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ПЕРШИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА ФАХОМ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ» 
З ПРОПЕДЕВТИКИ ПЕДІАТРІЇ НА КАФЕДРІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ДЗ «ДМА»

Височина І.Л., Гайдук О.І., Башкірова Н.С. 
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України»

Вступ. У ДЗ «ДМА» на протязі двох останніх років 
готуються фахівці першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти галузі знань 22 «Охорона здоров'я» за спеціальніс-
тю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» кваліфікації освіт-
ньої «Бакалавр фізичної терапії, ерготерапії», кваліфікації 
професійної «Фахівець з фізичної реабілітації». Підготов-
ка проводиться відповідно до розробленої у ДЗ «ДМА» 
освітньо-професійної програми та навчального плану за 
цією спеціальністю [1].

Передумовами появи нового напрямку підготовки фа-
хівців у ДЗ «ДМА» можна вважати наявні в суспільстві 
сьогодні світоглядні філософські підходи до надання ме-
дичної допомоги в контексті персоніфікованого підходу 
до пацієнта та збільшення цінності життя людини [2]. 
Ерготерапія – це галузь медицини, що має за свою мету 
надання допомоги людині в повсякденному житті, розви-
ток, відновлення і підтримання навичок, необхідних при 
виконанні дій, важливих і значимих для здоров'я і благо-
получчя даного індивідуума [3].

Аналіз світового досвіду підготовки ерготерапевтів та 
методолого-педагогічних основ їх навчання дозволили роз-
робити освітню програму  підготовки бакалаврів фізичної 
терапії, ерготерапії у ДЗ «ДМА», метою якої є забезпечення 
здобуття студентами компетенцій для розробки профілак-
тичних та реабілітаційних стратегій при визначенні інди-
відуального плану фізичної терапії з метою покращення 
здоров’я, функціональних можливостей, адаптації до ото-
чуючих умов, підвищення рівня рухової активності у насе-
лення різного віку та з різними можливостями у контексті 
персональних факторів та оточення [4, 5]. 

Основна частина. Фундаментальною дисципліною 
підготовки студентів за спеціальністю «Фізична терапія, 
ерготерапія» є «Пропедевтика педіатрії», викладанню якої 
на кафедрі сімейної медицини ФПО для студентів  друго-
го курсу навчання передували ретельний аналіз світового 
досвіду за цим питанням. 

На підставі освітньо-професійної програми та на-
вчального плану ДЗ «ДМА» підготовки фахівців за спе-
ціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» кафедрою 
сімейної медицини було розроблено робочу програму. 
Основною метою реалізації робочої програми «Пропе-
девтика педіатрії» є визначення та організація засвоєння 
знань і навиків, що забезпечують внесок у формування 
інтегральної компетентності випускника – бакалавра фі-
зичної терапії, ерготерапії, а саме, здатності вирішува-
ти складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, 
пов’язані з порушеннями функцій органів та систем у ді-
тей, зокрема, опорно-рухового апарату, нервової, серце-
во-судинної та дихальної систем із застосуванням поло-
жень, теорій та методів медико-біологічних, соціальних, 
психолого-педагогічних наук в умовах комплексності та 
невизначеності. 

Бакалаври фізичної терапії, ерготерапії працюють з 
пацієнтами всіх вікових груп та у широкому діапазоні фі-
зичних і психологічних сфер. Особливим віком, який по-
требує глибинних знань, навиків і підходів в оцінці стану 
здоров’я і існуючих проблем, є дитячий вік.

Пропедевтика педіатрії – це введення в надзвичайно 
важливий етап життя людини, що дозволяє отримати ба-
зисні знання педіатрії, а саме, визначення анатомо-фізіо-
логічних особливостей дитячого організму, а також осно-
вних закономірностей фізичного та нервово-психічного 
розвитку дітей різного віку.

Крім того, пропедевтика педіатрії передбачає оволо-
діння методикою огляду, пальпації, перкусії, аускультації 
внутрішніх органів і систем у дітей, знаннями семіотики 
основних уражень систем і організму в цілому, клінічного 
трактування лабораторно-інструментальних методів об-
стеження хворої дитини. Особливим розділом є знання 
принципів раціонального харчування дітей, як одного з 
основних факторів формування здоров’я дитини.

Без знань та навиків пропедевтики педіатрії вирішен-
ня проблем дитини, особливо хворої дитини, неможливе.

При вивченні пропедевтики педіатрії у студента фор-
муються такі надзвичайно важливі у фізичній терапії, 
ерготерапії загальні компетентності, як здатність засто-
совувати методи ефективного спілкування, перш за все, 
з самою дитиною і її батьками; здатність дотримуватись 
етичних норм, які стосуються взаємовідносин з дитиною 
та її оточенням, а також взаємовідносин з колегами. 

Дуже важливими загальними компетентностями, які 
має опанувати студент при вивченні пропедевтики педіа-
трії, є здатність навчатися, оволодівати медичною інфор-
мацією, впроваджувати знання у практичну діяльність та 
взаємодію з дітьми і вчитися нести відповідальність за ре-
зультати своїх професійних дій. 

Основною фаховою компетентністю, що мають на-
бути студенти при вивченні пропедевтики педіатрії, є 
здатність пізнати нормальний та індивідуальний розвиток 
дитячого організму, а також збирати анамнез, виконувати 
клінічне обстеження, тестування, огляд та документувати 
їх результати.

Важливою характеристикою викладання дисципліни 
на кафедрі сімейної медицини є її практична спрямова-
ність. Центральне місце в організації навчального проце-
су посідає забезпечення можливості спілкування студен-
тів з дітьми та їх батьками, а також використання ними 
методів фізикального обстеження в роботі з пацієнтами 
дитячого віку з інтерпретацією його результатів. Прак-
тична спрямованість навчання реалізується завдяки ба-
зуванню кафедри у багатопрофільному спеціалізованому 
дитячому центрі.

Співробітниками кафедри підготовлено навчально-
методичні матеріали з дисципліни «Пропедевтика педіа-
трії», що включають, окрім робочої навчальної програми, 
плани практичних і семінарських занять, перелік практич-
них навичок, завдання та методичні розробки для само-
стійної роботи студентів, тематику контрольних робіт. У 
навчально-методичні матеріали входять тестові завдання 
для поточного і підсумкового контролю знань, критерії 
оцінювання знань та вмінь студентів.

Висновки. Перший досвід підготовки студентів 2 кур-
су, що готуються за фахом «Фізична терапія, ерготерапія» 
з дисципліни «Пропедевтика педіатрії», показав, що ці 



70

студенти мають високий рівень мотивації при оволодінні 
практичними навичками майбутньої професії, досить ви-
могливі до себе та до рівня викладання. Анкетування май-
бутніх ерготерапевтів з питань якості викладання предмету 
«Пропедевтика педіатрії» на кафедрі сімейної медицини ДЗ 
«ДМА» дозволив виявити, що на другому курсі навчання 
за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» найбільш 
складними розділами для оволодіння студентами є дослі-
дження нервової системи та серцево-судинної системи. 
Враховуючи, що робота фізичного терапевта, ерготерапев-
та саме з патологією цих систем є найбільш поширеною 
і складною, співробітники кафедри ініціювали розробку 
додаткових методичних матеріалів та впроваджують нові 
активізуючи методики проведення практичних занять, з ак-
центом на оптимізацію навчання та оволодіння студентами 
знаннями та навиками у відповідності до програми, особли-
во – тих її розділів, що є найбільш для них проблемними.
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ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРАПІЇ СТУДЕНТАМ 5 КУРСУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Візір В.А., Деміденко О.В., Садомов А.С.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Відповідно до військової доктрини України 
забезпечення національної безпеки є стратегічним 
завданням і важливою функцією незалежної держави, 
основною сферою діяльності його політичних і державних 
інститутів [1]. Виконання зазначених функцій держави, 
в свою чергу, вимагає об'єднання можливостей і зусиль 
медичних служб Збройних сил України та інших структур 
сектора безпеки держави, а також закладів охорони 
здоров'я, медичних організацій будь-яких форм власності 
і підпорядкування в рамках єдиного медичного простору 
[2]. Особливості сучасного збройного конфлікту в Україні 
показали, що значне навантаження в наданні медичної 
допомоги пораненим (в тому числі, волонтерам, мирному 
населенню) припадає на заклади охорони здоров'я. В умо-
вах триваючої операції об’єднаних сил на Сході України 
питання організації терапевтичної допомоги постражда-
лим є надзвичайно актуальними [3]. Роль закладів вищої 
медичної освіти у формуванні у майбутніх лікарів систем-
них знань з військової терапії, відпрацювання практичних 
навичок і умінь при роботі в екстремальних умовах важко 
переоцінити. При цьому, створення належної методоло-
гічної навчальної бази є пріоритетним напрямком.

Основна частина. Типова програма з дисципліни 
«Внутрішня медицина» для закладів вищої медичної осві-
ти МОЗ України для спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Медико-профілактична справа», «Педіатрія» напряму 
підготовки «Медицина» включає викладання змістового 
модулю «Військова терапія» студентам 5 курсу. Даний 
документ був взятий за основу колективом кафедри вну-
трішніх хвороб 2 Запорізького державного медичного уні-
верситету при підготовці робочої програми з дисципліни 

«Внутрішня медицина» для освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Спеціаліст» напряму «Медицина» за спеціальністю 
«Лікувальна справа» та «Педіатрія».

Змістовий модуль «Військова терапія» включає 34 го-
дини, в тому числі: лекції – 2 години, практичні заняття 
– 15 годин, самостійна робота студентів – 17 годин. Ви-
кладання військової терапії стикається з цілою низкою 
проблемних питань. Основні з них, виходячи з власного 
досвіду, можна систематизувати таким чином. 

Викладання військової терапії здійснюється співробітни-
ками кафедри, які не мають спеціалізації «військовий лікар» 
чи перепідготовки на факультетах навчання військових ліка-
рів. З цієї позиції видається обґрунтованим перегляд існую-
чих нормативних документів, з точки зору викладання дисци-
пліни «Військова терапія» на спеціалізованих кафедрах меди-
цини катастроф і військової медицини закладів вищої освіти. 

Потреба у сучасному Національному підручнику з 
військової терапії для студентів 5 курсів закладів вищої 
медичної освіти, який відповідає вимогам програми.

Брак матеріально-технічної бази на кафедрах терапев-
тичного профілю, необхідної для забезпечення викладан-
ня модуля «Військова терапія». 

Необхідність поновлення та валідації існуючих на-
вчальних та навчально-методичних посібників, методич-
них рекомендацій, технічних засобів навчання, які вико-
ристовуються при вивченні військової терапії. 

Необхідність імплементації в освітній процес при ви-
вченні відповідних тем модуля «Військова терапія» викла-
дачів кафедр з відповідною професійною компетенцією: 
лікарів-психіатрів (бойова психічна травма), лікарів-ре-
аніматологів (невідкладні стани, надання терапевтичної 


