика). 

2  

Усього годин 8 2 
Усього годин з дисципліни 32 10 

 
 
3.3. Практичні заняття 

№ 
з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною програмою 
Кількість 

годин 
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ДФЗ
О 

ЗФЗО 

Розділ 1. Вступ до дисципліни. Анатомія опорно-рухового апарату 
1. Спеціальні анатомічні терміни, поняття про площини, вісі і напрямки. 

Скелет, поділ на відділи. Кістка, макроскопічна будова кістки, типи 
кісток. Будова типового грудного хребця. Хребетний стовп, його 
вигини. Будова хребців різних відділів хребетного стовпа. Череп 
людини. 

2 2 

2. Скелет верхніх і нижніх кінцівок. Пояси кінцівок. Вільна верхня і 
нижня кінцівки. 

2  

3. З’єднання кісток периферичного та осьового скелету. 2  

4. М’язи тіла людини. М’язи голови, живота, грудей, спини, верхньої і 
нижньої кінцівок 

2  

Усього годин 8 2 
Розділ 2. Анатомія внутрішніх органів 

5. 
Органи  травлення. Ротоглотка, стравохідно-шлунковий відділ, тонкий 
і товстий відділи кишківника. 
Органи дихання. 

2  

6. Органи сечовиділення. Органи жіночої та чоловічої статевої системи. 2  

Усього годин 4  

Розділ 3. Анатомія серцево-судинної, імунної та нервової систем 

7. 
Анатомія серцево-судинної системи. Серце. Основні артерії та вени 
організму. 2 2 

8. 
Нервова система. Будова спинного і головного мозку. Спинномозкові і 
черепномозкові нерви. Аналізатори. 

2  

Усього годин 4 2 

Розділ 4. Загальна динамічна морфологія опорно-рухового апарату людини 

9. 
Загальна динамічна морфологія. Конституціональна морфологія і 
статевий диморфізм.  

2 2 

10. 
Розміри тіла. Пропорції тіла. Склад маси тіла. Соматотипи. Модель 
здорової людини. 

2  

11. Постава та її анатомічні основи. Симетрія і асиметрія у будові тіла. 2  

12. 
Статевий диморфізм. Прояви статі. Морфологічні відмінності 
чоловіків і жінок. Морфологічні відмінності у онтогенезі. 

2  

13. 
Схема анатомічного аналізу положень і рухів тіла. Морфологія 
положення або руху тіла. Поняття сил, центру мас, об’єму, питомої 
ваги тіла людини. 

2  

14. 
Морфокінезіологічний аналіз верхньої кінцівки. Особливості рухів 
верхньої кінцівки. 

2  

15. 
Морфокінезіологічний аналіз нижньої кінцівки. Особливості рухів 
нижньої кінцівки.  

2  

16. 
Зміщення серця, діафрагми і внутрішніх органів у різних положеннях 
тіла. 2  

Усього годин 16 2 

Розділ 5. Морфофункціональна характеристика положень та рухів тіла 
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17. 
Часткова динамічна морфологія. Анатомічна характеристика 
положень тіла (стоячи, стійка на кистях, вис на прямих руках, вис на 
зігнутих руках). 

2 2 

18. 
Анатомічна характеристика положень тіла (вис прогином, вис на 
стопах, упор на паралельних брусах, гімнастичний міст). 

2  

19. 
Анатомічна характеристика поступальних рухів тіла (ходьба, ходьба 
назад, ходьба з подоланням опору, ходьба догори по сходах).  

2  

20. 

Анатолмічна характеристика поступаль них рухів тіла (ходьба донизу 
по сходах, ходьба на носках, біг, стрибок в довжину з місця). 
Анатомічна характеристика обертових рухів тіла (сальто назад з 
місця). 

2  

21. 
Морфологічне забезпечення масової фізичної культури і спорту 
(спортивна морфологія). Завдання, методи, класифікація спортивної 
морфології. 

2  

22. 

Адаптація до фізичних навантажень систем виконання рухів (кісткова 
система, сполучення кісток, м’язова система). Адаптація до фізичних 
навантажень систем забезпечення рухів (серцево-судинна, система 
крові, травна, дихальна, сечостатева системи). Адаптація до фізичних 
навантажень систем регуляції рухів (нервова, ендокринна системи). 

2  

23. 
Роль морфофункціональних показників під час спортивного відбору. 
Форми спортивного відбору. Поняття антропометрії. Техніка 
антропометрії, інструментарій. 

2  

24. 

Морфологічна характеристика спортсменів окремих спеціалізацій 
(баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, хокей, боротьба,важка 
атлетика, бокс, ковзанярський спорт, велоспорт, плавання, стрибки в 
воду, веслування, легка атлетика, спортивна гімнастика). 

2  

Усього годин 16 2 

Усього годин з дисципліни 48 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назви теми та короткий зміст за навчальною програмою Кількість 
годин 

ДФ
ЗО 

ЗФ
ЗО 

1. Сучасні дані про будову і функцію клітини. Особливості будови тканин 
у зв’язку з їх функцією. Характеристика пренатального і 
постнатального періодів розвитку людського організму. 

2 2 

2. Особливості будови різних відділів скелету людини в зв’язку з 
прямоходінням, типами статури, впливом факторів зовнішнього 
середовища. 

2 2 

3. Особливості різних груп м’язів людського тіла. Розвиток м’язів. Вікові 
особливості м’язів. 

2 2 

4. Основні варіанти і аномалії розвитку серця. Кровообіг у плода. 
Галуження кровоносних судин. Колатералі, анастомози. 

2 2 
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5. Поділ нервової системи, еволюція нервової системи. Анатомо-
функціональна класифікація провідних шляхів центральної нервової 
системи, їх характеристика. 

4 4 

6. Перспективи розвитку спортивної морфології  в аспекті сучасних видів 
спорту 

4 4 

7. Новітні дослідження у вивченні анатомо-біомеханічних характеристик 
опорно-рухового апарату спортсменів 

4 4 

Усього годин 20 20 
Підготовка до навчальних занять та контрольних заходів 50 114 

Усього годин за семестр 70 134 

 
4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальне завдання виконується за бажанням здобувача вищої освіти з метою покращення 
успішності та підвищення його балів за поточний контроль. 

В якості індивідуальних завдань може бути запропоновано: 
• Виготовлення натуральних анатомічних препаратів. 
• Виготовлення муляжів та музейних препаратів. 
• Виготовлення таблиць з відповідних розділів анатомії. 
• Участь в олімпіаді з навчальної дисципліни. 
• Участь в роботі наукового гуртка та виступи на конференціях. 
 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації: 
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 

комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, 
розповідь, бесіда. 

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
• Практичні. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, 
синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота 

здобувачів вищої освіти з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 

пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).  
 

6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом проведення 

поточного і підсумкового контролю знань програмного матеріалу дисципліни. 
Поточний контроль знань здійснюється на лабораторних заняттях відповідно до конкретних 

цілей поточної теми у формі усного опитування або письмового експрес-контролю чи 
комп’ютерного тестування. 

На всіх лабораторних заняттях проводиться об’єктивний контроль теоретичної підготовки 
та контроль засвоєння практичних навичок у вигляді усного опитування або тестового контролю, 
розв’язування ситуаційних завдань. Знання матеріалу контролюється на лабораторних заняттях 
(початковий контроль – як рівень готовності до проведення лабораторних занять та кінцевий 
контроль знань та умінь, що набуті після лабораторного заняття). 

Оцінювання знань програмного матеріалу питань самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти, яка передбачена до вивчення поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного 
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контролю знань теми на відповідному аудиторному занятті. 

Всі види поточного контролю знань оцінюються за 4-бальною шкалою («5», «4», «3», «2») і 
входять в обчислення САЗ. 

Підсумковий контроль знань здобувачів вищої освіти з дисципліни «Анатомія людини» 
здійснюється по завершення вивчення матеріалу всіх розділів навчальної дисципліни під час 
екзаменаційної сесії у формі заліку та екзамену. 

 
7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 
 

Контроль результатів навчання здобувачів є необхідним елементом освітнього процесу, який 
забезпечує об’єктивну оцінку якості освітньої діяльності. 

Суть контролю полягає у виявленні та вимірюванні рівня набутих компетентностей 
здобувачів. 

Оцінювання результатів навчання проводиться в балах, максимальна кількість яких за кожний 
підсумковий контроль становить 100 балів ЄКТС. 

Кожній сумі балів відповідає оцінка за національною шкалою та шкалою ЄКТС (табл. 1). 
Таблиця 1 

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 
 

За 100–бальною 
шкалою 

За національною шкалою За шкалою 
ЄCTS Екзамен, диференційований залік Залік 

90-100 Відмінно 

Зараховано 

А 
8 2 -8 9  

Добре 
В 

7 4 -8 1  С 
6 4 -7 3  

Задовільно 
D 

6 0 -6 3  Е 
35-59 Незадовільно (не зараховано)  

з можливістю повторного складання 
FX 

0 - 34  Незадовільно (не зараховано) 
 з обов'язковим повторним вивченням дисципліни 

F 

Оформлення результатів навчання 
Результати навчання заносяться викладачами в «Журнал обліку відвідування занять та 

контролю успішності студентів», «Залікову відомість», «Екзаменаційну відомість», «Залікову 
книжку», «Індивідуальний навчальний план студента». 

Результати поточного контролю за національною чотирибальною шкалою (табл.2) 
Таблиця 2  

Критерії поточного оцінювання 
 

Відповідь, виступ, 
контрольна робота 

виконання завдання 

Критерії оцінки 

5 У повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 
аргументовано його викладає, глибоко і всебічно розкриє зміст, 
використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 
Правильно вирішив 90% тестових завдань. 

4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 
викладає, в основному розкриє зміст завдань, використовуючи при 
цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не 
вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 
окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 
більшість тестових завдань. 
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3 У цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний 
зміст, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 
аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 
помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

2 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 
поверхнево (без аргументації та обґрунтування) викладає, недостатньо 
розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань, допускаючи 
при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 
завдань 

 
 Розподіл балів для дисциплін, які завершуються ЕКЗАМЕНОМ, є таким: 

50 (ПК) + 50 (Е) = 100, 
де: 

50 (ПК) - 50 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може набрати Здобувач за 
семестр; 

50 (Е) - 50 максимальних балів, які може набрати Здобувач за екзамен. 
У кінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх отриманих 

Здобувачем оцінок із наступним переведенням його у бали за формулою: 
 За підсумками семестрового контролю в залікову відомість Здобувачеві у графу «за 

національною шкалою» виставляється оцінка за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно») та шкалою ЄКТС. 

 
8. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Робоча програма навчальної дисципліни 
2. Мусієнко О. В. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Анатомія людини з 

основами динамічної морфології». Розділ 4. Загальна динамічна морфологія опорно-рухового 
апарату людини. Розділ 5. Морфофункціональна характеристика положень та рухів тіла для 
здобувачів першого ступеня вищої освіти (бакалавр) факультету громадського розвитку та 
здоров’я за спеціальністю 017 «Фізична культура». Львів, 2021. 68 с. 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Базова: 

1. Волковий В.А. Анатомія людини: підручник / Волковий В.А., Малоштан Л.М. Х.:БУРУН. – 
К., 2010. – 336 с. 

2. Головацький А. С. Анатомія людини. В 3-х томах / Головацький А. С., Черкасов В.Г. – К., 
2014. 

3. Лукашенко В. Анатомія людини. Тексти лекцій / Лукашенко В., Малишев В.  – К., 2018. – 112 
с. 

4. Маруненко І.М. Анатомія і вікова фізіологія з основами гігієни. Курс лекцій / Маруненко І.М., 
Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. – К.: Професіонал, 2006. – 480 с.  

5. Матещук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія людини: навчальний посібник / Л.Р. Матещук-
Вацеба. – Вінниця: Нова Книга, 2020. – 432с.  

6. Черкасов В.Г. Анатомія людини. Вид. друге / Черкасов В.Г., Кравчук С.Ю.  – К., 2018. – 640 с. 
 

Атласи 
1. Александрович Р. Малий атлас з анатомії / Ришард Александрови. –  К.: ВСВ «Медицина», 

2017. – 135 с. 
2. Неттер Ф. Атлас анатомії людини. – К. : Медицина, 2020. – 620 с. 
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Допоміжна: 

1. Бобрик Г.І. Міжнародна номенклатура / Бобрик Г.І. Кавешніков В.І.. – К.:Здоров’я, 2001. – 328 
с. 

2. Коляденко Г.І. Анатомія людини / Г.І. Коляденко. – К.:Либідь, 2004. – 364 с.  
3. Михалевич Р.Ф. Анатомія та фізіологія з основами патології в запитаннях і відповідях / Р.Ф. 

Михалевич. – К.:Здоров’я, 2001. – 175 с. 
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10. Інформаційні ресурси 
1. Бази тестів «Крок–1». 
2. Електронний журнал з клінічної анатомії. (Англ. мовою). 
http://link.springer.de/link/service/journals/00276/index.htm 
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