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Україна знаходиться в складний період реформування медичної галузі, впровадження в освіту 

болонської системи. Труднощі в тому, що всі ці революційні зміни в державі намагаються 

здійснити в період затяжної економічної та політичної кризи. Реформа охорони здоров’я 

передбачає збільшення посад сімейних лікарів, що зумовлює значний дефіцит фахівців даної 

спеціальності по всій Україні. Дана проблема не оминула і Сумську область, де забезпеченість 

сімейними лікарями складає 2 на 10 тис. населення (Україна – 1,8). 

Задачею нашого дослідження було вивчення думок майбутніх лікарів (студентів 6 курсу) щодо 

їх навчання, майбутньої роботи та планів на подальше. Було проведено анонімне анкетування 101 

випускника медичного інституту СумДУ, серед яких 70 осіб навчаються на бюджетній основі. 

Більшість випускників вважають, що болонська система в інституті ще не впроваджена ( 69,3 % ). 

Рівнем викладання дисциплін під час навчання задоволені 56,4 % студенти. У 82,2 % респондентів 

виникало бажання трохи повчитися у ВНЗ інших держав (Росія, Булорусь, Польша). Серед всіх 

майбутніх лікарів 88,1 % щиро вірять, що обрали професію за покликом душі, а мають почуття 

гордості, що навчаються в медичному інституті – 73,3 %. Разом з тим, майже половина (42,6 %) 

випускників на питання: „Якби була можливість все повернути назад, чи вступали б, Ви, до 

медичного інституту” – відповіли негативно. Встановлено, що реформу охорони здоров’я, яка 

почалася в Україні, підтримують лише 7,9 % випускників. У значне підвищення заробітної плати 

лікарям у найближчі роки вірять лише 9,9 % випускників. Нажаль, аж 69,3 % майбутніх лікарів 

сподіваються на додаткову винагороду від пацієнтів за свою працю. 

Вражаючим результатом опитування стала відповідь на запитання:  „Чи хочете , Ви, працювати 

сімейним лікарем?”, позитивно відповіли лише 2 % випускників. Серед студентів, які навчаються 

на державній основі 97 % вважають, що при направленні на роботу та при виборі спеціальності 

їхнє бажання не враховується. Лише 14,3 % бюджетників вірять, що їм буде надане тимчасове 

житло при приїзді на місце призначення після закінчення навчання (кімната в гуртожитку). 

Виявлено, що більшість випускників хотіли б працювати лікарем за кордоном. Зокрема, у 

Європі – 74,6 % бажаючих. Не зважаючи на такі дані,  лише 57,4 % опитаних володіють іншою 

мовою, крім української та російської. Для виправлення ситуації 59,4 % респондентів хотіли б, 

щоб у медінституті були організовані платні курси вивчення іноземних мов. 

На нашу думку, якщо реалізувати можливість проходження курсів у медичних університетах 

інших держав для кожного бажаючого студента, то це позитивно вплине на якість підготовки 

наших випускників в результаті обміну досвідом. У майбутніх лікарів зміниться думка щодо 

реформування охорони здоров’я в Україні в кращий бік. Оскільки в Європі давно панує сімейна 

медицина, позитивні моменти якої може прослідкувати і наш студент. 

Якщо політика держави не зміниться, то Україна поступово стане державою, яка за власні 

кошти готує кваліфікованих спеціалістів для Європи. [Загородній М. П., Богданова Г. В., 2013]. 

Напевно, таке бажання сучасних лікарів виїхати за кордон, обумовлене низькою заробітньою 

платою при високій відповідальності. Уже зараз деякі європейські держави (Німеччина) виділяють 

лікарів як особливу частину українців, надаючи їм небачені пільги в одержанні громадянства. 

Таким чином, результати анкетування свідчать, що студенти медінституту не вірять у 

позитивні зміни з боку охорони здоров’я. Звісно, сімейний лікар повинен надавати якісну 

первинну медичну допомогу дітям та дорослим, а за таку відповідальну працю отримувати гідну 

заробітну плату. В ідеалі до вузьких спеціалістів пацієнти будуть направлені лише в крайньому 

випадку. Якщо медичних працівників ще на етапі навчання не зацікавити у тому, щоб вони за 

власним бажанням обирали сімейну медицину, то реформування охорони здоров’я завершиться 

років через 20. Знання думки випускників допоможе здійснювати адекватні організаційні заходи в 

реформуванні медичної галузі України. 
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