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ЗВО на кожному визначеному нами етапі здійснюється поступове набуття формального 

та інформального досвіду, який забезпечує стійку позитивну мотивацію, готовність до 

самовдосконалення, творчості й виконання нових функцій у професійній діяльності, 

зумовлених викликами часу, що й визначає професійний розвиток майбутніх фахівців. 

Перспективи наших подальших досліджень полягають у вивченні динаміки професійного 

розвитку майбутніх фахівців медичної сфери на різних етапах їхнього навчання у закладі 

вищої освіти. 
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У професійній підготовці майбутніх медиків вивчення латини відіграє особливу 

роль, оскільки на ній ґрунтується низка професійно орієнтованих дисциплін, зокрема 

анатомія. На початку навчання саме на профільній та анатомічній кафедрах 

відбувається перше знайомство здобувачів освіти із латинською мовою. Зважаючи на 

це, у Полтавському державному медичному університеті традиційною є співпраця 

кафедри анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією та кафедри 

іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією, що є прикладом 

успішної реалізації міжкафедральних проєктів, спрямованих на удосконалення 
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In the professional training of future doctors, the study of Latin plays a unique role since 

several professionally oriented disciplines, particularly anatomy, are based on it. Therefore, at 

the beginning of studies, it is at the specialized and anatomical departments that the students 

first get acquainted with the Latin language. Considering this, Poltava State Medical University 

has a traditional collaboration between the Department of Anatomy with Clinical Anatomy and 

Operative Surgery and the Department of Foreign Languages with Latin and Medical 

Terminology, which is an example of the successful implementation of interdepartmental 

projects aimed at improving the educational process. 
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Із часу виникнення медичної освіти морфологічні дисципліни у ній завжди були 

базовими. Жоден медик не зможе стати успішним клініцистом, якщо не знатиме будови 

тіла людини: «Лікар не анатом не тільки безпорадний, але й шкідливий», – влучно 

висловився видатний хірург минулого Є.О.Мухін. Нині у медичних вишах будову 
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людського тіла на різних рівнях традиційно розглядають кілька споріднених дисциплін: 

анатомія людини, гістологія, цитологія та ембріологія, клінічна анатомія і оперативна 

хірургія, патоморфологія. Однак основою морфології у вищій медичній школі є саме 

анатомія людини, яка на сьогодні стала інтегративною міждисциплінарною наукою, що 

синтезує дані суміжних і споріднених дисциплін [1, с. 8]. Крім цього, міцні зв’язки 

традиційно існують між анатомією та латинською мовою, оскільки анатомічні терміни 

мають переважно латинське походження, для окремих органів використовуються також 

латинізовані грецькі слова. Лаконічність і ефективність висловлювань зробили латинську 

мову незамінним джерелом формування наукової термінології. Сьогодні латинська мова 

є єдиною професійною мовою лікарів, ботаніків, зоологів та юристів у всьому світі. 

Здатність до діалогу мовою наукової термінології значно спрощує міжнародні контакти, 

дозволяючи фахівцям зазначених профілів легко і швидко розуміти один одного [2, 

с. 163]. У професійній підготовці майбутніх медиків вивчення латини має особливу роль, 

оскільки на ній, крім анатомії, також ґрунтується низка професійно орієнтованих 

дисциплін. Однак, на початку навчання, саме на профільній та анатомічній кафедрах 

відбувається перше знайомство здобувачів освіти із латинською мовою. Зважаючи на це, 

у Полтавському державному медичному університеті (Українській медичній 

стоматологічній академії) традиційною є співпраця кафедри анатомії з клінічною 

анатомією та оперативною хірургією (оперативної хірургії і топографічної анатомії) та 

кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією. Велику увагу 

міжкафедральним проектам цих кафедри ще наприкінці минулого століття надавали 

академік М.С.Скрипніков та доцент Г.О.Краковецька. Микола Сергійович Скрипніков 

(1936-2010) – видатний вітчизняний науковець, топографоанатом, протягом тривалого 

часу був завідувачем кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії, а також 

ректором Української медичної стоматологічної академії. Галина Олексіївна Краковецька 

(1927-2002) – член Всесоюзної координаційної ради з латинської мови та медичної 

термінології, протягом 30 років очолювала секцію латинської мови та медичної 

термінології нашого вишу. Завдяки зусиллям їх та співавторів у 1989 році побачив світ 

практикум «Латинська термінологія з оперативної хірургії та топографічної анатомії». 

Видання цього посібника викликало схвалення та зацікавленість у викладачів різних 

медичних спеціальностей, що засвідчило безперечну практичну вагомість питань, 

висвітлених авторами [3]. 

Новий виток спільної роботи кафедр пов'язаний зі створенням навчально-

методичних посібників для здобувачів освіти, які навчаються англійською мовою. Зміни 

навчальних планів потребували створення нових навчально-методичних комплексів із 

дисципліни клінічна анатомія і оперативна хірургія для здобувачів освіти, які навчаються 

за освітньо-професійними програмами «Медицина» та «Стоматологія». Підготовка 

англомовних посібників вимагала філологічної допомоги відповідного фахівця. 

Зважаючи на це, літературним редактором навчально-методичних посібників «Clinical 

anatomy and operative surgery of regions and organs of neck and head» та «Clinical anatomy 

and operative surgery of areas and organs of head, neck, chest and abdomen» у 2017-2018 

роках стала викладачка кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною 

термінологією І.В.Роженко. 

Нинішні проєкти обох кафедр пов’язані зі створенням навчальної літератури для 

підготовки в ПДМУ здобувачів за новими напрямками. Було підготовлено до друку для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я», спеціальності 223 «Медсестринство», які навчаються за освітньо-

професійними програмами «Парамедик» та «Сестринська справа» підручник «Анатомія». 

Видання цієї книжки вбачається особливо актуальним на сьогодні, зважаючи на повну 
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відсутність в Україні підручника з анатомії для парамедиків. Авторський колектив 

(Білаш С.М., Коптев М.М., Проніна О.М., Бєляєва О.М., Пирог-Заказникова А.В., 

Олійніченко Я.О.) у своїй праці висвітлив основні віхи розвитку анатомічної науки, цілі 

та завдання анатомії, її місце серед інших морфологічних дисциплін, методи анатомічних 

досліджень. Паралельно із висвітленням будови органів та систем за традиційним 

системним принципом, із урахуванням клінічно значимих аспектів, було подано 

анатомічну термінологію 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. Значної уваги розвитку анатомії в 

добу Античності та Середньовіччя, питанням анатомічної термінології, яка має 

переважно латинське походження, було приділено співавтором підручника, завідувачкою 

кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією О.М.Бєляєвою. 

Нині головною задачею для медичних вишів є підготовка кваліфікованих фахівців, 

здатних розв’язувати складні задачі і проблеми охорони здоров'я як у процесі навчання, 

так і в професійній діяльності. Якісна організація навчального процесу відіграє 

вирішальну роль у вирішенні цього складного завдання. Міжкафедральні проєкти 

допомагають формувати ключові компетентності здобувачів освіти, сприяють тіснішій 

комунікативній взаємодії науково-педагогічних працівників із різних структурних 

підрозділів університету, загалом позитивно впливають на перебіг освітнього процесу. 

Співпраця кафедр анатомії з клінічною анатомією та оперативною хірургією та 

кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією ПДМУ є 

прикладом успішної реалізації міжкафедральних проєктів, спрямованих на 

удосконалення освітнього процесу. 
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