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Клінічна анатомія й оперативна хірургія є важливою складовою підготовки магістрів за спеціальностями 
222 «Медицина» і 228 «Педіатрія», а тому введення її до відповідної освітньої програми як обов’язкової компо
ненти на сьогодні вбачається гостро актуальним.
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Clinical anatomy and operative surgery is an important part of the master's preparation in specialty 222 "Medicine" and 
228 "Pediatrics", and therefore its introduction into the relevant educational program as an obligatory component is con
sidered extremely important today.
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Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» підготовка фахівців із вищою освітою має здійснюватись за 
відповідними освітніми чи науковими програмами. Освітня програма -  це єдиний комплекс освітніх компонентів, 
спрямованих на досягнення програмних результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої 
або освітньої та професійної кваліфікації [1].

Освітня програма визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, пе
релік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконан
ня цієї програми, а також очікувані результати навчання здобувача. Заклади вищої освіти мають право самостійно 
розробляти й реалізовувати освітні програми в межах ліцензованої спеціальності [3].

У Полтавському державному медичному університеті підготовка здобувачів другого рівня вищої освіти за спе
ціальністю 222 «Медицина» проводиться за освітньо-професійною програмою «Медицина», уведеною в дію з 
1.09.2016 та зміненою й доповненою у 2020 році.

До складу чинної освітньо-професійної програми ввійшли 39 обов'язкових освітніх компонент, серед яких не 
передбачено вивчення клінічної анатомії й оперативної хірургії. Незважаючи на важливу роль у підготовці майбу
тніх лікарів, клінічна анатомія й оперативна хірургія була віднесена до циклу вільного вибору.

Топографічну анатомію й оперативну хірургію для студентів медичних факультетів в університетах колишньої 
Російської імперії почали викладати з 1867 року, коли з ініціативи всесвітньо відомого хірурга й анатома 
М.І.Пирогова в Петербурзькій військово-медичній академії вперше відкрилася кафедра оперативної хірургії і топо
графічної анатомії. Наш геніальний співвітчизник М.І.Пирогов ще в ті далекі часи розумів необхідність ґрунтовного 
вивчення клінічних аспектів анатомії разом із оперативною технікою.

У наш час славну традицію земляка підтримують у Вінницькому національному медичному університеті імені 
М.І.Пирогова: клінічна анатомія й оперативна хірургія є обов'язковою освітньою компонентою (ОК 28) освітньо- 
професійної програми «Медицина» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти й вивчається на 2
3 курсах у обсязі 4 кредити.

У Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця аналогічна освітня програма також передба
чає вивчення клінічної анатомії й оперативної хірургії як обов'язкової освітньої компоненти (ОК 52).

Такий підхід наших колег до складання освітніх програм вважаємо виваженим і доцільним. Із часу свого ста
новлення як окремої дисципліни топографічна анатомія й оперативна хірургія зажди була своєрідним містком, 
який поєднував теоретичні та клінічні дисципліни. Подальша успішна робота на клінічних кафедрах значною мі
рою залежить від рівня підготовки студентів із предметів морфологічного профілю. Тому важливо наблизити ви
вчення морфологічних дисциплін навчального процесу до потреб клініки, запровадження практично- 
орієнтованого навчання, починаючи з першого курсу, поряд із теоретичними вивчати і практичні аспекти морфо
логії. І саме клінічна анатомія розглядає будову тіла людини відповідно до потреб практичної медицини, а тому має 
бути зарахована до нормативних дисциплін, які є обов'язковими компонентами освітньо-професійної програми.

Вивчення клінічної анатомії й оперативної хірургії сприяє досягненню студентами низки програмних результа
тів навчання, передбачених освітньо-професійною програмою «Медицина», за якою здійснюється підготовка здо
бувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина» у Полтавському державному медичному уні
верситеті: знати будову й функції окремих органів й систем і організму людини в цілому в нормі, при розвитку па
тологічних процесів, захворювань; уміти використовувати засвоєні знання в подальшому навчанні та в практичній 
діяльності лікаря (ПР 1); оцінювати інформацію з метою проведення диференціювальної діагностики захворю
вань, використовуючи знання про людину, її органи й системи, на підставі результатів лабораторних та інструме
нтальних досліджень (ПР 3); визначати тактику надання екстреної медичної допомоги за будь-яких обставин, ви
користовуючи знання про людину, її органи та системи (ПР 9); надавати екстрену медичну допомогу за будь-яких 
обставин, використовуючи знання про людину, її органи та системи (ПР 10); виконувати медичні маніпуляції в 
умовах закладу охорони здоров'я, використовуючи знання про людину, її органи й системи (ПР 12); проводити ни
зку акушерських і гінекологічних маніпуляцій, використовуючи знання про репродуктивні органи жінки (ПР 13); ви
значати тактику ведення осіб, що підлягають диспансерному нагляду в закладі охорони здоров'я або вдома у 
хворого, на підставі отриманих даних про стан здоров'я пацієнта, за допомогою стандартних схем, використовую
чи знання про людину, її органи й системи (ПР 16).
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Досягнення зазначених програмних результатів навчання без засвоєння достатніх знань із клінічної анатомії 
вважаємо досить сумнівним.

Обов'язкова освітня компонента «Анатомія людини» (ОК 9) розглядає будову тіла системно й лінійно на рівні 
окремих органів і їхніх систем. При цьому інформація залишається не систематизованою й не дає належного уяв
лення про організм як єдине ціле на морфологічному рівні.

У світі навколо методики викладання анатомічної науки понині тривають гострі дискусії. Наразі прогресивним 
став погляд про необхідність викладання анатомії як клінічно орієнтованої науки. Адже на сьогодні, як зазначає 
всесвітньо відомий хірург із клініки Мейо, перший президент Американської асоціації клінічних анатомів Oliver 
Beahrs, склалася дивна ситуація, коли хірурги вперше зіштовхуються з питаннями клінічної анатомії лише під час 
роботи з пацієнтами, що аж ніяк не сприяє підвищенню якості їхньої професійної підготовки [4].

Вихід із ситуації, що склалася, ми вбачаємо у внесенні змін до освітньо-професійної програми «Медицина», за 
якою провадиться підготовка здобувачів другого рівня вищої освіти за спеціальністю 222 «Медицина» у Полтав
ському державному медичному університеті.

Для цього можна використати пропозиції фахівців відповідного профілю з Національного медичного універси
тету імені О.О.Богомольця. Автори пропонують два варіанти введення до освітньо-професійних програм клінічної 
анатомії й оперативної хірургії як обов'язкової компоненти.

Відповідно до першого з них за освітньо-професійною програмою 222 «Медицина» буде вивчатися наскрізна 
дисципліна «Описова і клінічна анатомія з основами оперативної хірургії».

Для вивчення дисципліни в І-IV семестрах відводитиметься 17,5 кредитів. Із них на розгляд питань клінічної 
анатомії з основами хірургічної техніки передбачено 7,0 кредитів (125 аудиторних годин: 20 год лекції, 105 год 
практичних занять, 85 годин позааудиторної роботи).

Як вибіркові компоненти пропонуються «Клініко-анатомічне обґрунтування провідникових блокад периферич
них сплетень і нервів», «Клініко-анатомічне обґрунтування симптомів і синдромів у практиці внутрішньої медици
ни», «Клініко-анатомічне обґрунтування симптомів і синдромів у хірургії», «Первинна хірургічна техніка», «Теорія і 
практика хірургічних швів» [2].

Відповідно до другого варіанта клінічну анатомію й оперативну хірургію продовжують вивчати як самостійну 
обов'язкову освітню компоненту в обсязі 3,0 кредити в ІІІ-IV семестрах. Заняття зі студентами відбуваються за 
зміненою робочою програмою навчальної дисципліни: збільшується кількість годин, відведених для аудиторної 
практичної роботи студентів за рахунок зменшення частки лекцій і самостійної роботи студентів.

Як вибіркові дисципліни пропонуються «Клініко-анатомічне обґрунтування провідникових блокад периферич
них сплетень і нервів», «Клініко-анатомічне обґрунтування симптомів і синдромів у практиці внутрішньої медици
ни», «Клініко-анатомічне обґрунтування симптомів і синдромів у хірургії», «Первинна хірургічна техніка», «Теорія і 
практика хірургічних швів».

Використавши пропозицію фахівців опорної кафедри Національного медичного університету імені
0.0.Богомольця, можна суттєво покращити організацію навчального процесу з клінічної анатомії й оперативної 
хірургії для здобувачів освіти медичних факультетів. Так, із 90 годин, які складають 3 кредити, визначені для ви
вчення клінічної анатомії і оперативної хірургії, 60 годин доцільно відвести для аудиторних занять, а 30 залишити 
для самостійної роботи студентів.

Із 60 годин аудиторних занять 2 години відвести для лекції, 58 використати для практичних занять зі студен
тами. Це дозволить раціонально розподілити час, більше працювати над проведенням навчальних операцій, що 
сприяє оволодінню практичними навичками і професійними вміннями, а також над розглядом тестових завдань із 
анатомії, що входять до бази ліцензійного іспиту «Крок 1» і мають переважно клініко-анатомічний зміст.

Подібною є ситуація з вивченням клінічної анатомії й оперативної хірургії з особливостями дитячого віку здо- 
бувачами другого рівня вищої освіти за спеціальністю 228 «Педіатрія», освітньо-професійна програма якої потре
бує аналогічного перегляду й оновлення.

Клінічна анатомія й оперативна хірургія -  це важлива напівклінічна дисципліна, яка відкриває шлях від теорії 
до медичної практики, а тому введення її як обов'язкової освітньої компоненти до освітньо-професійних програм 
«Медицина» і «Педіатрія», за якими відповідно відбувається підготовка здобувачів другого рівня вищої освіти за 
спеціальностями 222 «Медицина» і 228 «Педіатрія» у Полтавському державному медичному університеті, є нага
льною потребою.
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