
Інвестування в розвиток потенціалу людських ресурсів 
в охороні здоров’я завжди було одним з ключових 
пріоритетів діяльності, яку підтримувала Швейцарська 
Конфедерація в Україні. Чим краще підготовлені фахівці 
охорони здоров’я, тим краще якість їхньої роботи й, 
відповідно, якість тієї допомоги, яку отримують пацієнти. 
Освітні елементи були та є невід’ємною складовою майже 
всіх програм, тренінгів, семінарів і конференцій, пов’язаних 
зі здоров’ям, починаючи з 1997, коли Швейцарія розпочала 
надавати технічну й гуманітарну допомогу Україні.  

Розвиток медичної освіти з акцентом на сімейних 
лікарів, медичних сестер й управлінців охорони 
здоров’я залишається важливим напрямом, який прагне 
підтримувати Швейцарія в Україні. Україна має потужний 
потенціал у медичній освіті, налічуючи 17 медичних 
університетів і понад 140 закладів освіти медсестер. Цей 
потенціал має бути використано ефективно, навчаючи 
лікарів і медичних сестер для України, а також пропонуючи 
якісну освіту, визнану в усьому світі, іноземним студентам. 
Щоб бути готовими до майбутньої професії, фахівці 
галузі мають не лише отримувати теоретичні знання, а й 
набувати практичних навичок. Для мене дуже яскравою 
подією стала участь у відкритті лабораторії клінічних 
навичок для фахівців первинної ланки медичної допомоги 
в Харківському національному медичному університеті. Я 
побачила, як саме студенти медичних ЗВО відпрацьовують 
практичні навички на симуляційних манекенах в 
умовах, максимально наближених до реальних. Завдяки 
інноваційним технологіям у лабораторіях клінічних 
навичок сьогодні студенти можуть опановувати як клінічні, 
так і комунікаційні навички, які дозволяють поліпшити 
якість допомоги й послуг уже при першому контакті 
пацієнта з системою охорони здоров’я. Студенти вчаться 
ставитися до пацієнтів із гідністю, емпатією, розглядають 
поняття людяності, що беззаперечно впливає на якість 
медичної допомоги. Це особливо актуально в період 
пандемії, коли студенти не мають доступу до пацієнтів, 
саме тоді симуляційне навчання забезпечує набуття 
важливого практичного досвіду. 

Окрім розвитку людського потенціалу в охороні здоров’я, 
важливо також у загальному дивитися на ринок праці 
в галузі, на процес планування людських ресурсів. 
Аналізуючи дані, ми бачимо, що є необхідність залучати 
й навчати нових медичних фахівців. Проте підготовка 
медичних кадрів – це процес, який потребує часу, й тому 
його необхідно планувати заздалегідь, аби побачити 
очікуваний вплив на ситуацію на ринку праці в певний 
період. Умови й потреби фахівців охорони здоров’я 

мають бути належним чином проаналізовані, а заходи з 
професійного розвитку мають базуватися на результатах 
цього аналізу. У цьому процесі важливо забезпечувати 
взаємодію всіх стейкголдерів, а також враховувати 
ініціативи, які пропонують безпосередньо фахівці. Важливо 
дивитися на розвиток людських ресурсів стратегічно, 
і разом з тим уже зараз створювати привабливі умови 
праці, які дозволяють конкурувати за молодих фахівців, що 
гарантуватиме фаховість сектору в майбутньому. Зокрема, 
загальна практика-сімейна медицина має отримати 
належне професійне визнання в суспільстві, а також серед 
студентів і медичних освітян. 

У червні в Україні відзначали День медичного працівника. 
Я хочу подякувати всім медичним фахівцям, особливо 
сімейним лікарям і медсестрам, які знаходяться на 
передовій, за їхню надважливу роботу. Дякую вам за вашу 
важку працю, особливо в часи пандемії, що породжує багато 
невизначеностей і ризиків. Дякую за вашу відданість, з 
якою ви обслуговуєте пацієнтів, за готовність бути з тими, 
хто потребує допомоги. ДЯКУЮ!  
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У травні-червні україно-швейцарський 
проєкт «Розвиток медичної освіти» 
спільно з партнерами відкрив 
Лабораторії клінічних навичок сімейного 
лікаря/медсестри (центри симуляційних 
підходів в освіті медичних фахівців) на 
базі Львівської медичної академії ім. 
Андрея Крупинського, Тернопільського 
національного медичного університету 
ім. І.Я. Горбачевського, Харківського 
національного медичного університету, 
Житомирського медичного інституту, 
Буковинського державного медичного 
інституту.  

Лабораторії клінічних навичок дають 
можливість студентам та інтернам 
медичних ЗВО відпрацьовувати медичні 
навички на спеціальних симуляційних 
манекенах і в облаштованих кабінетах 
— в умовах, максимально наближених до 
роботи з реальними пацієнтами. Центри 
оснащені так, що на їх базі зможуть 
удосконалювати свої навички лікарі й 
медсестри як окремо, так і в команді. 

Розвиток симуляційного навчання є 
пріоритетом для Міністерства охорони 
здоров’я України в процесі реформування 
системи медичної освіти в країні. Так, 

керівниця директорату медичних кадрів, 
освіти і науки Міністерства охорони 
здоров’я України Тетяна Орабіна під 
час відкриття симуляційного центру в 
Харківському національному медичному 
університеті зауважила: «Забезпечення 
розвитку медичної освіти й підвищення 
її якості неможливе без практичної 
підготовки студентів, інтернів і медичних 
працівників. Створення симуляційних 
центрів є невід’ємною складовою 
забезпечення якісної підготовки 
медичних кадрів.  Для якісної практичної 
підготовки студентів і медичних кадрів 
недостатньо фактичного існування 
симуляційних центрів. Важливим є 
їх оснащення (наявність сучасного 
медичного обладнання), кадрове 
забезпечення, визначення практичних 
навичок для кожної спеціальності, 
методика оцінювання рівня опанування 
навичок». 

Кожна устаткована лабораторія 
клінічних навичок, де проходитимуть 
навчання сімейні лікарі й лікарки, 
сімейні медсестри та сімейні медбрати, 
складається з трьох симуляційних 
кімнат:

 • перша кімната — для відпрацювання 
медичних навичок: тут встановлені 
камери, мікрофони, а також наявне 
медичне обладнання і штучні руки, 
ноги, сідниці, які можуть бути 
підключені до комп’ютера; 

 • друга кімната — звідси інструктор 
і викладач надають інструкції — 
керують навчальним процесом; 

 • третя кімната — тут студенти з 
викладачем переглядають записане 
відео, як вони виконували симуляцію, 
виявляють помилки й підкреслюють 
правильно виконані маніпуляції. 

«Уряд Швейцарії через україно-
швейцарський проєкт «Розвиток 
медичної освіти» з 2019 року інвестує в 
розвиток медичної освіти в Україні. Наша 
ціль — якісна й сучасна медична допомога 
на первинній ланці, що можлива завдяки 
посиленню освіти в Україні. Проєкт 
інвестує близько 15 млн грн до шести 
симуляційних центрів. Крім того, 
ставить собі за мету не тільки закупівлю 
обладнання та ремонт приміщень, а й 
інвестує у кращі навички викладачів, IT, 
медичну літературу, знання англійської 
мови — те, що і формує якісну освіту 
в медичних ЗВО України», — говорить 
Тетяна Степурко, керівниця проєктного 
офісу україно-швейцарського проєкту 
«Розвиток медичної освіти». 

ПОДІЇ 

відкриття центрів симуляційного 
навчання в пілотних закладах вищої 
медичної освіти  

ЦЕНТРИ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
У П’ЯТИ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ 
ОСВІТИ ОФІЦІЙНО ВІДКРИТО!
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Також учасників події-відкриття в деяких 
ЗВО чекав практичний сюрприз від 
організаторів. Так, у Львові на базі нового 
симуляційного центру було проведено 
два мінітренінги для сімейних лікарів, 
лікарок, медсестер і медбратів, студентів 
і абітурієнтів ЗВО: «Техніка отоскопії. 
Найпоширеніші знахідки при отоскопії», 
тренер Ігор Заставний, сімейний лікар; 
«Техніка введення вакцин», тренерка 
Анастасія Ходан, сімейна лікарка. У 
Житомирі відбулась презентація книги 
«Зовсім не страшна книга про життя, 
смерть і все, що поміж ними» Анастасії 

Леухіної, де учасники поговорили про 
важливість людяності, гідності, емпатії, 
зокрема пересвідчилися в тому, що 
підтримка справді багато важить у 
різні періоди життя. А до Чернівців 
завітав медичний блогер MEDGoblin з 
розмовою про доказову медицину. 

Сподіваємося, що центри будуть 
надійними й доступними базами для 
сучасного практичного навчання 
майбутніх і теперішніх медичних 
фахівців! 

ПОДІЇ 

– Сучасну медичну освіту сьогодні неможливо уявити
без технологій медичної симуляції, яка стрімко
розвивається останні роки, і де студенти в умовах,
максимально наближених до клінічних реалій, мають
змогу набувати необхідних фахових компетенцій.
Зокрема, завдяки співпраці з україно-швейцарським
проєктом «Розвиток медичної освіти» вдалося
зробити значний поступ у створенні центру медичної
симуляції, кардинально оновити навчальне обладнання
й методологічне забезпечення.

Юрій Кривко, ректор  
Львівської медичної академії  

ім. Андрея Крупинського

– У нашому університеті ми прагнемо завжди 
наслідувати актуальні освітні тренди. Сьогодні в 
розвинених країнах симуляцію розглядають уже не 
тільки з точки зору опанування практичних навичок. 
Велике значення має робота в команді й відпрацювання 
комунікації між її членами. І на заняттях ми вчимо 
студентів доводити до автоматизму не лише рухи 
та маніпуляції, а й взаємодію в команді. Завдяки 
україно-швейцарському проєкту «Розвиток медичної 
освіти» ми отримали обладнання, яке допоможе 
студентам відпрацювати більшість практичних 
навичок, що виконуються лікарем, медсестрою чи 
медбратом.

Галина Цимбалюк, директорка  
центру симуляційного навчання ТНМУ

НАША ЦІЛЬ — ЯКІСНА Й СУЧАСНА 
МЕДИЧНА ДОПОМОГА НА ПЕРВИННІЙ 
ЛАНЦІ, ЩО МОЖЛИВА ЗАВДЯКИ 
ПОСИЛЕННЮ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. 
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Тренінги із симуляційного 
навчання

Без сумніву цей квартал був 
наднасиченим подіями, пов’язаними 
із симуляційним навчанням. Як ми 
неодноразово наголошували, Проєкт 
інвестує не лише в обладнання, а 
й у розбудову людського капіталу. 
Тож анонсовані раніше тренінги для 
підготовки інструкторів симуляційних 
центрів закладів вищої медичної освіти 
розпочались! 

Перший тренінг відбувся у квітні 
й об’єднав команди інструкторів 
симуляційного навчання шести 
пілотних ЗВО Проєкту, а також 
Національного медичного університету 
ім. О.О. Богомолець. Викладачами 
тренінгу стали фахівці Литовського 
університету медичних наук професор 
Рута Надішаускієне, Аушреле 
Кудревічене, Лаура Малакаускієне і 
Гінтара Ноцюнськене. Литовські колеги 
змогли не лише наситити програму 
ґрунтовною теоретичною інформацією, 
а й запропонували учасникам практичні 
тренувальні завдання. Під час тренінгу 
увага була приділена розгляду таких 
питань:  

 • професіоналізм у медичній практиці й 
важливість soft skills у роботі лікаря;

 • особливості навчання дорослих і 
мотивація до навчання;

 • важливість упровадження змішаного 
навчання та роль викладача в цьому 
процесі;

 • моделі змішаного навчання (ротаційна, 
flex-модель, self-blend та модель 
збагаченого віртуального навчання).

Після засвоєння цих знань учасники 
безпосередньо попрацювали у форматі 
ротаційної моделі — відчули себе в 
ролі студентів і побачили, які саме 
інструменти можна використовувати 
у викладацькій роботі. Навіть онлайн-
формат не завадив відпрацюванню 
навичок, необхідних для організації 
симуляційного навчання. 

Другий тренінг відбувся 3-4 червня 
знову ж таки у форматі онлайн. Тренером, 
який цього разу працював із сімома 
командами інструкторів симуляційного 
навчання, став Сев Перельман, директор 
Центру симуляційного навчання лікарні 
Моунт Сінай у Торонто, Канада. Він 
допомагав учасникам опанувати навички 
створення сценаріїв симуляції та 
проведення дебрифінгу.  

І це все виключно на реальних кейсах 
симуляції. Як таке можливо, спитаєте 
ви, у форматі онлайн? Рецепт успіху 
— справжні фахові партнери, трохи 

креативу й ретельна підготовка. Дякуємо 
фахівцям Буковинського державного 
медичного університету, які провели три 
найсправжнісінькі симуляції, технічно 
бездоганно підготовлені й реалізовані. 
А от завданням інших учасників 
було зробити дебрифінг. Тренер Сев 
Перельман допоміг інструкторам 
опанувати нові методики проведення 
дебрифінгу, зокрема рефлексивний 
дебрифінг, «факт–позиція–питання», 
розібрати особливості підготовки чек-
листів, сценаріїв симуляції.   

Але на цьому не завершуємо! 
Ми продовжимо підготовку 35 
інструкторів симуляційних центрів 
наших партнерських ЗВО, а також 
працюватимемо над налагодженням 
організаційних, комунікаційних 
процесів у симуляційних центрах, 
аби вони ефективно працювали й 
забезпечували якісну підготовку 
майбутніх професіоналів.   
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Тренінг «Ефективна комунікація в закладі вищої медичної освіти»

цикл навчання для 
пілотних ЗВО завершено!  

Учасники про  другий тренінг  
з симуляційного навчання:

– Планую працювати з технологією 
рефлексивного дебрифінгу. 
Попередньо відчуття студентів 
оцінювались досить поверхнево 
й переважно під час дебрифінгу 
аналізували технічні навички, 
зроблені помилки, а далі — 
пояснення викладача. Проте наразі 
для себе з’ясувала, що відчуття 
курсантів є важливими, оскільки, 
описавши, чому вони не зробили ту 
чи іншу дію, на мою думку, краще 
засвоїться конкретна ситуація 
завдяки їхньому власному аналізу, 
а не повторному поясненню 
викладача. Тому такий формат 
дебрифінгу спробую в майбутньому 
впровадити на своїх заняттях.

– Найкрутішою була остання 
частина тренінгу й особливо 
«Дебрифінг дебрифінгу», тому 
що викладач, який часто проводить 
заняття і дає фідбек, сам його 
рідко отримує. 

– Дуже мотивуючий, 
компетентний і яскравий лектор-
тренер. Мегакрутий. Мріємо 
про закріплення, продовження й 
розширення співпраці з ним.

Учасники про перший тренінг  
з симуляційного навчання:

– Можна застосовувати для 
практичної роботи зі студентами 
в симуляційних центрах методику 
перегорнутого класу. Звичайно, 
потрібно підготувати необхідні 
матеріали для навчання, чек-
листи, інструкції... Але результат 
має бути наздвичайним.

– Тренінг дав нові ідеї та підходи, 
які доцільно впроваджувати в 
освітній процес для підвищення 
мотивації студентів і посилення 
життєздатності теоретичних 
знань.

Цей заклад чекав на тренінг найдовше 
через карантинні обмеження. Утім таке 
очікування лише посилило жагу до 
знань і сприяло неабиякій активності 
учасників у  процесі навчання.

Команда Житомирського медичного 
інституту визначила такі найактуальніші 
питання комунікації у ЗВО:

 • розбудова закладу завдяки 
формуванню чітких цілей, залученню 
союзників і партнерів; 

 • уміння сформулювати проблему, яка 
заважає рухатися вперед;

 • уміння презентувати свої ідеї та 
розставляти пріоритети;

 • стратегія комунікації та клієнтський 
ряд.    

Цікаво спостерігати, наскільки по-
різному сприймається однакова, 
здавалось би, інформація 
тренінгу залежно від ЗВО, якою 
непередбачуваною може бути 

групова динаміка та які унікальні ідеї 
народжуються. Дякуємо учасникам 
Житомирського медичного інституту за 
відкритість, активність і згуртованість, а 
головне — готовність до змін! Тепер саме 
час ці зміни впроваджувати й готуватись 
до наступного етапу навчання! 

13–14 травня проведено тренінг з ефективних 
комунікацій для шостого пілотного ЗВО проєкту — 
Житомирського медичного інституту.



6 ПОДІЇ 

Азовська школа сімейного 
лікаря – 2021 
У травні відбулась ще одна чудова подія, яка 
дала можливість сімейним лікарям і лікаркам, 
медичним сестрам спілкуватися, навчатися й 
разом ініціювати зміни для розвитку сімейної 
медицини в Україні. Впевнені, що ви здогадалися, 
що мова йде про Азовську школу сімейного 
лікаря — 2021!

Протягом трьох днів — 14–16 травня — на узбережжі 
Азовського моря 50 медичних фахівців відпрацьовували 
навички проведення отоскопії, надання невідкладної 
допомоги, зокрема в разі анафілактичного шоку, 
розбиралися в особливостях менеджменту ран і 
запаморочення. Не обійшли увагою і таку актуальну тему, 
як вакцинація, особливо проти COVID-19. Учасники були 
в захваті від професійності й відданності тренерів Школи, 
серед яких лікар-терапевт вищої категорії, сертифікований 
інструктор із домедичної допомоги й тактичної медицини 
Іван Кондратенко; дитячий хірург, інструктор з екстреної 
допомоги, інструктор курсу ООН Дмитро Самофалов; 
лікар-інфекціоніст, член Національної технічної групи 
експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій; 

сімейна лікарка, професорка кафедри сімейної медицини 
Запорізького державного медичного університету Ірина 
Волошина; лікарка загальної практики сімейної медицини 
Олена Кондратенко; сільський сімейний лікар Вадим Вус.     

Однак цінністю програми Азовської школи є можливість 
опанувати не лише клінічні навички і здобути клінічні 
знання. Під час навчання у Школі медичні фахівці 
мають змогу вдосконалювати м’які навички, обговорити 
важливі організаційні питання для розвитку власної 
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практики, подискутувати щодо 
реформування галузі охорони 
здоров’я. Так, учасники в процесі 
панельної дискусії обговорювали 
наступні кроки медичної реформи; 
разом з Анастасією Леухіною, 
авторкою «Зовсім не страшної 
книги» вчилися будувати складні 
розмови з пацієнтом; розбиралися в 
особливостях і перевагах медичної 
практики на базі ФОП чи КНП.  

І ще лікарі й лікарки первинної 
ланки, медичні сестри й медичні 
брати встигли обговорити найкращі 
практики організації медичної 

допомоги в період пандемії COVID-19, 
невирішені питання утримання 
фельдшерсько-акушерського пункту 
(ФАПу), ліміту декларацій, потенціал 
збільшення кількості лікарів–
прихильників вакцинації й доказової 
медицини, можливості посилення 
ролі медсестри й медбрата. 

Ви спитаєте, а як же там море? Море 
наші учасники бачили лише під час 
ранкових оздоровчих заходів — о 7.00 
ранку під час пробіжки узбережжям, 
а вже з 8.00 і до пізньої ночі весь час 
був присвячений виключно навчанню, 
обговоренню, обміну досвідом. 

Азовська школа сімейного лікаря — 
меганасичений захід сучасного рівня, 
організований лікарями для лікарів, 
медичних сестер і медичних братів. 
Ми надзвичайно раді, що з кожним 
роком наша спільнота ширшає, і 
прихильників стає більше. А значить, 
і якість надання медичних послуг 
постійно поліпшуватиметься завдяки 
спільній роботі!

Уже хочете стати частинкою цього 
шаленого виру Азовської школи 
сімейного лікаря? Тоді швидше 
дивіться розділ «Анонси Проєкту». 
Маємо для вас хіт-новину!  
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– Проєктний менеджмент – 
це складно, але реально. На 
кшталт «як з‘їсти слона – 
зробити календарний план 
Ганта, поділити на шматочки, 
а тоді з‘їсти». Мої висновки 
після навчання: потрібно бути 
чесним із собою та іншими щодо 
мети проєкту; потрібно мати 
класну вмотивовану команду, 
чітко ділитися завданнями; 
доцільно розподіляти роботу на 
певні часові проміжки. І важливо, 
щоб ідея, мета, завдання й 
очікувані результати були 
взаємопов‘язані, взаємовідповідні 
й логічно гармоніювали між 
собою. Дуже сподіваюся, що ідея 
провести тренінг із проєктного 
менеджменту призведе до 
наступних успішних, цікавезних 
і корисних для спільноти БДМУ 
проєктів.

Тетяна Білоус, 
доцентка кафедри педіатрії та 

дитячих інфекційних хвороб, 
координаторка грантової 

політики БДМУ 

ПОДІЇ

тренінг зі стратегічного розвитку й 
проєктного менеджменту для БДМУ

Проєкт продовжує працювати 
в індивідуальному форматі з 
пілотними медичними ЗВО, 
аби враховувати особливості 
розвитку кожного закладу й 
індивідуальні запити. На цьому 
етапі занурюємося в питання 
стратегічного розвитку й 
проєктного менеджменту.

У травні-червні проведено два 
тренінги для представників 
Буковинського державного 
медичного університету, які першими 
розпочали опановувати концепти 
місії, візії, розбиратися в різних 
аспектах процесу стратегічного 
планування, а також дивитися на 
можливості реалізації затвердженої 
стратегії через управління окремими 
проєктами. 

Під час першого тренінгу крок 
за кроком учасники поліпшували 
розуміння, чому стратегія має 
бути простою, а її імплементація 
– складною; чому важливо, щоб 
місію розуміли всі представники 
закладу; навіщо вивчати конкурентів; 
де шукати власну унікальність; і 
чому необхідно правильно й чесно 
визначати проблеми закладу.

Другий захід дав змогу попрацювати 
безпосередньо з проєктами, які 
є складовими реалізації стратегії. 
Команда БДМУ змогла не лише 
засвоїти ключові теоретичні 
засади проєктного менеджменту 
– як визначити проблему, яку має 
вирішувати проєкт; як сформулювати 
мету й розробити план; навіщо 
потрібні індикатори; як розрахувати 
бюджет – а відразу застосувати ці 
знання для роботи над реальними 
прикладами. У процесі групового 
аналізу, обговорення мрії було 
трансформовано в чотири проєкти, 
над розробленням яких працювали 
учасники: 

 • Консультативно-діагностичне 
відділення БДМУ.

 • COSMIT – сучасні симуляційні 
технології. 

 • Особистий кабінет співробітника 
(ОКС) БДМУ.

 • Лік-арТ центр абітурієнта – дитячий 
університет, хаб для школярів. 

Хочете дізнатися більше? Чекатимемо 
на новини від проєктних команд 
БДМУ, які вирушили доопрацьовувати 
проєкти, затверджувати й готувати 
їх до впровадження. А тим часом ми 
починаємо підготовку до тренінгів 
в інших пілотних ЗВО. Цікаво, які 
проєкти ми зустрінемо там? 
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форум медсестер і медбратів «Посилюємо 
ПМД (первинну медичну допомогу) разом»

Ми надзвичайно сильно віримо в 
силу медсестр і медбратів. І хочемо, 
щоб вірили й інші, але головне — щоб 
вірили самі медичні сестри й медичні 
брати. Незважаючи на те, що медичні 
сестри й медичні брати завжди 
піклуються про пацієнтів (підказують, 
допомагають, підтримують), їхня 
присутність часто непомітна. Медичні 
сестри й медичні брати відіграють 
важливу роль у наданні медичної 
допомоги, забезпеченні її якості й 
доступності. Чому ж тоді саме їхній 
голос рідко можна почути? 

Проєкт прагне створити платформу, 
яка дасть можливість медичним 
сестрам і медичним братам 
обговорювати виклики професії 
та свідомо визначати її майбутній 
розвиток, об’єднуватись і ставати 
повноправними учасниками 
реформування системи охорони 
здоров’я в Україні. Реалізовуючи 
це прагнення, Проєкт спільно з 
Академією сімейної медицини 
України за участі Міністерства 
охорони здоров’я України організував 
Форум для лідерів і лідерок 
медсестринської й медбратерської 
спільноти, який об’єднав самих 

медичних сестер і медичних братів, 
а також тих управлінців закладів 
охорони здоров’я, лікарів, які 
підтримують ідею посилення ролі 
медсестер і медбратів. 

Дводенний захід пройшов 11–12 
червня у Києві. Лише два дні, але 
учасники встигли обговорити 
дуже багато тем, представити 
найкращі практики з розвитку 
медсестринства у закладах охорони 
здоров’я, запланувати наступні 
кроки з розвитку спільноти й навіть 
створити новий комунікаційний 
канал для продовження спілкування 
поза Форумом. Учасники й учасниці 
форуму визначились, що особливої 
уваги й подальшого вдосконалення 
потребують такі напрями в 
медсестринстві:

 • додипломна освіта в медсестринстві; 
 • система правового захисту 

медсестер і медбратів, а також її 
механізми, правова освіта;

 • комунікація в колективі, наявність 
етичного кодексу;

 • розподіл ролей і функцій між 
лікарями, медсестрами й медбратами; 

 • питання створення спільноти, 

проговорення цінностей;
 • БПР, наявність симуляційного 

обладнання, удосконалення м’яких і 
цифрових навичок; 

 • забезпечення робочого місця; 
 • стимули роботи й розвитку, 

профілактика емоційного вигорання.
Обговорення — вже досить вагомий 
крок на шляху до розв’язання наявних 
проблем, адже вдало визначене 
завдання пришвидшує виконання. 
Та ми радіємо, що є люди, готові до 
активних дій, до прийняття рішень, 
до поступального, але невпинного 
руху вперед. Ми безмежно вдячні 
спільноті, яка прагне  розширюватися, 
не втрачає мотивації. Маємо зізнатися 
учасникам Форуму — ви класні й 
продовжуйте долучатися до творення 
змін. 

Якщо ви не змогли долучитися до 
роботи Форуму, але хочете глибше 
розуміти наявний контекст, у якому 
медсестри й медбрати перебувають 
щодня та яких змін прагнуть, дивіться 
відеозапис ключових сесій заходу 
на нашій сторінці у Facebook і 
долучайтеся до тих, хто творить зміни 
у медсестринстві власноруч. 
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спільний тренінг для фасилітаторів 
груп рівних для медичних фахівців

Так, з цього кварталу проєкт USAID/
UKaid «Підтримка реформи охорони 
здоров’я» також підтримуватиме 
й розвиватиме групи рівних для 
медичних працівників. 

Проєкт USAID/UKaid у 
червні завершив навчання 19-
ти фасилітаторок майбутніх 
груп рівних за тренінговими 
матеріалами, розробленими україно-
швейцарським проєктом «Розвиток 
медичної освіти». Щасливі, що ще 
більше професіоналів доєднуються до 
потужної спільноти сертифікованих 
фахових фасилітаторів і вже влітку 
розпочнуть проведення зустрічей. 
Особливість цього раунду підготовки 
фасилітаторів — до запровадження 
груп рівних доєднуються не лише 

лікарі й медичні сестри первинної 
ланки медичної допомоги, а й фахівці 
закладів спеціалізованої медичної 
допомоги. 

А ще цей партнерський тренінговий 
онлайн-курс став святковим, оскільки 
у червні 2021 року ми відзначаємо 
першу річницю ініціативи «Групи 
рівних» в Україні. За цей час 27 
фасилітаторів — медичних фахівців і 
27 фасилітаторів — медичних освітян 
уже розпочали проведення груп 
рівних у своїх регіонах чи закладах, 
19 фасилітаторів — медичних фахівців 
найближчим часом розпочнуть 
такі зустрічі. Проведено понад 130 
зустрічей, залучено до участі понад 
500 учасників. 

Для першого року — досягнення навіть 
перевищили наші очікування! Але чи 
достатньо цього для всієї України? 
Чи забезпечили ми наявний попит 
на групи рівних? За кількістю запитів, 
отримуваних Проєктом від фахівців, 
які розшукують групи рівних у містах, 
де їх поки що немає, ми розуміємо — 
зупинятися зарано! 

Тож далі буде, не перемикайтесь! А 
більше про групи рівних — на сайті 
Проєкту https://mededu.org.ua/
groups/. 

Ініціатива «Групи рівних для 
медичних фахівців» продовжує 
впевнено підкорювати серця 
лікарів, лікарок, медичних 
сестер з усіх регіонів України. 
Тому ми дуже радіємо, що 
маємо чудового партнера 
для розширення ініціативи 
«Групи рівних», залучення 
ще більшої кількості фахівців 
до впровадження сучасного 
формату самокерованого БПР. 

https://mededu.org.ua/groups
https://mededu.org.ua/groups
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Олександр 
Шевченко
засновник Агенції просторового розвитку 
Zvidsy

як активувати нерозкритий просторовий 
потенціал ЗВО й поліпшити досвід студентів 
без капітальних і мільйонних інвестицій

У березні 2021 року україно-швейцарський проєкт 
«Розвиток медичної освіти» разом із пілотними ЗВО 
розпочали спільний рух у напрямі освітніх просторів 
дружніх до людини.

Наразі Проєкт створює архітектурні концепції 
студентських просторів, спираючись на досвід 
іноземних університетів та експертизу Агенції 
просторового розвитку Zvidsy, після чого перейде 
до аналізу можливостей кожного закладу щодо 
реалізації концепції або її окремих частин. 

Ініціатива має на меті задизайнити й реалізувати 
доступні для студентів, працівників і викладачів 
простори, що уможливлюватимуть навчання в малих 
групах, сприятимуть участі в освітніх і дозвільних 
заходах, а також комфортному проведенню часу 
наодинці або з колегами. 

Поясніть, будь ласка, що ви вкладаєте 
в поняття «просторовий потенціал» 
з урбаністичної точки зору? Чому 
він може бути «нерозкритим»? Що 
ховається під словосполученням 
«активація простору»? Розкажіть, які 
ви бачите урбаністичні перспективи 
в українських реаліях сьогодні? 

Наразі Україна все ще перебуває 
у процесі трансформації старого 
радянського порядку денного у 
новий європейський. Цей процес 
дещо затягується через регулярні 
клінчі адміністрацій, девелоперів, 
громадських організацій стосовно 
різних міських просторів. 
Університети в цьому випадку 
мають дещо більшу автономію щодо 
реалізації потенціалу в просторі. 
Саме тому ми бачимо перспективи 
нашої роботи в проєкті.

Через формальність багатьох 
процесів у радянські часи, коли 
й виникали ЗВО, було втрачено 
гнучкість спільнот у формуванні 
власних просторів, і до відтворення 
цієї гнучкості ми повертаємося 
лише сьогодні. До прикладу, освітні 
аудиторії середньостатистичного 
українського інституту в 90% випадків 
створені суто для навчання. Мова 
не йде про додаткову позакласну 
роботу, студентські зібрання або 
альтернативну чи додаткову функцію.

У цьому проєкті відновлення 
потенціалу — умовна реанімація 
гнучкості користувачів у грамотному 
освоєнні просторів і створенні нових 
додаткових сценаріїв і форматів 
навчання, відпочинку, проведення 
часу з колегами. Так, звичайне 
сторічне дерево, посаджене під час 

заснування закладу, — це не тільки 
пам’ятка з табличкою, а й потенційне 
місце зустрічі, відпочинку, перекусів, 
неформального спілкування в 
приємному затінку. Чим більше таких 
місць, пов’язаних між собою, тим 
краще розкритий потенціал.

Якщо подивитись на наявний 
контекст українських ЗВО, часто 
нині вони мають у розпорядженні 
споруди, які налічують десятки років. 
Наскільки важко їх оновлювати 
та з чого починаються зміни? Чи 
маємо ми українські приклади 
трансформації чи створення 
простору ЗВО, які можуть бути 
корисними для нас? 

Звісно, робота з будь-яким міським, 
архітектурним середовищем 
передбачає ретельне дослідження, 
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перш ніж робити кроки 
щодо поліпшення просторів. 
Найважливіший вибір у цьому випадку 
для спеціаліста полягає у створенні 
органічного симбіозу старого й 
нового, а не у будуванні нових об’єктів 
у стилі минулої епохи.

При цьому не варто забувати, що 
функція для такого типу завдання 
як створення чи оновлення 
споруди має йти попереду форми. 
Так можна запобігти простому 
«прикрашальництву» й зосередитися 
на трансформації досвіду 
користувачів всередині навчальних 
комплексів.

Грошей ніколи не буде достатньо, 
щоб зробити проєкт, який 
задовольнить усіх. Тому фінансовий 
критерій не варто виносити на 
перше місце й порівнювати вихідні 
умови, наприклад, із відомим 
нам Українським Католицьким 
Університетом (УКУ). Від УКУ 
важливо брати людиноорієнтований 
підхід у розробленні простору, а не 
процесоорієнтований, як у більшості 
закладів освіти України сьогодні. Як 
тільки комплексний досвід студента 
стане пріоритетом, ми побачимо 
просторові й організаційні зміни, 
які актуалізують питання залучення 
урбаністів й архітекторів до розвитку 

студентських містечок, кампусів і 
корпусів.

Комплексний досвід студента — 
це сукупність його взаємодій у 
закладі від моменту входження 
до моменту виходу з нього. Тут є 
важливим саме людиноорієнтований 
підхід, якому протиставляється 
процесоорієнтований — від дзвінка 
початку пари до дзвінка про 
завершення.

Неважливо, який вигляд має заклад 
освіти й скільки йому років — 
активація простору  відбуватиметься 
за подібним сценарієм і 
базуватиметься на актуальній потребі 
користувачів. Основна проблема 
моральної застарілості ЗВО — це 
різниця швидкості трансформації 
простору і людей. Молоді люди 
змінюються швидко, навчальні підходи 
— повільніше, простори й будівлі — 
взагалі повільно.

Для того, щоб було по-новому, 
потрібно робити по-новому. На це 
вказує досвід і результат УКУ, який 
варто використовувати по суті, а не 
лише фокусуючись на формі й дизайні.

Ви вже мали можливість 
поспілкуватися з пілотними ЗВО 
Проєкту, деякі навіть відвідали. 

Розкажіть, яке ставлення демонструють 
адміністрації і який ви спостерігаєте 
зворотний зв’язок щодо майбутніх змін 
просторового потенціалу?

Робота над трансформацією 
щойно почалася, і можу сказати, 
що в нас багато завдань. Загальна 
трансформація буде синергією 
нашого підходу, готовності закладів 
до змін та конструктивної, активної 
участі різних користувачів ЗВО.

Ми вже презентували загальну ідею 
Проєкту пілотним ЗВО, побували 
в Житомирі, плануємо поїхати до 
Львова й Тернополя. Можливо, 
трохи зарано для гучних висновків, 
але загальна тенденція щодо 
державних об’єктів чи комунальної 
власності — це квазіфеодальне 
господарювання. Ввірені квадратні 
метри й будівлі мають дух фортеці, 
а не давньогрецького форуму. Часто 
це традиція, що прийшла з минулого. 

Просторовий потенціал — 
потенціал території, який 
розглядається через особливості 
географічних умов, локальної 
культури, історії, містопланування 
і насамперед людських потреб. 

Розкритий просторовий 
потенціал на прикладі ВДНГ 
— переформатування забутого 
виставкового простору в одну 
з найбільших зон дозвілля й 
сезонних масових заходів.

Нерозкритий просторовий 
потенціал на прикладі річки Либідь 
— потенційний громадський 
простір із доступом до води й 
новим пішохідним сполученням, 
які наразі недоступні.

Активація простору — заходи, 
спрямовані на підвищення 
жвавості простору, сприяння 
різним групам населення щодо 
користування територією, 
створення умов для нового 
користувацького досвіду та 
можливостей задовольнити 
різноманітні потреби.
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Однак треба віддати належне нашим 
партнерам — вони тягнуться за 
запитом студентів, намагаються його 
зрозуміти й, де можуть, підтримують. 
Утім із перенесенням абстрактного 
запиту студентів, викладачів, 
працівників до просторових рішень 
буває складно. На цьому етапі справді 
варто залучати зовнішніх експертів.

До речі, розкажіть, як саме простір 
впливає на освітній процес? Чи є у 
вас намацальні приклади з практики?

Суть процесу навчання у світі вже 
давно перейшла від формату «лекція–
практика–лабораторна робота» до 
формату «освітнє середовище, де 
свідомі студенти роблять кожного 
дня вибір». Вибір різний — від того, які 
предмети вивчати, до того, де сісти з 
книжкою чи звідки вийти на зв’язок до 
викладача.

Простори, такі як Харківська школа 
архітектури, Український католицький 
університет, показують, наскільки 
багатофункціональність просторів 
може впливати на створення різних 
зв’язків між студентами різних курсів 
і факультетів, викладачами, гостями 
закладів. Ефективність студентів 

підвищується, бо вони банально не 
витрачають час на зайві переміщення 
і можуть зосередитися на важливому. 
До того ж простір може позитивно 
впливати на продуктивність, 
стимулювати й надихати студентів.

Порадьте ключові принципи 
активації просторового потенціалу 
для українських ЗВО, які не мають 
можливості збудувати новий корпус. 
Такі принципи в кожного ЗВО 
будуть свої? З яких кроків українські 
університети можуть почати власний 
шлях змін?

Зміни у ЗВО для активації простору 
можна забезпечити, впроваджуючи 
щоденно кілька простих принципів:

 • мультифункціональність — багато 
процесів у навчанні відбуваються 
послідовно, тому завдяки кільком 
функціям одного простору можна 
пожвавлювати життя навколо нього. 
Так, якщо, крім основної, виникають 
допоміжні функції простору, це 
стимулює активне життя навколо;

 • орієнтованість на людину, а не 
на процес. Навчання/думання 
забирає багато енергії людини. 
Важливо мінімізувати необов’язкові 
енерговитрати людини в такому 
освітньому просторі (наприклад, зайві 
пересування тощо);

 • краще маленькі й регулярні зміни, 
аніж капітальні раз на 10 років.

Чи можуть рішення бути простими в 
контексті розкриття просторового 
потенціалу? Як замість страху, «що 
нові меблі чи свіжопофарбовані 
стіни миттєво зіпсують», формувати 
простір взаємодії і довіри між 
студентами й адміністраціями ЗВО? 

Простота — найскладніше до чого 
варто прагнути. Адміністрації 
потрібно проявити насамперед 
певний квотум довіри, для того щоб 
отримати новий результат. Почати 
варто з дослідження й мапування 
просторового досвіду студентів. 
Основні принципи ми опублікували у 
проєктній методичці-дослідженні, яка 
є у відкритому доступі. Така методичка 
корисна будь-якому ЗВО. 

Після дослідження зрозуміло, які 
саме місця «просідають» і що саме 
потрібно зробити по суті. Це так 
звана сервіс-модель, яка передує 
будь-якому дизайну. Ну і вже після 
цього можна переходити до рішень, 
де відбувається закупівля. Як 
правило, на різний бюджет є різні 
рішення, і ціна не є визначальним 
критерієм успіху. Варто лише уникати 
заїжджених об’єктів у просторах, які 
вже наявні всюди тисячами, як-от 
відомі скульптури «Я люблю *ЗВО/
місто/район/село і будь-що інше*».

І на ремонт, і на експлуатацію кошти 
треба закладати в бюджет заздалегідь. 
Статистично  речі ламаються й 
порядок треба підтримувати. Із 
часом всі звикають до нових об’єктів 
і вандалізму майже не стається. Цей 
процес називається «привласненням» 
дизайну, коли студенти й користувачі 
вже асоціюють себе із цими місцями.

Інколи можна пробувати й короткий 
шлях експериментів. Наприклад, 
закупити зручні столи й стільці 
й розставляти їх у різних місцях 
періодично, паралельно вимірюючи 
попит через просту фотофіксацію. 
Після серії експериментів буде видно 
кращий варіант.

Чи спроможний оновлений простір 
допомогти управлінцям, викладачам 
і студентам більше спілкуватися 
неформально? Взагалі, студенти 
відчувають, що про них піклуються?

Студенти — це люди в особливому 
життєвому періоді. Про це не варто 
забувати. Вчорашні діти чи люди, які 
змінюють професію, — ці періоди 
стресові, повні непевності й тривоги. 
Тривога інколи може проявлятися і в 
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деструктивній формі, це природно. 
Загалом студенти відчувають турботу. 
Утім бачать, коли бюджет просто 
«освоюється».

Безпосереднє  врахування потреб 
студентів у реалізації таких просторів 
важливе. Іноді навіть доцільно 
пожертвувати формальними й 
репутаційними цілями для точнішого 
виконання запиту студентів. Скажімо, 
не робити помпезний парадний вхід 
інституту, а облаштувати спортивну 
зону біля гуртожитку чи приховану 
від очей локацію для зустрічей і 
спілкування. Так виникає довіра 
між управлінцями, студентами й 
викладачами. Усі викладачі теж колись 
були студентами, тому й для них такий 
підхід буде позитивним.

І ще, студенти — ініціативна спільнота. 
Сьогодні вже існує багато прикладів, 
як молодь самостійно організовує 
власний простір, що згодом 
перетворюється на популярний 
клуб, коворкінг або артстудію. 

Небайдужі самотужки розвивають 
його до такого рівня впізнаваності, 
що виходить за межі самого ЗВО. 
Підтримка адміністрації студентів у 
таких проєктах позитивно впливає на 
теплі зв’язки, довіру один до одного та 
відчуття відповідальності за локацію. 
Короткий перелік найвідоміших 
кейсів:

 • «Білий простір», «KMArt Yard» від
Києво-Могилянської академії;

 • «Вежа», «Belka» від КПІ ім. 
Сікорського;

 • «Урбанавт», «Лунотека» від КНУ ім. 
Шевченка.

Щоб ви порадили людям, які тільки 
почали оновлювати простір для 
інших?

Конкретний період оновлень 
вирахувати вкрай важко — 
технологічний і мінливий світ 
змінюється дедалі динамічніше, 
тому годі чекати вказівок згори 
про регулярні капремонти, 

потрібно вводити програми, що 
стимулюватимуть системне залучення 
студентів і викладачів до процесів 
у ЗВО. Важливо також залучати 
експертів, адже це пришвидшить, 
полегшить процес змін і зробить 
якіснішим результат. Для кожного 
ЗВО варто переглядати ці процеси 
щоразу, коли ваш смартфон отримує 
нове програмне забезпечення із 
Кремнієвої долини.

Більше про ініціативу тут:



15 ПОДІЇ ПІЛОТНИХ ЗВО

Львівська медична академія

Цього разу ми трохи змінюємо формат новин від пілотних ЗВО й хочемо розповісти 
детальніше про окремі напрями діяльності, у яких нашим партнерам вдалося досягти 
найбільшого успіху. Сподіваємося, що цей досвід буде корисним і для інших закладів.

У цьому випуску говоримо про те, як 
медичні ЗВО створюють адекватні 
умови для надання й отримання 
освітніх продуктів і презентуємо 
досвід Львівської медичної 
академії ім. Андрея Крупинського з 
упровадження навчальної системи 
Moodle.

Мабуть, не варто окремо зупинятися 
на важливості платформи для 
дистанційного навчання у ЗВО. І 
ми говоримо зараз не тільки про 
український контекст і сектор 
охорони здоров’я. Сьогодні e-learning 
— абсолютний must have освітнього 
процесу: він пришвидшує надання 
й отримання освітніх продуктів, 
безпосередньо впливає на якість 
освіти і, звичайно, допомагає побудові 
адекватних відносин між викладачами 
й студентами. Усі перебувають в 
єдиному освітньому контексті, мають 
рівний доступ до джерел інформації 
й швидку та об’єктивну систему 
оцінювання. Водночас деякі ЗВО 
ще досі не запровадили сучасних 
систем дистанційного навчання, які є 
важливими для сучасного освітнього 
процесу. 

Тож пропонуємо звернути 
увагу на позитивний досвід 
Львівської медичної академії 
ім. Андрея Крупинського, яка 
почала впроваджувати систему 
дистанційного навчання в 

листопаді 2020 року, а сьогодні 
вже має функціональну й дружну 
до користувачів платформу. Такий 
досвід може бути корисним для 
інших закладів вищої освіти, які лише 
планують упроваджувати e-learning 
в освітній процес і не знають з чого 
почати.

Про досвід упровадження 
дистанційного навчання говоримо 
з Володимиром Федориком, 
кандидатом філософських наук, 
доцентом, завідувачем навчально-
методичної частини Львівської 
медичної академії ім. Андрея 
Крупинського.

З яких кроків академія розпочала 
впровадження електронної 
платформи навчання Moodle?

У Львівській медичній академії 
ім. Андрея Крупинського не було 
своєї навчальної платформи. У нас 
діяв комп’ютерний клас, де були 
зосереджені необхідні програми. 
Зазвичай тут проводилося 
автоматизоване тестування 
здобувачів освіти під час сесій, але для 
створення віртуального навчального 
середовища цього було замало. 
Відповідно, залученість студентів 
до виконання навчальних завдань і 
впровадження нових інструментів 
були на низькому рівні. 

У березні 2020 року ми разом з іншими 
п’ятьма медичними ЗВО пройшли 
навчання на онлайн-курсі «Вступ до 
електронного навчання» від україно-
швейцарського проєкту  «Розвиток 
медичної освіти». Упродовж 
навчання нам вдалося опанувати 
одну з платформ для дистанційного 
навчання — LMS Moodle, тож ми 
наочно побачили, наскільки зручним 
може стати освітній процес завдяки 
її використанню. Після навчання була 
розроблена покрокова програма 
впровадження платформи для 
електронного навчання в освітній 
процес у нашому ЗВО. 

Також команда україно-швейцарського 
проєкту «Розвиток медичної освіти» 
запропонувала нам допомогу у 
дистанційному налаштуванні системи 
Moodle. Ми провели низку зустрічей, 
проаналізували всі особливості 
нашого ЗВО й визначилися зі 
структурою та функціоналом 
платформи, які якнайкраще 
відповідають освітнім потребам 
закладу. Так і розпочали роботу.

Як проходив процес налаштування 
платформи? Впевнені, що іншим 
медичним ЗВО буде дуже корисно 
почути про кілька технічних етапів 
упровадження.

IT-консультанти проєкту Трохим 
Бабич і Віталій Заєць розробили та 
дистанційно виконали всю необхідну 
роботу з налагодження платформи: 
налаштували хостинг, бекап, доступи, 
забрали зайві кнопки й блоки 
(ред. оскільки Moodle — відкрита 
платформа, то за замовчуванням 
її функціонал відкритий, тому 
повний набір не завжди потрібен), 
налаштували тему та кольори під 
брендбук академії, заклали необхідну 
структуру курсів. Також Трохим і 
Віталій провели ознайомлення з 
роботою системи, надіслали записи 
вебінарів щодо того, як наповнювати 

Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment) 
— безкоштовна, відкрита система 
управління навчанням. Платформа 
призначена для об’єднання 
освітян, адміністраторів і 
студентів в одну надійну, безпечну 
та інтегровану систему для 
створення персоналізованого 
освітнього середовища. 
Платформа орієнтована на 
організацію взаємодії між 
викладачами й студентами 
(учнями), підходить для організації 
дистанційних курсів та підтримки 
очного навчання.

довідка: 

Сьогодні в систему Moodle 
Львівської медичної академії 
ім. Андрея Крупинського 
вже заведено всі 182 курси 
поточного навчального 
семестру, частина з них ще 
адаптовується. До системи 
підключені 100% викладачів 
і студентів: орієнтовно 650 
студентів і 150 викладачів.
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курси, працювати з тестами й 
оцінками. Ми отримали керівництво 
з налаштування автоматичного 
оновлення Moodle до останньої 
версії. 

Перегляньте послідовні кроки 
впровадження системи електронного 
навчання тут:  
https://mededu.org.ua/library/          

Важливим було ще й знайомство 
з компанією Unicheck, яка надає 
програмне рішення для перевірки 
робіт на плагіат. І його, до речі, можна 
інтегрувати в платформу Moodle. Та 
поки ми ще до цього не дійшли.

Для ефективної роботи системи 
Moodle в академії змінено 
провайдера інтернету, збільшено 
пропускну можливість до 100 мбіт/
сек, звичайний кабель замінений на 
оптоволоконний, введені нові штатні 
одиниці для обслуговування мережі. 

Що було найважчим для адміністрації 
у впровадженні платформи Moodle в 

освітній процес? 

Насамперед хочу сказати, що без 
інструментів дистанційної освіти далі 
рухатися вже було неможливо. Тим-
то й колектив налаштувався досить 
рішуче. Однак ми справді стикнулися 
з певними труднощами. Виявилося, 
що для інтеграції розкладу занять, 
відеолекцій і відеосемінарів на 
платформі Moodle потрібне окреме 
IT-рішення. Також треба брати до 
уваги деяких викладачів і викладачок 
похилого віку, яким справді важко 
звикнути до новітніх цифрових 
технологій.

Розкажіть-но детальніше саме 
про початок роботи викладачів із 
платформою. Які були перші кроки?

Викладачам було поставлено 
завдання — ввести в Moodle тексти 
лекцій, методичні рекомендації 
до практичних, лабораторних, 
семінарських занять і до самостійної 
роботи. Потрібно було також створити 
чати, розмістити силабуси тощо. 
Нині динаміка роботи моніториться 
методичним відділом. 

Із наступного семестру плануємо 
завести на платформу нові навчальні 
дисципліни, які не викладалися в 
попередньому. Збираємося включити 
тестові завдання до кожної теми курсу 

і навчити викладачів користуватися 
електронним журналом. Хочемо 
впровадити електронний журнал у 
пілотній групі на кожному факультеті 
з наступного семестру. Ця ідея ще 
не узгоджена на всіх рівнях, але, 
повірте, її справді варто реалізувати. 
Як усе вдасться, з другого семестру 
2021–2022 навчального року 
плануємо поширити набутий досвід 
на всю академію. За моїми оцінками, 
поставлена мета з упровадження 
платформи на цей час досягнута на 
80%. 

Як упровадження Moodle вплинуло 
на навчальний процес? Чи довго 
викладачі звикали до платформи?

Moodle надзвичайно допоміг 
викладачам систематизувати свої 
матеріали. Інформація на флешці 
— це одне, а якщо вона розміщена 
на ресурсі, до якого є доступ у всіх, 
хто залучений в освітній процес, — 
зовсім інше. Умовно, матеріали, які 
лежали в кафедральних папках, стали 
доступні й студентам. І взагалі робота 
стала системною: від силабусу до 
тестових завдань — тепер усе на одній 
платформі. 

Ще важливо, що робота викладачів 
стала прозорою: її легко оцінити й 
видно динаміку. Можна побачити 
якість і кількість матеріалів, які 

https://mededu.org.ua/library/
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Студенти про Moodle  
– Особисто для мене освітня платформа Moodle стала 
потужним ресурсом для навчання. Враховуючи світові 
тенденції розвитку онлайн-освіти, а також прогресивне 
впровадження в освітній процес різноманітних навчальних 
платформ, Moodle є для мене пріоритетним інструментом 
для вивчення та опрацювання потрібної інформації. 

Я навчаюся на вечірній формі й паралельно працюю, тому 
опрацьовувати матеріал у підручниках було незручно. Крім 
того, з поданого у книгах матеріалу не завжди є розуміння 
того, яка саме інформація з повного обсягу тексту є 
достатньою для засвоєння теми. У Moodle викладач подає 
матеріал у тому обсязі й з тих джерел, які він вважає 
доказовими й науково обґрунтованими. 

Надзвичайно зручно, що тепер лекції є не лише в друкованому 
вигляді, а й у формі презентацій та атласів. Є посилання 
на першоджерела й методичні рекомендації для поглиблення 
знань. Це справді полегшує розуміння, дає можливість 
краще орієнтуватися в темі. Наприклад, вивчаючи 
анатомію чи фізіологію, лише надрукованого тексту лекції 
буде замало. Великою перевагою є те, що кожен викладач 
і викладачка можуть бачити прогрес студентів і час, який 
вони витрачають на роботу із завданнями. Запровадження 
Moodle однозначно потужне досягнення, що полегшує життя 
студентам. Впевнена, що й викладачам також. 

Багрій Олеся, студентка I курсу 
Медсестринство. Сестринська справа

 

– Система дуже зручна: вона проста для розуміння й дуже 
легка в користуванні. Платформа має чітку структуру, що 
дає змогу швидко знайти необхідний матеріал. Крім того, 
структура кожного курсу достатньо розгорнута й має 
широке наповнення. Беззаперечна перевага — можливість 
вивчати матеріал не тільки у вигляді лекцій, а й у вигляді 
презентацій, а також зберігати всі файли для подальшого 
користування. До того ж викладачі можуть прикріпити 
в курс відео, фото або ж аудіоматеріали й підручники у 
pdf-форматі. Це допомагає краще опрацювати й засвоїти 
інформацію. 

Я можу вчитися просто відкривши телефон чи комп’ютер. Це 
дуже зручно! Погодьтеся, часом справді немає можливості 
носити із собою купу підручників, а з Moodle абсолютно всі 
навчальні дисципліни завжди під рукою.

Тіщенко Галина, студентка I курсу 
Медсестринство. Сестринська справа

розміщують викладачі для студентів: стиль, 
тематику, частоту спілкування. Так само стало 
зручніше переглядати роботу студентів. 
Зараз можна побачити, хто й коли відвідував 
сторінку, що читали, скільки часу витратили. У 
травні ми провели опитування студентів, яке 
показало, що тепер близько 70% здобувачів 
освіти користуються платформою Moodle часто 
або дуже часто. І цей тренд має тенденцію до 
зростання.

Зауважимо, що під час карантину Moodle став 
найвідвідуванішим місцем нашої академії й 
замінив собою багато інших засобів електронної 
комунікації. 

І ще потрібно розуміти, що без платформи 
Moodle робота з іноземцями була б 
неможливою. У нашому закладі навчаються 
студенти з Індії. Дехто, користуючись нагодою, 
поїхав додому, а коли настав час повертатися 
в Україну, кордони були закриті. Тому Moodle 
став надійною платформою, яка гарантувала 
освітній процес у форс-мажорних обставинах. 
Щодо студентів-іноземців, то тут ми завдячуємо 
україно-швейцарському проєкту «Розвиток 
медичної освіти» ще й у підготовці кадрів до 
викладання англійською мовою, якою ведуться 
лекційні, практичні й лабораторні заняття. 
Студенти-іноземці економлять рік навчання, а 
ми стаємо конкурентоспроможнішими.
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онлайн-стаді-
тур до центру 
симуляційного 
навчання Rīga 
Stradiņš University 
(Університет Риги 
Страдіньш)

завершення викладацької майстерні «Людяність та 
емпатія в роботі медика» й запровадження курсу в 
навчальні плани медичних ЗВО

Продовжуємо підтримувати 
розвиток симуляційного навчання 
міжнародного рівня в наших пілотних 
ЗВО й знайомити інструкторів та 
організаторів лабораторій клінічних 
навичок з провідними практиками 
роботи таких лабораторій у 
європейських університетах. 

Так, у липні проведемо два дні в 
Ризькому медичному університеті, 
відвідаємо симуляційний центр, 
обговоримо з фахівцями лайфхаки 

його створення й забезпечення 
ефективної роботи. У рамках 
цього навчального туру учасники 
дізнаються про загальні принципи 
створення й управління центром 
симуляційних технологій у навчанні, 
про стратегічний план розвитку та 
операційний план функціонування 
центру; побачать, як структуровано 
центр, яке обладнання наявне і як 
воно використовується, а також 
дізнаються, як симуляційне й 
компетентнісноорієнтоване навчання 

впроваджується в медичній освіті на 
додипломному й післядипломному 
рівнях.         

Цей візит усе ще відбудеться у форматі 
онлайн, але ми вже знаємо, що сучасні 
технології дадуть нам можливість 
чудово попрацювати. Адже головне 
для успіху — це бажання навчатись, а 
воно в нашої команди інструкторів і 
організаторів симуляційних центрів 
нестримне.

Кожне завершення — це 
насправді лише початок чогось 
надзвичайного. Саме так ми 
дивимось на завершення 
викладацької майстерні 
«Людяність та емпатія в роботі 
медика».   

Нагадаємо, що 15 майстринь із семи 
медичних ЗВО України разом із 
фантастичною фасилітаторкою 
Анастасією Леухіною й командою 
Проєкту впродовж пів року творили 
потужний курс. Позаду десятки 
перечитаних матеріалів і сотні 
написаних сторінок текстів. А 
попереду найважливіше — викладання 
курсу в закладах вищої медичної 
освіти. З 2021–2022 навчального 
року три пілотні ЗВО Проєкту вже 
розглядають можливість включення 
цього курсу в навчальний план. Це 
чудовий початок! 

Без перебільшення, це унікальна 
освітня можливість для студентів і 
студенток, суттєвий крок у напрямі 
зміни комунікації між надавачами 
медичної допомоги й пацієнтами. З 

нетерпінням чекаємо на перші відгуки 
студентів про курс «Людяність та 
емпатія в роботі медика» і дякуємо 
за цей цікавий шлях амбасадоркам 
людяності.
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Азовська школа сімейної 
медицини – 2021. Осінній 
випуск

Україно-швейцарський 
літній клуб для 
медичних лідерів і 
лідерок 

АНОНСИ ПРОЄКТУ 

Ви ж розумієте, що літо — не привід 
зупинятись, бо медична освіта має 
розвиватись безперервно. Тож не 
дивуйтесь, що наше з вами літо дуже 
насичене подіями. 

Отже, 30 липня – 1 серпня зустрічаємося з медичними 
лідерами й лідерками на україно-швейцарському 
літньому клубі. Серед багатьох освітніх подій, які 
пропонує Проєкт, ця подія є флагманом для тих, хто 
шукає майданчик для формування свідомих рішень, 
розширення світогляду, а також рефлексії про особисті 
й професійні цінності, що визначають ландшафт послуг 
охорони здоров’я. Ми віримо, що саме така підготовка 
потрібна для того, щоб фахівці були здатні навчатися 
розв’язувати нетипові й складні завдання. Упродовж 
клубу говоритимемо з учасниками на професійну 
тематику і не тільки — беремо до уваги все, що може бути 
корисним для фахівців охорони здоров’я, які приймають 
рішення завдяки критичному мисленню і дбають про 
розвиток системи спільними зусиллями.

До зустрічі на клубі, змінотворці!

ЯК ЗАВЖДИ WOW-АНОНС ДЛЯ ЛІКАРІВ, 
ЛІКАРОК, МЕДИЧНИХ СЕСТЕР І МЕДИЧНИХ 
БРАТІВ ПМД.

Академія сімейної медицини України за підтримки 
україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної 
освіти» оголошує відбір учасників «Азовської школи 
сімейної медицини – 2021», яка відбудеться 17–19 вересня 
2021 року! Як бачите, оновлено не лише сезон, а й назву 
Школи, яка тепер точніше відображає сутність заходу – це 
інтенсивний освітній курс для фахівців, які працюють на 
первинній ланці медичної допомоги.  

Уже не потрібно писати багато слів про захід, бо репутація 
Школи говорить сама за себе. Ви вже знаєте, що це 
надпотужні, надпрактичні, надцікаві три дні на морському 
узбережжі, але вам 100% буде не до моря. Лише сучасні, 
доказові знання, лише необхідні клінічні й неклінічні 
навички, лише фахові тренери й тренерки. Однак участь 
зможуть узяти лише найвмотивованіші кандидати, 
вакциновані проти COVID-19 (так-так, ми дбаємо про 
безпеку учасників).   

У травні ми отримали понад 500 заявок від охочих взяти 
участь у Школі, а відібрали лише 50. Тож, заповнюючи 
аплікаційну форму, будьте свідомі, що ваша мотивація є 
визначальною для участі. 

У цій брошурі трохи більше про Азовську школу, раптом 
ви хотіли б щось уточнити:  
https://mededuorgua.sharepoint.com/

https://mededuorgua.sharepoint.com/:b:/s/office/EVjJX3t-2aBImfhu4yrJqLoBtgoktgmvaZEVp4F_gHMJ1A?e=6TFIGT
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реалізація пілоту «Медсестра з 
розширеними повноваженнями»

До речі, маємо дані, які підтверджують, 
що лікарі й лікарки, а також медсестри 
й представники адміністрації закладів 
охорони здоров’я хотіли би, щоб 
медична сестра була потужнішим 
надавачем допомоги на первинці, 
мала вагоміші кар’єрні можливості. 
Так, репрезентативне дослідження 
«Розподіл ролей серед надавачів 
ПМСД в Україні» засвідчує, що 
управлінці, лікарі й медсестри 
переважно підтримують ідею 
розширення ролі медичної сестри 
(84%, 65% та 52% відповідно). 
Також 59% управлінців і 45% лікарів 
погоджуються, що частина завдань 
лікаря чи лікарки можуть делегуватися 
медичній сестрі. Більше про 
дослідження розповімо у наступному 
віснику. 

Тож ми розпочали пілотний проєкт 
у березні цього року, коли на умовах 
відкритого конкурсу спільно з 
Міністерством охорони здоров’я 
України відібрали вісім закладів ПМД 
– серед 30 аплікантів – для участі:  

 • КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги №1 
Дніпровського району м. Києва»;

 • КНП «Коломийський міський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» Коломийської міської 
ради;

 • ТОВ «Дитячий центр здоров’я» м. 
Львів;

 • КНП «Центр первинної медико 
санітарної допомоги Мукачівської 
міської територіальної громади»;

 • КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги «Ювілейний» 
Рівненської міської ради;

 • КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чортківської 
міської ради;

 • КНП «Дитяча міська поліклініка №6» 
Одеської міської ради;

 • КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 
Мелітопольської районної ради.

У кожному закладі-партнері пілотного 
проєкту було проведено анкетування 
медичних сестер і медичних братів, 
опрацьовано ключові звітні й 
статистичні документи. 

Які ж висновки ми змогли зробити 
за результатами анкетування 169 
медичних сестер і медичних братів, а 
також відвідавши всі ЦПМСД?  

• 81,36% респондентів задоволені 
своєю роботою медичною сестрою, 
але найбільше занепокоєння в них 

викликає низький рівень оплати праці.

• 74,09% респондентів відчувають 
самостійність у роботі й прийнятті 
рішень. Медсестри й медбрати високо 
оцінили обсяг відповідальності 
у своїй роботі, хоча й відмітили 
низький рівень їх залучення лікарями 
до обговорення випадків.

• 73,95% респондентів мотивовані 
до роботи медичною сестрою. 
Але ми зафіксували невисокий 
рівень пропонованих керівництвом 
можливостей для навчання й 
заохочення пропозицій від медичних 
сестер і медичних братів, а також ідей 
щодо покращення надання медичної 
допомоги. 

• Усі 100% респондентів зазначили, 
що окремий прийом медичними 
сестрами в закладах не проводиться. 
Лише в ЦПМСД у Рівному є 2 кабінети 
долікарського огляду. Там працюють 
окремо медичні сестри, які не входять 
до умовної команди «лікар-медична 
сестра». Вони виконують наступні 
функції: збирають скарги пацієнтів, 
виконують електрокардіографію, 
вимірюють артеріальний тиск, 
проводять пульсоксиметрію, 
вимірюють гостроту зору, зріст і вагу, 
а також проводять проби Руф’є.

• Усі 100% респондентів зазначили, 

Ділимося з вами 
проміжними результатами 
реалізації пілотного 
проєкту «Медична 
сестра з розширеними 
повноваженнями на 
первинній ланці». 
Нагадаємо, що проєкт 
покликаний посилити 
ефективність надання 
послуг на первинці через 
розширення повноважень 
медичних сестер.  
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А якщо ви сумували за 
змістовним матеріалом 
для роздумів, пропонуємо 
вам почитати інтерв‘ю 
керівниці проєктного офісу 
україно-швейцарського 
проєкту «Розвиток 
медичної освіти» Тетяною 
Степурко українському 
виданню «Дзеркало 
тижня».  

В інтерв’ю йдеться про 
планування людських 
ресурсів в охороні 
здоров’я, про те, як 
покращити якість медичної 
освіти, і як вилікувати 
вже травмованих нею 

лікарів. Так, результати інвестицій в медичну світу, а отже 
в розвиток людських ресурсів, помітні не одразу. Але саме 
ці зміни мають найсильніший вплив на якість і доступність 
послуг, довіру до лікарів. Інтерв’ю за покликанням:  
https://cutt.ly/YmvM2i4.  

що в жодному закладі-учаснику пілотного проєкту не 
проводиться долікарське анкетування медичною сестрою.

• Час потрапляння пацієнтів на прийом до лікаря чи 
лікарки: враховувався момент запису (від 4 годин до 5 
днів), й очікування в черзі (від 5 хвилин до 2 годин).

• Один з індикаторів успішності проєкту, якого ми хочемо 
досягти при впровадженні роздільного прийому, — 
збільшення загального прийому в закладі на 10%. Цей 
показник виведено в результаті опрацювання вихідних 
даних, що були подані представниками закладів відповідно 
до статистичних звітів за 2019-2020 роки.

З огляду на отримані результати ми вже позначили собі 
подальші кроки: за літо маємо створити освітній курс для 
медичних сестер і медичних братів, працівників фронт-
офісу, лікарів, лікарок, а також адміністрацій ЗОЗ. Тому 
чекайте на анонси від Проєкту вже зовсім скоро!  

А якщо ви б хотіли почути презентацію 
Матвія Хренова й Івана Дідика 
щодо пілотного проєкту на Форумі 
медсестер і медбратів, заходьте сюди: 

розсилання збірника «100+ відповідей 
на запитання про вакцинацію проти 
COVID-19»
Проєкт підтримав друк 3000 примірників збірника 
«100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти 
COVID-19», створений ГО «Батьки за вакцинацію» 
за фінансової підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження», україно-швейцарського проєкту 
«Розвиток медичної освіти», за участі кластеру 
«Перспективи розвитку східних регіонів України» 
Німецького товариства міжнародного співробітництва 
та інформаційної підтримки ДУ «Центр громадського 
здоров’я МОЗ України». Збірник покликаний забезпечити 
поширення достовірної інформації й сприяти 
розширенню вакцинальної кампанії проти COVID-19, яку 
впроваджує Міністерство охорони здоров’я України. 

У червні збірник отримали понад 100 закладів первинної 
медичної допомоги у Чернівецькій, Львівській, 
Рівненській, Тернопільській, Житомирській, Харківській 
областях, групи рівних для медичних фахівців, а 
також шість пілотних закладів вищої медичної освіти. 
Проєкт планує передати ці збірники ще в 300 закладів 
ПМД пілотних регіонів. Достовірна інформація має 
поширюватись швидше за вірус! Будьмо здорові й 
вакциновані!

 НОВИНИ ПРОЄКТУ 

«Як вилікувати травмованих 
медичною освітою», інтерв’ю з 
керівницею офісу впровадження 
Проєкту Тетяною Степурко

https://cutt.ly/YmvM2i4
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Курс з м’яких навичок 

Літня Школа в Лугано 

ВАЖЛИВІ ТЕМИ І РЕСУРСИ

курс з м’яких навичок 
для лікарів і лікарок 
ПМД
Якщо ви лікар чи лікарка ПМД і прагнете 
розвивати не лише клінічні, а й надважливі 
неклінічні компетенції, радимо долучитися до 
курсу з м’яких навичок на платформі Академії 
Національної служби здоров’я України:  
http://bit.ly/AcademyNszuSoftSkills.

В основі курсу — карта м’яких компетенцій для 
ПМД, розроблена за ініціативи БО «100% життя», а 
безпосередньо над програмою працювала команда 
соціального проєкту «Твій сімейний лікар» і  Академії 
НСЗУ. Теми, які ви зможете розглянути під час навчання: 
цілісність особистості, саморозвиток і самоосвіта, 
управління діяльністю, робота в команді, лідерство, 
внутрішні й зовнішні комунікації, комплексний підхід, 
етика і повага до клієнтки й клієнта. 

Долучайтесь і запрошуйте колег!

Цього року Літній Школі в Лугано виповнюється 30 років. 
Літню Школу в Лугано щорічно організовує Swiss School 
of Public Health+ для навчання та обміну досвідом фахівців 
з питань охорони здоров’я, дослідників, аспірантів. Школа 
зосереджує увагу на політиці охорони здоров’я, економіці й 
управлінні. Уже понад два десятиліття цей проєкт створює 
сприятливе освітнє середовище, яке мотивує студентів, 
студенток і фасилітаторів для розвитку. І звичайно, що 
отримані знання й нетворкінг дуже допомагають теорії й 
практиці в секторі охорони здоров’я бути нерозривними.

Літня Школа в Лугано — це широкий спектр можливостей 
для професійного розвитку. Тож читайте програму на 
сайті, реєструйтесь для повної участі 
або долучайтесь до безкоштовних 
ранкових і вечірніх пленарних 
лекцій. Уся інформація тут:  
https://bit.ly/3vC00Kk.  

http://bit.ly/AcademyNszuSoftSkills
https://bit.ly/3vC00Kk
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Професійний стандарт 

ВАЖЛИВІ ТЕМИ І РЕСУРСИ

професійний стандарт на групу 
професій «Викладачі закладів 
вищої освіти»
Якщо ви проґавили цей момент, 
то звертаємо вашу увагу, що 
наказом Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України від 
23.03.2021 р. № 610 затверджено 
професійний стандарт на групу 
професій «Викладачі закладів 
вищої освіти». Відповідно до 
Національного класифікатора 
України ДК 003:2010 
«Класифікатор професій» до 
групи стандарту увійшли:

 • 2310.1 Професор

 • 2310.1 Доцент

 • 2310.2 Викладач закладу вищої освіти

 • 2310.2 Асистент

Прочитати більше можна за 
покликанням https://bit.ly/3sOcVao, а 
детальніше ознайомитися з наказом 
тут: https://bit.ly/3sX0NUw.

Ми тішимося, що загальні компетенції 
викладачів нині включають не лише 
знання предмета. Сьогодні потрібно 
мати комунікативні навички, а 
також мислити критично. Україно-
швейцарський проєкт «Розвиток 
медичної освіти» допомагає спільноті 
розвивати креативність, ставати 
сучасними лідерами й лідерками 
і, звичайно, знаходити влучні 
інструменти прояву толерантності та 
поваги до культурної різноманітності. 

Чи бажаєте ви 
долучитися до 

створення вісника 
Проєкту?

Надсилайте ваші теми, ідеї, 
анонси, зворотний зв’язок 
на events@mededu.org.ua
 (чи Ользі Короленко olga.
korolenko@mededu.org.ua)

https://bit.ly/3sOcVao
https://bit.ly/3sX0NUw


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

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.

http://mededu.org.ua/
https://www.facebook.com/MedEduUkraine/
https://www.facebook.com/MedEduUkraine/
https://www.youtube.com/channel/UCuzomB6fdx05qaGhdXiyfGg
https://www.youtube.com/channel/UCuzomB6fdx05qaGhdXiyfGg

