
матеріально-технічного оснащення кафедри. Проаналізувати і скласти перелік 
доступних комп'ютерних програм і посібників, що найбільш повно відповідає 
програмі нашої дисципліни і надати для рекомендації їх використання на 
кафедрах нашого прбфілю. Змінити методологію підготовки та підвищення 
кваліфікації викладачів з введенням обов'язкового сертифікування з 
урахуванням сучасних реалій і нових інформаційних технологій. Сучасні 
реалії ставлять перед кафедрами оперативної хірургії і клінічної анатомії цілий 
ряд нових завдань по розробці, розумному запозиченню і впровадженню в 
навчальний процес нових інформаційних технологій, однак слід зауважити, 
що наданий момент вони поки не складають альтернативу класичним методам 
освоєння нашої дисципліни. Нові інформаційних технологій слід вважати 
важливими, перспективними, але вони всього лише додатковий метод 
навчання з дисципліни «клінічна анатомія і оперативна хірургія».
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РОЛЬ ПРЕДМЕТУ КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ 
ХІРУРГІЇ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-

МЕДИКІВ
Кафедра клінічної анатомії і оперативної хірургії ВДНЗ України «Українська 

медична стоматологічна академія», Полтава
Відповідно до нових програм підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 
спеціальностями 222 «Медицина» та 221 «Стоматологія» як самостійний 
предмет почала викладатися клінічна анатомія і оперативна хірургія. Внесення 
таких змін, на наш погляд, сприятиме покращанню рівня підготовки майбутніх 
медиків, допомагатиме їм оволодівати практичними навичками та 
професійними уміннями. Згідно з традиціями вітчизняної вищої медичної 
освіти, ще із часів М.Широгова, топографічна анатомія і оперативна хірургія 
завжди посідала чільне місце у системі підготовки лікарських кадрів. 
Важливість викладання хірургічної науки у поєднанні із морфологічним 
обґрунтуванням методик оперативних втручань відмічали усі видатні 
вітчизняні хірурги. Вивчення топографічної анатомії і оперативної як 
двоєдиної дисципліни стало важливим надбанням нашої медичної освіти [1, 
2].

«Індивідуальна анатомічна мінливість органів та структур організму в онтогенезі»,
присвяченої 60-річчю від дня народження професора Ю.9ІҐ. Я ут ем ійчущ
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Розуміючи відповідальність за якісну підготовку майбутніх лікарів, при 
викладанні клінічної анатомії і оперативної хірургії вбачається важливим 
зберегти кращі традиції минулого [3]. У структурі клінічної анатомії 
топографічна анатомія посідає чільне місце. Клінічна анатомія залишається 
тим містком, який поєднує теоретичні та клінічні дисципліни. Тому одним із 
пріоритетів у роботі кафедр клінічної анатомії і оперативної хірургії є 
міжпредметна інтеграція. Для подальшої роботи на клінічних базах домінуючу 
роль відіграє високий рівень підготовки студентів з предметів морфологічного 
профілю. Для успішної навчальної роботи студентів на практичних заняттях із 
клінічної і оперативної хірургії, у свою чергу, провідну роль відіграє достатній 
рівень підготовки майбутніх лікарів із нормальної анатомії людини [4]. Проте, 
нерідко міцна анатомічна база у студентів відсутня. У цьому разі надзвичайно 
важливим вбачається виявлення прогалин у знаннях студентів із нормальної 
анатомії, особливо з питань, які безпосередньо стосуються клінічної практики. 
Однак, зважаючи на обмежений ліміт часу, детальне вивчення на практичних 
заняттях широкого кола питань суто нормальної анатомії не доцільне. 
Прихованим резервом підвищення ефективності навчання і надолуження 
відставання у навчанні для студентів є самостійна робота на етапі 
позааудиториої підготовки до практичних занять. Самостійна робота 
студентів покликана активізувати їхню пізнавальну діяльність, змінити 
стереотипи освітнього процесу, коли навчальний матеріал пасивно 
засвоювався без активної пошукової діяльності. Інформаційно-комунікаційні 
технології допомагають студентам у їхньому творчому пошукові, 
розширюють доступ до різних джерел інформації. Тому одним із головних 
завдань викладачів кафедри є надання студентам повної інформації щодо 
матеріалів для самопідготовки. Важливу роль цьому у наш час відводиться 
Інтернету, адже можливість доступу до його ресурсів є практично у кожного 
зі сучасних студентів. Відвідавши сайт кафедри кожен студент зможе 
отримати достатньо інформації для продуктивної самопідготовки [5].

Шляхом до наближення навчального процесу до потреб клініки є 
запровадження практично-орієнтованого навчання, коли вже починаючи з 
першого курсу потрібно поряд із теоретичними вивчати практичні аспекти 
дисциплін. Це сприятиме формуванню у студентів клінічного мислення -  
невід’ємної складової професійної діяльності кожного лікаря. Його 
формування у студентів, уже починаючи з перших років навчання, 
беззаперечно, є одним із головних завдань для викладачів, враховуючи і 
кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії. Важливу роль при цьому 
відіграють інноваційні технології навчання, використання яких у вивченні 
оперативної хірургії і клінічної анатомії сприяє не лише творчій самореалізації 
особистості майбутніх лікарів, глибшому засвоєнню матеріалу, кращому 
опануванню практичними навичками, якіснішій професійній підготовці 
молодих медиків, але й допомагає у формуванні клінічного мислення уже з 
перших курсів навчання у медичному виші [6].

Незамінними для якісного оволодіння практичними навичками та
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професійними уміннями є навчальні операції. Традиційно на практичних 
заняттях навчальні оперативні втручання проходять у вигляді ділової гри, коли 
призначається хірургічна бригада, склад якогможе варіювати залежно від виду 
хірургічної операції. Така форма організації навчального процесу навчає 
майбутніх медиків працювати у колективі, коли усі його учасники активно 
взаємодіють між собою. Така комунікація уже з перших років навчання у 
медичному віллі дозволяє майбутньому лікарю відчути себе часткою 
справжнього творчого колективу однодумців, які разом працюють над 
досягненням спільної мети. Саме на кафедрі клінічної анатомії і оперативної 
хірургії студенти-медики починають відчувати себе лікарями, набуваючи 
важливого життєвого та професійного досвіду.

На сьогодні кафедри тслінічної анатомії і оперативної хірургії є 
важливою з'єднувальною ланкою між теорією і клінікою. Зважаючи на це, 
значну увагу слід приділяти міжпредметній інтеграції. Глибокі знання з 
топографічної анатомії є одним із ключових моментів успішного оволодіння 
практичними навичками і професійними уміннями, необхідними для клінічної 
роботи. Щоб спрямувати творчу роботу студентів у потрібному напрямку, 
професорсько-викладацький склад повинен надавати студентам усю 
необхідну інформацію стосовно організації самостійної роботи. У 
навчальному процесі доцільно використовувати інноваційні форми навчання, 
серед яких важливе місце повинні посідати навчальні хірургічні операції. 
Формування клінічного мислення у студентів уже з перших років навчання є 
запорукою, їх успішної професійної діяльності у майбутньому.
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УНІВЕРСИТЕТАХ СВІТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет ”  м.

Чернівці;
На багатьох традиційних курсах, в тому числі й в Оксфорді, клінічна та 

функціональна анатомія є однією з дисциплін що вивчається на перших курсах 
і більшість студентів наприкінці навчання забувають те, що вони вивчали на 
початкових курсах. Оксфордський університет прагне підтримати адекватну 
наукову базу в медичних дослідженнях і пропонує разподіл між доклінічним 
навчанням (І-ІІІ курси, 9 семестрів) та клінічною практикою (IV-YI курси). 
Студенти завершують свої доклінічні професійні заняття іспитами в п’ятому з 
шести семестрів перших двох років навчання. Потім студенти навчаються 
наступні чотири семестри, вивчаючи самостійно вибрані курси з переліку 
"альтернативних варіантів" та виконують короткий дослідницький проект, 
який захищають наприкінці третього доклінічного року навчання. Анатомія 
людини донедавна вивчалась лише на першому році доклінічного курсу 
навчання. Але нині керівництво університету вирішило ввести додатковий 
курс "Клінічної анатомії" на початку клінічного періоду навчання викладачем 
якого є практикуючий лікар. Важливо зазначити, що як викладання анатомії 
людинии на першому році навчання так і вивчення клінічної анатомії на 
четвертому році проводиться без допомоги вологих препаратів. Співробітники 
Оксфордського університету для викладання анатомії використовують: 
атласи, таблиці, фото- та відеоматеріали оперативних втручань, 3D- 
компьютерні технології, результати рентгенологічних досліджень тощо [1, 3].

В К  Джей Сомайа медичному коледжі в Індії навчання також 
розподілено на теоретичний та клінічний курси. Крім анатомії людини на 
першому курсі доклінічного етапу навчання клінічна анатомія викладається на 
початку клінічного етапу навчання. Особливістю викладання клінічної 
анатомії людини на старших курсах полягає в тому, що його проводять 
практикуючі лікарі-хірурги безпосередньо під час оперативних втручань [2].

В Грацькому медичному університеті клінічна анатомія викладається 
впродовж першого року та на першому семестрі другого. Проте в даному витпі 
широко впроваджено викладання найрізноманітніших вузькопрофільних 
курсів клінічної анатомії на післядипломному етапі навчання для інтернів та
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