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Методичний коментар до сюжетної картини “У поліклініці” 

Що таке поліклініка? 

Поліклініка — медична установа, що здійснює позалікарняне лікувально-

профілактичне обслуговування населення. У поліклініці люди можуть звернутися до лікаря, 

фахівця в певному напрямі медичних знань, який надасть кваліфіковану медичну допомогу, 

використовуючи сучасне оснащення й устаткування. 

Поліклініка від інших медичних установ відрізняється тим, що в ній працюють лікарі 

різних спеціальностей: терапевт, хірург, травматолог, окуліст, стоматолог, рентгенолог тощо.  

Слово “поліклініка” — складне. Його перша частина “полі” означає “багато” й показує 

багатопрофільність закладу. Це не єдине складне слово, яке містить частину “полі”. 

Запропонуйте дітям пригадати такі слова — полівітамін (у таблетці кілька вітамінів), 

політехнічний інститут (заклад, де навчають багатьох технічних спеціальностей), полілог 

(розмову ведуть кілька мовців) тощо. 

А тепер запропонуйте дітям роздивитися сюжетну картину. 

 Куди потрапили люди? Звідки ви про це дізналися? 

 Це поліклініка для дітей чи дорослих? Чому ви так вирішили? 

 Чому зручно, коли в одній будівлі зібрано багато різних лікарів? 

 У великому місті має бути одна чи кілька поліклінік? Чому? 

З чого починається візит до поліклініки? 

Запропонуйте дітям пригадати візити до поліклініки. Що їм передувало? Вони ходили 

туди самі чи з дорослими? Чи далеко поліклініка від їхньої домівки? 

Запропонуйте дітям поміркувати, яка інформація має бути в лікаря про кожного 

відвідувача, навіщо вона лікарям потрібна, де вона зберігається.  

 Куди треба звернутися, щоб записатися на прийом до лікаря? 

 Чому не можна заходити до лікаря у верхньому одязі? Де треба залишати верхній 

одяг? 

 Де візитери чекають на прийом лікаря? Коли вони можуть увійти до кабінету? 

 Як звернутися до лікаря? 

 Що йому треба розповісти? 

 Чи записує щось лікар під час вашого візиту до нього? Що саме? 

 Як надалі лікар використає цю інформацію? 

Також варто обговорити з дітьми правила поведінки в поліклініці. Чим вони 

відрізняються від правил в інших громадських місцях? 

Кабінети лікарів 

Обговоріть із дітьми, коли ми звертаємося до лікарів, як дотримуємося їхніх порад. 

Розкажіть дітям про важливість профілактики. 

 Коли ми йдемо до лікаря? 

 Як ми визначаємо, до якого лікаря нам потрібно йти? 
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 Чого чекаємо від візиту? 

 Чому потрібна поліклініка, а не один лікар? (Поясніть дітям, що кожний орган 

людини має свої особливості, тому для його лікування необхідні спеціальні 

знання. Тож кожний лікар і спеціалізується на лікуванні певних органів людини.) 

 У яких лікарів ви вже були? 

 Чи всі кабінети лікарів вашої поліклініки ви побачили на картині? 

 Яких ще лікарів ви знаєте? Коли вони нам потрібні? 

 Що варто зробити після візиту до лікаря? (Купити призначені ліки, виконувати 

всі настанови лікаря тощо). 

 Як треба ставитися до порад лікаря? Чому саме так? 
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