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РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
У К РА Ї Н О - Ш В Е Й Ц А Р С Ь К И Й П Р О Є К Т

У ВСТУПІ ДО ЦЬОГО ВИПУСКУ ВІСНИКА МИ ВИРІШИЛИ ВІДІЙТИ ВІД СЕНСІВ,
РЕФЛЕКСІЙ, СПОСТЕРЕЖЕНЬ І ДУМОК, ЯКІ ЗАЗВИЧАЙ ПЕРЕДАЮТЬСЯ
ТЕКСТОМ. НАТОМІСТЬ ПРОПОНУЄМО ВАМ ГРАФІЧНЕ ІРОНІЧНЕ БАЧЕННЯ
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ОЧИМА МЕДИЧНОГО ОСВІТЯНИНА. НА СТВОРЕННЯ
ЦЬОГО ЗОБРАЖЕННЯ НАС НАДИХНУЛО 1 КВІТНЯ – ЧАС, КОЛИ МИ САМЕ
ПРАЦЮВАЛИ НАД ВІСНИКОМ. ЩОСЬ ВАМ ВІДГУКУЄТЬСЯ? ДІЛІТЬСЯ
ВАШИМИ ВРАЖЕННЯМИ З НАМИ:
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24 лютого 2021 року україношвейцарський проєкт
«Розвиток медичної освіти»
спільно з Міністерством
охорони здоров’я України
провів третє засідання
Наглядової ради. Щорічні
засідання Наглядової
ради Проєкту сприяють
забезпеченню прозорості
планування й діяльності,
залученню ключових
стейкголдерів до процесу
прийняття рішень.
Цьогорічне засідання Наглядової
ради відбулось у змішаному офлайн/
онлайн-форматі через карантинні
обмеження, запроваджені у зв’язку з
пандемією COVID-19. У приміщенні
Міністерства охорони здоров’я були
присутні члени Наглядової ради, а
саме: заступниця міністра охорони
здоров’я
Ірина
Володимирівна
Микичак, заступниця директора
SDC в Україні Пріска Депнерінг,
заступник міністра охорони здоров’я
з європейської інтеграції Ігор
Анатолійович Іващенко, директорка
Директорату
медичних
кадрів,
освіти й науки МОЗ України Тетяна
Миколаївна Орабіна, директорка
Директорату
стратегічного
планування
та
координації
МОЗ України Марина Георгіївна
Горобейко. До зустрічі приєднались
у дистанційному режимі члени
Наглядової ради, зокрема державна
експертка Міністерства освіти й
науки України Марина Рашидівна
Мруга,
керівник
Національної
служби здоров’я України Андрій
Борисович
Віленський,
лідер
україно-швейцарського
проєкту
«Розвиток медичної освіти» Мартін
Рааб. Оскільки проєкт пропагує

третє засідання наглядової
ради проєкту
принципи партисипаторних практик
у прийнятті рішень, то представники
пілотних
ЗВО,
колаборатори
проєкту, представники обласних
департаментів охорони здоров’я
пілотних регіонів, інші стейкголдери
й співробітники Проєкту були також
запрошені до участі в засіданні
Наглядової Ради.
На засіданні було затверджено звіт
за результатами роботи Проєкту в
2020 році, а також представлено й
узгоджено план роботи на 2021 рік.
Ключовий акцент у 2021 році Проєкт
робитиме, як і раніше, на співпраці з
пілотними закладами вищої медичної
і медсестринської освіти, сприятиме
розбудові освітнього середовища цих
ЗВО через посилення симуляційного
навчання,перегляду курикули,зокрема
курсу «Загальна практика — сімейна
медицина», посилення використання
електронних технологій в освітньому
й
адміністративному
процесах
ЗВО, розвиток викладацьких і
управлінських компетенцій медичних
освітян, створення просторів для
студентів у пілотних закладах у
стилі «хюґе». Крім того, Проєкт
надаватиме підтримку Міністерству
охорони
здоров’я
України
у
розробленні
сучасних
політик
щодо
стандартів
додипломної
медичної і медсестринської освіти,
інтернатури, БПР.

Голова Наглядової ради, заступниця
міністра охорони здоров’я Ірина
Володимирівна Микичак зазначила:

«Ми не зможемо реформувати
охорону здоров’я без належної
реформи медичної освіти.
Саме тому цей Проєкт, перший
системний проєкт міжнародного
співробітництва з розвитку
вищої медичної освіти, є дуже
важливим для нас. Міністерство
охорони здоров’я України вдячне
за співпрацю й партнерство
Швейцарській агенції розвитку та
співробітництва, проєктному офісу,
пілотним ЗВО за ініціативність,
проведені заходи, реалізовані
ідеї. Ми маємо багато планів на
2021 рік, що стосуються розвитку
медичних і медсестринських
ЗВО, трансформації навчальних
програм, інтеграції української
медичної освіти в європейський
простір. Ми маємо зробити так,
щоб наша медична освіта була
конкурентною».
Стежте за нашими анонсами, вас
очікує багато цікавих і розвивальних
матеріалів, подій і рефлексій!
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марафон панельних дискусій
«Розвиток медичної освіти в Україні»
Таке ми зробили вперше! Проєкт
провів онлайн-марафон панельних
дискусій про медичну освіту, який
відбувся 17 лютого й тривав протягом
усього дня. Для Проєкту цей марафон
став можливістю ознайомити ширшу
аудиторію зі своєю діяльністю,
представити реалізовані протягом
попередніх двох років ініціативи; наші
партнери й колаборатори поділилися
враженнями, міркуваннями, досвідом
і результатами співпраці з Проєктом.
Також цей марафон допоміг звірити
координати й напрями нашого
майбутнього спільного руху для
розвитку медичної освіти в Україні.
У рамках марафону відбулося п’ять
панельних дискусій, а саме:
•• Національні пріоритети щодо
розвитку людських ресурсів в
охороні здоров’я.
•• Набуті
уроки:
створення
потенціалу медичних працівників.
Телеміст із партнерами Проєкту та
представниками пілотних ЗВО.
•• БПР для надавачів медичних
послуг на первинці.
•• Швейцарські проєкти технічної
підтримки і зміни в системі
охорони здоров’я.
•• Людяність і гідність в охороні
здоров’я.
Під час цих дискусій українські й
міжнародні фахівці обговорювали
ключові аспекти реформування й
розвитку медичної освіти в Україні
на додипломному і післядипломному
рівнях,
торкалися
сенситивних
питань гідності й поваги в медичній
професії, пропонували
рішення,
які вдосконалюватимуть політики
з медичної освіти і сприятимуть її
інтеграції у європейський контекст.
Усі обговорення під час марафону
подарували
нам
безліч
ідей,
наштовхнули на роздуми, мотивували
до наступних дій. Хочеться навести
нескінченну кількість думок, які
пролунали в цей день, але висвітлимо
тут лише кілька з них:

«Є проблема в тому, що молодший
український медичний персонал
виїжджає в інші країни. Тому ми
мусимо думати про цілий діапазон
важливих питань: інноваційні
робочі середовища, планування
потужностей робочих кадрів.
Якою буде роль медсестри в
майбутньому?»
Каспар Віс, заступник директора
Швейцарського інституту тропічної
медицини і громадського здоров’я
(Swiss TPH).

«Як на мене, освіта в Україні
й медична освіта зокрема
спрямовані на те, щоб дати
алгоритми й правильні відповіді.
У нас дуже багато директивного
навчання замість інтерактивної
взаємодії. У медичній освіті це
може відображатися у побудові
директивних відносин між
лікарями та пацієнтами. Мені
дуже хочеться, щоб ми привнесли
більше людяності, поваги та
розуміння певної рівноправності
у відносинах між медичними
працівниками та пацієнтами».
Анастасія Леухіна, викладачка,
авторка книги «Зовсім не страшна
книга».
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«Ландшафт медичної освіти почав
змінюватися. Сьогодні потрібно
порушувати болісне питання: “Що
робити, щоб медичні працівники
залишалися в Україні?” У цьому
контексті питання медичної освіти
є важливим і комплексним, адже
воно включає не лише аспект
фінансування. На мою думку,
гідність, повага, обмін досвідом і
розвиток професійних медичних
спільнот у тісній співпраці з
партнерами й викладачами вищих
закладів освіти дуже важливі для
того, щоб продовжувати активно
розвивати модель інтегрованої
взаємодії».
Ірина Волошина,
доктор медичних наук, професорка,
входить до складу правління Академії
сімейної медицини України.
Ми щиро дякуємо всім спікерам
і спікеркам, які взяли участь в
обговоренні. Радіємо
можливості
спільно з вами дискутувати і
працювати над створенням потужної
й сучасної системи медичної освіти
України, яка сприятиме безперервному
поліпшенню медичної допомоги в
нашій країні.
Якщо ви не змогли переглянути
марафон у прямому етері, то можете
зробити це зараз на каналі Проєкту в
Youtube: версія українською мовою
тут:
https://youtu.be/EgwXRWneY-Y,
а англійською тут: https://youtu.be/
V4toVz13-BY.

«Якщо людяність у людині
виховується, то поняття людяності
в медичній сфері охоплює низку
багатосекторальних компонентів,
які потребують безперервного
розвитку й постійної підтримки.
Немає єдиного рецепта, “як
спілкуватися з пацієнтом”».
Геннадій Фузайлов,
доктор Гарвардської медичної школи,
лікар клініки Massachusetts General
Hospital.

«Людяність потребує
комунікативних навичок, яким
треба вчитися. Важливо розуміти,
скільки власного емоційного
ресурсу ви готові виділити
пацієнтам, не нашкодивши ні собі,
ні їм».
Наталія Лелюх, лікарка акушергінеколог, медична блогерка.
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ТРЕНІНГИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ

ефективна комунікація
в закладі вищої медичної освіти
У січні-лютому 2021 року
Проєкт продовжив проведення
вже легендарного тренінгу
«Ефективна комунікація в
медичному університеті» в тих
пілотних ЗВО, які не встигли
взяти участь у навчанні минулого
року.
Потужна
команда
тренерів
відвідала Харківський національний
медичний університет, Рівненську
медичну академію, Тернопільський
національний медичний університет.
Цього року до команди улюблених
медичними освітянами тренерів
Матвія Хренова й Олексія Ковжуна
доєдналась Інга Баєр, професійна
журналістка, телеведуча, яка також
свого часу працювала в НСЗУ.
Обмежений двома днями тренінг
не
завадив
інтенсивності
й
продуктивності
проведеного
навчання.
Тепер
ми
впевнені,
що медичні освітяни знають, як
сформулювати власну ідею, що
врахувати в процесі переконання в

ній інших, як створити коаліцію для
реалізації ідеї. Ми переконані, що
тепер учасники тренінгу інтегрують
у
свою
діяльність
принципи
побудови комунікації з різними
стейкголдерами залежно від рівня
їхньої зацікавленості та впливовості, а
також етапи визначення проблемних
моментів і роботи над їх усуненням.
Сподіваємось, що відтепер успішно
реалізованих ідей з розвитку
освітнього середовища в наших

пілотних ЗВО стане набагато більше,
а комунікація приноситиме результат
і задоволення усім залученим до
процесу.
Дякуємо учасникам тренінгів за
відкритість, доброту, максимальну
залученість і вмотивованість! Проєкт
обов’язково проведе тренінг у
Житомирському медичному інституті,
як тільки дозволить епідеміологічна
ситуація.

англійська мова
для медичних
освітян
Викладачі й викладачки, представники й преставниці
адміністрацій пілотних ЗВО Проєкту продовжують вивчати
англійську мову. У цьому навчальному році 140 медичних
освітян і освітянок регулярно відвідують заняття й із
задоволенням удосконалюють свої writing, listening, reading
and speaking skills!
Щиро переконані, що знання англійської мови дає медичним
освітянам і освітянкам необмежений доступ до сучасних
доказових знань у науці, медицині та освіті. Іноземна мова — це
запорука сучасного безперервного професійного розвитку, а
для закладів освіти наявність фахівців і фахівчинь, які володіють

іноземною мовою, — це можливість розбудовувати міжнародні
партнерства й інтегруватися в європейський простір медичної
освіти. Тож бажаємо нашим колегам шаленої мотивації та жаги
до знань і величезного задоволення від процесу навчання!

ПОДІЇ

6

ВПРОВАДЖЕННЯ В МЕДИЧНИХ ЗВО

ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАННЯ

груп рівних для
викладачів

груп рівних для
медичних фахівців

У грудні 2020 року завершився онлайн-курс «Викладацька
майстерність». Випуск другий «Групи рівних для
викладачів ЗВО». І вже в січні 2021 року підготовлені
викладачі-фасилітатори й фасилітаторки розпочали
проведення зустрічей Груп рівних у своїх закладах вищої
освіти.

18 лютого 2021 року завершили навчання
21 фасилітатор і фасилітаторка Груп рівних
для сімейних лікарів і лікарок, медичних
сестер і медичних братів, управлінців
закладів ПМД.

За перший квартал 2021 року розпочато 18 Груп рівних
для медичних освітян у дев’яти медичних ЗВО. Понад
200 викладачів змогли долучитись до сучасного формату
безперервного професійного розвитку, детально й
відверто обговорити складні випадки освітнього процесу,
сучасні освітні методики, практики, а також запропонувати
інновації й необхідні зміни для поліпшення освітнього
середовища ЗВО.
Особливо радує те, що багато зустрічей Груп рівних
присвячено питанням комунікації між викладачем і
студентом, аспектам надання якісного зворотного зв’язку
для досягнення очікуваних цілей навчання. Групи рівних
дають можливість Проєкту поширювати знання серед
дедалі більшої кількості викладачів — учасники навчальних
заходів Проєкту вже самостійно поширюють отриману
інформацію та досвід серед своїх колег, безперервно
навчаються одне в одного.
«Звіт про роботу, як і зворотний зв’язок, має бути
своєчасний. Ідемо далі з Групою рівних медичних освітян
БДМУ і сьогодні жваво обговорювали питання комунікації
в закладі вищої освіти, як порозумітися з керівником і
підлеглим. Дякую Ларисі Сидорчук за прекрасну доповідь
і Вам, мої колеги, за бажання рухатися вперед . P.S. Україношвейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», Матвій
Хренов, дякую, знання розходяться далі!»

Оксана Петринич,
викладачка, фасилітаторка Групи рівних,
Буковинський державний медичний університет

Протягом місяця учасники й учасниці знайомились із
європейським досвідом і засадами організації та проведення
Груп рівних для медичних фахівців, опановували тонкощі
фасилітації групових форматів, планували, обирали теми
майбутніх груп. І вже в березні-квітні зустрічі Груп рівних
розпочнуться у 14 регіонах України. Серед нових областей,
у яких такі зустрічі проходитимуть уперше, Миколаївська,
Київська, Одеська, Івано-Франківська, Дніпропетровська,
Черкаська, Полтавська, Херсонська області.
Нагадаємо, що участь у Групах рівних уможливлює
самостворюваний безперервний професійний розвиток,
що на практиці означає регулярно зустрічатися з колегами
для обговорення складних випадків, надання й отримання
підтримки від колег. В умовах пандемії COVID-19 зустрічі
Груп рівних, за словами фасилітаторів, стали особливо
цінними, оскільки дають
можливість розглядати
ургентні теми й усе
ж таки взаємодіяти з
колегами в навчальних
форматах офлайн.
Пишаємося медичними
фахівцями й фахівчинями,
які сприяють створенню
професійної спільноти й
запроваджують формати
БПР, що забезпечують
реальну безперервність
і практичність навчання!
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ЗАВЕРШЕННЯ КУРСУ

управління
якістю

Проєкт продовжує посилювати спроможності управлінців
закладів охорони здоров’я й пропонує нові можливості
якісного й доступного навчання. Цього разу в об’єктиві
нашої уваги — питання якості.
Онлайн-курс «Управління якістю в охороні здоров’я»
стартував 15 лютого 2021 року. Він розрахований на шість
тижнів активного навчання, протягом яких учасники й
учасниці переглядатимуть відеолекції, виконуватимуть
практичні й тестові завдання, читатимуть багато цікавої й
корисної літератури.
Поки цей вісник готується до друку, 59 управлінців
закладів охорони здоров’я, медичних спеціалістів і
спеціалісток, які зареєструвались на курс, занурюються
у концепт загального управління якістю (Total Quality
Management), вивчають приклади трьох підходів в
управлінні якістю ISO, JCI, LEAN management, засвоюють
такі поняття, як управління ризиками, сервіс, створення
системи якості, розбираються у видах стандартів, за
якими можна сертифікувати медичний заклад, і вимогах до
системи управління якістю, визначають, чим клінічна якість
відрізняється від задоволеності пацієнта. Амбітний план
для вивчення? Але наші учасники й учасниці зможуть!
Курс створений українськими та європейськими
експертами в рамках розроблення магістерської програми
«Менеджмент в охороні здоров’я». Більше інформації про
курс за покликанням: https://med-quality.kse.ua/*.
*Зверніть, будь ласка, увагу, що реєстрація на курс уже зупинена.

КУРС З ЛЮДЯНОСТІ

розробляємо освітні
продукти разом
Чи задумувалися ви колись про те, які якості повинні мати
лікарі й лікарки чи медсестри? Звісно, окрім відмінних
знань у своїй галузі. Можливо, їм варто проявляти
емпатію? А чи очікують пацієнти та їхні родичі чуйності від
лікаря? А ще, як лікарі й лікарки, медсестри сприймають
і переживають втрату пацієнтів? Чи повинен лікар або
лікарка «захищатися» від емоцій своїх пацієнтів чи їхніх
родичів?
Ось таких «чому?» і «як?» у питаннях емоційної сфери
медичних працівників дуже багато. Ми замислилися над
цим і вирішили допомогти медичним ЗВО розробити
курс, що допоможе студентам і студенткам, інтернам,
медсестрам і лікарям та лікаркам на курсах БПР бути не
просто дистриб’ютором медичних знань, а стати більш
емпатійними й налагодити кращий зв’язок і співпрацю з
пацієнтами. І водночас усвідомлювати свої емоції, вміти
справлятися зі стресовими ситуаціями у практиці.

Розроблення курсу почалось у січні 2021 року. 15
викладачів і викладачок із семи медичних ЗВО працюють
над створенням силабусу курсу, наповненням його
практичними кейсами, часто самі шукають відповіді
на складні, але дуже життєві питання. Підтримку
розробникам курсу надає Анастасія Леухіна, засновниця
ГО «Горизонталі. Медицина», координаторка ініціативи
#пустітьвреанімацію, завдяки якій родичі пацієнтів
отримали доступ до відділень інтенсивної терапії, а всі
пацієнти тепер мають право отримувати підтримку від
рідної людини. Історії з книги Анастасії «Зовсім не страшна
книга. Про життя, смерть і все, що поміж ними» дуже
часто стають основою тих тем, які потраплять до курсу:
https://non-scary.org/.
Робота над курсом триватиме протягом наступних
шести місяців, а вже у 2021–2022 навчальному році його
викладатимуть у медичних ЗВО. Поки що курс має робочу
назву «Курс з людяності», але ми обов’язково повідомимо
вам, як він називатиметься вже у фінальному варіанті, а
також ділитимемося враженнями студентів від нього.
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ПОВТОРЕННЯ КУРСУ
Дарина Пирогова з «Іншої освіти».

Нарешті він повертається! 10 березня
2021 року розпочався освітній онлайнкурс «Викладацька майстерність:
Зворотний зв’язок», який Проєкт
спільно з освітньою агенцією «Інша
освіта» проводить уже вдруге. Це
спричинено шквальною кількістю
запитів від медичних освітян, які
неодмінно хочуть пройти це навчання
й засвоїти практичні навички надання
й отримання зворотного зв’язку.
У результаті оцінювання майже 300
заявок від викладачів як пілотних, так і
не пілотних закладів вищої медичної і

медсестринської освіти, що надійшли
на адресу Проєкту з 31 медичного
ЗВО 16 регіонів країни, було
відібрано 134 найвмотивованіших
учасників і учасниць, які вже із
захопленням
відкривають
для
себе можливості конструктивного
зворотного
зв’язку,
особливості
взаємодії на засадах конгруентності
й одразу запроваджують зміни
у власну педагогічну
діяльність.
Супроводжують учасників на шляху
до оволодіння цими затребуваними
навичками наші мегафахові тренерки
Анна Мигаль, Наталя Трамбовецька,

Як завжди у програмі навчання
потужний теоретичний блок і,
незважаючи
на
онлайн-формат,
баааааагато
практики
надання
зворотного
зв’язку:
можливість
відпрацювати навички у безпечному
середовищі, але на реальних кейсах.
А ще щирі емоції, нові професійні
знайомства, можливість долучитися
до спільноти освітян, які вірять у те,
що час змін у вищій освіті настав.
Сподіваємося, що таке навчання
сприятиме поліпшенню освітнього
середовища в медичних ЗВО й
навчальній взаємодії між викладачами
і студентами.
Якщо ви не берете участі в курсі,
але хочете хоча б трошки більше
дізнатися про зворотний зв’язок і
сучасні підходи до навчання дорослих,
дивіться лекції з теоретичного блоку
курсу на сторінці Проєкту в YouTube:
https://www.youtube.com/
w a tc h ? v = 4 0 3 n C _ 5 T 3 g o & t = 3 0 7 s ,
https://www.youtube.com/
watch?v=u0kxRkWdFA0&t=778s

створення студентських
просторів у пілотних зво
Ми звикли до того факту, що
університет чи інститут — це
передусім
про
навчання,
яке
складається з відвідування лекцій,
семінарів, практичних занять. І для
цього в кожному медичному ЗВО
створені аудиторії, бібліотечні зали,
а додатковими опціями слугують
їдальні (але з цим не всім закладам
пощастило) й коридори. Та якщо
дивитися на університет, як на
освітній простір, що мав би включати
не лише формальні можливості для
навчання, а й опції неформальної
освіти, забезпечення соціалізації й
особистісного розвитку, а іноді й
просто комфортного перебування на
території закладу, то сьогодні лише
одиниці українських ЗВО можуть
пишатися дизайном, який створює
позитивні емоції й надихає «гризти
граніт науки».

Україно-швейцарський
проєкт
«Розвиток медичної освіти» спільно
з пілотними ЗВО розпочинають
спільний рух до більш орієнтованих
на студентів і студенток освітніх
просторів. Ця ініціатива має на
меті здизайнувати й запровадити
доступні для студентів простори для
натхненного навчання в малих групах,
для освітніх і дозвільних заходів,
для зручного проведення часу
наодинці або з колегами, а також щоб
відпочивати, креативити, а головне —
почуватися комфортно й у безпеці.
Наразі створюємо концепції студентських просторів, спираючись на досвід
іноземних університетів та експертизу
архітектурної агенції Zvidsy, після чого
перейдемо до аналізу можливостей
кожного закладу щодо імплементації
концепції або її окремих частин.

Фізичний
простір,
комфорт
перебування в закладі освіти впливає
на мотивацію студентів до навчання
й визнаний невід’ємною складовою
освітнього
середовища
(World
Federation of Medical Education).
Чудово, що ми маємо можливість
працювати
над
поліпшенням
цього аспекту з нашими пілотами!
Сподіваємось, що вже дуже скоро
зможемо запросити вас на екскурсію
до сучасних і комфортних студентських
просторів медичних ЗВО.
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Матвій
Хренов
співзасновник
Українського центру
охорони здоров’я (UHC),
консультант україношвейцарського проєкту
«Розвиток медичної
освіти»
– Ви не так давно були радником
міністра охорони здоров’я,
консультували Національну службу
здоров’я України, працювали
над упровадженням реформи
вторинної ланки медичної допомоги.
Тепер ви працюєте з медичними
освітянами, готуєте до впровадження
пілотний проєкт «Медсестра з
розширеними повноваженнями».
Що вас підштовхнуло до співпраці з
Проєктом? Чому вас зацікавила саме
медична освіта?
Я щиро переконаний, що лише через
освіту ми можемо зробити нашу країну
успішнішою. Роль освіти в розвитку
суспільства величезна. Саме завдяки
якісним змінам в освіті Україна може
претендувати на краще майбутнє. Ми
маємо той людський капітал, який
маємо. Й отримати якісно іншу країну
можемо лише через навчання поновому. Країну, яку ми хотіли б мати.
І я, як громадянин, готовий вкладати
свій час у розвиток освіти.
Я вірю, що вміння думати й навчання
людей думати — це дуже серйозний
виклик. Сучасна освіта в Україні
все ще не спрямована на те, щоб
учити студента думати. Якщо ми не
сфокусуємося на освітніх підходах,
що
в
результаті
допоможуть
готувати фахівців, здатних думати, то
перспектив у країни, будь-якої країни,
— небагато. Я переконався в цьому на
власному досвіді під час роботи на
посаді заступника міського голови, де
мав справу з питаннями освіти.

Схожа ситуація й у медичній галузі. Ми
не зможемо втілити жодну реформу,
якщо медична освіта не відповідатиме
викликам сьогодення. Крім україношвейцарського проєкту «Розвиток
медичної освіти» я не знаю більше
інституцій чи проєктів в Україні, де
займалися б медичною освітою так
комплексно.

– Який попередній досвід
допомагає вам у роботі з медичними
освітянами?
У роботі з освітянами мені допомагає
весь мій різноманітний професійний
досвід. З одного боку, це досвід роботи
у великих бюрократичних системах,
а з іншого — здобуте розуміння
важливості активної внутрішньої
комунікації. І тут ідеться не про
комунікації з медіа, а про комунікацію,
що сприяє реалізації ідей. Чому?
У колективі постійно потрібно
переконувати колег, що твоя ідея є
важливою. Для мене це завжди було
пріоритетом — не обіймати посади, а
мати можливість реалізовувати ідеї.
І досвід показав, що не обов’язково
бути супер великим начальником, щоб
твоя ідея втілилася в життя. Тому наші
тренінги з комунікації в медичних
ЗВО про те, як не бути великим
начальником і попри це реалізувати
власну ідею.
Інший важливий аспект — медичні
фахівці, як і більшість українців, не
вміють створювати коаліції або не
розуміють, як це важливо. Про це
часто говорить Френсіс Фукуяма, який

добре знає контекст України: «Немає
в Україні проблем з політичною
спроможністю, а є проблеми з умінням
формувати
коаліції».
Освітянам
особливо складно через те, що вони
є частиною великих бюрократичних
і консервативних систем, де досить
складно реалізовувати ідеї.
Що масштабніша ідея чи проєкт, то
більше потрібно задіяти людей, які
були б зацікавлені в їх реалізації.
Наприклад, в Україні останнім часом
стало дуже популярним слово
стейкголдери, але ніхто не розуміє,
хто це. І от ми працюємо над тим, щоб
правильно визначати стейкголдерів,
обирати шляхи співпраці з ними,
міркуємо над тим, як зробити так, щоб
вони стали учасниками коаліції.

– Ви навчаєте адміністрації ЗВО
й медичних освітян питанням
комунікації, стратегічного планування,
проєктного менеджменту. Чому саме
ці теми? Як саме формується запит?
Наша історична спадщина впливає на
нас, і ми не наважуємося на реалізацію
багатьох ініціатив, навіть якщо бачимо
необхідність змін. На тренінгу з
комунікації ми проходимо весь шлях,
починаючи від формулювання ідеї.
Бо дуже часто, навіть маючи класну
ідею, людина не може її належно
сформулювати, переконати інших.
Часто через це ідеї не реалізовуються.
Працюючи в медичних ЗВО, я зрозумів,
що освітяни не мають достатнього
рівня опанування управлінських
практичних навичок. Тому одразу стає
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очевидним, що необхідно починати з
навчання стратегічному менеджменту,
який потребує особливого способу
мислення, бачення майбутнього. Коли
є стратегія, її треба реалізувати. І тут
ми стикаємося з іншою перепоною.
У
багатьох
установах,
навіть
національного рівня, досить низький
рівень розуміння інструментів і
парадигми проєктного менеджменту.
Проблема в тому, що ніхто цьому
ніколи не вчив. Хоча лікарі як ніхто
знають, що таке проєкт: будь-яка
історія хвороби — це фактично є
проєкт. І коли ми це розбираємо з
учасниками, то стає зрозумілим, що
процес і проєкт — це принципово різні
речі. І для того, щоб університет був
успішним, ефективним, багато речей
мають бути реалізовані саме крізь
призму проєктного менеджменту.

ІНТЕРВ’Ю
Ми говоримо про конкуренцію між
університетами. Якщо університет
не хоче розвиватися, або не вважає
це своєю конкурентною перевагою,
то ми не зможемо йому допомогти.
Однак тим, хто прагне розвитку,
бачить своє майбутнє по-іншому,
має внутрішню мотивацію, варто
приділяти увагу.

– Чи готові до змін ЗВО, з якими ви
працювали? Управлінські команди,
викладачі?
Не всі: дехто не готовий, дехто ще
не розуміє, готовий чи ні. Оскільки
усвідомлення запиту на зміни — це
процес. Але половина ЗВО точно
налаштовані на зміни, на розвиток. У
більшості пілотів є шанс на серйозні
перспективи розвитку.

Тобто всі теми походять з практики, з
досвіду, зі спілкування з освітянами.

– Чому не навчають у медичних ЗВО,
але мали б навчати?

– Які ваші враження від співпраці
з медичними ЗВО? Чим вони
відрізняються один від одного?

Мають навчати думати. У медичних
ЗВО багато говорять про клінічне
мислення. Це правильно, але водночас
звужує перспективу. Лікар повинен
уміти думати не лише клінічно. Поперше, філософія й історія мають
бути потужними предметами, а зараз
їх викладають дуже поверхнево. Подруге, мають формуватися навички
дискусії. Цьому взагалі ніхто ніколи
не вчив. Насправді ж робота лікаря —
це дуже часто дискусія: з пацієнтом,
з колегами. Коли необхідно збирати
консиліум для вирішення складного
випадку, то що це, як не вміння думати
й уміння дискутувати?

ЗВО дуже різні. Є й регіональні, й
рівневі особливості. Є відмінність
між
медичними
університетами
й
медсестринськими
закладами
освіти, яка полягає в управлінській
підготовці, особливостях сприйняття
інформації. Деякі заклади мають
більший досвід навчання, а в окремих
члени команди вперше потрапили
на навчальний захід подібного рівня.
Нам, як тренерам, не було просто
в жодному закладі, оскільки ми не
читали лекцій, а активно працювали
з авдиторією, переконували. Іноді
учасникам доводилось змінювати
свої переконання, що є складним
процесом для кожної людини. Але
результати тренінгів свідчать, що нам
у більшості випадків вдалося досягти
результату: учасники змогли під
іншим кутом поглянути на ті проблеми,
з якими ми працювали. Хочеться
вірити, що ті інструменти й навички,
які ми запропонували, ЗВО зможуть
використовувати в майбутньому.
Таке навчання й наступні кроки з
реалізації напрацювань потребують
самоусвідомлення й бажання це
робити. Тому передусім ми маємо
працювати з тими, хто прагне змін.

І, відповідаючи викликам сьогодення,
– мають вчити питанням вакцинації
й громадського здоров’я. Нас цьому
ніхто не вчив, але наразі це критично
необхідні знання.

– Викладачі часто скаржаться, що
студенти не мотивовані. Де шукати
мотивацію у студентів, і чи варто?
Питання
мотивації
не
має
універсальної відповіді. У кожного
студента є своя «трагічна» історія,
чому він чи вона втратили мотивацію.
Якщо ми дивимося на студента,
який втратив мотивацію через
те, що його не змогли зацікавити
викладачі викладанням предмета, або
на студента, якого батьки змусили
вступити до медичного ЗВО, —
то це дві різні історії про втрату
мотивації. Знову ж таки, студенти
розуміють, що від їхнього середнього
бала
не
залежить
подальше
працевлаштування, що також не
сприяє посиленню мотивації до
навчання. Кожна така історія потребує
свого підходу до вирішення. Для
університетів важливо розуміти,
що є речі, на які вони впливають:
залучення студента/студентки до
освітнього процесу, зацікавлення у
навчанні, правильний відбір людей,
які вступають до університету.
Я пам’ятаю свого викладача, на парах
якого засинали дві третини авдиторії.
Підпадали під його магічні чари сну
навіть ті, хто хотів щось дізнатися.
Вважаю, що таких викладачів просто
не можна допускати до студентів, бо
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в таких умовах втратиться будь-яка
мотивація. Взагалі фокус уваги має
бути зміщеним у практичне навчання,
відпрацювання клінічних навичок. Бо
теоретизація медичної освіти, коли
студенти сидять у пустих кімнатах
лише з партами і слухають лекцію, має
поступатися місцем інтерактивному,
симуляційному навчанню.
А ще тиранія — тоталітарна
корпоративна культура ЗВО — аж ніяк
не працює на мотивацію. Студенти
зараз достатньо вільні, вони мислять
інакше, ніж це було раніше. Швидкість
передавання інформації змінилась, і
це варто враховувати.

– Що передусім варто посилювати в
медичній освіті вже зараз?
Я не є експертом суто в медичній
освіті, але, на мій погляд, зараз дуже
важливими є м’які навички (soft skills).
Це ті речі, які не є 100-відсотково
медичною
освітою,
але
вони
важливі з точки зору особистісного
розвитку – це і вміння думати,
комунікувати, і вміння дискутувати.
Бо анатомії в нас навчити вміють,
але
навчити
спілкуватись
із
пацієнтом — уже ні. Навчити хірургії
можуть, а от зі створенням хорошої
мультидисциплінарної команди вже
виникають проблеми. Ми маємо
зрозуміти, що сучасна медицина
не про одного лікаря, а про класну
мультидисциплінарну команду. І саме
в цей бік варто зміщувати акценти в
освіті.

– Ви також працюєте над
упровадженням пілотного проєкту
«Медсестра з розширеними
повноваженнями». Чому долучились
до цієї ініціативи?
В Україні часто повертаються до
питання:
чому
медсестринство
не розвивається або чому хтось
відмовляється брати на себе більшу
відповідальність? Окрім моральноетичних і освітніх елементів, на мою
думку, важливими є фінансові стимули
— і їх треба використовувати. Чому
сестринство так активно розвивається
за кордоном? Наприклад, у США
або Великій Британії робота лікаря
є дуже дороговартісною. В Україні,
на жаль, не має принципової різниці

ІНТЕРВ’Ю
в оплаті праці лікаря й медичної
сестри. Однак якщо згадати реформу
первинки, то там необхідні фінансові
зміни почалися. І саме тому пілотний
проєкт «Медсестра з розширеними
повноваженнями»
має
стати
успішним на первинці,
оскільки
управлінцям необхідно думати, як
ефективно використовувати наявні
ресурси. Важливо розуміти, що є
частина роботи, яку так само якісно
може виконувати медична сестра, але
вона історично і традиційно чомусь
її не виконує. Для раціонального
використання коштів, які надходять до
закладу, важливо, аби лікар виконував
лікарську роботу, якій його вчили
10 років, а медсестра виконувала
медсестринську роботу, яку вона
може робити. Дуже часто, не завжди,
але часто, медсестри сьогодні — це
не медсестри, а «писарі». Але ж
медсестра є також кваліфікованим
працівником,
вона/він
могла/міг
би робити більше різної роботи,
розвантажуючи лікаря, — її/його цьому
вчили. У разі належно спланованої
роботи і лікар, і медсестра будуть
набагато ефективнішими. В Україні є
приклади ЦПМД, які вже запровадили
модель медсестри з розширеними
повноваженнями. Тобто вже є
приклади, які можна масштабувати.
І коли це стане трендом, тоді й
сестринство буде піднесено на
якісніший, ефективніший, автономний
рівень.

– А якщо говорити про
медсестринську освіту, то чи
достатньо того обсягу навчання, який
зараз є, для виконання медсестрами
ширших повноважень?
Медсестри – досить кваліфіковані
фахівці. І навіть через невеликі
поліпшення
їхніх
практичних
навичок ми зможемо досягти значних
результатів. Аби медсестри прагнули
до ширших повноважень, треба
включати мотиваційні важелі, й не
лише фінансові.

– Якщо подивитись на ті зміни, які
відбулись останніми роками в системі
охорони здоров’я, подивитися на
реформу, то що найбільше вражає?
Реформа найперше — про можливості.
І я бачу заклади, які ці можливості вже

почали використовувати. Звичайно,
багато питань ще потребують
вирішення. Проте, наприклад, до
нас звернулась лікарня з запитом на
розроблення стратегічного плану
розвитку. І це круто, бо лікарня
задумалась на принциповому рівні
про те, що зробити, аби стати
успішною. Оскільки в наявних умовах
успішність — це не даність, для її
досягнення треба попрацювати.

– Які книги, відео вас надихнули
останнім часом?
Відзначу книгу Ніла Фергюсона
«Цивілізація: як Захід став успішним».
У цій книзі багато про конкуренцію,
а я дуже люблю конкуренцію. А ще
книга Сергія Плохія «Брама Європи.
Історія України від скіфських воєн
до незалежності», бо дає якісний і
комплексний підхід до розуміння
історії України.

– Як ви поповнюєте свій ресурс у
найскладніші моменти життя або в
умовах карантинних обмежень?
Проводжу час із сім’єю, гуляю,
намагаюся
подорожувати
хоч
кудись. Я дуже добре відновлююся в
подорожах.
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Житомирський медичний інститут

Львівська медична академія ім. А. Крупинського

• 22 січня 2021 року Галина Полчанова,
психолог-методист
Житомирського
медичного інституту в рамках «Школи
лідерства — школи
перспектив»
провела
онлайн-тренінг
«Культура
публічного виступу». Метою тренінгу
стала психологічна підготовка лідерів
до публічного виступу, налаштування
на успіх та відпрацювання прийомів
ораторської майстерності. Особливу
увагу на тренінгу було приділено
подоланню пейрафобії (глософобії) —
страху публічного виступу. Активними
учасниками заходу стали студенти
фельдшерсько-акушерського відділення
та магістерської освітньої програми
«Громадське здоров’я». 14 студентів, 14
різних думок, але всі єдині в одному
— потрібно не боятися, ризикувати та
долати перешкоди на шляху до успіху.
• 18 лютого 2021 року в Житомирському

медичному
інституті
відбулись
педагогічні
читання
на
тему
«Інформаційно-цифрова компетентність
викладача як одна з важливих умов
ефективної реалізації сучасних освітніх
завдань».
Педагогічні
працівники
інституту
представили
доповіді,
присвячені цифровій компетентності,
впровадженню в освітній процес
сучасних
інформаційно-цифрових
технологій, зокрема для організації
дистанційного
навчання
студентів,
використання сервісів для проведення
занять.
Зокрема, під час читань були представлені
такі теми: «Організація оцінювання
студентів за допомогою Google-клас»
(О.І. Чорнописька); «Інклюзивна освіта
— вимога часу» (А.В. Купріяненко);
«Дистанційне навчання» (В.А. Сіхневич);
«Застосування інформаційно-цифрових
технологій при викладанні педіатрії»
(С.М. Кравчук); «Роль інформаційноцифрових технологій у професійному
рості викладача та в підготовці
компетентного медичного фахівця» (С.А.
Кокоріна).

•Узимку
в
Львівській
медичній
академії проведено дві професійні
майстерні «Віртуальне навчання —
за чи проти?». Ініціаторками заходів
стали викладачки кафедри внутрішньої
медицини та управління охороною
здоров’я кандидатка наук Роксолана
Неділько, Марія Жубрид і Софія
Янків, які проаналізували ситуацію з
урізноманітнення дистанційної форми
навчання в період карантину. У заходах
узяли участь здобувачі вищої освіти
випускних груп, науково-педагогічний і
педагогічний колективи Академії.
Цікавинкою майстерень став майстерклас з опанування онлайн-програми
Body Interact — симулятора віртуального
пацієнта.
Для
здобувачів
вищої
освіти ЛМА симулятор віртуального
навчання Body Interact — це можливість
удосконалити фахові компетентності
в цікавій і сучасній формі, а також
забезпечити
безперервність
освітнього процесу не лише в період
карантину. Саме тому повномасштабне
впровадження віртуальних технологій є
стратегічним пріоритетом закладу.
•19 березня 2021 року проведено
марафонний
діалог
«Формування
фахових компетентностей медичної
сестри/медичного брата — бачення
стейкголдерів».
Ініціатором
і
організатором заходу став колектив
кафедри внутрішньої медицини та
управління охороною здоров’я за

підтримки ректора Академії, професора
Юрія Кривка. Участь у діалозі взяли
Катерина Балабанова — очільниця
Державної установи «Центр розвитку
медсестринства»
Міністерства
охорони здоров’я України, Ірина
Шевчук — президентка Львівської
обласної асоціації медичних сестер,
заступниця керівника комісії з питань
охорони здоров’я Громадської ради
при Львівській ОДА, Зоряна Сльота
— медична сестра Центру хірургії у
Мангетені, штат Нью-Йорк, США та 10
заступників директорів ЗОЗ з питань
медсестринства. Під час марафону
фахівці обговорили переліки практичних
навичок, на яких треба акцентувати увагу
під час навчання студентів для роботи в
різних відділеннях ЗОЗ, а також змогли
почути й побачити, як саме відбувається
підготовка й робота медичної сестри
операційного блоку у США.
Діалог був надзвичайно конструктивним
і цікавим. Як сказав ректор Академії,
професор
Юрій
Кривко:
«…ми
радіємо можливості конструктивного
спілкування з медичними сестрами/
братами
США,
можливості
ознайомлюватись
із
найкращими
практиками
у
медсестринстві
та
впроваджувати їх у наш освітній простір».
Роксолана Неділько наголосила, що «такі
зустрічі потрібні для того, щоб освітні
послуги не йшли в розріз із практичним
медсестринством».
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ПОДІЇ ПІЛОТНИХ ЗВО

Харківський національний медичний університет
• 17 березня 2021 року в Харківському
національному
медичному
університету в режимі онлайн
відбулася 54-та навчально-методична
конференція «Інноваційні технології
навчання: досвід впровадження та
перспективи розвитку». Щорічно
конференція
збирає
академічну
спільноту ЗВО для обговорення
як глобальних викликів сучасної
вищої освіти, так і нагальних питань
організації
навчально-методичної
роботи, створює унікальний простір
для обміну досвідом, напрацьованим
кафедральними
колективами
протягом року.
Цьогоріч дві секції конференції
проводилися у форматі «Груп рівних»,
які фасилітували підготовлені україношвейцарським проєктом «Розвиток
медичної
освіти»
представниці
ХНМУ — керівниця психологічної
служби ХНМУ Анастасія Горецька
й асистентка кафедри фтизіатрії та
пульмонології Ольга Говардовська.
Під час секційних засідань на
тему «Педагогіка змішаної освіти:
рівний рівному» була представлена
можливість проводити навчання у
форматі «Груп рівних», що забезпечує
більшу залученість учасників до
обговорення, створює комфортне
середовище для обміну думками,
а також сприяє продуктивній та

ефективній роботі для напрацювання
результатів, які будуть впроваджені в
роботу ЗВО.
Щиро сподіваємося, що досвід ХНМУ
буде корисним колегам і сприятиме
подальшому
впровадженню
креативних підходів у щоденну
роботу ЗВО нашої країни.
• Відповідно до наказу МОЗ України
№ 419 від 19.02.2019 р. «Про
затвердження порядку, умов та
строків розроблення і проведення
єдиного державного кваліфікаційного
іспиту та критеріїв оцінювання
результатів» в ХНМУ завершено
підготовку
до
впровадження
ОСП(К)І для атестації здобувачів
освіти університету. Зокрема, в
ХНМУ
створено
«Положення
про організацію та проведення
об’єктивного
структурованого
практичного (клінічного) іспиту для
студентів».
У поточному навчальному році в
ХНМУ заплановано проведення
ОСП(К)І за спеціальністю «Фізична
терапія, ерготерапія». Практичний
іспит
за
цією
спеціальністю
включає
вісім
станцій
(п’ять
практичних
і
три
клінічні):
«Внутрішні хвороби», «Невідкладні
стани», дві станції «Педіатрія», дві

Рівненська медична академія

Понад 200 учасників були присутні
протягом обговорення таких важливих
тем, як перспективи підготовки
середнього медичного персоналу,
фармацевтичних
працівників,
очікування роботодавців і пацієнтів
від навчання медичних фахівців,

станції «Неврологія», дві станції
«Ортопедія та травматологія». Для
всіх станцій створені завдання з
покроковим алгоритмом виконання
й
контрольними
чек-листами.
Вони
передбачають
перевірку
практичних (маніпуляційних) навичок
із використанням фантомів та
обладнання, перелік якого налічує
більше 30 одиниць, роботу зі
стандартизованими пацієнтами.
Для
іспиту
вже
підготовлені
приміщення, оснащені необхідним
обладнанням,
ведеться
робота
зі встановлення обладнання для
ведення аудіо- та відеофіксації кожної
станції.

У Рівненській медичній
академії 17 березня
2021 року відбулась
II Всеукраїнська
науково-практична
internet-конференція
«Трансформаційні
процеси в підготовці
сучасного медичного
та фармацевтичного
працівника»
а також представлені найкращі
практики, які використовуються в
освітньому процесі й у навчанні
медсестер і медбратів на робочому
місці.
Переглянути запис II Всеукраїнської

науково-практичної
internetконференції
«Трансформаційні
процеси в підготовці сучасного
медичного
та
фармацевтичного
працівника»
можна
тут:
https://bit.ly/3bUV0sy

14

АНОНСИ ПРОЄКТУ

Пілотний проєкт «Медсестра з розширеними повноваженнями»

Участь партнерів у конференції із
симуляційного навчання SESAM
Ми віримо, що інтеграція медичної
освіти
України
в
європейський
простір, налагодження співпраці з
міжнародними фаховими спільнотами,
вивчення й імплементація найкращого
світового досвіду в освітній процес
сприятиме потужному розвитку галузі.
Тому підтримуємо участь представників
пілотних
ЗВО
у
26-ій
річній
конференції Європейського товариства
симуляційного навчання (SESAM), яка
відбудеться 14–16 квітня 2021 року в
онлайн-форматі.

Ви ж пам’ятаєте, що наш Проєкт
імплементує зміни на всіх рівнях
медичної освіти: на рівні додипломної
й
післядипломної
(інтернатура)
освіти, безперервного професійного
розвитку для сімейних лікарів і
лікарок,
середнього
медичного
персоналу (медичних сестер) та
керівників
закладів
первинної
медичної допомоги. Водночас ми
розуміємо, що каталізатори змін в
освіті часто лежать у площині вимог
до професії, переліку тих функцій,
виконання яких очікується від
медичного працівника. Незважаючи
на те, що реформа системи охорони
здоров’я розпочалась із закладів
первинної медичної допомоги, проте
роль сімейної медичної сестри
наразі лишається недооціненою
та
здебільшого
обмежується
формальними функціями.
Тож ловіть wow-новину від нас!
Ми запускаємо пілотний проєкт
«Медсестра
з
розширеними
повноваженнями»
в
закладах
первинної
медичної
допомоги,
покликаний поліпшити доступність
послуг для пацієнтів і ефективність
використання
ресурсів
системи

охорони здоров’я через посилення
ролі медичної сестри. Ми прагнемо,
аби медична сестра мала можливість
самостійно виконувати ті функції,
які відповідають її професійним
компетенціям.
Спираючись
на
наявний в Україні досвід, законодавчі
акти й можливості центрів ПМД,
запропонуємо модель медсестри
з розширеними повноваженнями,
яка
може
бути
масштабована
для
забезпечення
ефективнішої
роботи закладів охорони здоров’я,
підвищення задоволеності пацієнтів
і врешті підвищення статусу медичної
сестри.
Реалізація
пілотного
проєкту
триватиме з березня по грудень
2021 року. У березні ми відібрали
партнерів для пілотування цієї
ініціативи — заклади ПМД будь-якої
форми власності, що підписали угоду
з Національною службою здоров’я
України, мають понад вісім лікарів, які
надають первинну медичну допомогу
в закладі. І вже у квітні почнемо
активну фазу впровадження.
Триматимемо вас у курсі реалізації
ініціативи!

Програма
триденної
конференції
надзвичайно насичена (просто космос,
сказали б ми!).Організатори запланували
лекції, воркшопи, дискусійні панелі й
навіть соціальні заходи. Серед тем для
обговорення — створення курикули
симуляційного навчання, технології
проведення дебрифінгу, використання
стандартизованого пацієнта, безпека
пацієнта, нові технології, робота
команди й управління конфліктом,
спеціальний
трек,
присвячений
COVID-19, і ще неймовірна кількість
цікавих і дуже необхідних для наших
освітян і ЗВО питань.
Проєкт
цілеспрямовано
працює
з пілотними ЗВО над розвитком
симуляційного
навчання,
над
облаштуванням лабораторій клінічних
навичок, створенням сучасної курикули,
в якій компонент симуляційного
навчання є невід’ємною складовою.
Вважаємо, що участь у конференції
SESAM стане прекрасним вступом
у поглиблене вивчення аспектів
симуляційного навчання під час
тренінгів, запланованих Проєктом,
допоможе
нашим
партнерам
розбудовувати його якісно, відповідно
до найкращих міжнародних стандартів.
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тренінг із
симуляційного
навчання
Ті з вас, хто постійно стежить за нашою діяльністю, знають,
що восени 2020 року Проєкт успішно розпочав закупівлі
медичного й симуляційного обладнання для забезпечення
сучасного рівня навчання клінічним навичкам у симуляційних
центрах — лабораторіях клінічної майстерності — ЗВОпартнерів Проєкту. Усе закуплене обладнання вже доставлено
до закладів освіти. Але ж це лише перший крок до створення
симуляційного центру мрії. А тепер ми готові переходити до
наступного кроку.
У другому кварталі 2021 року Проєкт проводитиме навчання
для команд пілотних ЗВО з симуляційного навчання. Від
кожного ЗВО буде запрошено до участі по п’ять інструкторів з
симуляційного навчання. Тренінг відбуватиметься у три етапи
й охопить такі аспекти, як принципи навчання дорослих,
створення курикули з урахуванням симуляційного навчання,
необхідні складові для проведення успішної симуляції,
підготовка студентів до симуляції, створення сценаріїв, робота
зі стандартизованим пацієнтом, проведення дебрифінгу,
оцінювання й отримання зворотного зв’язку й багато-багато
іншого.
Партнерами у проведенні навчання стануть Литовський
університет наук і здоров’я (м. Каунас, Литва) та Європейська
рада й коледж акушерства та гінекології (EBCOG).
Наше прагнення — зробити навчання максимально
практичним, базованим на найкращих міжнародних практиках
симуляційного навчання, аби на всіх етапах навчання
студенти, інтерни й навіть спеціалісти-практики могли
ефективно опановувати необхідні навички на базі сучасних
центрів симуляційного навчання й відчувати себе готовими до
надання якісної медичної допомоги.

нові публікації
проєкту
Якщо ви сумували за публікаціями Проєкту, то ми вже готуємо
до друку цілих дві. Так-так, ми активно працювали над ними,
й залишаються лише останні штрихи до оформлення цих
матеріалів, аби ви могли не лише насолоджуватися змістом, а
й візуальною формою. Отже, чекайте на вихід у світ:

•• Посібник з компетенцій. Ця публікація підготовлена спільно

Проєктом, освітньою агенцією «Інша освіта» й Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти. Видання
являє собою методичні рекомендації щодо особливостей
формулювання освітніх цілей, розкладання компетенцій
на знання, навички й ставлення, які мають здобути медичні
фахівці під час навчання. Посібник має слугувати практичним
інструментом для викладачів і викладачок, адміністрацій
ЗВО з компетентністно орієнтованої освіти.

•• Полісі-бріф «Медсестра з розширеними повноваженнями

в Україні». Проаналізувавши українське законодавство,
провівши експертні інтерв’ю з міжнародними й українськими
фахівцями, Проєкт підготував опис ситуації щодо
медсестринства в Україні, який, зокрема, включає прогалини
в медсестринській освіті, стандартний перелік вимог до
професійних обов’язків медичної сестри/медичного брата.
Ця публікація визначає можливості та містить рекомендації,
які необхідно запровадити для посилення професійної ролі
й статусу медсестри на первинній ланці медичної допомоги.

Уже зовсім скоро ви матимете доступ до цих публікацій, які
буде розміщено на сайті Проєкту: www.mededu.org.ua.

азовська школа сімейного
лікаря повертається
Думаєте, що ми більше не маємо для вас надкрутезних
анонсів? Звичайно, що маємо!
Азовська школа сімейного лікаря повертається! Уже 14–16
травня у Бердянську ще більше професійних спікерів, ще
більше актуальних тем, ще більше натхнення і взаємодії
у рамках Азовської школи сімейного лікаря — 2021 від
Академії сімейної медицини України та Української
академії педіатричних спеціальностей. Сподіваємося, що
епідемічна ситуація стане сприятливішою, а ми всі будемо
вакциновані до травня 2021, тож зможемо приїхати на
Азовську школу.
Хоча ми ще доопрацьовуємо формат і деталі проведення,

ви вже можете активно заповнювати аплікаційну форму.
Зверніть, будь ласка, увагу на пункт про мотивацію до
участі, оскільки конкуренція за участь завжди дуже висока,
а ми обираємо найвмотивованіших!
Як завжди чекатимемо на Школі сімейних лікарів і
лікарок, медичних сестер і медичних братів, аби спільно
засвоювати нові знання, опановувати необхідні навички,
ділитися досвідом, будувати спільноту прогресивних і
емпатійних фахівців.
Усі деталі Школи завжди можна знайти на сторінці
Проєкту у Facebook! Переглянути брошуру Школи можна
за покликанням: https://bit.ly/3s0yS51
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новий
асоційований
партнер-зво
проєкту
Мережа партнерів нашого Проєкту збільшується! У
цьому році як асоційований партнер до нас приєднується
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.
Це вже сьомий заклад вищої медичної освіти, який
безпосередньо співпрацюватиме з Проєктом. Звичайно,
ми й раніше підтримували дружні стосунки й долучали
викладачів з цього ЗВО до деяких наших подій — «Осіння
школа з медичної освіти–2019», а ще провели тут базове
оцінювання освітнього середовища за методологіями
DREEM і PHEEM. Проте відтепер будемо раді бачити
більшу кількість викладачів на всіх наших освітніх подіях!

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця —
найбільший заклад вищої медичної освіти України. У ньому
функціонують 10 факультетів, на яких навчається близько
14 000 студентів і викладає 1200 медичних освітян.
Сподіваємося на натхненну співпрацю, цікаві спільні
активності, що сприятимуть поширенню студентоорієнтованих підходів заради якісних змін у медичній
освіті й медичній допомозі в Україні.

Акредитація освітніх подій Європейської акредитаційної ради
з безперервного професійного розвитку (EACCME)
Чи змінилися європейські підходи
до БПР у зв’язку з пандемією?
Чи зміняться вони знову після
завершення пандемії? Як
акредитувати онлайн-формати
проведення заходів? Якщо вас
цікавлять ці запитання, то маємо для
вас цікаву інформацію.
12
березня
відбувся
вебінар
Європейської акредитаційної ради
з
безперервного
професійного
розвитку «EACCME: facing the
COVID challenge and beyond», який
дав можливість усім зацікавленим
обговорити майбутню траєкторію
розвитку освітніх заходів і вимоги
до їхньої акредитації в EACCME.
Занотували для вас найважливіше.
Що стосується підходів до організації
навчальних заходів, то учасники
дискусії схилялися до змішаного
формату проведення подій як норми
після пандемії. Згідно з опитуванням
спільноти неврологів, 70% учасників
цінують онлайн-формат і не готові
від нього відмовлятися, навіть коли
відкриють кордони. Зокрема лунали
такі думки, що конгреси доковідного

формату більше не видаються
реалістичними для організації.
До переваг онлайн-формату також
віднесли можливість залучати більшу
кількість учасників, а підкреслили,
що нині в тренді microlearning –
короткі (30–40 хв) вебінари, але які
проводяться часто.
Щодо питань акредитації, то поки в
процесі ухвалення рішення стосовно
акредитації
змішаних
форматів
навчання, а також мікроосвітніх
заходів, оскільки дотепер ЕАССМЕ
не акредитувала події тривалістю до
однієї години. В іншому вимоги мають
такий вигляд:
••
••
••

Дедлайн подання документів
для акредитації — сім тижнів до
проведення заходу.
Акредитовані
події
можна
переносити на пізніший термін
без доплат за переакредитацію.
Сплачені кошти за акредитовані
події не повертаються, однак
якщо заявка подана, але ще
не рецензована, то є політика
повернення коштів.

••

••

••

••
••

Якщо подія стосується теми
COVID-19 (і це відображено в
назві), можна подавати заявку
на акредитацію за тиждень до
початку заходу.
Можна акредитувати вебінари
(тривалістю понад одну годину)
і записи вебінарів. Можна
акредитувати
індивідуальні
вебінари й вебінари пакетами.
Дедлайни такі самі, як і для інших
подій.
Вартість акредитації вебінарів
залежить від кількості учасників,
і оскільки це не завжди можна
точно передбачити, є опція
«доплатити», якщо
кількість
учасників перевищила оплачену
під час подання заявки. З
поданням звіту можна подати
запит на «доплату» за збільшену
кількість учасників.
Присутність під час вебінару має
бути відстежена за допомогою
online tracking system.
Записам вебінарів надається
акредитація на 3 місяці.

Ми вже акредутивали в Європейській
акредитаційній раді з безперервного
професійного
розвитку
нашу
«Осінню школу–2019». Плануємо й
надалі підтримувати цю практику.
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Вивчення рівня ґендерної обізнаності серед
студентів медичного університету Лозанни
Ми вже згадували, що ґендер — це
важлива соціальна детермінанта, яка
впливає на різні аспекти охорони
здоров’я.
Розуміння
ґендерних
відмінностей фахівцями галузі охорони
здоров’я сприяє наданню належної
медичної допомоги пацієнтам різної
статі. Саме тому ґендерні питання
мають стати невід’ємною складовою
сучасної курикули закладів вищої
медичної освіти.
У європейському контексті інтеграція
ґендерних питань до курикули
медичних університетів розпочалась
у 2002 році в Нідерландах. У 2003
році важливість інтеграції ґендерних
аспектів у навчальну програму була
визнана медичним університетом
Лозанни. А перша лекція для студентів
про ґендер і медицину була проведена
у 2005-му. Сьогодні ж усі студенти
університету проходять двогодинну
лекцію-вступ до ґендерних питань у
медицині на першому році навчання, а
також 12-годинний вибірковий семінар
і двогодинні лекції на четвертому й
п’ятому роках навчання.
Чи досягають такі зусилля бажаного
результату? Опубліковані цього літа
результати дослідження «Gender
awareness among medical students in a
Swiss University», проведеного серед
студентів медичного університету
Лозанни (Швейцарія), дають підстави
вважати, що так.
Для проведення дослідження було
використано інструмент N-GAMS

— Найменгенська шкала оцінювання
ґендерної обізнаності в медицині
(Nijmegen Gender Awareness in
Medicine Scale), що включає 32
твердження, які студенти мають
оцінити за 5-бальною шкалою Лікерта
(де 1 — зовсім не погоджуюсь, 5 —
повністю погоджуюсь). Ці твердження
об’єднані у три ключові субкатегорії:
14 тверджень належать до категорії
«ґендерна
чуйність»
(приклад
твердження для оцінювання: знання
лікарками/лікарями
ґендерних
відмінностей у здоров’ї та перебігу
захворювань підвищує якість медичної
допомоги), 11 тверджень — категорії
«ґендерні стереотипи щодо пацієнтів»
(приклад твердження для оцінки:
жінки очікують забагато емоційної
підтримки від медичних працівників),
7 тверджень належать до категорії
«ґендерні стереотипи щодо лікарів/
лікарок» (приклад твердження для
оцінки: чоловіки є ефективнішими
лікарями, ніж жінки).

Отримані дані свідчать, що рівень
ґендерної чуйності швейцарських
студентів містяться в діапазоні від
середнього до високого, а рівень
ґендерних стереотипів — у межах
від середнього до низького. Автори
дослідження підкреслюють, що з
роками навчання рівень ґендерної
чуйності
студентів-медиків
підвищується, а рівень стереотипів
зменшується.
Отже,
спрямовані
зусилля
й
включення ґендерних аспектів у
курикулу медичного ЗВО сприяють
підвищенню рівня знань, ґендерної
чуйності,
знижують
вірогідність
ґендерної упередженості не лише
до пацієнтів, а й до колег, сприяють
поліпшенню
якості
медичної
допомоги, яка надається.
Уся стаття для ознайомлення тут:
https://bit.ly/3q63SAt

Вебінари в рамках «Школи якості» Національного агентства забезпечення якості вищої освіти
Національне агентство забезпечення якості вищої освіти
організувало «Школу якості», в рамках якої проводить
онлайн-зустрічі для представлення найкращих практик
закладів вищої освіти з питань забезпечення якості, а
також обговорює цікаві й важливі питання в цій царині.
Радимо вам до перегляду всі вебінари, але особливо наші
улюблені:
••

Вебінар із керівницею Центру забезпечення якості
освіти та викладачкою Національного університету
«Києво-Могилянська академія» Ольгою Бершадською

про педагогічну майстерність, про те, як створити
якісну програму підвищення кваліфікації і залучати
викладачів до участі в ній: https://www.facebook.com/
nazyavo/videos/1056651668174069
••

Вебінар за участі керівниці офісу україношвейцарського
проєкту
«Розвиток
медичної
освіти» Тетяни Степурко про нові політики і досвід
здобуття PhD: https://www.facebook.com/nazyavo/
videos/457677892027586
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Інтерв’ю професора Гарварда
Геннадія Фузайлова
Часто пацієнти в Україні відчувають брак людяності у
спілкуванні з медичними працівниками. Але ж ця риса
притаманна абсолютно кожній людині за її сутністю. Тому
ніколи не пізно перемикнути свій внутрішній маленький
тумблер у позицію «увімкнено». Може, вам у цьому
допоможе досвід професора Гарвардської медичної школи,
лікаря Геннадія Фузайлова.
«Амбітність і марнославство за своєю природою різні
якості. Амбітність спрямована на себе, це внутрішній стан,
бажання максимально реалізуватися. Марнославство —
це бажання утвердитися коштом інших, не маючи на це
підстав».
«Лікар — це не просто людина з дипломом медичного
університету. Після роботи ти приходиш додому,
копирсаєшся в книгах, радишся з колегами. Це постійна
дірка в голові, адже від кожного твого рішення залежить
чиєсь життя. Причому не метафорично, а буквально».
«Під час процедур я часто асистую своїм студентам
і резидентам. Випускник медичної школи в Гарварді
повинен уміти все. Наше завдання — якнайшвидше його

підготувати до самостійної роботи й виштовхнути. А в
Україні молодий лікар роками асистує професору. Так він
ніколи не навчиться приймати рішення».
«Уявіть, що ви нарізаєте сир тонкими скибочками і кладете
слайси один на інший. Десь дірки будуть наскрізними —
це слабке місце. Та варто лише розвернути кілька скибок
— і дірки зникнуть. Це називається swiss cheese effect —
«ефект швейцарського сиру». Найскладніше — знайти
слабке місце. Для цього й потрібен розбір».
«Ми постійно просимо одне одного про допомогу. Не
тому, що хтось дурніший, а хтось розумніший. А тому, що я
розумію: якщо починаю щось робити й у мене не виходить,
отже роблю неправильно. Я можу продовжувати тупити,
тоді хворий помре. А можу сказати: «Стоп. Мені потрібна
допомога». Бо я, напевно, в цей момент не бачу чорної
горили».
«Проблеми з інформацією сьогодні немає, є проблема
з її фільтруванням. Сьогодні мені жоден лектор не
розповість нічого такого, що я не знайшов би сам за 10
хвилин в онлайн-бібліотеках. Одне з головних завдань
професора – мотивувати студента й навчити фільтрувати
потік інформації».
«Я хочу поділитися своїм досвідом, аби українські лікарі
зрозуміли, що медична реформа це не лише про гроші та
обладнання, а й про знання та людяність».
«Хочу, щоб люди навчилися мислити, мати власну думку й
захищати її, вступати в діалог. Якщо в тебе немає власної
думки, як ти лікуватимеш?»
Усі інтерв’ю за покликанням: https://bit.ly/36PJcoR.

Фото: Галина Ільїна для «Української правди»

ВАЖЛИВІ ТЕМИ І РЕСУРСИ

19

Педагогічне колесо Аллана Керрінґтона

Модель SAMR
іше
ран
и
т
а
кон
ви

Explain
Creative Everything iMovie
Toontastic Book
Halftone 2

Notepad+ Mental
Note
iTunesU

Google

Polaris
Office Quick
Sketch

Зам
іще
нн
я:
за

Google
Calendar
PowerPoint
Kodable
Shadow
Story
Feeddler
Puppet
Socrative
Creator
Word Pixel
Garageband Do Ink
Blogpress
People
Pictello
Puppet
Voice
Pic
Show Me
Pals 2
Padlet
Thread
Äåêëàìóâàííÿ
Zoho Docs
Collage
neu+ Notes
Â³äåîêàñòèíã
Audio
Show of
Ïðåäñòàâëåííÿ
Doodlecast Pro Aurasma
Google
Hands
Boom
Ïðîãðàìà Îïîâ³äàííÿ
Âèêîðèñòàííÿ äèäàêòè÷íèõ êàðòîê Âèä
³:
è ä Earth Smart
ZOOM
Pixelmator
îñò
Ìóëüòèìåä³éí³ ïðåçåíòàö³¿
Ôîðìóëþâàííÿ âèçíà÷åíü
³ÿë
Prezi
ëüí
üíî Office 2
Cloud
ÿ
³
Åëåêòðîííà êíèãà Âåäåííÿ áëîã³â/âëîã³â Ñòâîðåííÿ çàêëàäîê
ä
ñò³
Meetings
Book Web
äè Ñòâîðåííÿ ïîäêàñò³â Ñòâîðåííÿ ÒÂ/ðàä³î
:
Puffin
Ñêëàäàííÿ ïåðåë³ê³â Ñêëàäàííÿ êàðò-çâ’ÿçê³â
Âè
Swift Play Creator Albums Studio
Browser
Mind
ïðîãðàì
Ïðåçåíòàö³ÿ
Ìîäåëþâàííÿ
Ïðîñòèé ïîøóê Âåäåííÿ æóðíàëó ×èòàííÿ
grounds
Doceri
Meister
Ñòâîðåííÿ êîì³êñ³â
Íàêîïè÷åííÿ çíàíü
Flash
Ðîáèòè çàêëàäêè
Íîâ³ ³ãðè Ñòâîðåííÿ ðåì³êñ³â
Òðåíóâàííÿ ³ ïðàêòèêà Ãðà
cards+
Âåñòè â³äåî áëîã
iStop Easy
Intro to
TwitCasting
Êîï³þâàòè
Îïèñóâàòè
Studio
Àí³ìàö³ÿ
Ñòâîðåííÿ
Ñòâîðåííÿ
çàêëàäîê
Letters
Forge
Live Collabra Motion
ä³¿: Ôîðìóëþâàòè Ãðàòè ðîëü Äîäàâàòè â îáðàíå Ãóãëèòè Ä³ºñ
ëîâ
âà
ìóëüòô³ëüì³â
Â³êòîðèíà/òåñò
Timeline
cam
àä
ñëî Ñï³âïðàöþâàòè Çàïèñóâàòè
Íàïèñàííÿ ï³ñåíü
Ðîáîòà ç ôàêòàìè
³¿:
Ä³º ïîäêàñòè Âåñòè áëîã Ñèìóëþâàòè ²äåíòèô³êóâàòè Ïîçíà÷àòè
Intro Maker
Âïîäîáàòè
Ñëóõàòè
Ïåðåë³÷óâàòè
Designer
Ñòîð³òåë³íã Ðåï
Touchcast
²ëþñòðàö³ÿ
ñë³â
àáî
ïîíÿòü
Çàïèñóâàòè ðåì³êñ Ðîáèòè Ïðîãðàìóâàòè
iBooks
WhatsApp
Ðåäàãóâàííÿ â³äåî
Õðîíîëîã³¿
Áóäóâàòè Âèíàõîäèòè Ñòâîðþâàòè àí³ìàö³þ Ç³ñòàâëÿòè Çàïàì’ÿòîâóâàòè Ñòâîðþâàòè
Evernote
²íòåãðóâàòè Çì³íþâàòè Óïðàâëÿòè Íàïðàâëÿòè ìåðåæó Íàçèâàòè Öèòóâàòè Çàïèñóâàòè
Jot
Âï³çíàâàòè Ïåðåêàçóâàòè Ïîâòîðþâàòè Âèëó÷àòè
Twitter
Çàïî÷àòêîâóâàòè Çíÿòè ô³ëüì Íàïèñàòè
Facebook
iTunes U
iAnnotate
Ñòâîðþâàòè òàáëèö³ Øóêàòè Îáèðàòè Â³çóàë³çóâàòè
Àäàïòóâàòè
Ïðîºêòóâàòè
Âèð³øóâàòè
ïðîáëåìè
iBrainstorm
Âèçíà÷àòè Äóáëþâàòè Ïðèãàäóâàòè
Âèãîëîøóâàòè ïðîìîâó Ôàñèë³òóâàòè
Google
Ðåçþìóâàííÿ
Çíàõîäèòè Ïîâòîðþâàòè íàïàì’ÿòü
Ç
à
ï
Docs
à
ê
ì
î
Ïèñàòè Âèíàõîäèòè Ïóáë³êóâàòè
í
’
Wikipanion
ÿòîâó
îñó
Âèñíîâêè ³ íàñë³äêè
Skype
Îïèòóâàííÿ
Âèÿâëÿòè Ðîçïîâ³äàòè
âàí
Sonic
çàñò
YouTube
Êîíñòðóþâàòè
íÿ:
Ðîçøèðåíèé ³
FB Messenger
: 31
Ïðîìîâà-ïåðåêîíàííÿ
Pics
34
íÿ
Äîìîâëÿòèñü
Çáèðàòè
çà
ëîã³÷íèé ïîøóê
åí
Ïóáë³êàö³¿ íà ôîðóìàõ Çàõèùàòè
Ïëàíóâàòè
îð
Telepromter Recordium
Êëàñèô³êóâàòè
Äåáàòè
Íàïèñàííÿ ðåöåíç³é Ï³äòâåðäæóâàòè
ü • Ìàéñòåðí³ñò
ò
Lite
ñ
³
Pro
Google+ Blackboard
WikiTouch
í
Êàòåãîðèçóâàòè Àíîòóâàòè Âåäåííÿ áëîãó
ü•
Âñòàíîâëåííÿ Ïåðåâ³ðÿòè Ðàíæóâàòè
TED
îì
Ì
Äåìîíñòðóâàòè Âèêîíóâàòè
Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü
çâ’ÿçê³â Â³äì³÷àòè Çì³íþâàòè ôîêóñ
îí
ðîçøèðåíèé ïîøóê Àñîö³þâàòè Ñòâîðåííÿ â³ê³-ñàéò³â
Ìîäåðàö³ÿ Âèñóâàòè ã³ïîòåçè
Tweet
PhatPad deck Categorize
Ïðîòèñòàâëÿòè Êîìåíòóâàòè
Ïîÿñíåííÿ
Äîñë³äæåííÿ Âñòàíîâëþâàòè çâ’ÿçîê
App
Showbie Roambi
Îáãîâîðþâàòè Ä³çíàâàòèñÿ
Strip
«Ïîêàæè òà
Âèñóíåííÿ ã³ïîòåç Ïåðåêîíóâàòè Âèì³ðþâàòè
Analytics Designer
Ïîÿñíþâàòè Äàâàòè îö³íêó
ðîçêàæè»
Ñóäæåííÿ
Îá´ðóíòîâóâàòè
Ðîçøèðþâàòè Âêàçóâàòè
Story
Trunk Quickvoice
Âåäåííÿ
Êðèòè÷íèé àíàë³ç
Ïåðåäáà÷àòè
Planner
Notes
Filemaker
Ãðóïóâàòè Ðîçð³çíÿòè
ùîäåííèêà/
Îáì³í äóìêàìè
Ï³äòðèìóâàòè Êðèòèêóâàòè
Go 15 EDpuzzle Opera
Ðîáèòè âèñíîâêè
æóðíàëó
Íîâèíè
Âèÿâëÿòè Çàïåðå÷óâàòè
Mini
Âñòàíîâëþâàòè çâ’ÿçîê
Êàòåãîðèçàö³ÿ
Debate
Óðîê-ñóä
Âêàçóâàòè íà ïîìèëêè
Photocard Google Champ
Òëóìà÷èòè Òâ³òèòè Ïîçíà÷àòè Ðîáîòà ç òåãàìè
Ðåïîðòàæ Ïåðåêîíóâàòè Áðàòè äî óâàãè
Photos
Moodle
Ïîð³âíþâàòè Ïåðåäáà÷àòè
Ðîáîòà ç ì³òêàìè
Ñèìóëÿö³ÿ Ðîáèòè âèñíîâêè
è
Mobile Edmodo Clear Sea
Ïåðåôðàçîâóâàòè Ï³äâîäèòè
âè
Àíîòóâàííÿ
Ñàìîîö³íêà Êîìåíòóâàòè Ìîäåðóâàòè
е г ñò è ê è
ÿ
í
Kidioms
í
Plickers
³
T
ï³äñóìêè Ï³äïèñóâàòèñÿ
³ óì
Ï³äïèñêè
àò лян
Ðåêîìåíäàö³¿ Îö³íþâàòè
DropVox
ou ì
åã
Âåñòè æóðíàë
Ñêëàäàííÿ
Ðåçþìóâàííÿ Åêñïåðèìåíòóâàòè
î ð ь т е в ід е о н а Y Á ëó ñ
Group Twitterrific Conference
çó
³¿ êî
ïð³îðèòåòíèõ ñïèñê³â
âà
è
Board
Ñïåðå÷àòèñÿ
Îêðåñëþâàòè
Pad
çà
Ðîç³ãðóâàòè
íí
ãí³òèâíî¿ ñôåð
iTranslate WeChat Diptic
Ìåòàôîðè
32
ÿ:
Ïîâ’ÿçóâàòè Îö³íþâàòè
Âèêîíóâàòè Ñêà÷àòè
ÿ:
29
í
í
çàñò
Ðîçðàõîâóâàòè Ïðèïèñóâàòè
óâà
îñóíê³â
Äåìîíñòðóâàòè Çàñòîñîâóâàòè
Çàñòîñ
Question Press Super Duper
âëàñòèâ³ñòü Ïîð³âíþâàòè Ïîÿñíþâàòè
Ãðàòè Ñêëàäàòè ãðàô³êè Çáèðàòè
Survey Errands YouTube
Builder Reader StoryMaker
Êàòåãîðèçóâàòè Ïð³îðèòåçóâàòè Ðîáèòè âèñíîâêè
Monkey To-do Capture
Ï³äðàõîâóâàòè Õàêíóòè Îáèðàòè Çì³íþâàòè
Êëàñèô³êóâàòè Âèâîäèòè Îðãàí³çîâóâàòè Ðîçä³ëÿòè Âèðàõîâóâàòè Çîáðàæàòè Êîíñòðóþâàòè Óïðàâëÿòè
Ðåäàãóâàííÿ
Çâîðîòíº
Ñï³ââ³äíîñèòè ²ëþñòðóâàòè Âèä³ëÿòè â³äì³ííîñò³ Âïðîâàäæóâàòè Ïîÿñíþâàòè ×³òêî ôîðìóëþâàòè
Green Edublogs Tools 4
Ôîòîãðàô³¿
ïðîºêòóâàííÿ
Quiz Dojo
Îö³íþâàòè Â³ää³ëÿòè Óïîðÿäêîâóâàòè
Screen
Ïðîâåñòè ³íòåðâ’þ Åêñïåðèìåíòóâàòè Âèçíà÷àòè
Students
Blog eBook Magic
Ô³ëüìè Äåìîíñòðàö³ÿ
Ñòâîðåííÿ ìóëüòèìåä³à
Ñêëàäàòè êàðòè-çâ’ÿçê³â Ðîáèòè îãëÿä
Âèêîíóâàòè Ïðåäñòàâëÿòè Äàâàòè îö³íêó
Ïðèäóìóâàííÿ
Ï³äãîòîâêà ðåïîðòàæó
Ä³º Ïðîòèñòàâëÿòè Ïëàíóâàòè Çì³øàòè Çàâàíòàæóâàòè Ïèñàòè çàì³òêó
ñëî
ãîëîâîëîìîê
Ñòâîðåííÿ ðåôåðàò³â
Blogpad
:
Simpleminds+
Storyrobe
List! Lite
âà Àêöåíòóâàòè óâàãó Ðåêëàìóâàòè Ïîä³ëèòèñÿ Âèêîðèñòîâóâàòè
ä³¿
Ñêëàäàííÿ
êàðò
Ñêëàäàííÿ êàðò-çâ’ÿçê³â
ä³¿: Â³äîêðåìëþâàòè Ñòàâèòè
à
Íàìàëþâàòè Çàïóñêàòè
ëîâ
Interview
Ðîëüîâ³ ³ãðè
Ñòâîðåííÿ ïåðåë³ê³â
Notes
Ä³ºñ
ï³ä ïèòàííÿ
assistant
Äîïîâíþâàòè
²íòåðâ’þ Ïðåçåíòàö³ÿ
Plus
Îïèòóâàííÿ Ôîðìóâàííÿ áàç
²íòåãðóâàòè
Omni
Use Your
Numbers
Ñèìóëÿö³ÿ
Ñêðàïáóê³íã
äàíèõ
Ñòâîðåííÿ
ðåêëàìè
Ñêëàäàííÿ
Focus
Handwriting Pearltrees
Flash
Ñòâîðåííÿ ñêóëüïòóð
Âè ä³àãðàì Ñòâîðåííÿ ìåøàï ìåä³à
ScrapPad cards
äè Ðîáîòà ç åëåêòðîííèìè
Ñòâîðåííÿ ä³àãðàì Âåäåííÿ ùîäåííèêà
Snap the
ä³ÿ
iStudiez
³:
ëüí òàáëèöÿìè Ñêëàäàííÿ ãðàô³ê³â
Notion
Âèñòóï Ñòâîðåííÿ ï³äá³ðîê
Dropbox
îñò
Pro
îñò
Big World
Keynote Picture
ëüí
Ñêð³íøîòè Àí³ìàö³ÿ
³:
Ñêëàäàííÿ îãëÿä³â Óçàãàëüíåííÿ
Quiz
Your
ÿ
³
Corkulous
èä
Lizard
Collage
Ñêëàäàííÿ ñõåì
Âèä
Flashcard
Epic win
Data
Quick
Machine
Analysis Popplet
Toodledo
Graph
Inspiration
Things
Easy Chart
Priority
Maps
ScreenChomp
Matrix Penultimate
Awesome
OneNote
Note 2
Outliner
Maptini
Educreations
myHomework
Flashcards I Wish
Wolfram
Assignments Deluxe
Simple
Revision WunderList
Alpha
Course
Notes
Note
Stumble
Quiz Maker
Dragon Paper by 53
Ideament
Upon
Dictation
FlipBoard Pages
Presentation
iThoughtsHD iDesign
Polldaddy
Bitsboard Timer
Outliner Creative Writing
Paper Kidspiration Pro
Prompts
Helper
Goodreader 2Screens

è êà

ñêí

ïó

e

òî
ñó
íê
è

ub

ал
ьн
им
удо
ско
нал
енн
ям

à

Ñò
â

«Çàã
àäê
à
À

âò

на
:з
ція
іка
диф
Мо

чн
аз
мі
на
зав
дан
ь

Âèäè ä³ÿëüíîñò³:

Ä³ºñëîâà ä³¿:

ì³ííÿ: 32 çàñòîñóí
Ðîçó
êè

ð

³
àë
Àí

р
Пе Ê

: 30 çàñòîñó
þâàííÿ
íê³â
Îö³í

å

009
lk 2
Ta òà

Ä³ºñëîâà ä³¿:

Wordpress

êè
óí
îñ
ñò

Почніть тут

ê òå

Âèäè ä³ÿëüíîñò³:

Notability Excel

àö³¿» Äåí Ï³íê TE
òèâ
D
ìî

Õàðà

Перевизначення:
нові

о
ул

DrawingPad
Photogene ChatterPix

змін
ьних
нал
ціо
унк
зф
бе
на
мі

зада
чі, я
кі н
ем
ож
ли
во
б

Video
Shop

Flipbook

а
мін
: за
я
н
н
ре
Розши

н
ціо
нк
у
зф

Хочете легко застосовувати таксономію БлумаАндерсена на практиці? Тоді спробуйте педагогічне
колесо Аллана Керрінґтона — це зручний інструмент,
що допомагає ставити конкретні освітні цілі й триматися
результативного вектора. Але про все по порядку.
Існує так звана таксономія БлумаАндерсена, що категоризує когнітивні
сфери. Вона допомагає виражати
освітні цілі через конкретні елементи
засвоєння:
запам’ятовування,
розуміння,
застосування,
аналіз,
оцінювання, створення. Оскільки
поняття таксономії є багатозначним,
то конкретизуємо, що тут ми говоримо
про систематизування тверджень,
ідей або принципів за певною
класифікацією.
Такий підхід є досить дієвим. Але
якщо не одразу вдається застосувати
таксономію на практиці, почніть
із педагогічного колеса Аллана
Керрінґтона,
що створено за
моделлю SAMR. У ньому за рівнями

таксономії
Блума-Андерсена
розписані дієслова та види діяльності,
що їм відповідають, а також категорії
мобільних застосунків, завдяки яким
можна виконувати освітні активності.
Дуже
радимо
викладачам
та
викладачкам спробувати попрацювати
з такою моделлю власноруч й оцінити
ефективність.
Українська версія «Педагогічного
колеса Аллана Керрінґтона» до
друку за покликанням тут:
https://bit.ly/3tQdHUu
Версія англійською за покликанням
тут: http://bit.ly/PWENGV5

Збірник «100+ відповідей на
за запитання про вакцинацію
проти COVID-19»
Обов’язкове до прочитання всім без
виключення! Збірник «100+ відповідей
на запитання про вакцинацію проти
COVID-19», свторений 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 (GIZ GmbH) та
інформаційної
підтримки
ДУ
«Центр
громадського
здоров’я
МОЗ України». Поки ми готуємо
друкований тираж видання, ви можете
переглянути електронну версію
збірника за покликанням: https://
bit.ly/100answers_vaccov. Якщо ви
сімейний лікар або лікарка, медсестра
або медичний брат з Чернівецької,
Львівської, Рівненської, Харківської,
Житомирської,
Тернопільської
областей і хотіли би отримати
власний примірник, залиште ваші
контакти у формі: https://forms.office.
com/r/QXZ9cCu03d.

Чи бажаєте ви долучитися
до створення вісника
Проєкту?

Надсилайте ваші теми, ідеї, анонси,
зворотний зв’язок
Ользі Короленко
olga.korolenko@mededu.org.ua

Керівниця проєктного офісу:

Др. Тетяна Степурко
tetiana.stepurko@mededu.org.ua

Лідер проєкту:

Мартін Рааб, керівник відділу
Швейцарський центр міжнародного здоров’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

Контакти офісу в м. Київ:

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

Телефон:

+380 44 384 10 09

www.mededu.org.ua

www.facebook.com/
MedEduUkraine

www.youtube.com/channel/
UCuzomB6fdx05qaGhdXiyfGg

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.

