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Ще кілька років тому медики навіть уявити собі не 
могли свою професійну освіту без курсів тематичного 
вдосконалення або ПАЦ (передатестаційних циклів) 
тривалістю від 14 днів до місяця, які не минали без 
«неформального» збору коштів для того, щоб мати 
можливість зарахувати присутність або скласти тести. 
Одні робили видимість навчання, інші робили вигляд, що 
навчають, і так тривало роками. 

Завдяки законодавчим змінам 2018–2019 років, а також 
появі професійних медичних асоціацій (Академії 
Сімейної Медицини України, Української Академії 

Педіатричних Спеціальностей тощо), незалежних від 
діяльності і впливу закладів післядипломної освіти, у 
фахівців первинної ланки з’явилась альтернатива щодо 
вибору освітнього заходу. Зараз лікарі мають безліч 
можливостей підвищити свій професійний рівень, навіть 
не покидаючи свого місця роботи, а прослухавши серію 
онлайн-вебінарів або конференцій на кшталт PedSmart, 
ProFamily тощо і склавши тести, отримати сертифікат 
участі з балами БПР. Ми також започаткували Азовську 
школу сімейного лікаря, яка в останні роки, за відгуками 
учасників, є потужним джерелом інноваційних клінічних 
знань і навичок сімейних лікарів, медсестер, медбратів. 

ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЧАСУ – СТРІМКИЙ РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ, ПОЯВА 
НОВИХ НЕПЕРЕДБАЧУВАНИХ ПАНДЕМІЧНИХ ВИКЛИКІВ – БЕЗПЕРЕРВНИЙ 
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК У СІМЕЙНІЙ МЕДИЦИНІ СТАЄ СПРАВДІ 
СУЧАСНИМ, ПРОФЕСІЙНИМ, БЕЗПЕРЕРВНИМ І, НАРЕШТІ, ЦІКАВИМ ДЛЯ 
ЛІКАРІВ І МЕДСЕСТЕР, ПРИВ’ЯЗАНИМ ДО ПРАКТИЧНИХ ВИКЛИКІВ.

Продовження на 2 стор.
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Продовження, початок на 1 стор.

Під час воркшопів надавачі допомоги 
власноруч набувають практичних 
навичок, відпрацьовують методики 
на симуляційному обладнанні або 
на акторах, у комфортних умовах 
можуть на рівних спілкуватися 
з викладачами та обмінюватись 
досвідом із учасниками. Наявність 
вибору таких заходів породжує 
своєрідну «конкуренцію», що 
відображається на якості БПР. 
Зауважимо, що подальший потужний 
розвиток центрів симуляційного 
навчання сприятиме посиленню 
ролі саме практичного навчання 
у професійному становленні 
медичного фахівця. Також важливим 
етапом забезпечення якості БПР 
є відокремлення рекламного 
контенту фармацевтичної продукції 
від основної програми заходу. 
Сучасна освітня культура вимагає 
від спікерів і викладачів заяви про 
відсутність конфлікту інтересів, 
а промоконтент виноситься в 
окремі рубрики, якщо мова йде 
про конференції або вебінари за 
підтримки фармкомпаній. Бали БПР 
за прослуховування промодоповіді 
не нараховуються. У міжнародній 
практиці неприпустимою є 
«прихована» реклама або включення 
комерційних назв у контент лекцій, 
воркшопів, за які лікар отримує 

сертифікат і відповідні бали БПР. За 
це відповідають спеціальні агенції, які 
сертифікують освітній захід. В Україні 
поки що такого нагляду за якістю 
БПР-активностей майже немає, 
тому якість освітнього простору є, 
переважно, зоною відповідальності 
(або безвідповідальності) 
організаторів.

Уже сьогодні ми бачимо, як поступово 
відбувається зміщення важелів 
прийняття рішень щодо визначення 
тематики для професійного навчання 
від провайдера до здобувача освіти. 
Вже не освітні установи, а власне 

спеціалісти починають формувати 
запит на якісний освітній продукт, 
тематика якого відповідала б рівню 
знань і освітній траєкторії спеціаліста. 

Водночас важливо пам’ятати, 
що БПР є лише одним з 
елементів системи підготовки 
кваліфікованого медичного фахівця. 
Не приділяючи достатньої уваги 
забезпеченню якісної й сучасної 
медичної освіти на всіх рівнях – 
додипломному, післядипломному, 
– ми втрачаємо можливість закласти 
належні підвалини формування 
висококласного спеціаліста. 

Ірина Волошина, д. мед. наук, Академія Сімейної Медицини України, 
Федір Лапій, канд. мед. наук, Українська Академія Педіатричних Спеціальностей 

Продовжила свою роботу група 
колабораторів Проєкту й Академії 
сімейної медицини України, які 
працюють над формуванням переліку 
компетенцій сімейного лікаря/
сімейної лікарки, медичної сестри/
медичного брата (в т.ч. з розширеними 
повноваженнями), які могли би 
слугувати підґрунтям для створення 
професійного й освітнього стандарту 
для цих професій, а також для 
розроблення навчальних програм 
додипломного, післядипломного рівнів 
навчання, програм безперервного 
професійного розвитку. 

Чергова зустріч відбулась 14 серпня 

2020 року. Залучені фахівці працювали 
над визначенням детального переліку 
клінічних навичок, яких мають набути 
сімейні лікарі/сімейні лікарки, сімейні 
медичні сестри/медичні брати під 
час навчання на різних рівнях освіти. 
Формування переліку саме клінічних 
навичок визначатиме підхід до 
комплектації лабораторій клінічних 
навичок, перегляду навчальної 
програми на додипломному рівні й 
перегляду курикули інтернатури зі 
спеціальності «Загальна практика – 
сімейна медицина». 

У результаті тривалої роботи й палких 
обговорень, що варто включити, 

а які навички вже можна вважати 
застарілими, створено базовий варіант 
переліку клінічних навичок, необхідних 
фахівцям первинної ланки медичної 
допомоги. Після обговорення, 
рецензування, остаточного узгодження 
й затвердження цього переліку Проєкт 
буде готовий представити його усім 
зацікавленим сторонам. 

Утім компетенції сімейного лікаря/
сімейної лікарки, медичної сестри/
медичного брата не обмежуються лише 
клінічними навичками, тож попереду 
ще робота над іншими важливими 
аспектами професії.   

ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ КЛІНІЧНИХ НАВИЧОК НАДАВАЧІВ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ПЕРВИННІЙ ЛАНЦІ

Продовження роботи
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Тоді, коли весь світ чекає на вакцину 
від COVID-19, яка має допомогти 
подолати світову кризу, пов’язану 
з поширенням цього вірусу, деякі 
українські лікарі досі сумніваються в 
доцільності вакцинації, безпечності 
наявних вакцин і продовжують 
поширювати застарілу інформацію 
щодо імунопрофілактики, наражаючи 
на небезпеку своїх пацієнтів. 

Аби допомогти розібратися з 
найпоширенішими запитаннями, 
а часто й міфами щодо вакцинації 
та підтримати Стратегію розвитку 
імунопрофілактики й захисту 
населення від інфекційних хвороб, 
яким можна запобігти завдяки 
імунопрофілактиці, 21 липня 
2020 року було розпочато третій 
сезон онлайн-курсу для медичних 
працівників «ІмуноПРОФІлактика 
інфекційних хвороб: як стати профі». 
Цього разу курс реалізовувався у 
партнерстві між Громадською cпілкою 
«Українська Академія Педіатричних 
Спеціальностей», Eastern Partnership 
Civil Society Facility, україно-
швейцарським проєктом «Розвиток 
медичної освіти», медичною 
мережею «Добробут», Академією 
сімейної медицини України, Центром 
громадського здоров’я України.

До викладання курсу були залучені 
провідні національні й міжнародні 
експерти, які запропонували 
слухачам актуальну інформацію 
щодо аспектів організації та 
проведення імунопрофілактики в 
закладах охорони здоров’я різних 
форм власності, вакцинації різних 

груп населення, а також дали 
практичні поради щодо комунікації 
й пошуку доказової інформації 
про імунопрофілактику, визначили 
можливі інтервенції на рівні громади. 
Курс орієнтовано на медичних 
працівників первинної та вторинної 
ланок медичної допомоги, менеджерів 
закладів охорони здоров’я. Окремі 
теми також орієнтовані на загальну 
аудиторію і будуть цікаві як медичним 
працівникам, так і пацієнтам.

Курс уже традиційно складався з 
восьми лекцій, що транслювались 
щовівторка й щоп’ятниці о 17:00 
на Youtube-каналі проєкту, а також 
на освітньому порталі Центру 
громадського здоров’я України. У 
рамках курсу було викладено такі 
теми: 

1. Пневмококова інфекція та успіхи 
в її подоланні. Національні 
рекомендації до проведення 
вакцинації в умовах пандемії 
COVID-19 (лектори Федір Лапій 
і Олександр Заіка).

2. Проведення вакцинації у 
приватній амбулаторії (лекторка 
Ярина Пікулицька).

3. Сумніви щодо вакцинації: 
спілкування з батьками на 
практиці (лектор Олексій Риков і 
лекторка Станіслава Гапонова).

4. Сумніви щодо вакцинації: 
введення, базові поняття (лектор 
Кевін Дж. Даунс).

5. Вакцинація в дорослому віці 
(лекторка Ірина Волошина й 
лектор Федір Лапій). 

6. Контроль якості вакцин, що 
застосовуються в Україні 
(лекторка Наталія Зубкова).

7. Вакцинація на рівні громади: 
підвішена вакцина (лекторка 
Надія Дребот).

8. Пошук достовірної інформації 
щодо імунопрофілактики 
(лекторка Дарія Озерна). 

На третій сезон уже зареєструвались 
946 фахівців: лікарів первинної і 
вторинної ланок надання медичної 
допомоги, управлінців у галузі 
охорони здоров’я, медичних сестер 
і братів, викладачів медичних ЗВО, 
а успішно його завершили 213 осіб. 
Фахівці, які завершили навчання, не 
лише здобули сучасні й достовірні 
знання, а й матимуть можливість 
зарахувати бали БПР відповідно до 
отриманого сертифіката. 

До 2 листопада 2020 року на порталі 
Центру громадського здоров’я курс 
відкритий до участі:
https://courses.phc.org.ua/courses/
course-v1:PHC+48+2020_1/about

ПОДІЇ 

ОНЛАЙН-КУРС З ВАКЦИНАЦІЇ 
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ПЕРЕДАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ Е-НАВЧАННЯ 
В ПІЛОТНІ ЗВО Й ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ
Розвиток електронного навчання 
сприяє створенню нових можливостей 
для студентів і студенток, викладачів і 
викладачок для набуття й поширення 
сучасних знань та забезпечення 
безперервності освітнього процесу 
незалежно від того, де перебуває кожен і 
кожна з них, або які перешкоди виникають 
для навчання безпосередньо в аудиторії. 
Зокрема, виклики, з якими стикнулася 
система освіти через пандемію 
коронавірусу, вже зараз потребують 
ширшого застосовування інструментів 
дистанційного навчання, вдосконалення 
підходів до онлайн-освіти та взаємодії 
між учасниками цього процесу. 

Україно-швейцарський проєкт завжди 
готовий підтримати пілотні ЗВО, 
посиливши їхню спроможність до 
забезпечення якісного й сучасного 
освітнього середовища. Саме тому 
Проєкт, реалізовуючи стратегію 
посилення компоненту е-навчання 
в пілотних закладах вищої медичної 
освіти, у серпні 2020 року закупив і 
передав у користування Буковинському 
державному медичному університету, 
Тернопільському національному 
медичному університету, Харківському 
національному медичному університету, 
Львівській медичній академії, 
Житомирському медичному інституту, 
Рівненській медичній академії комплекти 
обладнання для електронного навчання: 
комп’ютери, мікрофони, камери, монітори 
й плазмові екрани. 

Радіємо, що встигли передати закуплене 
обладнання нашим ЗВО-партнерам ще 

до початку навчального року, тобто воно 
вже зараз може радувати студентів якістю 
картинки, звуку, а отже і якістю освітнього 
середовища. 

Також під час передання обладнання 
пілотним закладам освіти координатори 
Проєкту Олена Ігнащук, координаторка 
з медичної освіти, й Гліб Бітюков, 
координатор з медсестринської освіти, 
змогли поспілкуватися з представниками 
ЗВО офлайн і обговорити важливі 
моменти подальшої співпраці, серед яких 
групи рівних для викладачів, посилення 
грантової спроможності освітніх 
закладів, перегляд курикули. Надихають 
і досягнення наших партнерських ЗВО 

у поліпшенні освітнього середовища: 
у ХНМУ відкрито Центр психологічної 
підтримки для студентів і викладачів, 
Львівська медична академія проводить 
реновацію приміщення для майбутнього 
симуляційного центру. Розвиток 
лабораторій клінічної майстерності 
залишається важливим елементом 
співпраці Проєкту і пілотних ЗВО, тому 
питання готовності закладів інтегрувати 
симуляційне навчання в освітній процес 
залишається предметом не лише 
обговорень, а й майбутньої технічної 
допомоги і навчання. Цінуємо партнерські 
відносини з нашими пілотними ЗВО і 
можливість спільно планувати заходи для 
подальшого розвитку! 
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Азовська школа сімейного лікаря 
– 2020 (Оксамитова), організована 
Академією сімейної медицини 
України, Українською академією 
педіатричних спеціальностей за 
підтримки україно-швейцарського 
проєкту «Розвиток медичної освіти», 
відбулась 11–13 вересня 2020 року у 
м. Бердянськ Запорізької області.  

42 учасники – сімейні лікарі й 
лікарки, медичні сестри – з усіх 
регіонів України змогли оновити 
й поглибити знання та набути 
навичок, необхідних для надання 
первинної медичної допомоги, 
посилити горизонтальні зв’язки для 

розбудови професійної спільноти 
фахівців зі схожими цінностями і 
принципами роботи, які спроможні 
й готові посилювати статус професії 
сімейного лікаря/сімейної лікарки, 
а також поширювати здобуті знання 
серед своїх колег. Азовська школа 
стала платформою, яка змогла 
забезпечити продуктивний діалог 
надавачів допомоги з експертами, 
колегами для розширення власного 
світогляду й посилення мотивації 
до подальшої роботи. Серед тем, які 
учасники розглянули під час навчання 
на Азовській школі – 2020, були такі: 
ЛКК у приватній практиці сімейного 

лікаря, вакцинація, використання 
інгаляційних пристроїв, надання 
невідкладної допомоги, зцілення 
ран, головний біль у дітей, зворотний 
зв’язок. Спеціальною гостею заходу 
стала пані міністр охорони здоров’я 
України (2016–2019) Уляна Супрун, 
яка присвятила свою розповідь 
питанням запровадження змін у 
сфері охорони здоров’я.  

Незважаючи на щільний навчальний 
графік, учасники Школи не забували 
підтримувати і власне здоров’я, 
починаючи кожний ранок з руханки 
на узбережжі Азовського моря. 

ПОДІЇ 

ОКСАМИТОВИЙ КУРС

АЗОВСЬКА ШКОЛА
СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ – 2020 
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УЧАСНИКИ ПРО ЗАХІД:

 • «Головне в цій школі – учасники, вони 
відпрацювали на 24 по 12-бальній системі. 
За три дні люди, які не були знайомі до того, 
перетворились на справжню команду, що 
зможе змінити нашу систему охорони здоров’я 
на краще! Я вдячна кожному з тренерів та 
учасників за відчуття підтримки й відновлення 
впевненості в майбутньому, я горда бути 
сімейним лікарем в Україні, бо знаю, що нас 
уже багато і ми вже змінюємо стандарти! 
Дякую і сподіваюсь на нові зустрічі на Школах 
та інших заходах!» – Олена Кондратенко, 
лікарка, м. Дніпро.

 • «Моє життя поділилося на ДО і ПІСЛЯ Азовської 
школи сімейного лікаря. Одним постом не 
передати всієї палітри позитивних емоцій 
та вражень, які я отримав за ці дні. Дякую 
усім, хто був присутнім на цьому заході – ви 
неймовірні. Ви не просто круті лікарі, ви ще й 
добрі, щирі, відкриті люди. Для мене було за 
честь бути разом з вами», – Едуард Мартинов, 
лікар, м. Запоріжжя.

 • «Рада бути учасницею Азовської школи, 
отримати корисні знання і бути частиною такої 
крутої спільноти сімейних лікарів! Дякую всім 
причетним і чекаю на наступні зустрічі», – 
Анастасія Спасібо, лікарка, м. Вовчанськ.

А ви вже готові до участі в Азовській школі – 
2021? Ми вже починаємо підготовку, тому до 
скорої зустрічі!
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ГРУПИ РІВНИХ

ГРУПИ РІВНИХ ДЛЯ НАДАВАЧІВ ДОПОМОГИ 
НА ПЕРВИНЦІ ВЖЕ АКТИВНО ВІДБУВАЮТЬСЯ 
В РЕГІОНАХ
Групи рівних для медичних фахівців – сімейних лікарів і 
лікарок, медичних сестер і медичних братів, управлінців в 
охороні здоров’я – вже відбуваються в пілотних регіонах 
Проєкту. Підготовлені Проєктом фасилітатори вже в 
серпні 2020 року провели перші зустрічі груп рівних 
у Харківській, Львівській, Рівненській областях, а у 
вересні – у Чернівецькій і Тернопільській. Питання, які 
обговорюються на зустрічах груп рівних, дуже різні: від 
найактуальніших питань ведення пацієнтів з COVID-19, 
інфекційного контролю в умовах пандемії, проведення 
ЕКГ й огляду травм до розвитку soft skills, питань етики 
й деонтології в команді. Ця ініціатива – зустрічі групи 
рівних – дає можливість медичним фахівцям самостійно 
створювати якісні, цікаві, захопливі заходи для власного 
безперервного розвитку, швидко реагувати на термінові 
запити у навчанні, що, безумовно, сприяє безперервному 
поліпшенню якості послуг охорони здоров’я, які надаються. 

ФАСИЛІТАТОРИ ПРО ЗУСТРІЧІ ГРУПИ РІВНИХ 

 • «Ми почали. Третього вересня 2020 року 
пройшла перша зустріч «Групи рівних». 
Учасники отримали море емоцій і позитивних 
вражень. Уже на першій зустрічі ми розібрали з 
Надією Лабандою, експертом з медсестринства, 
«Інфекційний контроль під час пандемії». Це 
початок нашого постійного безперервного 
професійного розвитку. Ми й надалі 
проводитимемо такі зустрічі «Груп рівних» з 
новими темами і спікерами. Запрошуємо всіх 
бажаючих. Будьте сучасними і розвивайтесь 
у своїй професії. До нових зустрічей!» – Яна 
Сірецька, Наталія Осадчук, медичні сестри, 
м. Чернівці.

 • «Знання – це сила. Змінюємо медичну освіту 
разом з україно-швейцарським проєктом 
«Розвиток медичної освіти». Сьогодні на 

нашій Групі рівних розбирали цікаву і складну 
тему експертизи непрацездатності. Ділились 
власним досвідом, вивчали нормативну базу, 
шукали шляхи вирішення проблем. Ситуація 
під час пандемії COVID-19 склалась непроста, 
та спільними зусиллями вона може змінитись 
на користь лікарів і пацієнтів. Дякую всім 
учасникам! На цю тему надихнули матеріали 
#азовська_школа_2020», – Анастасія Спасібо, 
сімейна лікарка, м. Вовчанськ, Харківська 
область.

Також дуже цінним є те, що заходи, які організовує 
Проєкт, працюють у синергії: фасилітатори груп рівних 
надихаються темами Азовської школи сімейного лікаря – 
2020, онлайн-курсу «Медична допомога в період пандемії 
COVID-19», запрошують до участі у зустрічах груп рівних 
спікерів цих заходів. Прагнемо запроваджувати такий 
підхід і надалі.  

А поки ми готуємо нову хвилю навчання для фасилітаторів 
груп рівних з інших регіонів України, нагадуємо, 
що групи рівних уже працюють у пілотних регіонах 

Проєкту – Чернівецькій, 
Т е р н о п і л ь с ь к і й , 
Харківській, Житомирській, 
Львівській, Рівненській 
областях. Більше деталей 
і контакти фасилітаторів 
тут: https://cutt.ly/2fK11dk.
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СТАРТ КУРСУ

«СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

Курс розроблено у рамках 
створення магістерської програми 
«Менеджмент в охороні здоров’я» 
за сприяння Швейцарської агенції 
розвитку та співробітництва, 
Національної служби охорони 
здоров’я й Київської школи економіки. 

Цей курс буде корисним і цікавим 
для медичних працівників і 
працівниць усіх рівнів, управлінців 
закладів охорони здоров’я, осіб, які 
приймають рішення в сфері охорони 
здоров’я, викладачів і викладачок 
медичних і немедичних ЗВО, 
дослідників і дослідниць, журналістів 
і журналісток, представників 
громадських організацій. Під час 
навчання учасники й учасниці 

зможуть оцінити важливість 
системного мислення для розвитку 
системи охорони здоров’я, зрозуміти 
цілі системи й ознайомитися з 
наявними інструментами управління, 
розглянути концепт «governance», 
особливості фармацевтичних 
політик та складові системи 
«електронне здоров’я». Особлива 
увага приділятиметься висвітленню 
страхування, співоплати, програми 
медичних гарантій.

Структура курсу включає 8 тем, 
які складаються із 40 відеолекцій, 
створених 13-ма українськими та 
іноземними спікерами. До кожної 
теми учасникам і учасницям 
запропонована читанка, яка містить 

додаткові матеріали з відповідної 
теми, а також тести, які визначають 
рівень засвоєння матеріалу. 

Участь у курсі є безоплатною, але 
якщо учасник або учасниця хочуть 
отримати сертифікат про завершення 
курсу, то ця опція вже передбачає 
оплату. 

Курс є відкритим для участі з 20 
вересня по 31 грудня 2020 року. 
Реєстрація на курс відбувається за 
посиланням: http://mededu.kse.ua/ 
(переконайтесь, що ви отримали 
лист із підтвердженням реєстрації, 
логін і пароль). Чекаємо вас на курсі 
«Системи фінансування охорони 
здоров’я» вже сьогодні!

ЦЕ СТАЛОСЯ! АНОНСОВАНИЙ РАНІШЕ ОНЛАЙН-КУРС 
«СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» РОЗПОЧАВСЯ 
20 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ. 
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Оголошення тендеру 
на закупівлю 
обладнання для 
симуляційних центрів 
Проєкт працює над розбудовою 
потенціалу пілотних закладів вищої 
медичної й медсестринської освіти і, 
зокрема, над посиленням складової 
симуляційного навчання, яке має 
розширити можливості студентів 
медичних ЗВО відпрацьовувати 
ключові практичні клінічні й інші 
навички на сучасних і якісних 
манекенах та обладнанні. Для 
забезпечення симуляційних центрів 
– лабораторій клінічної майстерності 
– ЗВО-партнерів Проєкту сучасним 
обладнанням 15 вересня оголошено 
тендер на закупівлю медичного 
обладнання, а 24 вересня – тендер на 
закупівлю симуляційного обладнання. 
Уся тендерна документація 
представлена на швейцарській 
платформі SIMAP і на майданчику за 
посиланням: https://cutt.ly/zglXlJ4. 
Політики закупівлі ґрунтуються на 
вимогах до тендерних закупівель 
Швейцарської конфедерації й 
відповідають законодавству України. 

ТендерЛабораторії клінічних навичок і курикула медичних ЗВО

ПРОЄКТНИЙ СЕМІНАР 
ДЛЯ ПІЛОТНИХ 
ЗАКЛАДІВ
Ми довго шукали можливість 
зустрітися з нашими партнерами 
особисто з дотриманням усіх 
карантинних обмежень, пов’язаних 
з епідемічною ситуацією, 
попрацювати, поміркувати над 
свіжими рішеннями для кращої якості 
освіти і проговорити досягнення, 
потреби пілотних закладів вищої 
освіти у розвитку лабораторій 
клінічних навичок і курикули. Спроба 
зустрітися 24–26 вересня 2020 
року в рамках проєктного семінару 
виявилася вдалою і за відгуками 
пілотів – дуже продуктивною.

Кілька думок і практичних ідей, які, 
за словами учасників, «їдуть» з ними 
додому:

• Компетентні людські ресурси 
(включно зі штатним розписом, 
розподілом обов’язків), інтеграція 
лабораторії клінічних навичок 
в освітній процес студентів, 
інфраструктура і менеджмент 
технологій, навчання освітян, 
залучених у викладання клінічних 
дисциплін на базі симуляційного 
центру інколи важливіші та більш 
ресурсозатратні, ніж обладнання 

й манекени. Усе 
це в комплексі 
п о т р е б у є 
с и с т е м н о г о 
планування й 
інвестицій. Деякі 
пілотні ЗВО 
вже проробили 
велику роботу 
в організації 
с и м у л я ц і й н и х 
центрів, тож 
п о д а л ь ш і 
активності із 
започаткування 
та облаштування 
л а б о р а т о р і ї 

клінічних навичок надавача 
медичної допомоги на первинній 
ланці ґрунтуватимуться не лише 
на міжнародній експертизі, а й на 
вітчизняній.

• Співпраця, а не контроль – принцип, 
за яким Національна агенція із 
забезпечення якості вищої освіти 
підходить до акредитації програм. 
Учасники семінару спробували 
себе в ролі групи експертів, 
яка відвідує університет для 
оцінювання програми. Це дало 
можливість відчути вищезгаданий 
підхід до співпраці. 

• Формулювання загальних і 
спеціальних компетенцій – 
це завдання виявилося вкрай 
непростим, адже з огляду на 
відсутність освітнього стандарту 
магістерської програми 
«Медицина» доводилося в 
груповій роботі визначати рівні 
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освіти за таксономією Блума й очікувані освітні 
результати («демонструвати знання» чи «застосовувати 
знання» – чи це формулювання компетенції для 
магістерського рівня? Відповідь на це запитання Ви 
зможете знайти в «компетентнісному дороговказі», 
який готує Проєкт спільно з освітньою агенцією «Інша 
освіта» для медичних освітян). 

• Завдяки співпраці Проєкту з Академією сімейної 
медицини України маємо першу чернетку мапи 
клінічних навичок надавача медичної допомоги на 
первинній ланці. Аналогічно до попереднього напряму 
ми готуємо матеріали для обговорення й поширення.

Поки ж пілотні ЗВО ознайомилися з методологією 
формування такої мапи клінічних навичок і можуть 
самостійно підготувати мапи клінічних навичок в інших 
клінічних напрямах.

Дякуємо консультантам проєкту Андрію Ткаченку, Віктору 
Артеменку, голові секретаріату Національної агенції із 
забезпечення якості вищої освіти Михайлу Винницькому 
за інтенсивний обмін з учасниками своїм досвідом, 
експертизою, знаннями й цінностями! 

Розвиток медичної освіти – це передусім розвиток 
автономних закладів вищої медичної освіти!
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ПАВЛО 
КОВТОНЮК:

Онлайн-курс дає можливість отримати 
необхідну теоретичну базу знань 
про системи фінансування охорони 
здоров’я та на їх основі скласти власну 
думку про зміни, які тривають в Україні. 
Більше про мету, дизайн курсу та про 
тренди в сучасному навчанні дорослих 
– в інтерв’ю Павла Ковтонюка, 
співавтора курсу, директора Центру 
економіки охорони здоров’я Київської 
школи економіки.

– Яку мету ви ставили перед 
собою, створюючи курс «Системи 
фінансування охорони здоров’я», і для 
кого він?
– Цей курс більше просвітній, ніж 
освітній, як ми це називаємо. З одного 
боку, він про зміни в охороні здоров’я, 
які відбулися в Україні. З іншого – це не 
просто розмова про медреформу, як на 
політичному ток-шоу. Більша частина 
курсу присвячена теорії в хорошому 
сенсі цього слова: про системи і 
фінансування охорони здоров’я, про 
фармацевтичну політику, про сучасні 
практики в Україні, врядування в 
системах охорони здоров’я та інше. 
І тільки в кінці ми говоримо про 
реформу в Україні. Так ми даємо 
слухачам курсу можливість оцінити 
для себе медичну реформу, скласти 
власну думку після того, як вони 
засвоять базову теоретичну частину. 
Курс орієнтований на широке коло 
людей, готових інвестувати свій час 
у те, щоби пройти навчальну частину 
і потім послухати про зміни, які 
відбулися в Україні. 

– У курсі беруть участь й українські, й 
іноземні лектори. Як саме їх обирали 
для курсу?
– Це фахівці, які, з одного боку, 
працюють у серйозних академічних 
закладах за кордоном, а з іншого – 
мають досвід роботи з українським 
контекстом. Вім Гроот, Еріка Річардсон, 
Татьяна Трупєц, Аксель Хоффманн 
брали участь у різних проєктах в 
Україні, допомагали у тому числі 
проводити реформи. Тому їхня думка 
важлива. Вони підбирали матеріал для 
курсу так, щоб він був корисним для 
українського досвіду. Хоча іноді, коли 
ви будете слухати їхні відеолекції, 
вам здаватиметься, що це не зовсім 
так. Насправді ці речі дуже важливі. 
Це непомітно одразу, але ви до цього 
прийдете. 

– В Україні традиція проходження 
академічних онлайн-курсів тільки 
зароджується. Курс «Системи 
фінансування охорони здоров’я» – 
це не просто набір відеолекцій, а ще 
й обов’язкові завдання і тести. Чому 
обрали саме таку модель? 
– У цього курсу два співавтори 
– я і Тетяна Степурко, доцентка і 
дослідниця, викладачка в Києво-
Могилянській академії, керівниця офісу 
впровадження україно-швейцарського 
проєкту «Розвиток медичної освіти». 
Саме Тетяна наполягла на тому, що 
курс не повинен бути розважальним. 

Ми намагалися максимально відійти від 
формату розмови. У ядрі курсу – зміни, 
які почалися в Україні в 2017 році з 

ухваленням закону про трансформацію 
охорони здоров’я і тривають зараз. Ми 
хочемо, щоб якомога більше людей 
глибше та якісніше зрозуміли ці 
процеси. Не з міфів, чуток або зі слів 
політиків на ток-шоу, а з міжнародної 
бази знань, з досвіду інших країн, з 
доказових джерел. 

Тетяна наполягала на тому, що ми 
повинні створити жорсткіші умови 
для того, щоб люди поставилися до 
курсу відповідально, дисципліновано, 
засвоїли матеріал, необхідний для 
отримання доказової бази перед 
тим, як говорити про саму медичну 
реформу. 

Це схоже на спортивні змагання. Перед 
тим як виходити грати на поле, гравці 
багато часу тренуються. Ці тренування, 
можливо, не завжди розважальні, іноді 
навіть складні. Проте потім гравці 
отримують від гри набагато більше 
задоволення. Так само і тут: перші 
сім модулів курсу – це підготовча 
частина. Вона допомагає зрозуміти, як 
влаштована система охорони здоров’я. 
І тільки після цього, слухаючи авторів 
змін (ми побудували цей модуль 
так, що там говорять саме автори), 
слухачі могли оцінити зміст критично 
і на цей момент, можна навіть сказати, 
експертно, оскільки вони отримали й 
закріпили цю експертизу за попередні 
сім модулів. 

– Після того як перші етапи медичної 
реформи втілилися в життя, виник 
великий запит на додаткову освіту 
серед фахівців в охороні здоров’я. 

«З 21 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ МОЖНА 
ПРОЙТИ ОНЛАЙН-КУРС «СИСТЕМИ 
ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я». ЦЕ ПЕРШИЙ КУРС ІЗ 
ЗАПЛАНОВАНОЇ СЕРІЇ ВІД УКРАЇНО-
ШВЕЙЦАРСЬКОГО ПРОЄКТУ 
«РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ». 

Павло Ковтонюк, директор Центру економіки охорони 
здоров’я Київської школи економіки: «Наш курс — не 
політичне ток-шоу, а можливість скласти власну думку 
про медреформу»



12 ІНТЕРВ’Ю

Особливо це стосується навичок для 
роботи в новій моделі фінансування 
охорони здоров’я. Як далі 
розвиватиметься так звана освіта для 
дорослих у сфері охорони здоров’я, 
на вашу думку?
– Зміни, які розпочалися в 2017 році 
в охороні здоров’я, структурні й 
глибокі, вони докорінно змінюють 
сферу. Залучені до цієї сфери люди 
повинні переналаштуватися під 
нові умови, в яких вони працюють. 
Зміни можуть відбуватися або згори 
вниз, або знизу вгору. Дуже часто це 
комбінація. У нашому випадку зміни 
почалися згори – з політичних рішень 
уряду і парламенту. І після цього зміни 
повинні розгорнутися по всій країні – 
аж до останнього медичного закладу, 
до пацієнтів. Цей процес дуже добре 
ілюструє відомий вислів Валерія 
Пекаря про те, що лідери, меншість, 
визначають напрям руху, а більшість – 
його швидкість. Тобто швидкість змін 
відповідатиме тому, наскільки медики, 
інші фахівці галузі, пацієнти ці зміни 
зрозуміють, приймуть і налаштуються 
на них. 

Тому запит на навчання є природним і 
на нього треба терміново відповідати. 
Чим якісніша на нього буде відповідь, 
тим скоріше відбуватимуться зміни. 

– Яким ви бачите формат нових курсів 
для фахівців в охороні здоров’я? Це 
має бути класична освіта чи новітні і 
креативні рішення?
– Думаю, що мають бути доступні 
всі можливі форми навчання, бо є 
різні сегменти аудиторії. Кожен з них 
потребує свого змісту і своїх форматів. 
Я би розвивав програми навчання для 
лідерів у галузі, бо їх у нашій системі 
треба багато. 

Лідери для мене не абстрактне 
поняття. Це люди, які перебувають на 
відповідальних позиціях, а значить 
вони відповідають за інших людей. Це 
такі поняття, як ініціатива, системне 
мислення, організація роботи 
команди, досягнення результатів 
спільними діями команди, а не тільки 
своїми зусиллями. А це дисципліна, 
це не те, з чим народжуються. Лідеру 
треба розуміти зміни, свій контекст 
у цих змінах. Однак це не означає, 
що не треба навчати інших фахівців в 
охороні здоров’я. 

Зараз ми перебуваємо посеред 
пандемії COVID-19, яка буде з 
нами ще якийсь час. У зв’язку з цим 
усі переглядають свої підходи до 
навчання. Я не вірю, що освіта повністю 

перейде в онлайн, але прогнозую, що 
змішані формати навчання прийдуть і 
закріпляться. 

Ці формати передбачатимуть більшу 
відповідальність студентів. Частину 
матеріалу доведеться засвоювати 
самостійно – за допомогою 
інструментів, які готують розробники 
навчальних курсів. А навчальний час 
в аудиторії використовуватиметься 
вже не для начитування інформації, 
а для створення спільних сенсів, для 
обміну ними між студентами. За таким 
форматом я бачу майбутнє. 

Навіть курс «Системи фінансування 
охорони здоров’я», про який ми 
говоримо, може бути розвинутий до 
такого формату, якщо ми додамо до 
нього частину аудиторних занять, коли 
можна буде зібратися зі слухачами і 
обговорювати, що для нас означає те, 
що ми почули в курсі. 

– Ви вперше створювали саме 
онлайн-курс. Які особисті інсайти ви 
отримали під час роботи над ним? 
– Я би назвав це навчанням через 
створення, з якого треба зробити певні 
висновки в майбутньому. Це був дуже 
цікавий досвід. Наприклад, я зрозумів, 
що для підготовки 10-хвилинного 
відео часу потрібно не менше, ніж для 
підготовки двогодинної лекції. 

Насправді структурувати, підібрати 
і стиснути матеріал до короткої 
змістовної відеопромови – це 
величезний обсяг роботи, за рахунок 
того, що ти якісніше дистилюєш 
сенси. З іншого боку, цей «екстракт 
інформації» все одно потрібно 
розкривати пізніше. 

Коли людина споживає концентровані 
знання через відео, літературу й інші 

запропоновані для самостійного 
вивчення матеріали, потім все одно 
потрібен час на те, щоб перетравити 
їх разом з викладачем в аудиторії. 
Тоді інформація має більше шансів 
вкорінитися у свідомості. 

У традиційному, лекційному, підході 
до викладення матеріалу викладач 
фактично вкладає студентам у голову 
вже свою інтерпретовану версію 
матеріалу. Це вчорашній день. У 
сьогоднішньому навчанні інтерпретації 
повинні йти від студента. Та краще коли 
це відбувається ще й з модерацією 
викладача. Змішаний формат тут 
буде сильнішим за класичний чи суто 
онлайн. Планую спробувати змішаний 
формат навчання в наступних курсах. 
Мені здається, це дуже перспективно. 

Зараз є великий запит на гейміфікацію. 
Людям цікаво мати розвагу навіть у 
серйозних речах. Під час навчання 
слухачам цікаво бачити щось, що 
активуватиме не один рецептор, а 
багато. Тому матеріал курсу має бути 
цікавим і різностороннім. 

Я завжди самокритичний до того, 
що роблю. Тому вже бачу, як і де 
можна поліпшити наступні курси, до 
створення яких долучуся. Ми будемо 
розвиватися в нових продуктах, 
робитимемо їх більш інтерактивними, 
комбінуючи різні формати і працюючи 
в тому числі з лекторами. Бо вийти 
і прочитати свій конспект – це не те, 
що зараз потрібно студентові. Він 
хоче бачити цікаво структуровані 
промови, які мають сюжет, елементи 
сторітелінгу, які можуть захопити і 
запам’ятатися. Думаю, це теж важливий 
тренд, особливо зважаючи на 
конкуренцію на ринку навчання. 
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СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ 
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

У Харківському національному медичному університеті (ХНМУ) створено 
Психологічну службу Навчально-наукового інституту якості освіти ХНМУ, 
основною метою діяльності якої є психологічна підтримка, допомога в адаптації 
до навчання, підвищення рівня психологічного та соціального благополуччя 
всіх учасників освітнього процесу. Окрім консультативної роботи психологів, 
психологічна служба пропонує психолого-едукаційні заходи з розвитку soft 
skills, зокрема комунікабельності, стресостійкості, емоційного інтелекту, а 
також профілактики булінгу, мобінгу, усіх видів дискримінації. 

Крім того, психологічна служба проводить заняття з підвищення психолого-
педагогічної майстерності викладачів «Школа молодого викладача» (для 
викладачів з досвідом роботи до п’яти років), а також «Школа досвідченого 
лектора» (для досвідчених викладачів).

ІНІЦІАТИВИ Й ІННОВАЦІЇ ХНМУ 

• Продовжується впровадження дистанційних форм організації занять. 
Фахівці Центру дистанційної освіти вдосконалюють методичні підходи 
до впровадження змішаного навчання, створюють власну оптимальну 
для медичної освіти модель змішаного навчання, за підтримки україно-
швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» застосовують сучасні 
технічні можливості для створення навчальних відеоматеріалів, проведення 
відеоконференцій тощо.

• У рамках проведення в ХНМУ інформаційного тижня «Першокурсник-2020» 
на інформаційно-освітньому порталі «Дистанційне навчання ХНМУ» 
відкрито навчальний курс «Академічна доброчесність» для студентів перших 
курсів медичних і стоматологічного факультетів. У курсі висвітлюються 
питання академічної доброчесності як складової академічної культури, 
організації та методики роботи з джерелами літератури, академічної 
доброчесності як соціального капіталу сучасного університету.  

• В університеті створюється «Школа підготовки стандартизованого пацієнта». 
З метою максимального наближення до реальних умов для реалізації 
клінічної ситуації під час проведення об’єктивного структурованого 
практичного (клінічного) іспиту планується залучення студентів 
Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського, 
професійних акторів, лікарів-інтернів ХНМУ. Для підготовки клінічних 
сценаріїв сформована група викладачів-інструкторів, для яких заплановано 
проведення тематичного вдосконалення в галузі світових методологій 
симуляційного навчання у вищій медичній освіті.

• В університеті створено «Школу гарантів освітніх програм». Передбачено 
проведення навчальних тренінгів, семінарів і майстер-класів з питань 
організації та проведення акредитаційної експертизи, визначення критеріїв 
оцінювання якості освітніх програм, нормативного регулювання освітньої 
діяльності. 

Харківський національний медичний університет Тернопільський національний 
медичний університет

Дослідницькі гранти

Тернопільський національний 
медичний університет імені 
І. Горбачевського здобув п’ять 
грантів від RECOOP HTS 
Association загальною вартістю 
40 000 доларів США для 
вивчення хронічного стресу 
та ендотеліальної дисфункції, 
спричинених COVID-19. 
Зокрема, будуть досліджені такі 
теми:

1. Ендотеліальна дисфункція 
та гіперкоагуляція у тих, хто 
перехворів на COVID-19.

2. Гендерні відмінності 
при хронічному стресі у 
студентів, спричиненому 
обмеженням пересування 
внаслідок пандемії COVID-19.

3. Дослідження хронічного 
стресу в SARS-CoV-2 
інфікованих серопозитивних 
пацієнтів і медичних 
працівників.

4. Вплив COVID-19 на 
артеріальну гіпертензію у 
пацієнтів, які приймають 
інгібітори ангіотензин-
перетворювального 
ферменту (іАПФ) й 
антагоністи рецепторів 
ангіотензину (АРАІІ).

5. Розроблення тест-наборів 
для імуноферментного 
визначення антитіл до SARS-
CoV-2 у слині.

До команди дослідників 
увійшли провідні спеціалісти 
університету: лікарі-кардіологи, 
судинні хірурги, професори, 
доценти, лаборанти, лікарі-
інтерни, а також студенти й 
випускники ТНМУ. 

На даному етапі відбувається збір 
зразків крові, слини у пацієнтів, 
які перехворіли на COVID-19, 
та інших даних, необхідних 
для реалізації дослідження, у 
районах Тернопільської області.
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Нові можливості – програма академічної мобільності

Буковинський державний медичний університет 
(БДМУ) і Запорізький державний медичний 
університет (ЗДМУ) стали переможцями Програми 
університетських обмінів Студентської академічної 
мобільності (SAM) у межах України. Ця програма 
всеукраїнської академічної мобільності «САМ Україна» 
є одним із компонентів програми ЄС «Дім Європи» 
(House of Europe) й реалізовуватиметься Британською 
Радою спільно з Міністерством освіти і науки України 
впродовж 2020–2022 років. 

Студентська академічна мобільність відбуватиметься 
цьогоріч за сімома напрямами, але спільний проєкт 
БДМУ і ЗДМУ є єдиним відібраним для фінансування 
серед медичних університетів України. Цей 
проєкт допоможе значно розширити можливості 
мобільності для студентів-медиків, адже зазвичай 
вкрай важко підібрати однаковий час кредитної 
мобільності в різних закладах вищої медичної освіти 
для її подальшого перезарахування. Участь у цій 
програмі дасть змогу активізувати співпрацю між 
медичними університетами, сприятиме розвитку 
студент-орієнтованого навчання, а студенти зможуть 
детальніше дізнатися про навчання й соціальне 
студентське життя в іншому регіоні України і знайти 
нових друзів. 

Наразі відбувається конкурсний відбір дванадцяти 
студентів другого року навчання спеціальності 
«Медицина» для участі у проєкті та навчанні у 
ЗВО-партнері в березні 2021 року. Програма 
університетських обмінів компенсує адміністративні 
витрати та оплачує проїзд, проживання і щоденні 
витрати студентам. Обмін застосовує систему 
трансферу кредитів ЄКТС, тож студенти не матимуть 
подвійного навантаження або додаткових іспитів, 
оскільки програма погоджена Міністерством освіти й 
науки України.

Партнерство у проекті Erasmus+

Упродовж наступних трьох років Буковинський державний 
медичний університет (БДМУ) і Тернопільський 
національний медичний університет (ТНМУ) братимуть 
участь у міжнародному освітньому проєкті за Програмою 
Європейського Союзу Erasmus+ KA2 CBHE «Simulation 
in Undergraduate MEDical Education for Improvement 
of SAFEty and Quality of Patient Care (SAFEMED+)» 
(Симуляційне навчання в медичній освіті для підвищення 
безпеки та якості догляду за пацієнтом). Координатором 
проєкту є Тбіліська медична академія ім. Петре Шотадзе, 
партнерами проєкту – Вищий державний навчальний 
заклад України «Буковинський державний медичний 
університет»; Тернопільський національний медичний 
університет ім. І.Я. Горбачевського (Україна); Університет 
Сантьяго де Компостела (Іспанія); Вільнюський 
університет (Литва); Катанійський університет (Італія); 
Єреванський державний університет (Вірменія); 
Університет Айбусак (Вірменія).

Основна мета SAFEMED+ – поліпшення якості медичної 
освіти відповідно до вимог CBME (Competence Based 
Medical Education), що, у свою чергу, сприятиме розвитку 
відповідних клінічних компетенцій серед студентів 
університетів-партнерів. Розроблення занять для 
підвищення кваліфікації та постійного професійного 
розвитку серед викладачів за допомогою методології 
OSCE і стандартів BME (Basic Medical Education) дасть 
можливість викладачам університету здобути нові 
знання й удосконалити викладання з використанням 
симуляційного обладнання, активно обмінюватися 
досвідом із колегами з інших країн. Студенти зможуть 
навчатися клінічним навичкам у безпечному середовищі 
із застосуванням найсучаснішого симуляційного 
обладнання за стандартами Всесвітньої федерації 
медичної освіти. Також проєкт передбачає створення 
платформи «Базові клінічні навички» з метою надання 
консультаційних послуг, що дасть змогу проводити 
консультації на відстані та сприятиме зміцненню системи 
охорони здоров’я в країнах-бенефіціарах.

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ І ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПОДІЇ ПІЛОТНИХ ЗВО
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Англійська мова 

Нова хвиля навчання ГР для медичних фахівців 

Досвідчені заклади діляться досвідом: підготовка 
заявок на отримання грантового фінансування

АНОНСИ ПРОЄКТУ 

Проєкт розпочинає підтримку другої фази вивчення 
англійської мови для викладачів пілотних медичних 
ЗВО. Перша фаза цієї ініціативи засвідчила, що викладачі 
зацікавлені й умотивовані до підвищення рівня володіння 
англійською мовою, що допомагає їм у професійному 
розвитку, дає можливість отримати доступ до більшої 
кількості різноманітних джерел професійної літератури, 
викладати курси для іноземних студентів. У першій фазі 
більшість учасників змогли перейти з рівня А1-А2 на 
рівень А2-В1. Прагнемо спільно досягти вищого рівня, тож 
працюємо в цьому напрямі! 

Успіх першої хвилі навчання й запровадження 
ініціативи груп рівних у пілотних регіонах Проєкту, 
а також численні запити від представників медичної 
галузі з непілотних регіонів не залишає жодних 
сумнівів, що необхідно продовжувати підготовку 
фасилітаторів і забезпечувати якомога ширший 
доступ до груп рівних тим фахівцям, які прагнуть 
сучасного безперервного професійного розвитку.

Саме тому вже в листопаді 2020 року ми оголосимо 
відбір учасників другої хвилі навчання фасилітаторів 
груп рівних, яке розпочнеться в січні 2021 року. Цього 
разу ми оновимо курс, врахувавши вже наявний 
український досвід запровадження груп рівних і 
розширивши практичну частину відпрацювання 
навичок фасилітації. Тож стежте за нашими новинами 
на сторінці у Фейсбук і обов’язково подавайте заявки 
на участь у тренінгу!     

Грантова діяльність для ЗВО – це не лише можливість 
отримати додаткове фінансування, а й перспектива 
розширення мережі контактів, обміну досвідом 
з колегами, стажування за кордоном, збільшення 
престижу ЗВО і його рейтингу. Проте далеко не 
кожна подана грантова заявка отримує фінансування. 
Які причини цьому і як подавати «переможні» заявки? 

Підготовка й подання заявок – це процес, який 
має багато нюансів і складових: від пошуку 
колабораторів і правильного планування проєктних 
заходів до вживання «правильних» слів чи зворотів 
безпосередньо в аплікаційній формі. Ми пропонуємо 
представникам медичних ЗВО приєднатися до 
заходу, який планує провести Проєкт у жовтні 2020 
року, в рамках якого досвідчені в цій діяльності ЗВО 
– Буковинський державний медичний університет 
і Харківський національний медичний університет 
– поділяться своїм досвідом підготовки заявок-
переможців. Водночас учасники отримують підказки 
від іноземних експертів, які мають багаторічний 
досвід проєктної діяльності. 

Цей захід буде цікавим усім, хто дотичний до 
проєктної діяльності в медичних ЗВО – науковим 
відділам, міжнародним відділам, відділам грантової 
діяльності. Ми визначаємось із форматом заходу, 
зважаючи на карантинні обмеження, але вже скоро 
оголосимо прийом заявок! Чекайте на анонс на 
нашій сторінці у Фейсбук.

Пілотування курсу «Управління якістю»

У рамках створення магістерської програми 
«Менеджмент в охороні здоров’я» завершується 
розроблення онлайн-частини курсу «Управління якістю 
в охороні здоров’я». Пілотування курсу заплановане на 
кінець жовтня – листопад 2020 року. Наш курс створено 
для менеджерів в охороні здоров’я: головних лікарів 
і їхніх заступників, завідувачів відділень, головних 
медичних сестер. Проте в ньому можуть узяти участь усі 
ті, хто цікавиться питаннями управління якістю саме в 

охороні здоров’я і хоче розібратися в основах побудови 
й успішного функціонування системи управління якістю, 
а також своєї ролі в ній. 

Курс «Управління якістю в охороні здоров’я» 
познайомить слухачів з теорією загального управління 
якістю (Total Quality Management), принципами, 
процесами та інструментами управління якістю в закладі 
охорони здоров’я, а також покаже роль загального 
управління якістю для бізнесу, громади, суспільства та 
системи охорони здоров’я. Курс допоможе зрозуміти 
різницю між технічною та функціональною якістю, 
покаже аспекти якості: чим клінічна якість відрізняється 
від задоволеності пацієнта. Слухачі дізнаються, як 
планувати, керувати й оцінювати систему управління 
якістю. Побачать різні стандарти та зможуть обрати 
найбільш придатні для себе інструменти менеджменту 
якості у власному закладі.

Стежте за оголошенням відбору учасників етапу 
пілотування на сторінці Проєкту у Facebook.
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Нові співробітники й консультанти Проєкту 

Юлія Дунаєвська, консультанка проєкту з організації 
заходів і освітніх курсів, сприятиме підготовці й запуску 
освітніх продуктів Проєкту: курсів, воркшопів, семінарів 
як офлайн, так і онлайн.

Дарина Богдан, координаторка проєкту з розвитку 
потенціалу, моніторингу й оцінювання, працюватиме 
над дослідженнями, моніторингом проєктних заходів, 
стежитиме за відповідністю проєктних активностей 
встановленим цілям і завданням Проєкту.  

КОМАНДА ПРОЄКТУ ЗРОСТАЄ, ОСКІЛЬКИ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ Й РОЗШИРЮЄТЬСЯ 
КІЛЬКІСТЬ, ІНТЕНСИВНІСТЬ І ТЕМАТИКА НАШИХ ЗАХОДІВ! МИ РАДІ ВІТАТИ 
НОВИХ УЧАСНИЦЬ НАШОЇ КОМАНДИ, ЗНАЙОМТЕСЬ:

НОВИНИ ПРОЄКТУ

Курс. «Викладацька майстерність». Випуск другий

КУРС «ВИКЛАДАЦЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ». ВИПУСК ДРУГИЙ «ГРУПИ 
РІВНИХ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗВО» 
10 жовтня розпочався курс «Викладацька майстерність». Випуск другий «Групи рівних для викладачів ЗВО». 
Для участі у навчанні відібрано 30 викладачів закладів вищої медичної і медсестринської освіти. Підготовлені 
фасилітатори зможуть за всебічної підтримки Проєкту запровадити новий формат безперервного професійного 
розвитку у власних ЗВО, створити майданчик для детального й відвертого обговорення складних випадків 
освітнього процесу, поширення нових освітніх методик, а також практик і інтервенцій, які сприятимуть 
поліпшенню освітнього середовища.   

Як і в першому випуску, навчатися на цьому курсі зможуть як представники пілотних ЗВО Проєкту, так і викладачі 
інших освітніх закладів. Курс відбуватиметься онлайн і триватиме до 10 грудня 2020 року. Навчальна програма 
включатиме блок теоретичної підготовки, в якому учасники слухатимуть лекції, виконуватимуть тести, читатимуть 
цікавезну літературу й спеціальний гайд для фасилітаторів. У другому блоці учасники перейдуть до практичного 
відпрацювання навичок проведення груп рівних, представлення випадків, фасилітації дискусій. 

Курс поєднує експертизу іноземних і національних експертів. До викладання теоретичного блоку запрошені 
швейцарські експерти Ренато Галеацці, Аксель Хоффманн. Допомагати засвоювати фасилітаційні навички 
учасникам курсу буде Анастасія Леухіна, викладачка Київської школи економіки, авторка книги «Зовсім не 
страшна книга». До викладання практичної частини курсу також будуть залучені тренери й тренерки освітньої 
агенції «Інша освіта», які вже працювали з учасниками першого випуску курсу «Викладацька майстерність». Тож 
до зустрічі вже незабаром у навчальних кімнатах ZOOM!
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КЕРІВНИЦТВО З НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
Й СТРАТЕГІЇ ЯКОСТІ» ВІД ВСЕСВІТНЬОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Пропонуємо до вашої уваги 
алгоритм створення й упровадження 
національної політики й стратегії 
якості в охороні здоров’я, описаний у 
«Керівництві з національної політики 
й стратегії якості», виданому 
Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я. Особливо хочеться 
підкреслити такі важливі моменти з 
цього документа:

• Термін «якість» формулюється 
як ступінь, з яким послуги 
охорони здоров’я окремим 
особам і населенню поліпшують 
вірогідність досягнення бажаних 
результатів і відповідають 
наявним професійним знанням 
(Інститут Медицини (США) в звіті 
Institute of Medicine. Crossing the 
quality chasm: a new health system 
for the 21st century. Washington 
(DC): National Academies Press; 
2001).

• Якість в охороні здоров’я має сім 
вимірюваних характеристик:

 - ефективність,
 - безпека,

 - орієнтованість на людей,
 - своєчасність,
 - справедливість,
 - інтегрованість,
 - раціональність.

Усі ці характеристики притаманні 
медичній послузі, робота над якою 
відбувається на кількох рівнях: 
національному, регіональному, 
на рівні спільноти, інституцій і 
на індивідуальному рівні. Кожен 
рівень має свої функції, так само як 
і відповідальність (див. малюнок). 
Водночас такі функції, як лідерство, 
керування даними чи навчання, 
можуть бути наявні на кількох рівнях 
одночасно. Кожен зі стейкхолдерів 
системи охорони здоров’я, тобто 
держава, заклад, медичні працівники, 
пацієнти, їхні родичі і спільноти, 
мають функції та обов’язки в роботі 
задля якості охорони здоров’я на 
своєму рівні.

Така робота як мінімум включає в 
себе три групи процесів: планування, 
контроль і поліпшення – так звана 
трилогія Джурана. Всесвітня 

організація охорони здоров’я 
пропонує види інтервенцій, що мають 
потенційний вплив на зменшення 
шкоди, поліпшення надання послуг і 
посилення потенціалу системи.

Детальніше про все це в самому 
керівництві за посиланням:

https://www.who.int/
servicedeliverysafety/areas/qhc/nqps_
handbook/en/.
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І ще один важливий документ від Всесвітньої організації 
охорони здоров’я: навесні цього року ВООЗ опублікувала 
звіт про стан медсестринства у світі та перспективи 
його розвитку. Документ детально пояснює значення 
медсестер у контексті універсального покриття послугами 
охорони здоров’я (universal health coverage) й подолання 
наслідків епідемії COVID-19. 

Цей звіт є першим документом, у якому наведені 
результати аналізу політики, що впроваджується в 
медсестринстві різними країнами та включає рекомендації 
щодо подальших дій. Дуже важливо, що в процесі 
створення даного документа були використані дані зі 
191 країни згідно з 15-ма індикаторами. Звіт включає такі 
рекомендації щодо розвитку політики медсестринства:

1. Необхідно збільшити фінансування освіти медичних 
сестер. Додаткових інвестицій потребуватиме подальше 
працевлаштування після закінчення навчання. Це включає 
перегляд компетенцій та заохочувальну політику щодо 
заробітної плати.

2. Варто посилити проведення досліджень щодо 
використання людського потенціалу системи охорони 
здоров’я, а також збір, аналіз і застосування статистичних 
даних щодо працівників. Необхідні дії повинні включати 
використання національних рахунків і даних для аналізу 
ринку праці в системі охорони здоров’я. У свою чергу, 
це сприятиме розробленню політики й прийняттю 
інвестиційних рішень.

3. Важливо посилити впровадження Глобального кодексу 
практики ВООЗ щодо міжнародного підбору медичного 
персоналу. Мобільність медсестер та їхню міграцію 
треба ефективно контролювати, зважаючи на положення 
відповідальності й етики. Країни, які надмірно залежать 
від медсестер-мігрантів, мають прагнути до більшої 
самодостатності, інвестуючи в підготовку медсестер, а 
країни, які втрачають медсестер через міграцію, мусять 
вжити заохочувальних заходів: поліпшення зарплат 
(справедлива оплата праці) та умов праці, можливості 
для професійного розвитку, навчання, а також роботи в 
повному обсязі.

4. Програми тренінгів і навчання для медсестер повинні 
мотивувати ставати лідерами прогресивних змін на 
первинній ланці охорони здоров’я. Активності мають 
включати інвестиції в розбудову медсестринських 
факультетів, доступність місць для клінічної практики 
та програм для залучення студентської спільноти. 
Медсестринство повинно стати вибором кар’єри, що 
ґрунтується на науці, технологіях, командній роботі та 
справедливості в галузі охорони здоров’я.

Докладніше читайте у звіті за посиланням тут: 
https://cutt.ly/ef0pbpp 

ВАЖЛИВІ ТЕМИ І РЕСУРСИ

ЗВІТ ПРО СТАН МЕДСЕСТРИНСТВА
ВІД ВСЕСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
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Літня школа Весняна школа

ЛІТНЯ ШКОЛА ГРОМАДСЬКОГО 
ЗДОРОВ’Я В ЛУГАНО ВІДКРИВАЄ 
ДОСТУП ДО ТРАНСЛЯЦІЙ  
Літня школа з політики, економіки, управління 
громадським здоров’ям у Лугано (Швейцарія), яка 
є складовою проєкту з професійного навчання, що 
реалізується Швейцарським інститутом тропічного 
й громадського здоров’я (Swiss TPH) за фінансової 
підтримки Швейцарської агенції розвитку та 
співробітництва (SDC), цього року відбувалася 
онлайн через глобальну пандемічну кризу, пов’язану з 
поширенням COVID-19. Для забезпечення доступу ще 
більшої аудиторії професіоналів до сучасних і якісних 
знань організаційний комітет Школи прийняв рішення 
про трансляцію у відкритому доступі вранішніх і 
вечірніх пленарних засідань. За цим посиланням: 
https://cutt.ly/gf1m9nr ви можете переглянути такі 
виступи: 

• 15 років Швейцарській школі з громадського 
здоров’я, COVID та громадське здоров’я: реакція 
Швейцарії та світу. Проф. , др. Marcel Tanner. 

• COVID і Швейцарська агенція з розвитку та 
співробітництва. Erika Placella.

• Аналіз систем і політики в охороні здоров’я, 
економіка й управлінські рішення. Прийняття 
рішення на основі даних спрощується. Проф. Jo-An 
Atkinson.

• COVID і первинна ланка медичної допомоги, 
реакція системи охорони здоров’я. Проф. 
Benedetto Saraceno.

• Забруднення повітря і COVID-19. Проф. , др. Nino 
Kuenzli.

• Залучення громади. Др. Amalia Pesantes.

• Дизайн середовищ охорони здоров’я – приклади 
дизайну, заснованого на доказах. Проф. , др. des. 
Minou Afzali й проф. , др. Arne Scheuermann. 

• Публічно-приватне співробітництво й бізнес-
моделі в громадському здоров’ї. Breda Gavin-Smith 
і Kalpana Beesabathun, SightandLife.

• Створення попиту на товари й послуги охорони 
здоров’я: зосередження уваги на харчуванні. Др. 
Rowena Merritt.

• Економіка, громадське здоров’я і COVID. Проф. 
Fabrizio Mazzonna.

Зауважте, що всі доповіді відбуваються англійською 
мовою. Чудова нагода здобути найсвіжіші знання й 
попрактикувати власну англійську! 

Анонсуємо курс нашого партнерського проєкту «Психічне 
здоров’я для України», який навесні 2020 року планував 
провести міжнародну конференцію з питань психічного 
здоров’я – «Весняну школу психічного здоров’я», але 
через пандемію COVID-19 та карантинні обмеження 
скасував захід. 

Утім чудова новина полягає в тому, що тепер вся 
інформація Школи доступна в онлайн-курсі: тут зібрано 
понад 14 годин матеріалів від міжнародних і національних 
експертів, представників громадських організацій, 
користувачів послуг та фахівців. 

Цьогорічна Школа присвячена:

• послугам з охорони психічного здоров’я в громадах, 
їх розвитку, особливостям і труднощам, які можуть 
виникати в процесі їх створення й упровадження;

• актуальним даним, досвіду експертів з інших країн 
щодо практик розвитку охорони психічного здоров’я 
та використання інновацій. 

«Весняна школа психічного здоров’я» доступна для 
всіх зацікавлених осіб на сайті http://edu.mh4u.in.ua/ 
українською мовою. Бажаємо усім учасникам приємного 
навчання та розширення своїх знань щодо розвитку 
послуг з охорони психічного здоров’я в Україні. 

ВЕСНЯНА ШКОЛА ПСИХІЧНОГО 
ЗДОРОВ’Я ОНЛАЙН

онлайн-курс про психічне здоров’я – 
безкоштовно доступний для всіх



http://mededu.org.ua/ http://www.facebook.com/
MedEduUkraine/

https://www.youtube.
com/channel/

UCuzomB6fdx05qaGhdXiyfGg

Керівниця проєктного офісу: Др. Тетяна Степурко 
tetiana.stepurko@mededu.org.ua

Мартін Рааб, керівник відділу 
Швейцарський центр міжнародного здо-
ров’я, Швейцарський інститут тропічного і 
громадського здоров’я
 
Swiss Tropical and Public Health Institute 
(Swiss TPH)
Socinstrasse 57, 4051 Basel, Switzerland
martin.raab@swisstph.ch

вул. Лютеранська, 6Б, кв. 43, 
01001 Київ, Україна

+380 44 384 10 09 

Лідер проєкту: 

Контакти офісу в м. Київ:

Телефон:

Проєкт фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва. Погляди й ідеї, представлені в 
цьому документі, належать автору(-ам) і не обов’язково відображають погляди Швейцарської агенції розвитку 
та співробітництва.


