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Resume. The organization of the work of the Department of Family Medicine of 

Bukovinian State Medical University for 20 years of its existence, its personnel 

potential, the specific characteristics of the educational and treatment process, 

its scientific achievements have been expounded. 

 

Експертами Всесвітньої організації хорони 

здоров’я (ВООЗ),  Всесвітньої організації сімейних 

лікарів (World Organization of National Colleges and 

Academies and Academic Associations of General 

Practitioners/Family Physicians – WONCA) та 

Європейської академії викладачів загальної практики 

(European Academy of Teachers in General Practice and 

Family Medicine — EURACT) визнано пріоритетність 

розвитку сімейної медицини у світі, як найбільш 

доступної для надання первинної медичної допомоги 

населенню. Інтегруючись у європейський простір, 

система навчання сімейного лікаря в Україні повинна 

враховувати сучасні принципи WONCA, EURACT, 

чинні міжнародні стандарти та досвід із підготовки 
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такого спеціаліста в інших країнах світу.  

Тому, базуючись на європейських принципах і 

враховуючи наші вітчизняні особливості 

провадження лікарської діяльності на первинному 

рівні та активне реформування медичної галузі, а 

також потреби підготовки сімейних лікарів і їх 

безперервної медичної освіти, у 1996 році було 

розпочато підготовку лікарів загальної практики-

сімейної медицини (ЗПСМ) у Буковинському 

державному медичному університеті (БДМУ) через 

систему дворічної інтернатури. Спершу навчання 

лікарів-інтернів за фахом ЗПСМ проводилось на 

кафедрі госпітальної терапії та клінічної 

фармакології за участю низки суміжних кафедр 

БДМУ. Така система підготовки спеціалістів виявила 

певні недоліки, які пов’язані зі складністю 

організації навчального процесу виключно на 

терапевтичній кафедрі, його координації та 

уніфікації на 10 суміжних кафедрах, яким, згідно з 

програмою підготовки, відводилося майже 62 % 

навчального часу. У зв’язку з цим перед 

керівництвом БДМУ постала нагальна необхідність 

вирішення даної  проблеми шляхом створення 

окремої кафедри, яка б займалась питаннями 

організації і координації навчального процесу 

майбутніх сімейних лікарів на додипломному та 

післядипломному рівнях. З цією метою рішенням 

Вченої ради Буковинської державної медичної 

академії та на підставі дозволу МОЗ України від 

07.06.2001 року №31/1309, з 1 липня 2001 року в 

Буковинській державній медичній академії створено 

багатопрофільну кафедру сімейної медицини із 

призначенням завідувача кафедри доктора медичних 

наук, професора С.В. Білецького. На період 

створення кафедри у 2001 році до її науково-

педагогічного складу входили: д-р мед. наук, 

професор Т.М. Христич, канд. мед. наук, доцент Л.П. 

Сидорчук, канд. мед. наук, доцент С.І. Іващук,  канд. 

мед. наук, доцент В.М. Паляниця, канд. мед. наук, 

доцент І.О. Друца, асистенти О.І. Юрків і Т.В. 

Казанцева. З 2014 року кафедру сімейної медицини 

очолює доктор медичних наук, професор Л.П. 

Сидорчук. На сьогодні на кафедрі викладають два 

професори – д-р мед. наук, професор Л.П. Сидорчук, 

д-р мед. наук, професор С.В. Білецький, п’ять 

доцентів – канд. мед. наук Т.В. Казанцева, канд. мед. 

наук О.А. Петринич, д-р мед. наук С.І. Іващук, канд. 

мед. наук Л.В. Мельничук, канд. мед. наук Л.В. 

Никифор, три асистенти – канд. мед. наук А.А. 

Соколенко, канд. мед. наук Ю.М. Яринич і М.М. 

Сем’янів (здобувач PhD), аспіранти – Ю.В.Репчук та 

К.О.Воронюк (рис.1–фото кафедри у 2019 р). 

На кафедрі сімейної медицини навчають 10 

спеціальностям: внутрішні хвороби, дитячі хвороби, 

хірургічні хвороби (у т.ч. загальна хірургія, 

проктологія, травматологія та ортопедія, урологія, 

онкологія), акушерство і гінекологія (у т.ч. 

планування сім’ї та репродуктивне здоров’я), 

неврологія (до 2012 року), організація охорони 

здоров’я. Окрім того, лікарі-слухачі та лікарі-інтерни 

проходять навчання ще на 10 суміжних кафедрах 

БДМУ. На сьогодні всі викладачі кафедри 

відповідають ліцензійним вимогам провадження 

педагогічної діяльності, переважна більшість мають 

вищу лікарську категорію. 40% викладачів кафедри 

склали іспит і отримали міжнародний сертифікат 

мовної відповідності рівня B2, чи С з англійської 

мови (FCE, Aptis).  

  
Рис.1. Колектив кафедри сімейної медицини БДМУ: 

сидять (зліва направо) – Т.В.Казанцева, 

С.В.Білецький, Л.П.Сидорчук, О.А.Петринич, 

Ю.М.Яринич; стоять (зліва направо): М.Д.Данилюк, 

В.В.Бойко, Ю.В.Репчук, Л.В.Мельничук, 

Л.В.Никифор, А.А.Соколенко, С.І.Іващук, 

М.М.Сем’янів, К.О.Воронюк. 

 

Основною базою кафедри є комунальне 

некомерційне підприємство (КНП) м. Чернівці 

"Міська поліклініка №3", де в червні 2001 року 

відкрито відділення сімейної медицини. Клінічними 

базами створеної кафедри є також КНП «Міська 

поліклініка №1», «Міська дитяча поліклініка», 

«Міський клінічний пологовий будинок №1». Для 

навчального процесу використовується низка 

стаціонарних клінічних закладів міста – обласні КНП 

«Чернівецька обласна клінічна лікарня», «Лікарня 

швидкої медичної допомоги», "Обласний клінічний 

кардіологічний диспансер", міська дитяча клінічна 

лікарня, обласна психіатрична лікарня (рис. 2-6). У 

2012 і 2013 роках кафедрою було відкрито два 

навчально-практичних Центри (НПЦ) БДМУ на базі 

амбулаторій сімейного лікаря с. Коровія 

Глибоцького району та с. Бояни Новоселицького 

району. Окрім того, консультативно-лікувальна 

робота викладачами кафедри здійснюється також у 

позабазових установах: КНП центрів первинної 

медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) «Роша» та 

«Садгора» м. Чернівців, а також двох НПЦ БДМУ.  

Підготовка лікарів за спеціальністю «Загальна 

практика – сімейна медицина» (ЗПСМ) на 

післядипломному рівні здійснюється кафедрою через 

дворічну інтернатуру, а також первинну 

спеціалізацію лікарів інших спеціальностей. Окрім 

того, проводиться викладання дисципліни 

«Медсестринство в сімейній медицині» для студентів 

3-4-х курсів та "Сімейна медицина" для студентів 2-

го курсу медичного факультету №4 зі спеціальності 

Кафедра сімейної медицини  
Буковинський державний медичний університет     
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 «Медсестринство» (освітнього ступеня – молодший 

спеціаліст, бакалавр, магістр).  

У 2010/2011 навчальному році на кафедрі 

сімейної медицини БДМУ розпочато викладання 

дисципліни за кредитно-модульною системою для 

студентів 6-го курсу «Загальна практика (сімейна 

медицина)» зі спеціальності «Лікувальна справа» 

українською та англійською мовами.  

Унікальністю кафедри сімейної медицини БДМУ 

є не тільки багатопрофільність (мультидисциплі-

нарність), але і те, що викладання здійснюється на 

до- та післядипломному рівнях – це студенти 6-го 

курсу (іноземні та вітчизняні), а також лікарі-інтерни 

та лікарі-слухачі, чого немає на жодній кафедрі 

сімейної медицини в Україні, де ці структурні 

підрозділи розділені на окремі кафедри до- та 

післядипломного рівнів. Однак саме такий підхід у 

викладанні забезпечує наступність навчання і 

передачі знань, відповідно до високих міжнародних 

стандартів  WONCA та EURACT.    

Перспективним напрямком покращання 

підготовки студентів та лікарів-інтернів із 

дисципліни «Загальна практика (сімейна медицина)» 

є використання створеного на сервері дистанційного 

навчання БДМУ електронних навчальних курсів у 

середовищі «Moodle» (moodle.bsmu.edu.ua). 

Здобувачі освіти можуть ознайомитися із 

навчальними матеріалами, пройти онлайн-

тестування, виконати завдання та відправити його на 

перевірку. Викладач-консультант має змогу 

самостійно створювати та редагувати електронний 

курс, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, 

надавати зворотний зв’язок, завантажувати та 

зберігати інформацію на Google диску, вести 

електронні журнали обліку тощо. З 16 березня 2020 

року, у зв'язку з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, викликаною SARS-CoV-2, на період 

запровадження карантину (червоний/помаранчевий 

рівні епідемічної небезпеки) БДМУ перейшов на 

дистанційне навчання із використанням e-платформи 

MOODLE, за допомогою сервісу відеоконференцій 

Google Meet Hangout. Активно використовуються 

електронні навчальні курси, що сприяє забезпеченню 

якісного дистанційного навчання, у т.ч.  в умовах 

карантину.  

Для координації та уніфікації навчального 

процесу з викладання сімейної медицини на 

суміжних кафедрах у 2003 р. створена окрема 

предметна методична комісія (ПМК), аналогів якої 

не має жодна кафедра сімейної медицини в Україні! 

До складу ПМК увійшли представники кафедри 

сімейної медицини та основних суміжних кафедр 

(інфекційних хвороб, нервових хвороб, психіатрії та 

медичної психології ім. С.М.Савенка, дермато-

венерології, фтизіатрії та пульмонології, 

анестезіології та реаніматології, дитячої хірургії та 

отоларингології, очних хвороб) (рис. 7).  

На кафедрі сімейної медицини створено і успішно 

працюють дві наукові школи під керівництвом 

професорів, докторів медичних наук Білецького 

Семена Віссаріоновича та Сидорчук Лариси 

Петрівни (рис. 8). З періоду заснування 

співробітниками кафедри опубліковано близько 2 

тисяч наукових праць (статей, тезів, патентів на 
 

Рис.2. КНП «Міська 

поліклініка №3» 
Рис.3. КНП «Міська 

поліклініка №1» 
Рис.4. КНП «Міська 

дитяча поліклініка» 

Рис.5. ОКНП «Лікарня 
швидкої медичної 

допомоги» 

Рис.6. ОКНП «Чернівецький 
обласний перинатальний 

центр» 
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Рис. 7. Організація роботи предметно-методичної 

комісії з сімейної медицини 

корисну модель України, інформаційних листів, 

раціоналізаторських пропозицій тощо). Захищено 3 

докторських дисертації, 15 кандидатських чи 

наукового ступеня доктора філософії та понад 10 

магістерських кваліфікаційних робіт. Викладачі та 

здобувачі кафедри отримали понад 25 грантів за 

наукові роботи від фахових закордонних організацій 

різних країн світу (ESC, ISH, ESH, EAACI, EURACT, 

Soros Foundation, OMI American Austrian Foundation, 

та інші). Здобутки наукових шкіл кафедри за 2015-

2020 роки наведено на рис. 8. У 2018 році кафедрою 

сімейної медицини БДМУ розроблено та 

впроваджено PhD Програму підготовки доктора 

філософії (третій освітньо-науковий рівень) за 

науковою спеціальністю 222 «Медицина», 

спеціалізацією 14.01.38 «загальна практика-сімейна 

медицина» (з програмою можна ознайомитись за 

посиланням http://simmed.bsmu.edu.ua/home/ 

pisladiplomna-osvita/phd-zagalna-praktika-simejna-

medicina).  

У листопаді 2018 року кафедра сімейної 

медицини БДМУ перемогла у конкурсі україно-

швейцарського Проєкту технічної допомоги 

"Розвиток медичної освіти в Україні" і БДМУ було 

відібрано як пілотний заклад,на участь у Проєкті 

(01.12.2018-30.11.2022 роки). У рамках даного заходу 

викладачі кафедри та університету загалом пройшли 

цикли тренінгів по комунікаціях, симуляційному 

навчанню, викладацькій майстерності тощо; по 

Проєкту отримано сучасне обладнання для кабінету 

сімейного лікаря. 

За період існування кафедри підготовлено десятки 

навчально-методичних посібників (окремі наведено на 

рис. 9). Тільки за останні 5 років кафедрою випущено 

понад 30 навчальних матеріалів, у т.ч. з грифами Вченої 

ради БДМУ, ДО "ЦМК з ВМО МОЗ України", МОЗ чи 

МОН України: з них 20 навчально-методичних 

посібників на електронних носіях, 2 інформаційні 

листи, один інформаційний посібник, 2 навчальних 

посібники, 5 національних підручників у співавторстві, 

інформаційні матеріали «Клінічне розуміння 

міжнародної класифікації первинної медичної 

допомоги ICPC-2» (МОЗ, Київ, 2019) тощо. 

На кафедрі впроваджено нові моделі освіти та 

методи навчання:  проблемно-орієнтоване  (інтерак- 

 
Рис. 8. Здобутки наукових шкіл кафедри сімейної медицини за 2015-2020 роки 
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Рис. 9. Окремі навчально-методичні матеріали видані кафедрою сімейної медицини за 2015-2020  роки 

тивний метод заснований на холістичному підході до 

проблеми пацієнта) зі зміною парадигми на пацієнт-

орієнтоване і студенто-центроване навчання, ділові 

ігри, навички комунікації (soft skills, hard skills); 

формування командного підходу (team-working) в 

роботі та навчанні; імплементація принципів 

науково-доказової медицини (рис. 10). "Золотим 

стандартом" практичної підготовки лікарів-інтернів 

залишається робота з пацієнтом (амбулаторний 

прийом, робота в клініці, чи огляд вдома, 

телемедицина в умовах карантину).  

Досвідчені викладачі кафедри проводять цикли 

тематичного удосконалення для сімейних лікарів за 

14   тематиками,   які   висвітлені   на   сайті   кафедри

Рис. 10. Нові методи навчання, запроваджені кафедрою за 2015-2020 роки
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(http://simmed.bsmu.edu.ua) та на сервері дистанцій-

ного навчання Moodle. За звітний період 

упроваджено нові тематики курсів TУ (скринінгові 

програми у загальнолікарській практиці та 

удосконалення практичних навичок – через 

проведення майстер-класів). Розроблено 4 

симуляційні сценарії (рис. 11). Започатковано 

проведення виїзних майстер-класів для сімейних 

лікарів області з ото-, офтальмоскопії, невідкладної 

неврології, ICPC-2E тощо. 

За 20 років існування кафедри пройшли 

спеціалізацію та отримали сертифікат сімейного 

лікаря майже 700 працюючих терапевтів і педіатрів 

міської та сільської місцевості, понад 500 сімейних 

лікарів підготовлено через дворічну інтернатуру.  

Кафедра сімейної медицини з метою якісного 

забезпечення безперервного професійного розвитку 

(БПР) сімейних лікарів Буковини та їх професійної 

підтримки заснувала у 2006 році Громадську 

Організацію (ГО) "Чернівецька обласна Асоціація 

сімейних лікарів". Перший президент Асоціації- 

професор Білецький С.В. (2006-2016 рр), з 2016 року 

по сьогодні – професор Сидорчук ЛП. Асоціація 

налічує понад 400 активних членів і забезпечує 

організацію та регулярне проведення науково-

практичних конференцій і засідань (3-4 рази на рік) 

із залученням закордонних фахівців-клініцистів та 

науковців (рис. 12). За період існування кафедри 

проведено 35 засідань Асоціації, на яких 

розглядались найбільш актуальні питання в роботі 

сімейного лікаря. 

Таким чином, кафедра сімейної медицини БДМУ 

забезпечує ефективну підготовку сімейних лікарів на 

додипломному та післядипломному рівнях для 

 
Рис. 11. Симуляційні сценарії відпрацьовані кафедрою сімейної медицини на базі Навчально-тренінгового 

центру симуляційної медицини БДМУ «Cosmit» 

 
 

Рис. 12. Засідання ГО "Асоціація сімейних лікарів Чернівецької області" 
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потреб області та України, а також якісний 

безперервний професійний розвиток.  

За рейтинговими показниками педагогічної, 

наукової, міжнародної та лікувальної діяльності 

кафедра сімейної медицини посідає почесні місця в 

структурі інших кафедр БДМУ, що є результатом 

злагодженої роботи всього колективу. З напрямками 

діяльності кафедри та Асоціації можна ознайомитись 

на офіційному сайті simmed.bsmu.edu.ua та 

соціальній мережі Facebook. 
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