
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ» 
ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ» 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

Україна. Здоров’я нації 
№ 2 (49), 2018 р. 

Науково-практичний журнал 

Періодичність виходу – щоквартально 

Заснований у січні 2007 р. 

ЗАСНОВНИКИ 

Державна установа «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України» 

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» 
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» 

Головний редактор журналу – Слабкий Г.О. 

Заступники головного редактора – Дзюба О.М., Ждан В.М., Смоланка В.І.  

Відповідальний редактор – Ситенко О.Р. 

Літературний редактор – Ратаніна О.М. 
Дизайн і верстка – Кривенко Є.М. 

Секретаріат – Бєлікова І.В. (Полтава), Бутенко І.В. (Київ), Погоріляк Р.Ю. (Ужгород) 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

Голова редакційної колегії  Лехан В.М. 

Болдижар О.О. 

Вороненко Ю.В. 
Гойда Н.Г. 

Голованова І.А. 

Голубчиков М.В. 

Грузєва Т.С. 

Децик О.З. 
Ковальова О.М. 

Котуза А.С. 

Лисак В.П. 

Любінець О.В. 

Мельник П.С. 
Нагорна А.М. 

Рогач І.М. 

Сайдакова Н.О. 

Фера О.В. 

Чепелевська Л.А. 
Черемухіна О.М. 

Чопей І.В. 

Шатило В.Й.

РЕДАКЦІЙНА РАДА 

Голова редакційної ради  Запорожан В.М. (Одеса) 

Авраменко О.І. (Київ) 
Бояр І. (Польща) 

Горбенко О.В. (Велика 

Британія) 

Дудіна О.О. (Київ) 
Дудник С.В. (Київ) 

Жилка Н.Я. (Київ) 
Клименко В.І. (Запоріжжя) 

Коваленко О.С. (Київ) 

Кудренко М.В. (Київ) 

Лашкул З.В. (Запоріжжя) 

Лобас В.М. (Красний 
Лиман) 

Майоров О.Ю. (Харків) 

Матюха Л.Ф. (Київ) 

Медведовська Н.В. (Київ) 

Миронюк І.С. (Ужгород) 
Моісеєнко Р.О. (Київ) 

Овоц А. (Польща) 

Огнєв В.А. (Харків) 

Рудень В.В. (Львів) 

Ситенко О.Р. (Київ) 
Станчак Я. (Словаччина) 

Степаненко А.В. (Київ) 

Толстанов О.К. (Київ) 

Ярош Н.П. (Київ) 
Ященко Ю.Б. (Київ)

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт 
на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 р. № 528). 

Видання індексується Google Scholar та «Україніка наукова». 

Рекомендовано до друку Вченою радою ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України». 

Протокол № 4 від 20.03.2018 р. 

Адреса редакції: пров. Волго-Донський, 3, м. Київ, 02099, Україна 
Тел./факс: +380 44 576-41-19; 576-41-09 

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21116-10916ПР від 24.12.2014 р. 
Підписано до друку 21 березня 2018 р. Загальний наклад 100 прим. Зам. № 5161 

Видавець: 

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України» 
Адреса: пров. Волго-Донський, 3, м. Київ, 02099, Україна 

Видавник: 

«СПД ФО «Коломіцин В.Ю.» 
Свідоцтво про державну реєстрацію В02 № 257914 від 09.12.2002 р. 

Надруковано у МВЦ «Медінформ» 
03179, м. Київ, вул. Котельникова, 95, тел./факс (044) 501-35-69 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, 
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1194 від 15.01.2003 р. 

Усі статті рецензовані. Відповідальність за достовірність фактів та інших відомостей у публікаціях несуть автори. 
Цілковите або часткове розмноження в будь-який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, 

допускається лише з письмового дозволу редакції. 

© ДУ «Український інститут стратегічних досліджень  

Міністерства охорони здоров’я України», 2018 

© ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», 2018 
© ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018 



PUBLIC ESTABLISHMENT “UKRAINIAN INSTITUTE OF STRATEGIC RESEARCH OF MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE” 

HIGHER STATE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OF UKRAINE “UKRAINIAN MEDICAL DENTAL ACADEMY” 

STATE UNIVERSITY “UZHHOROD NATIONAL UNIVERSITY” 

Ukraine. Nation’s Health
№ 2 (49), 2018  

Scientific-and-practical journal 

Frequency – quarterly 

Founded in January, 2007 

FOUNDERS  

Public Establishment “Ukrainian Institute of Scientific Research of Ministry of Health of Ukraine” 

Higher State Educational Establishment of Ukraine “Ukrainian Medical Dental Academy” 

State University “Uzhhorod National University” 

Chief Editor – Slabkiy G.O. 

Deputy Chief Editors – Dziuba O.M., Zhdan V.M., Smolanka V.I. 

Executive Editor – Sytenko O.R.  

Literary Editor – Ratanina О.М. 
Design and layout – Kryvenko Ye.M. 

Secretariat – Belikova I.V. (Poltava), Butenko I.V. (Kyiv), Pohorilyak R.Yu. (Uzhhorod) 

EDITORIAL COLLEGIUM 

Chairman of the Editorial Collegium  Lekhan V.M. 

Boldyzhar О.О. 

Voronenko Yu.V. 

Hoida N.G. 

Golovanova І.А. 
Golubchikov М.V. 

Gruzieva T.S. 

Detsyk O.Z. 

Kovaliova О.М. 

Коtuza А.S. 
Lysak V.P. 

Liubinets О.V. 

Melnyk P.S. 

Nahorna А.М. 

Rogach І.М. 
Saidakova N.О. 

Fera О.V. 

Chepelevska L.A. 

Cheremukhina O.M. 

Chopey І.V. 
Shatylo V.Y.

EDITORIAL BOARD 

Chairman of the Editorial Board  Zaporozhan V.M. (Odesa) 

Avramenko О.І. (Kyiv) 
Boyar І. (Poland) 
Gorbenko O.V. (Great Britain) 
Dudina О.О. (Kyiv) 
Dudnyk S.V. (Kyiv) 

Zhylka N.Ya. (Kyiv) 
Klymenko V.І. (Zaporizhzhya) 
Kovalenko О.S. (Kyiv) 
Кudrenko М.V. (Kyiv) 
Lashkul Z.V. (Zaporizhzhya) 

Lobas V.М. (Krasniy Lyman) 
Maiorov О.Yu. (Kharkiv) 
Matiukha L.F. (Kyiv) 
Medvedovska N.V. (Kyiv) 
Myronyuk І.S. (Uzhhorod) 

Моіseenko R.О. (Kyiv) 
Ovoc А. (Poland) 
Оhniev V.А. (Kharkiv) 
Ruden V.V. (Lviv) 
Sytenko О.R. (Kyiv) 

Stanchak J. (Slovakia) 
Stepanenko А.V. (Kyiv) 
Tolstanov О.К. (Kyiv) 
Yarosh N.P. (Kyiv) 
Yashchenko Yu.B. (Kyiv)

The journal is included in the list of scientific professional publications of Ukraine, where the results of the theses for scientific degrees of doctor and 
candidate of Sciences can be published (Decree of the Ministry of education and science of Ukraine from 12.05.2015, № 528).  

The publication is indexed by Google Scholar and “Ukrainika scientific”. 

It is recommended for print by the Academic Council of the PE “Ukrainian Institute of Strategic Researches MHC of Ukraine”.  

Protocol № 4 of 20.03.2018. 

Address of the Publisher: lane Volgo-Donskiy, 3, Kyiv, 02099, Ukraine 

Tel./fax: +380 44 576-41-19; 576-41-09 

Certificate of State registration КВ № 21116-10916PR from 24.12.2014 

Signed for publication on March 21, 2018. The total circulation is 100 copies. Order № 5161 

Editor: 

PE “Ukrainian Institute of Strategic Researches MHC of Ukraine” 
Address: lane Volgo-Donskiy, 3, Kyiv, 02099, Ukraine 

Publisher: 

“SEA NP “Коlomitsyn V.Yu.” 
Certificate of State registration В02 № 257914 from 09.12.2002 

Printed in MEC “Medinform” 

03179, Kyiv, Kotelnikova str., 95, tel./fax: +380 44 501-35-69 

Certificate of registering the subject of publishing in the State Register of publishers, 

manufacturers and distributors of published products DК № 1194 from 15.01.2003 

All the articles are peer-reviewed. The authors are responsible for the accuracy of the facts and other information in publications. 

Full or partial reproduction in any way of the material published in this Edition, is possible only with the written permission of the Publisher. 

© PE “Ukrainian Institute of Strategic Researches MHC of Ukraine”, 2018 

© HSEEU “Ukrainian Medical Dental Academy”, 2018 

© SU “Uzhhorod National University”, 2018 



ЗМІСТ  

 
 

 

  ISSN 2077-6594. УКРАЇНА. ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ. 2018. № 2 (49) 

3 

ЗМІСТ 

 
Статті учасників Міжнародної науково- 

практичної конференції «Актуальні питання  

надання медичної допомоги на засадах ПМСД» 

(18–19 квітня 2018 року, м. Ужгород) 

 

Блецкан М.М., Свистак В.В.  

Особливості застосування фітотерапії  

при ожирінні  ................................................................  5 

 

Бондарь С.О. 

Види та структура локалізації травм,  

як передумова формування здоров’я- 

збережувальних засад попередження  

дитячого травматизму  ...............................................  9 

 

Вернигородская М.В.,  

Вернигородский В.С., Фетисова Н.М. 

Метаболический синдром и сахарный диабет  

2 типа: вопросы медицинской реабилитации  .......  17 

 

Гандзюк В.А., Кондратюк Н.Ю.  

Організація та проведення профілактичних  

заходів, як складова функції посади сімейного  

лікаря: модель удосконалення системи 

профілактичних медичних оглядів  

дорослого населення  ..................................................  21 
 

Ждан В.М., Бабаніна М.Ю.,  

Кітура Є.М., Ткаченко М.В. 

Сучасні методологічні підходи до вивчення  

циклу «Внутрішні хвороби» при підготовці  

сімейного лікаря  .........................................................  25 

 

Золотарьова Ж. М. 

Обізнаність лікарів первинної медичної  

допомоги щодо їх ролі в системі  

паліативної допомоги  ................................................  29 

 

Івачевська В.В.  

Ефективність застосування комплексного  

лікування неалкогольної жирової хвороби  

печінки у пацієнтів з предіабетом  ...........................  33 

Кравченко В.В., Орлова Н.М.  

Шляхи підвищення задоволеності населення  

якістю амбулаторної медичної допомоги  ...............  38 

 

Ошивалова О.О.  

Фактори ризуку розвитку раку шкіри  

у хворих на передрак шкіри  ......................................  43 

 

Парій В.Д., Короткий О.В. 

Становлення та розвиток первинної  

медичної допомоги на засадах загальної  

практики-сімейної медицини в Україні:  

огляд літературних джерел  .......................................  48 

 

Пулик О.Р., Гирявець М.В. 

Використання дзеркальної терапії  

у хворих з неглектом та когнітивними  

порушеннями після перенесеного  

півкульного ішемічного інсульту  ............................  54 

 

Рубцова Є.І., Зарембо Л.О., Оберемко С.В. 

Вивчення динаміки захворюваності на кір  

та рівня охоплення щепленнями проти кору 

населення на території Закарпатської області  ......  58 

 

Слабкий Г.О., Дудіна О.О., Габорець Ю.Ю.  

Динаміка перинатальної смертності  

в період реформування системи  

охорони здоров’я в Україні  .......................................  63 

 

Сухан В.С.  

Коморбідний перебіг  

бронхіальної астми та ожиріння  ..............................  70 

 

Клименко П.М., Ханенко С.М., Бутківська Т.В.,  

Гусева Г.В., Шкробанець І.Д., Коваленко О.С.,  

Чабан Т.І., Дольнік В.М., Найда І.В., Гук А.П.,  

Демченко І.С., Клименко С.В., Малишевський С.А.,  

Данилюк Е.О., Кекух Д.П., Кнерцер А.Ю., Деняк А.В. 

Засади національної стратегії  

охорони здоров’я України  .........................................  73 

 

 

Тези доповідей учасників конференції   83 

 

  



ЗМІСТ  

 
 

 

ISSN 2077-6594. УКРАЇНА. ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ. 2018. № 2 (49) 

4 

CONTENT 

 
Articles of participants of International scientific- 

and-practical conference “Topical issues  

of providing medical care on the base PMC” 

(Uzhhorod, April 18–19, 2018) 

 

Bletskan M.M., Svistak V.V. 

Peculiarities of phytotherapy  

application in obesity  ...................................................  5 

 

Bondar S.O. 

Types and structures of trauma localization  

as a precondition to form health maintenance  

bases to prevent children’s traumatism  .....................  9 

 

Vernigorodska M.V., Vernigorodsky V.S., Fetisova N.M. 

Metabolic syndrome and sugar diabetes 2 types:  

questions of medical rehabilitation  .............................  17 

 

Gandziuk V.А., Kondratyiuk N.Yu. 

Organization and conduct of preventive measures,  

as a composition of family doctor functions:  

model for improving the adults profilactic  

medical systems system  ................................................  21 

 

Zhdan V.M., Babanina M.Yu.,  

Kytura E.M., Tkachenko M.V. 

Modern methodological approaches  

to the study of Internal Diseases during  

the preparation of a family doctor  ..............................  25 

 

Zolotarova Z.M. 

Awareness of primary healthcare physicians  

about their role in palliative care  ................................  29 

 

Ivachevska V.V. 

Efficacy of sitagliptin and ursodeoxycholic acid in 

correction of metabolic disorders in patients with 

nonalcoholic fatty liver disease and type 2 diabetes  ....  33 

Kravchenko V.V., Orlova N.M.   

Ways to increase the population’s satisfaction  

with the quality of outpatient medical care  ................  38 

 

Оshyvalova О.О. 

Risk factors for skin cancer development  

in patients precancerous skin  .......................................  43 

 

Pariy V.D., Korotkiy O.V. 

Formation and development of primary health care  

which based on general practice and family medicine  

in Ukraine: a review of literary sources  ......................  48 

 

Pulyk O.R., Gyryavets M.V. 

The use of mirror therapy in patients  

with neglect for the rehabilitation  

in patients after ischemic stroke  ..................................  54 

 

Rubtsova E.I., Zarembo L.O., Oberemko S.V. 

A study of the dynamics of measles incidence  

and children’s coverage of preventive measles 

vaccinations in the Transcarpathian region  ...............  58 

 

Slabkiy G.О., Dudina О.О., Gaborets Yu.Yu. 

Dynamics of perinatal and neonatal  

mortality in the period of healthcare  

system reforming in Ukraine  .......................................  63 

 

Sukhan V.S. 

Comorbidity of bronchial asthma and obesity  ...........  70 

 

Klimenko P.М., Khanenko S.М., Butkivska Т.V.,  

Guseva G.V., Shkrobanets І.D., Коvalenko О.S.,  

Chaban Т.І., Dolnik V.М., Naida І.V., Guk А.P.,  

Demchenko І.S., Klimenko S.V., Маlyshevckiy S.А.,  

Danyliuk Ye.О., Kekuh D.P., Кnertser А.Yu., Denyak А.V. 

The fundamentals of the national strategy  

of healthcare in Ukraine (In Ukr.)  ...............................  73 

 

 

Abstracts of the reports  

of the participants of conference   83 

 

  



СТАТТІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 

 

  ISSN 2077-6594. УКРАЇНА. ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ. 2018. № 2 (49) 

25 

УДК 378.6:61.016:616.1/9:614.254.3 

 

В.М. Ждан, М.Ю. Бабаніна, Є.М. Кітура, М.В. Ткаченко 

 

Сучасні методологічні підходи  

до вивчення циклу «Внутрішні хвороби» при підготовці сімейного лікаря 

 
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»,  

м. Полтава, Україна 

 

Мета – оцінка впливу сучасних методологічних підходів до вивчення циклу «Внутрішні хвороби» на підготовку 

компетентнісної моделі лікаря загальної практики – сімейної медицини. 

Матеріали та методи. Під час проведення передатестаційного циклу з фаху «Загальна практика – сімейна 

медицина» за навчальним планом вивчався вплив сучасних методологічних підходів (форм дистанційного навчання і 

відпрацювання практичних навичок з розділу «Внутрішні хвороби» у обласному навчально-практичному центрі 

кафедри) на підготовку сімейного лікаря. 

Результати. За даними проведеного комп’ютерного тестування та перевірки опанування практичними навичками 

наприкінці циклу використання сучасних методологічних підходів до вивчення циклу «Внутрішні хвороби» при 

підготовці сімейного лікаря дозволило підвищити ефективність навчального процесу та досягло поставленої мети. 

Висновки. На даному етапі розвитку охорони здоров’я і медичної освіти використання різноманітних дистанційних 

навчальних технологій є дуже сучасним та затребуваним, дає можливість досягти якісно нового рівня 

післядипломної освіти. 

Ключові слова. Внутрішні хвороби, дистанційне навчання, практичні навички. 

 

 

Вступ 
 

оловною метою роботи викладачів вищої 

медичної освіти є, без сумніву, підготовка 

компетентних, висококваліфікованих лікарів й тому вони 

повинні чітко розуміти значення термінів 

«компетентність» і «компетенція» та умови навчання, які 

потрібно створити лікарям для досягнення ними 

відповідної професійної компетентності. Згідно 

компетентнісного підходу, програма підготовки повинна 

бути спрямована на розвиток всіх професійних 

компетенцій майбутнього лікаря загальної практики 

(клінічних, організаційних соціально-педагогічних та 

психологічних). У медицині компетентність характеризує 

здатність лікаря-фахівця реалізовувати свій людський 

потенціал для здійснення своєї професійної діяльності.  

За визначенням, компетенція – це комплексне вміння 

пов’язане з контекстом навчання або практичної 

підготовки, яке інтегрує кілька видів здібностей та вмінь і 

дозволяє, на основі аналізу схожого роду обставин, не 

тільки виявляти проблеми, але й ефективно їх 

розв’язувати у відповідності до певної ситуації [1, 2, 5]. 

Таким чином, метою сертифікації компетенцій є 

підтвердження того, що майбутній професіонал здатен 

мобілізувати і об’єднати внутрішні (те, що він знає) та 

зовнішні (те, що він може отримати в якості інформації) 

ресурси, що він пристосований для вирішення більшості 

медичних проблем. В професії лікаря загальної практики 

потрібно адаптувати теоретичні знання і їх практичне 

застосування в контексті відносин лікар-пацієнт, коли 

кожна ситуація і, відповідно, рішення – унікальні [4, 9]. 

Отже, завдання, які стоять перед викладачем 

медичного ВНЗ не обмежується лише передачею 

інформації, дій та методів відповідно до нормативно-

правової бази. Він повинен визначити свої завдання і 

методологію та обрати відповідні умови у відповідності з 

вимогами до якісного розвитку необхідних навичок, що 

відповідають рівню складності конкретних ситуацій 

медичної практики [3]. 

Найважливішою метою сучасних освітніх програм 

у світлі реформування медицини є закріплення системи 

безперервної медичної освіти, коли післядипломна і 

самоосвіта стають не менш важливими, ніж додипломне 

навчання. Звичайно, виконання цієї мети залежить від 

багатьох складових: наявності сучасних навчально-

методичних програм та посібників, високого рівня 

теоретичної та практичної підготовки як викладачів 

кафедр післядипломної освіти так і керівників інтернів на 

базах стажування, технічного оснащення вузів та 

лікарень. У процесі становлення особистості фахівця 

величезне значення набуває вміння самостійно 

поповнювати знання та орієнтуватися у великому потоці 

інформації. Самостійна робота – це планована і 

контрольована навчальна, науково-дослідна робота, що 

виконується за завданням та під методичним керівництвом 

викладача, але без його безпосередньої участі в спеціально 

відведений для цього час. Умовами, необхідними для 

ефективної організації та здійснення самостійної роботи 

лікарів є поступовість введення різних її видів, проведення 

викладачем регулярних консультацій в різних формах, 

обов’язковий систематичний контроль виконаної 

самостійної роботи [8]. Дистанційна освіта при підготовці 

лікарів – це інноваційна організація навчального процесу, 

Г 
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яка реалізується у специфічній педагогічній системі, яка 

базується на принципі самостійної освіти лікаря й 

інтерактивної взаємодії викладача та інтерна [5, 6]. 
Поряд із цим пріоритетним напрямком навчання на 

післядипломному етапі є формування навичок 
практичного ведення пацієнтів, як в стаціонарі так і на 
амбулаторному прийомі в центрі ПМСД під час очного і 
заочного циклів. Це навчає майбутнього сімейного лікаря 
навичкам ефективного спілкування і консультування з 
пацієнтами і членами їх родини; крім того, лікарі 
оволодівають навиками клінічного мислення і прийняття 
рішень в умовах дефіциту часу, невизначеної 
симптоматики. 

З метою підвищення теоретичної обізнаності 
лікарів загальної практики – сімейної медицини і 
відпрацювання практичних навичок в умовах, 
максимально наближених до повсякденної праці лікаря 
загальної практики у 2013 році на базі амбулаторії №1 
центру ПМСД №2 м. Полтави був створений обласний 
навчально-практичний центр загальної практики – 
сімейної медицини кафедри сімейної медицини і терапії 
ВДНЗУ «УМСА». Саме це обумовило поділ центру на дві 
частини – мультидисциплінарну лабораторію та 
навчально-методичну лабораторію. Завданням навчально-
методичної лабораторії є підвищення теоретичного рівня 
знань лікарів-інтернів та лікарів-курсантів. У мульти-
дисциплінарній лабораторії лікарі мають можливість 
відпрацювати навички роботи з електрокардіографом, 
визначити ріст, вагу, об’єм талії, розрахувати індекс  
маси тіла. Окрім того, на базі мультидисциплінарної 
лабораторії співробітниками кафедри разом з лікарями-
інтернами та курсантами проводиться лікувально-
консультативна робота [3, 7].  

Актуальність проблеми та відсутність 
комплексних наукових досліджень, присвячених 
вивченню сучасного українського досвіду організації та 
модернізації професійної підготовки лікарів загальної 
практики зумовили вибір теми нашого дослідження. 

Мета: оцінка впливу сучасних методологічних 
підходів до вивчення циклу «Внутрішні хвороби» на 
підготовку компетентнісної моделі лікаря загальної 
практики – сімейної медицини. 

 
Основні завдання та методи дослідження: 

дослідження проводилося на кафедрі сімейної медицини і 
терапії ВДНЗУ «УМСА». Під час проведення 
передатестаційного циклу з фаху «Загальна практика – 
сімейна медицина» за навчальним планом вивчався вплив 
сучасних методологічних підходів (форм дистанційного 
навчання і відпрацювання практичних навичок з розділу 
«Внутрішні хвороби» у обласному навчально-
практичному центрі кафедри) на підготовку сімейного 
лікаря. Перелік практичних навичок з циклу «Внутрішні 
хвороби» складений кафедрою на основі галузевих 
стандартів (освітньо-кваліфікаційної характеристики) і є 
обов’язковим для опанування лікарями-курсантами 
протягом ПАЦ.  

У навчальному процесі професійного 
удосконалення лікарів ми використали такі дистанційні 
технології:  

1. телелекції і телесемінари (на основі відео-
конференції), які проводяться у регламентованому часі; 

2. віддалені джерела медичної інформації з 
ресурсів Інтернету; 

3. мультимедійні і навчально-контролюючі 
системи (на основі Інтернет-технологій). 

З метою оцінки впливу сучасних методологічних 
підходів на підготовку лікаря загальної практики – 
сімейної медицини на початку дослідження було 
сформульоване наступне завдання – володіння лікарем 
компетенціями за п’ятьма сферами діяльності:  

- специфічний клінічний підхід; 
- спілкування з пацієнтами та їх оточенням; 
- застосування професійного обладнання та 

інструментарію; 
- координована взаємодія з професійним 

оточенням та санітарними і соціальними службами; 
- вміння сприяння розвитку та підвищенню 

престижу галузі загальної практики. 
Оцінка ефективності використаних педагогічних 

технологій проводилася наприкінці циклу шляхом 
проведення тестування за допомогою ліцензованої 
комп’ютерної програми “Elex” (пропонувалося 200 питань 
2–3 рівня складності з відповідного фаху) і шляхом 
перевірки опанування практичних навичок згідно зі 
стандартизованими картами практичних навичок та 
підведення підсумків з анонімним анкетуванням. Під час 
індивідуальної консультації викладач оцінював рівень 
теоретичних знань лікаря та опанування ним практичних 
навичок, що давало змогу скласти індивідуальний план з 
навчальних питань, які потребують додаткового 
доопрацювання. 

 

Результати дослідження та їх обговорення 
 
За даними нашого дослідження дистанційне 

навчання сприймається складніше з ряду причин – від 
поганого володіння комп’ютерною технікою до 
небажання працювати самостійно. Очне навчання, що 
основане на лекціях і зазвичай завершується заліком або 
іспитом із мінімальною ймовірністю провалу, не висуває 
великих вимог до тих, хто вчиться. На противагу цьому, 
дистанційне навчання вимагає самоосвіти, і простої 
присутності на заняттях недостатньо. Відповідно, якщо 
очне навчання почне рухатися в бік інтерактивності і 
більшої вимогливості, популярність дистанційної освіти 
також почне зростати. Впровадження новітніх засобів 
навчання на сучасному етапі розвитку освітніх та 
інформаційних технологій визначається, з одного боку, 
педагогічною ефективністю технологій, що 
використовуються, а з іншого – їх економічною 
доцільністю та рівнем соціального сприйняття як 
курсантами, так і фахівцями-викладачами. Сучасні 
комп’ютерні програми дозволяють забезпечити передачу 
знань та доступ до різноманітної навчальної інформації,  
а нові технології, такі, як інтерактивні електронні 
навчальні посібники, мультимедійний контент, Інтернет, 
сприяють більш активному залученню лікарів до процесу 
навчання. Вивчення методології впровадження 
дистанційної форми освіти на післядипломному етапі 
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повинно бути організоване з урахуванням можливостей 
новітніх інформаційних технологій і орієнтуватися на 
розвиток особистості, спроможної до постійного 
оновлення знань професійної мобільності. 

Аналізуючи наш досвід, дистанційна освіта на 
післядипломному етапі навчання лікарів є самостійна 
цілеспрямована робота з використанням сучасних 
інформаційних технологій, ефективність якої залежить 
від методологічно структурованого викладачем процесу 
та інформаційно-комунікаційних можливостей вищого 
навчального закладу. 

На шляху вдосконалення своєї практичної 
підготовки лікарі-курсанти проводили самостійно 
лікувально-консультативну роботу під керівництвом 
викладача; також вони мали можливість прийняти 
безпосередню участь у проведенні лабораторно-
інструментальних досліджень, та отримати уявлення про 
можливості сучасних ультразвукових методів 
дослідження, денситометричного дослідження та їх 
інтерпретацію. В обласному навчально-практичному 
центрі лікарі-курсанти оволоділи основними практичними 
навиками, що передбачені освітньо-професійною 
характеристикою лікаря спеціаліста та самостійно 
працювали над засвоєнням матеріалу під час навчання на 
базах стажування; що поряд з аудиторною є однією з форм 
навчального процесу та вагомою його складовою.  

За даними проведеного комп’ютерного тестування 
та перевірки опанування практичними навичками 
наприкінці циклу використання сучасних методологічних 

підходів до вивчення циклу «Внутрішні хвороби» при 
підготовці сімейного лікаря дозволило підвищити 
ефективність навчального процесу та досягло  
поставленої мети. 

 

Висновки 
 
На даному етапі розвитку охорони здоров’я і 

медичної освіти використання різноманітних 
дистанційних навчальних технологій є дуже сучасним та 
затребуваним, дає можливість досягти якісно нового 
рівня післядипломної освіти. Лікарі-курсанти мали змогу 
отримати не лише теоретичну підготовку з 
використанням форм дистанційного навчання, а й в 
обов’язковому порядку оволодіти практичними 
навичками, що сприяє поліпшенню розуміння та 
засвоєння матеріалу, розвитку клінічного мислення у 
лікаря при формуванні компетентнісної моделі лікаря 
загальної практики – сімейної медицини. Таким чином, 
на кафедрі сімейної медицини і терапії навчання лікарів-
курсантів проводиться на сучасному рівні, що дає змогу 
підготувати компетентнісну модель лікаря загальної 
практики – сімейної медицини. 

 
Перспективи подальшого розвитку: надалі 

плануємо вивчити ефективність впровадження методики 
«мозкового штурму» під час вивчення циклу «Внутрішні 
хвороби» на циклі спеціалізації з фаху «Загальна 
практика – сімейна медицина». 
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Современные методологические подходы  

к изучению цикла «Внутренние болезни»  

при подготовке семейного врача 

 

В.Н. Ждан, М.Ю. Бабанина, Е.М. Китура, М.В. Ткаченко 

Высшее государственное учебное заведение Украины 

«Украинская медицинская стоматологическая академия», 

г. Полтава, Украина 

 

Цель – оценка влияния современных 

методологических подходов к изучению цикла 

«Внутренние болезни» на подготовку компетентностной 

модели врача общей практики – семейной медицины. 

Материалы и методы. Во время проведения 

предаттестационного цикла по специальности «Общая 

практика – семейная медицина» согласно учебного плана 

изучалось влияние современных методологических 

подходов (форм дистанционного обучения и отработки 

практических навыков по разделу «Внутренние болезни» 

в областном учебно-практическом центре кафедры) для 

подготовки семейного врача. 

Результаты. По данным проведенного 

компьютерного тестирования и проверки освоения 

практическими навыками в конце цикла использование 

современных методологических подходов к изучению 

цикла «Внутренние болезни» при подготовке семейного 

врача позволило повысить эффективность учебного 

процесса и достигло поставленной цели. 

Выводы. На данном этапе развития 

здравоохранения и медицинского образования 

использование различных дистанционных обучающих 

технологий является очень современным и 

востребованным, дает возможность достичь качественно 

нового уровня последипломного образования. 

Ключевые слова: внутренние болезни, дистанционное 

обучение, практические навыки. 

 

Modern methodological approaches  

to the study of Internal Diseases during the preparation  

of a family doctor 

 

V.M. Zhdan, M.Yu. Babanina, E.M. Kytura, M.V. Tkachenko 

Higher State Educational Establishment of Ukraine 

"Ukrainian Medical Dental Academy", Poltava, Ukraine 

 

The purpose is to assess the impact of modern 

methodological approaches on the study of the "Internal 

Diseases" cycle on the preparation of a competency model of 

a general practitioner – family medicine. 

Materials and methods. During the pre-certification 

cycle on "General Practice – Family Medicine", the 

curriculum examined the impact of modern methodological 

approaches (forms of distance learning and practical skills 

development from the section "Internal Diseases" in the 

regional educational and practical center of the department) 

on the preparation of a family doctor. 

Results. According to data from computer testing and 

testing of practical skills at the end of the cycle, the use of 

modern methodological approaches to studying the "Internal 

Diseases" cycle during the preparation of a family doctor 

allowed improving the effectiveness of the educational 

process and achieving the goal. 

Conclusions. At this stage of the development of health 

care and medical education. The using of various distance 

learning technologies is very modern and in demand. It 

provides an opportunity to achieve a qualitatively new level 

of postgraduate education. 

 

 

 

 

Key words: internal illnesses, distance learning, practical 

skills. 
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