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Дана стаття розглядає сучасний стан питання стосовно підготовки лікаря-кардіолога. Обгрунтована 
необхідність подальшого удосконалення процесу викладання кардіології. Описані етапи післядипломної 
освіти. Наведена характеристика організаційно-методологічних засад підготовки. Виділені основні вимоги 
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Постановка проблеми. В умовах сього-
дення медична галузь України пережи-

ває досить складний період свого розвитку та 
становлення. З одного боку, незаперечні її успі-
хи, що обумовлені з'ясуванням причин та ме-
ханізмів розвитку певних хвороб, створенням 
нових методів діагностики та лікування тощо. 
З іншого, поряд із хворим інколи виявляються 
лікарі, які в силу своїх характерологічних осо-
бливостей позбавлені можливості аналітичного 
мислення – основи роботи доброго діагноста, 
або, що найгірше, досить погано орієнтуються у 
питаннях симптоматики патологічного процесу, 
можливостях інтерпретації додаткових методів 
дослідження і, з рештою, губляться та не спро-
можні своєчасно призначити пацієнту адекватну 
терапію [1, с. 17]. До того ж, вузька спеціалізація 
у різних галузях медичних знань, яка спосте-
рігалася протягом другої половини двадцятого 
століття, привела не тільки до їх поглиблення 
у певних розділах стаціонарної та амбулаторної 
практики, але й одночасно сприяла надмірній 
«зацікавленості» інструментальними та лабора-
торними методами дослідження, обмежила ши-
рочінь мислення лікарів. Створилася доволі чис-
ленна спільнота лікарів, які перетворили свою 
практичну діяльність у працю лікаря-статиста, 
який є «запрограмованим» низкою міністерських 
інструкцій та рекламних пам'яток різних фар-
мацевтичних фірм. При цьому, серцево-судинні 
захворювання залишаються найбільш пошире-
ною патологією із значним відсотком летальних 
випадків. Так, згідно опублікованого докладу 
Всесвітньої організації охорони здоров'я за 2016 
рік, статистичні дані свідчать, що понад десять 
мільйонів осіб щорічно помирають у віці до се-
мидесяти років внаслідок серцево-судинних та 
онкологічних захворювань [4, с. 3].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Таким чином, на даний час 
виникла значна проблема у розповсюдженні 
знань, що стосуються адекватної повсякденної 
кардіологічної практики [5, с. 18; 7, с. 44]. Ось 
чому сьогодні можливо найважливішою задачею 
є створення особистості лікаря-кардіолога, який 
розуміється не тільки на сучасних підходах щодо 
діагностики і лікування, але й володіє широким 
медичним світоглядом. Саме цю мету необхідно 
переслідувати при створенні освітнього стандар-
ту, безумовно, у відповідності до вимог Болон-
ського освітнього процесу [2, с. 9; 6, с. 32].

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
аналіз та характеристика сучасного стану питан-
ня щодо організаційно-методологічних основ в 
підготовці лікарів-кардіологів в Україні з позиції 
переходу до європейських освітніх стандартів.

Виклад основного матеріалу. Накопичений 
більш ніж за півстоліття досвід викладання роз-
ділу «кардіологія» у вищих медичних навчаль-
них закладах дозволив істотно підвищити якість 
підготовки спеціалістів. В теперішній час виникає 
необхідність у подальшому вдосконаленні викла-
дання даної дисципліни не тільки під час навчан-
ня у вищому навчальному закладі, але й на усіх 
етапах післядипломної освіти лікарів. Метою на-
вчання є підготовка лікарів до самостійної роботи 
та можливості надання спеціалізованої допомоги. 
Практична та теоретична підготовка лікаря-кар-
діолога здійснюється у вищих навчальних за-
кладах, післядипломної освіти тощо та в умовах 
спеціалізованих клінік.

Так, до клінічної ординатури з кардіології 
приймаються лікарі, які пройшли первинну спе-
ціалізацію (інтернатуру) з терапії тривалістю на-
вчання до двох років, яке передбачає лише очну 
форму підготовки і є третім рівнем вищої медич-
ної освіти. Підготовка лікарів-кардіологів пови-
нна здійснюватися відповідно до розроблених ти-
пових навчальних планів та програм підготовки. 
Базовим методом підготовки є лікувально-діа-
гностична робота за участі або під безпосереднім 
керівництвом професорсько-викладацького скла-
ду. Клінічні ординатори мають певні права та не-
суть відповідальність за свої дії нарівні зі штат-
ними лікарями базового медичного закладу. По 
закінченню ординатури лікарі складають атеста-
ційні іспити з кардіології та одержують сертифі-
кат лікаря-кардіолога встановленого зразка.

Для спеціалістів, які пройшли відповідну під-
готовку, існує система підвищення кваліфікації. 
Лікарі, які успішно закінчили навчання за освіт-
ньо-професійними програмами мають можли-
вість здійснювати професійну діяльність із на-
ступним удосконаленням та отриманням певних 
кваліфікаційних категорій. Підвищення кваліфі-
кації проводиться раз на п'ять років. З цією ме-
тою в медичних закладах післядипломної освіти 
на відповідних кафедрах проводять передатеста-
ційні цикли для поглиблення теоретичної і прак-
тичної підготовки лікарів відповідно до вимог 
кваліфікаційних характеристик, поглибленого 
вивчення та практичного засвоєння новітніх до-
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сягнень медичної науки та практики, прогресив-
них медичних технологій, а також надання допо-
моги лікарям у підготовці до атестації.

Об'єм вимог до освітньо-професійної програми 
і рівня підготовки дипломованого спеціаліста ви-
значається державним стандартом, який є осно-
вою для її створення, робочих навчальних планів 
і програми навчальних дисциплін; визначення 
критеріїв та змісту атестації, державних іспитів 
за спеціальністю з метою отримання підсумко-
вого документа. Справжній державний стан-
дарт визначає освітньо-професійну підготовку 
лікаря-кардіолога, яка містить у собі первинну 
професійну підготовку (ординатуру), програми 
підвищення кваліфікації для отримання або під-
твердження відповідного рівня, в тому числі для 
кардіологів-реаніматологів, лікарів екстреної та 
невідкладної допомоги, терапевтів тощо.

Реалізація підготовки спеціаліста із вищою ме-
дичною освітою повинна забезпечуватися педаго-
гічними кадрами, які володіють базовою освітою 
за напрямком «терапія» та мають спеціалізацію 
з кардіології і такими, що систематично займа-
ються науково-педагогічною діяльністю. Викла-
дачі повинні мати відповідний науковий ступінь і 
досвід практичної роботи в кардіологічній клініці 
не менше ніж п'ять років. Вищий навчальний ме-
дичний заклад, що реалізує стандарт підготовки 
спеціаліста з вищою освітою, повинен мати мате-
ріально-технічну базу, яка б відповідала діючим 
санітарно-технічним нормативам і мала можли-
вість забезпечувати здійснення усіх передбачених 
спеціальністю видів підготовки та науково-дослід-
ницьких робіт лікарями, що навчаються.

В основу освітньо-професійної програми по-
кладена кваліфікаційна характеристика ліка-
ря-кардіолога [3, с. 37], відповідно до якої він 
повинен володіти наступними знаннями та на-
вичками: загальні знання (основи законодавства 
про систему охорони здоров'я, які визначають 
діяльність органів та установ системи; основи 

медичної етики та деонтології; клінічна симпто-
матика та патогенез основних захворювань сер-
цево-судинної системи; загальні, функціональні 
та спеціальні методи дослідження з їх інтерпре-
тацією за умов норми та патології; основи фарма-
котерапії в кардіологічній практиці; організація 
служби інтенсивної терапії та реанімації; пока-
зання та протипоказання до операцій кардіоло-
гічного спрямування; методи раннього виявлення 
кардіологічних захворювань при проведенні про-
філактичних обстежень), загальні вміння (отри-
мання вичерпної інформації про захворювання із 
застосуванням об'єктивних методів дослідження, 
а також виявлення загальних та специфічних 
ознак захворювання; визначення необхідності 
застосування додаткових методів лабораторної 
та інструментальної діагностики, показань до 
госпіталізації та її організація, об'єму лікування 
та реабілітації пацієнтів після проведення опе-
раційних втручань, об'єму консультативної допо-
моги, проведення корекції лікування; проведення 
диференційної діагностики, обґрунтування клі-
нічного діагнозу та плану лікування; оформлення 
медичної документації належним чином) і спеці-
альні знання та вміння (встановлення діагнозу та 
проведення необхідного лікування специфічних 
захворювань серцево-судинної системи).

Висновок. Таким чином, методологічні основи 
підготовки лікаря-кардіолога передбачають пев-
ний перелік теоретичних та практичних навичок, 
якими повинен оволодіти фахівець відповідно до 
того чи іншого рівня засвоєння матеріалу, а саме: 
професійна орієнтація у певних питаннях, мож-
ливість використання накопиченого досвіду під 
керівництвом куратора, самостійне його застосу-
вання тощо. Успіх процесу становлення та фор-
мування лікаря-кардіолога як досвідченого спе-
ціаліста, передусім, залежитеме від подальшого 
і своєчасного удосконалення, дотримання тощо 
вимог освітньо-професійної програми та кваліфі-
каційних характеристик.
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Summary
This article is about the current status in question of cardiologist training. Founded the necessity of further 
improvement of teaching process in cardiology. There are described the steps of postgraduate education. 
Presented the characteristics of organizational and methodological foundation during the training. Marked 
the basic requirements for theoretical and practical skills of specialists.
Keywords: cardiologist, educational and professional program, specialization, qualifications characteristics, 
theoretical and practical skills.


