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СУЧАСНІ НАУКОВІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ Й ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КУЛЬТУРИ ФАХІВЦЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ 

Дьяченко Ю.А., Ємець А.В., Скріннік Є.О., Донченко В.І., Петришин О.В.
Полтавський державний медичний університет

Визначено наукову позицію, яка інтегрує соціальний, педагогічний і медичний контексти, зорієнтована на про- 
цесуально-діяльнісне розв’язання проблеми використання здоров’язберігальних, педагогічних і фізично- 
реабілітаційних технологій у  професійній діяльності лікаря сімейної медицини.
Ключові слова: сімейна медицина, здоров’язберігальні технології, професійна діяльність, майбутні фахівці.
The article defines a scientific position that integrates social, pedagogical and medical contexts, focused on the 
procedural and activity-based solution to the problem of using health-saving, pedagogical and physical-rehabilitation 
technologies in the professional activities of a family medicine doctor.
Key words: family medicine, health-saving technologies, professional activity, future specialists.

На сучасному етапі розвитку людства здоров'я нації розглядається як показник цивілізованості держави, що 
відображає соціально-економічне становище суспільства, яке вважається головним критерієм ефективності всіх 
без винятку сфер господарської діяльності й соціального розвитку [12]. Проте нині констатовано суттєве 
погіршення стану здоров'я всіх поколінь українців, особливо -  молоді. Учені вирізняють низку негативних факто
рів, пов'язаних із низьким рівнем мотивації до здорового способу життя й культури здоров'я у значної частини на
селення України: агресивне соціальне середовище, недоліки статевого виховання, зростання кількості молодих 
людей, які зловживають тютюнопалінням, алкоголем і наркотичними речовинами, поширення ВІЛ-інфекції тощо 
[3; 4]. В аналітичних матеріалах Міністерства охорони здоров'я [11] зазначається, що основну частку відповідаль
ності за запобігання захворюваності та зміцнення здоров'я різних груп населення України несе первинна медико- 
санітарна допомога, побудована на засадах загальної практики й сімейної медицини.

Нині сімейну медицину у світі розглядають як пріоритетний напрям удосконалення первинної ланки всієї сис
теми охорони здоров'я. Однак, навчання новій спеціальності часто провадять фахівці, які самі не практикують сі
мейну медицину й переважно є «вузькими» спеціалістами -  науковцями чи практиками, які працюють у стаціона
рах лікарень [1]. Такий спрощений підхід спричиняє недовіру до цього розділу медицини як із боку медичних 
працівників, так і суспільства в цілому. Серед українських пацієнтів побутує думка про те, що «по-справжньому» 
лікуватися можна лише в стаціонарі, а «вузький» фахівець із суперсучасною апаратурою кращий від лікаря зага
льної практики. Орієнтуючись на такий запит, сучасний ринок медичних послуг активно підтримує й розвиває нові 
спеціальності, працює на задоволення потреби в спеціалізації фахівців у вузьких сферах надання медичної до
помоги, проте не завжди враховується той аспект, що здоров'я вигідніше зберігати, ніж відновлювати, що медич
на сфера нині вимагає цілісності суспільного бачення охорони здоров'я як усезагальної проблеми, розв'язання 
якої має бути побудоване на засадах валеологізації та профілактично спрямованого здоров'язбереження змісту 
підготовки фахівця загальної практики.

З досвіду розвинених країн світу відомо, що переважну більшість проблем здоров'я людини можна 
розв'язувати засобами реальної профілактики захворювань і пропагування здорового способу життя, які за неве
ликих витрат дозволяють економити значні кошти на лікуванні. Саме тому розвиток валеологічно зорієнтованої 
сімейної медицини й первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) став для багатьох країн виходом із кризової 
ситуації. Сучасна сімейна медицина має забезпечити, поряд із низкою власне лікувальних завдань, справедливий 
розподіл ресурсів охорони здоров'я й інтегроване й координоване надання комплексних реабілітаційних, паліати
вних і профілактичних послуг, а також зміцнення здоров'я, раціональне використання технологій і ресурсів збере
ження здоров'я й запобігання захворюваності різних вікових категорій населення -  від найменших дітей до людей 
похилого віку [6].

Всесвітня організація охорони здоров'я визначила для сімейної медицини низку концептуальних ідей, які ма
ють, на нашу думку, потужний виховний і освітній потенціал:

1. Усезагальність медичної допомоги, її спрямованість на розв'язання проблем зі здоров'ям усього населення, 
незалежно від віку, статі, релігії, соціального стану, яка має бути легкодоступною, з мінімальною втратою часу, не 
повинна обмежуватися географічними, культурними, адміністративними або фінансовими перешкодами.

2. Безперервність і тривалість виховного впливу, зорієнтованість на особистість пацієнта, на те, що взаємодія 
лікаря й пацієнта заснована на довготривалих персональних відносинах, а пацієнтом не завжди є хвора людина.

3. Комплексність діяльності сімейного лікаря, його стосунки з людиною на основі системного бачення фізично-
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го й психологічного стану, соціального оточення, умов життя і праці, ставлення до свого здоров'я, переконань то
що. З огляду на фізичні, психологічні й соціальні перспективи загальна практика забезпечує інтегровану допомо
гу, яка охоплює зміцнення здоров'я, профілактику захворювань, лікування, реабілітацію й підтримку. Сімейний лі
кар працює в ситуаціях, коли не визначена межа між фізичним станом і захворюванням, і в прийнятті рішень він 
поєднує гуманістичні й етичні аспекти педагогічних відносин лікар-пацієнт із клінічними аспектами професійної ді
яльності.

4. Координованість, яка передбачає, що сімейний лікар є для пацієнта водночас і провідником у системі охо
рони здоров'я (на ринку медичних послуг). Сімейна медицина має справу з різноманітними проблемами здоров’я, 
що виникають у пацієнтів, і, за необхідності, лікар загальної практики мусить гарантувати своєчасне направлення 
пацієнта до відповідного спеціаліста. Щодо інших фахівців соціальної й медичної допомоги сімейний лікар вико
нує роль менеджера, який координує їхню діяльність.

5. Співробітництво -  головна характеристика професійної діяльності сімейного лікаря, який має бути готовим 
до відносин співробітництва з працівниками лікарень, центрів здоров'я, соціальних служб, навчальних закладів, 
установ позашкільної й післядипломної освіти, делегуючи їм піклування про своїх пацієнтів і отримуючи від них 
послуги для вдосконалення власної компетентності. Сімейний лікар має бути готовим узяти активну участь у 
ефективно функціонуючій міждисциплінарній команді, а також до керівництва її роботою.

6. Орієнтація сімейного лікаря на сімейне виховання підкреслює важливість упливу близького оточення люди
ни на її здоров'я. Сімейна медицина розв'язує проблеми індивідів у контексті їхніх сімейних обставин, соціальної й 
культурної ситуації, а також умов, в яких вони живуть і працюють.

7. Громадська спрямованість передбачає широку особистісно-соціальну участь сімейного лікаря у вирішенні 
питань громадського здоров'я. Проблеми пацієнта мають розглядатися крізь призму його життя в спільноті. 
Сімейний лікар мусить усвідомлювати потреби збереження здоров'я конкретної громади і співпрацювати з іншими 
професіоналами й установами інших секторів, а також групами самодопомоги й громадськими організаціями, щоб 
ініціювати позитивні зміни місцевих проблем зі станом здоров'я населення.

Сімейна медицина сьогодні в цілому світі розглядається як академічна й наукова дисципліна, що має власний 
зміст освіти, науково-дослідну базу і специфіку клінічної діяльності. Оскільки нині у світі спостерігається тенденція 
до зближення медичного персоналу та не лише хворої, а й здорової людини, розвитку партнерських відносин між 
лікарем і сім'єю в цілому, а найбільше таким завданням відповідає система сімейної медицини, в центрі якої зна
ходиться фахівець нового типу -  сімейний лікар, то постають завдання валеологічно зорієнтованої профілактики 
захворювань у дорослих і дітей, динамічного спостереження за здоров'ям пацієнтів, консультацій із проблем пла
нування сім'ї, етики, психології, гігієни, соціальних, сексуальних аспектів життя, виховання дітей і профорієнтації 
молоді тощо.

Компетентна профілактика захворювань фахівцем сімейної медицини охоплює визначення чинників ризику 
розвитку захворювань як індивідуально кожного члена сім'ї, так і спільно всієї родини; виявлення пограничних 
станів; контроль за здоров'ям і розвитком новонароджених і малят; допомогу членам родини у періоди підвище
ного ризику (періоди статевого дозрівання, підліткового віку, вагітності, вікових криз); надання рекомендацій щодо 
раціонального харчування, формування здорового способу життя тощо. Сімейна лікувальна практика сьогодні 
розглядається як така, що забезпечує тривалу опіку за здоров'ям громадянина і всіх членів його сім'ї незалежно 
від характеру хвороби, стану органів і систем організму в усі періоди життя людини відповідно до статі, віку й ха
рактеру захворювання.

Для сімейної медицини властива низка культурологічно зорієнтованих фахових принципів:
-  довготривалість і неперервність спостереження;
-  багатопрофільність первинної медичної допомоги;
-  ставлення до сім'ї як до одиниці медичного обслуговування;
-  превентивність як основа діяльності сімейного лікаря;
-  економічна ефективність і доцільність допомоги;
-  вчасне й компетентне координування медичної допомоги;
-  відповідальність пацієнта, членів його сім'ї й суспільства за збереження й покращення його здоров'я [5; 7; 8].
На наш погляд, ці принципи досить глибоко поєднуються з вимогами головних науково-педагогічних підходів,

які концептуалізують проблематику підготовки фахівців різноманітних спеціальностей. Довготривалість допомоги, 
що викликана потребою обслуговування лікарем одного й того ж пацієнта впродовж тривалого часу, зумовлює на 
основі особистісно-соціального й діяльнісного педагогічних підходів взаємозв'язки і взаємовідносини в системі сі
м'я -  лікар -  медсестра -  інші спеціалісти, які працюють у сфері охорони здоров'я; також важливим є консалтин
говий підхід, оскільки фахівець із сімейної медицини проводить пацієнта через усі складнощі медичних послуг, 
надаючи йому низку системних консультацій.

Компетентний сімейний лікар постійно стежить за станом здоров'я членів сім'ї, веде паспорт здоров'я кожного 
з її членів, де зазначаються фактори ризику, спадковість, умови життя і праці, вчить наданню першої медичної 
допомоги й догляду за хворими членами родини. Одночасно він має бути консультантом із технологій збережен
ня здоров'я людини, з метою профілактики захворювань надавати індивідові допомогу в оптимальному доборі та
ких технологій. Проводячи опіку кількох поколінь однієї сім'ї, сімейний лікар стає свідком також і внутрішніх про
блем родини, тісно взаємодіє з нею. Ставлення сім'ї до питань здоров'я її членів, впливи екологічних факторів, 
спорту, особливостей харчування, значущості для здоров'я шкідливих звичок тощо -  це питання постійного конт
ролю фахівця, що має передбачати й очікувані, і несподівані переходи кожного члена сім'ї в зону ризику. У фахів
ця сімейної медицини є унікальна можливість застосовувати превентивні міри на ранньому етапі патологічних 
змін. У цьому аспекті в процесі підготовки лікаря сімейної медицини мають бути використаними напрацювання 
системного наукового підходу, коли набір обраних ним методів цілеспрямованого впливу на збереження здоро
в'я конкретної сім'ї розглядається як система в чіткій взаємодії й неподільності її компонентів [2].

Профілактична спрямованість як принципове положення сімейної медицини включає прогнозування ризиків 
розвитку окремих захворювань, доклінічну діагностику, своєчасність інформування пацієнта, а також планування
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профілактичних заходів. Тільки в сімейного лікаря є вмотивована потреба щоденної поглибленої профілактики в 
процесі копіткої роботи зі своїми пацієнтами і членами їхніх сімей. Пояснюється це як тим, що сімейний лікар 
краще від інших вузькоспеціалізованих колег знає своїх пацієнтів і шкідливі для здоров'я обставини їхнього життя, 
так і тим, що фахівець безпосередньо зацікавлений у зниженні захворюваності прикріпленого населення. Сімей
ний лікар частіше від інших спеціалістів має використовувати раціональну тактику збереження здоров'я й рекоме
ндувати необхідність комплексного застосування спеціалізованих технологій здорового способу життя. Інтеграція 
нових знань і вмінь у постійний процес надання медичної допомоги людині від народження до завершення її жит
тєвого шляху підвищує якість сімейної медичної практики, при цьому пацієнти мають значну вигоду від системно
го підходу до їхнього здоров'я й ширші можливості щодо отримання своєчасної й адекватної запитам допомоги на 
місцевому рівні.

Отже, на сучасному етапі розвитку українського суспільства зростає значення підготовки контингенту фахівців 
сімейної медицини й формування відповідної професійної культури. Сімейна медицина може стати запорукою не 
тільки підвищення якості надання медичної допомоги населенню, а й зміцнення авторитету й соціального статусу 
лікаря, який прийме рішення присвятити свою професійну діяльність саме цьому завданню зміцнення й охорони 
здоров'я українського суспільства [9; 10]. Професійна підготовка такого лікаря має бути побудованою на засадах 
особистісно-соціального, культурологічного, компетентнісного, консалтингового, діяльнісного, системного підходів 
з урахуванням вимоги технологізації діяльності фахівця.
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ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 
НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ ІЗ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

Єрошенко Г.А., Клепець О.В., Рябушко О.Б., Ваценко А.В., Улановська-Циба Н.А., 
Передерій Н.О., Кінаш О.В., Шевченко К.В.

Полтавський державний медичний університет
Узагальнено педагогічний досвід застосування різних засобів активізації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів на практичних заняттях із медичної біології, що розглядається як пряма передумова ефективнос
ті освітнього процесу.
Ключові слова: ефективність навчання, принципи, методи і прийоми навчання, практичне заняття, активі
зація навчально-пізнавальної діяльності студентів.
The article summarizes the pedagogical experience of using various tools to enhance the learning and cognitive activities 
of students during the teaching of practical classes in medical biology, which is considered as a direct prerequisite for the 
effectiveness of the educational process.
Key words: learning efficiency, the principles, methods and techniques of teaching, practical classes, activation 
of students' learning and cognitive activity.

Інтеграція України до Європейської спільноти, орієнтація на загальноєвропейські освітні стандарти висувають 
суспільний запит на формування творчої особистості, здатної самостійно мислити, приймати відповідальні рішен
ня, гнучко адаптуватися до змінних умов життя. Як відомо, ефективність освіти студентів тісно пов’язана з активі
зацією їхньої пізнавальної діяльності -  стану, що характеризується прагненням до навчання, розумовим напру
женням і проявом вольових зусиль у процесі опанування знань [7]. Студент не може засвоїти навчальний матері-
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