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Бичко Марина Вікторівна 
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Одна з провідних тенденцій сучасної вищої медичної освіти – підготовка 

майбутніх сімейних лікарів, здатних на високому рівні професійно виконувати 

свої обовʼязки, надавати первинну медико-санітарну допомогу, формувати у 

своїх пацієнтів мотивацію щодо здорового способу життя, закладати міцний 

фундамент здоровʼя, а також здатних до професійного вдосконалення, 

безперервного професійного саморозвитку, оскільки це в професії сімейного 

лікаря особливо актуальне на сьогодні й характеризує суспільні потреби 

громадян України. Нині такий процес забезпечений нормативними документами 

державного рівня, як-от: Конституція України (№ 254к/96-ВР від 28.06.1996 р.), 

Закони України «Про освіту» (№ 2145-VIII від 05.09.2017 р.), «Про вищу освіту» 

(№ 1556-VII від 01.07.2014 р.), «Про охорону здоров’я» (№ 2801-XII від 

19.11.1992 р.), «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення» (№ 2168-VIII від 19.10.2017 р.), «Національна стратегія 

реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років» 

(2014 р.), проєкт Закону України «Про первинну медичну допомогу на засадах 

сімейної медицини» (№ 6634р від 22.06.2017 р.), «Національна стратегія 

розвитку освіти України на період до 2021 року» (№ 344/2013 від 25.06.2013 р.) 

тощо. 

Діяльність лікаря сімейної медицини вимагає від фахівця значної 

самовідданості та витривалості, готовності до широкої соціальної взаємодії а 

також розвинених дидактичних навичок для здійснення медико-просвітницької 

та фасилітаційної діяльності. Адже надання лікувально-діагностичної допомоги 

пацієнту повинне відбуватися у будь-який час, має забезпечуватися догляд за 

пацієнтами, які вже виписались із стаціонарів для продовження лікування за 

місцем проживання тощо, тобто на часі – організація допомоги на засадах 

сімейної медицини, яка для будь-якого пацієнта та членів його родини є фізично 

доступною, безперервною та невідкладною [1, с. 113]. 

Відтак, особлива увага повинна приділятися процесу підготовки майбутніх 

сімейних лікарів до професійної діяльності, шо зумовлює затребуваність 

відповідних наукових досліджень. На сьогодні кількість таких досліджень є 

досить значною. Проблематику вищої медичної освіти України різноаспектно 

досліджують такі вчені, як О. Афанасюк, М. Банчук, О. Волосовець, 

Ю. Гумінський, В. Денесюк, Н. Кінаш, В. Лазоришинець, В. Мороз, Т. Полеся, 

Л. Фоміна та ін. Кваліфікаційні вимоги, коло професійних обов’язків і 

компетентностей сімейного лікаря у своїх працях студіювали В. Абрамович, 

І. Баркер, Х. Баркхардт, Ю. Вороненко, С. Гізенданнер, С. Діні, О. Корж, 

А. Стіл, Д. Сіббритт, А. Стивентон, В. Ткаченко, О. Шекера, Дж. Шлосс, 
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Г. Черешнюк, Л. Черешнюк, Е. Фішера та ін. Теоретико-практичні засади 

професійної підготовки майбутніх сімейних лікарів з’ясовано в працях таких 

науковців, як М. Ансарі, О. Боярчук, О. Венгрович, Н. Гаврилюк, Т. Гаріян, 

М. Гребенник, Р. Грицко, Ю. Губський, Є. Заремба, О. Заремба, Л. Ільницька, 

А. Камільєрі, Ю. Кияк, О. Кларк, Б. Лемішко, В. Міщук, Н. Михайловська, 

О. Наливайко, Ю. Остраус, Д. Саммат, Г. Стечак, Л. Стрільчук, А. Тітова, 

М. Тимофієва, Ж. Рагріна, А. Царенко, В. Царенко, П. Чен, І. Шумлянський, 

Н. Ярема та ін. Сучасний стан підготовки сімейних лікарів у вітчизняній системі 

вищої медичної освіти, перспективні шляхи її вдосконалення становлять 

вагомий сегмент наукових праць А. Ємця.  

Проте дійсність позиціонує наявність низки суперечностей, вирішивши які, 

матимемо змогу суттєво підвищити ефективність підготовки майбутніх сімейних 

лікарів, зокрема: між необхідністю реформування вітчизняної медичної галузі та 

недостатнім кадровим забезпеченням цього процесу; між об’єктивними 

вимогами щодо якості наданої лікарської допомоги та недостатнім методичним 

забезпеченням в процесі підготовки майбутніх сімейних лікарів до професійної 

діяльності; актуалізацією медичного просвітництва та профілактичної діяльності 

та недостатньою комунікативною готовністю значної частини фахівців 

медичного профілю до її ефективного здійснення. Зокрема, це стосується 

здатності сімейних лікарів підвищувати обізнаність пацієнтів та їхніх близьких 

щодо використання новітніх підходів до відстеження показників власного 

фізичного стану та здоров’я в цілому, використання сучасних високоефективних 

засобів діагностики, лікування та реабілітації в повсякденному житті, свідомого 

виконання призначеного лікарем лікування тощо [2]. 

О. Корж зазначає, що «комунікація лікаря здійснюється на трьох рівнях: 

мовному, паралінгвістичному та невербальному (екстралінгвальному). Мовний 

рівень – це наприклад, збір анамнезу, повідомлення про стан здоров’я та 

ефективність лікування, рекомендації, вказівки тощо. На паралінгвістичному 

рівні відбувається обмін інформацією шляхом міміки, жестів тощо. 

Невербальний рівень забезпечує лікаря необхідною психофізичною інформацією 

(вимірювання температури, пальпація, огляд, вивчення результатів аналізів, 

читання медичної карти, застосування медичних інструментів тошо). Усі рівні 

комунікації взаємодіють між собою в процесі спілкування лікаря з хворими та 

медичним персоналом» [3]. 

Отже, професійна комунікація медичного працівника є досить непростим за 

своєю структурою процесом, а тому здатність до неї на належному рівні не 

завжди може сформуватися стихійним шляхом. 

Формування професійної компетентності сімейних лікарів відбувається 

насамперед під час навчання у медичних закладах вищої освіти. Налагодження 

ефективної комунікації між усіма субʼєктами освітнього процесу, що 

зорієнтована на професійний контекст, базоване на принципі конструктивного 

спілкування, який передбачає використання під час організації освітнього 

процесу майбутніх сімейних лікарів методів, способів, прийомів і засобів 

спілкування, що повністю забезпечать взаємне розуміння й емпатію партнерів у 

спілкуванні. Принцип конструктивного спілкування доречно реалізовувати не 
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лише під час спілкування викладача та студентів, натомість варто зорієнтовувати 

майбутніх сімейних лікарів на опанування прийомів і методів такого 

спілкування, що стане в нагоді для майбутніх робочих ситуацій безпосередньо із 

пацієнтами. Ми переконані, що в процесі виконання функційних професійних 

обовʼязків сімейний лікар, особливо під час проведення діагностичного 

обстеження за допомогою медичної апаратури, постає перед необхідністю 

спілкування зі своїми пацієнтами. Доводиться пояснювати, навіщо необхідне те 

чи те діагностичне обстеження, давати рекомендації, нарешті, розвіювати 

страхи, заспокоювати пацієнта тощо [2]. 

Нездатність лікаря повною мірою пояснити важливість лікування, викласти 

основні його засади з урахуванням мінімізації ризиків та очікуваного 

позитивного ефекту, розвінчати хибні уявлення про хворобу, брак часу при 

роботі з пацієнтом, надмірна суворість до хворого, відсутність у хворого 

високого ступеня довіри до спеціаліста також є причинами недотримання схем 

лікування. Всі ці неприємні моменти в спілкуванні лікаря та пацієнта частіше за 

все виливаються у пряму чи приховану відмову від призначеного лікування [4]. 

З метою вирішення позиціонованої проблеми, нами було розроблено 

методичні рекомендації які, на нашу думку, допоможуть підвищити 

комунікативну компетентність майбутніх сімейних лікарів у процесі освоєння 

ними методик і технік надання висококваліфікованої медичної допомоги 

хворим; було визначено принципи, на основі яких моделюється та здійснюється 

цей процес; рекомендовано форми аудиторної та позааудиторної роботи, що 

сприяють підвищенню комунікативної компетентності; введено елементи 

самоосвіти, що в подальшому сприятимуть конструктивній комунікації 

сімейного лікаря з пацієнтами у повсякденній професійній діяльності. 
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