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Реформа системи охорони здоров’я України потребувала залучення до медичної галузі нових 
спеціальностей, серед яких фахівець системи екстреної допомоги парамедик. Із 2018 року в ме-
дичних вишах Україні почалася підготовка спеціалістів цього фаху. Освітньо-професійна про-
грама «Парамедик» почала реалізовуватися і в Українській медичній стоматологічній академії 
(нині – Полтавський державний медичний університет). Підготовка здобувачів освіти, яка вперше 
здійснювалася в Україні за новою освітньо-професійною програмою, потребувала від науково-
педагогічних працівників розробки відповідних навчально-методичних комплексів, посібників 
та підручників. Зважаючи на відсутність в Україні відповідної навчально-методичної літератури, 
колектив кафедри анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією ПДМУ підготував 
навчальний наочний посібник та підручник «Анатомія» для здобувачів освіти, які навчаються 
за освітньо-професійною програмою «Парамедик». Підручник та посібник були створені на 
основі компетентнісного підходу в освітньому процесі, спрямованого на досягнення інтегральної, 
загальних та спеціальних компетентностей, а також програмних результатів навчання здобувачами 
освіти. Так, у підручнику було акцентовано увагу на розвиток анатомії як науки, що описує 
будову тіла людини з урахуванням еволюційних і функціональних аспектів. Автори зазначили 
цілі та завдання анатомії, її місце серед інших морфологічних дисциплін (гістологія, цитологія та 
ембріологія, клінічна анатомія і оперативна хірургія, патологічна анатомія), методи анатомічних 
досліджень, які залежать від завдання наукового пошуку (макро-мікроскопічного препарування, 
метод ін’єкції, рентгенографія, магнітно-резонансна томографія, електронна мікроскопія тощо). 
Будову органів та систем викладено традиційно, за системним принципом, але із урахуванням 
клінічно значимих аспектів, що має вагоме прикладне значення у подальшій практичній діяль-
ності. Анатомічні терміни, які часто лежать в основі клінічної термінології, подано відповідно до 
розробленого Міжнародною федерацією асоціацій анатомів (International Federation of Associations 
of Anatomists, IFAA) міжнародного стандарту Terminologia Anatomica, друге видання якого (2019 
рік) схвалено Генеральною асамблеєю IFAA у 2020 році. Анатомічну будову органів та систем 
було висвітлено з використанням синтетичного підходу: продемонстровано, що окремі елементи і 
частини тіла людини існують не ізольовано, а взаємодіють між собою у процесі життєдіяльності, 
а будова органа пов’язана з його функцією та впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Робота з 
навчально-методичою літературою з анатомії для парамедиків, підготовленою колективом кафедри 
анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією відповідно до компетентнісного підходу 
у навчальному процесі, передбачає набуття кожним здобувачем освіти знань у світлі природничо-
наукових уявлень про будову і функції організму людини в цілому, вміння використовувати набуті 
знання при подальшому вивченні інших фундаментальних медичних наук та у повсякденній 
практичній діяльності. Це сприяє формуванню у здобувачів освіти здатності розв′язувати складні 
задачі і проблеми у галузі надання екстреної медичної допомоги на доушпиталеному та ранньо-
му ушпиталеному етапах або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та 
методів відповідної науки, проведення досліджень, здійснення інновацій та характеризується ком-
плексністю та невизначеністю умов і вимог.

Компетентнісно орієнтована вища медична школа на сьогодні є необхідною умовою успішної 
підготовки медичних кадрів, а тому компетентністний підхід при розробці навчально-методичих 
матеріалів для здобувачів освіти є однією із вимог сьогодення.


