
Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасні аспекти клінічної анатомії

Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки фахівців

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий)

Кваліфікація освітня Доктор філософії

Галузь знань 22 Охорона здоров’я

Спеціальність 222 Медицина



Навчальна дисципліна “Сучасні аспекти клінічної анатомії” вивчається аспірантами

(пошукачами) ступеня доктора філософії із спеціальності “Медицина” у третьому семестрі

другого курсу й забезпечує базові знання з клінічної анатомії у сфері охорони здоров’я, які

необхідні для досягнення ступеня доктора філософських наук.

Професійна направленість дисципліни основаної на визначенні, яке говорить, що клінічна анатомія є

сходинкою, яка залучає майбутніх лікарів до обраної ними професії. Вона покликана розвивати у

аспірантів і пошукачів – медиків цілісну природничо – наукову уяву про життя. За допомогою отриманих

знань майбутній науковець зможе вірно розібратися в структурних механізмах різних захворювань і

науково вирішувати питання їх діагностики і патогенетичного лікування.

Також дана дисципліна передбачає здобуття та поглиблення комплексу знань, вмінь, навичок та інших

здібностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних завдань з цієї дисципліни,

оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового

дослідження, що розв’язує актуальне наукове завдання клінічної анатомії, результати якого мають наукову

новизну, теоретичне та практичне значення.



Мета навчальної дисципліни дати майбутнім науковцям конкретні знання і вміння з клінічної

анатомії – тверду основу і фундамент всіх медичних знань, відповідно до спеціальності, необхідну

для обґрунтування клінічного діагнозу, розуміння патогенезу різних захворювань, розвитку можливих

ускладнень, а також вибору найбільш раціонального лікування, в т.ч. оперативного.

Цілі навчальної дисципліни:

- На основі опису форм і структур окремих ділянок привити аспірантам (по шукачам) синтетичне розуміння будови

ділянок, органів, систем органів і організму в цілому, тобто виявити взаємозв’язки органів і систем, зв'язок між

структурою і функцією, а також у клінічному аспекті і в єдності з навколишнім середовищем.

- Забезпечити засвоювання вміння інтерпретувати топографоанатомічні взаємозв’язки з позицій варіаційної та

вікової клінічної анатомії, елементів топографічної анатомії живого людського організму, даних про форми

мінливості і вади розвитку, необхідних для успішного вивчення клінічних дисциплін. Дати майбутнім лікарям вірне

розуміння норми, варіантів норми для наступного успішного вивчення патології.

- формування вмінь застосовувати знання з клінічної анатомії для обґрунтування діагнозу та розуміння патогенезу

різних патологічних процесів, формування вмінь вибору найбільш раціональних методів хірургічного втручання;

- Розкрити прогресивне теоретичне і практичне значення досягнень біології і клінічної анатомії, показати їх

справжню науковість; підкреслити пріоритет вітчизняних вчених в різних ділянках клінічної анатомії.



Структура навчальної дисципліни

Структура навчальної 
дисципліни

Кількість годин, з них
Рік нав-
чання

Вид контролю
Всього

Аудиторних
СРСЛек-

цій
Практ 
занять

180 20 100 60 2
Кредитів ECTS 6
Заліковий кредит
Модуль 1
Сучасні аспекти клінічної
анатомії голови, шиї і
грудей.

78=2,5 кр. 12 42 24
Підсумковий 
модульний 
контроль

Заліковий кредит:
Модуль 2
Сучасні аспекти клінічної 
анатомії ділянок живота, 
тазу та кінцівок. 

102=3,5 кр. 8 58 36
Підсумковий 
модульний 
контроль

Іспит



МЕТОДИ НАВЧАННЯ

1. Метод роботи з книгою - використання навчальних посібників, чітке визначення актуальності теми, самостійна

аудиторна та позааудиторна робота аспірантів (пошукачів) згідно з планом кафедри.

2. Лекція.

2. Наочні методи: методи ілюстрації, демонстрації та споcтереження.

3. Практичні методи: вправи, дидактична гра, навчальна праця, практичні і дослідні роботи, реферати, підготовка

презентацій. Метод “чотирьох кроків”: - викладач демонструє навичку; - викладач демонструє навичку з

коментарем; - викладач демонструє навичку під коментар здобувача; - здобувач демонструє вміння.

4. Методи інтерактивного навчання: групові (робота в парах, робота в трійках, змінювані трійки, робота в малих

групах, ділові ігри, рольові ігри) та фронтальні (велике коло, мозковий штурм. аналіз проблеми), мозаїка.

Комп’ютерний контроль знань на заняттях за конструйованими тестами.

5. Дослідницький метод - індивідуальні завдання з науково-дослідної та навчально-дослідної роботи;

стимулювання навчально – дослідницької роботи аспірантів на практичних заняттях.

6. Участь аспірантів і пошукачів у навчально-дослідних конференціях і симпозіумах по проблематиці наукових

досліджень.



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання поточної навчальної діяльності

Розподіл балів, що присвоюються пошукачам та аспірантам при вивченні Модуля «1» та Модуль «2». При

засвоєнні кожної теми модуля аспіранту (по шукачу) виставляється бали за кожен напрямок діяльності.

Модуль Тести Усна відповідь іпрактичні 

навики

Практичні навики Бал за заняття

«1» 0-1 0-3 0-2 0-6

«2» 0-1 0-2 0-1 0-4

Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант (пошукач) на практичних заняттях при вивченні Модуля «1»,

вираховується шляхом множення максимальної суми балів за заняття на кількість тем і становить 120 балів.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати аспірант (пошукач) при вивченні модуля, є критерієм допуску до

модульного підсумкового контролю, вираховується шляхом множення мінімальної суми балів за заняття (для Модуля

«1» - 3 бали, для Модуля «2» - 2 бали) на кількість тем у модулі. Отже, для Модуля «1» мінімальна кількість балів

становить 60 балів, а для Модулю «2» - 56 балів.



ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА ЙОГО ФОРМИ.

Підсумковий модульний контроль передбачає:

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо аспірант (пошукач) набрав не менше 50

балів. (Мінімальні бали для зарахування ПМК: комп’ютерне тестування – 27 балів, практичні навички – 2

бали, усна відповідь – 21 бал).

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80. Підсумковий модульний

контроль вважається зарахованим, якщо аспірант чи пошукач набрав не менше 50 балів.

Вид контролю Кількість балів
1 Тестовий комп’ютерний контроль 35 тестових завдань 0-35
2 Практичні навички 1 навичка на анатомічному препараті 0-5
3 Усна відповідь 2 теоретичні питання

1 ситуаційна задача

0-30

0-10
0-40

Загальна кількість балів 0-80

Підсумок поточної успішності та підсумкового модульного контролю складає середнє арифметичне з двох

модулів, проте не більше 120 балів. Іспит максимально оцінюється у 80 балів. Для переводу результатів, отриманих

аспірантом (пошукачем) з кожного модуля із 200 бальної шкали у 120 бальну оцінку ділимо на поправочний

коефіцієнт, який становить 1,66. Останній визначаємо шляхом ділення 200 на 120.



Дисципліна включає практичні заняття та самостійну роботу аспіранта (пошукача). На практичному

занятті викладач організовує детальний розгляд аспірантами (пошукачами) окремих теоретичних питань і

формує вміння та навички їх практичного застосування у фаховому спрямуванні шляхом виконання

практичних завдань. Для проведення практичних занять колективом кафедри створено методичні розробки

для викладачів і методичні вказівки для аспірантів (пошукачів з підготовки і роботи на практичному занятті,

що містять алгоритми виконання практичної роботи. Самостійна робота аспіранта (пошукача) – основний

спосіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Інформаційні ресурси

https://ifnmu.sharepoint.com/KKAtOH/SitePages/Домашня%20сторінка.aspx?RootFolder=%2FKKAtOH%2

FShared%20Documents%2FАспіранти%20%28здобувачі%29&FolderCTID=0x01200083E31352042A454492A9

5889EF12AB76&View=%7BCEF1ECB4-8840-4510-83B1-015282CF6B7F%7D


